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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ УЧНІВ

Аніщенко О.В.
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

АПН України

Анотація. Статтю присвячено висвітленню психофізіо-
логічного аспекту наукової організації праці учнів за-
гальноосвітніх і професійно-технічних закладів. Авто-
ром проаналізовано сутність психофізіологічної
складової НОП учнів, обґрунтовано необхідність роз-
робки і запровадження заходів з НОП у навчальний про-
цес досліджуваних інституцій.
Ключові слова: наукова організація праці учнів, психо-
фізіологія, нейропедагогіка.
Аннотация. Анищенко Е.В. Психофизиологический ас-
пект научной организации труда учащихся. В статье
освещен психофизиологический аспект научной орга-
низации труда учащихся общеобразовательных и про-
фессионально-технических заведений. Автором проана-
лизирована сущность психофизиологической
составляющей научной организации труда учащихся,
обоснована необходимость разработки и внедрения ме-
роприятий по НОТ в учебный процесс исследуемых
институций.
Ключевые слова: научная организация труда учеников,
психофизиология, нейропедагогика.
Annotation. Anishchenko O.V. Students’ scientific labour
management in psyсhophysiology aspect. The
psyсhophysiology aspect of scientific organization of labour
of studying in vocational and secondary schools is lighted
up in the article. An author analyses essence of
psyсhophysiology making scientific organization of labour
of studying, the necessity of development and introduction
of measures is grounded on scientific organization of labour
of students in the educational process of explored
educational establishments.
Key words: scientific organization of labour of students,
psyсhophysiology, neyropedagogics.

Вступ.
Створення сприятливих умов для праці,

різнобічний розвиток особистості, формування твор-
чих здібностей людини зумовили необхідність вра-
хування специфічних законів пристосування орган-
ізму людини до праці та розробки на цій основі
заходів, що дозволяють оптимізувати використання
психічних і фізіологічних функцій людини до праці.
В умовах зростання захворюваності серед учнів за-
гальноосвітніх і професійно-технічних навчальних
закладів порушена проблема набула актуальності для
вітчизняних освітніх інституцій.

Вивчення фізіологічних засад різних видів
фізичної та розумової праці, раціональне викорис-
тання законів фізіології та психології для удоскона-
лення трудових процесів є завданням психофізіології
праці. У свою чергу, наукова організація праці (НОП)
у галузі навчання охоплює комплекс проблем, серед
яких найбільш вагомими є економія, раціональне
використання часу, сприятливі умови праці й відпо-
чинку, максимальне піклування про здоров’я та все-
бічний розвиток суб’єктів педагогічного процесу.

Деякі проблеми фізіології розумової праці
розроблені видатними вченими, зокрема П.К. Ано-
хіним (теорія функціональних систем), засновником

вчення про вищу нервову діяльність І.П. Павловим,
основоположником фізіології праці І.М. Сєчєновим.
Фізіологічні процеси, що відбуваються при функці-
онуванні різноманітних домінант розумової праці,
досліджували невропатолог, фізіолог, психіатр і пси-
хотерапевт В.М. Бєхтєрєв, фізіолог О.О. Ухтомсь-
кий, фізіологію активності – відомий учений М.О. -
Бернштейн.

У ряді праць з психології опосередковано
розглядаються проблеми НОП (С.Л. Виготський,
В.В. Рибалка, С.Л. Рубінштейн, В.В. Семиченко,
В. Синявський). Розуміння особистості у поєднанні
з творчою продуктивною діяльністю відображено
у науковому доробку Л.І. Анциферової, Г.С. Кос-
тюка, О.М. Леонтьєва та ін. Психології навчальної
діяльності присвячені окремі праці І.І. Гольдіна,
Л.Х. Каганова, Д.Ф. Крюкової, Г. Куценка, В.В. -
Рибалки. Особистісний підхід як принцип вивчен-
ня і формування психіки трудівника розробляв зок-
рема К.К. Платонов.

Робота виконана відповідно до плану НДР
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН
України.

Формулювання цілей роботи.
Ми поставили за мету висвітлити психо-

фізіологічний аспект наукової організації праці учнів
загальноосвітніх і професійно-технічних закладів.
Мета конкретизується у таких завданнях: проаналі-
зувати сутність психофізіологічної складової НОП
учнів; виходячи з позицій психофізіології, обґрун-
тувати виокремлення заходів з  НОП учнів, необхід-
них для запровадження у навчальний процес дослі-
джуваних інституцій.

Результати дослідження.
Передусім зазначимо, що дефініція „науко-

ва організація праці учнів” є комплексним поняттям,
яке можна розглядати у контексті педагогіки, менед-
жменту, психології, психофізіології, гігієни, ергоно-
міки та інших наук. Оскільки психофізіологія є га-
луззю міждисциплінарних досліджень на перетині
психології та нейрофізіології [2, с. 517], особливого
значення набуває використання результатів дослід-
жень нейропсихології у галузі педагогіки. У кон-
тексті НОП привертає увагу низка принципів ней-
ропедагогіки. Наприклад, сприйняття мозку як
паралельного процесору дозволяє використовувати
поєднання різних форм подачі інформації, реалізо-
вувати навчання у малих групах, командах, перед-
бачати варіативність форм і методів навчання; розу-
міння функціонування мозку в умовах спрямованої
та периферійної уваги актуалізує нагальність пра-
вильного оформлення навчального кабінету, ергоно-
мічно відповідного оснащення робочих місць, ви-
користання елементів фонової музики тощо [1, с.
89-90]. За С. Блейком, С. Пейпом, М.А. Чошановим,
навчання без урахування нейропсихологічних прин-
ципів є „сліпим”  навчанням, яке може призвести до
послаблення або порушення природних механізмів
діяльності мозку учнів. У такому випадку віднов-
лення цих механізмів або перенавчання буде відбу-
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ватися більш складно й повільно, ніж процес „при-
родного” навчання.

Для планування та реалізації заходів з НОП
суб’єктів педагогічного процесу важливого значен-
ня набувають результати досліджень зокрема з та-
ких напрямів: психофізіології мови та мислення,
психофізіології уваги, диференціальної психофізіо-
логії [2, с. 517].

На думку С.Я. Батишева, психофізіологіч-
ний аспект НОП учнів професійно-технічних зак-
ладів освіти охоплює таке коло питань: визначення
раціональності та ефективності трудових прийомів,
яких набувають учні (виважена побудова прийомів,
що виключає зайві непродуктивні рухи). Йдеться про
обладнання робочих місць суб’єктів навчально-ви-
робничого процесу відповідно до вимог ергономі-
ки, а пристосувань, матеріалів, технічної докумен-
тації – із урахуванням зручності користування ними
за найменших витрат сил і часу, відповідність пла-
нування, кольорового клімату навчальних майсте-
рень, лабораторій вимогам санітарії та гігієни праці,
технічної естетики  [10, с. 133-134].

Ще за радянських часів у галузі вітчизня-
ної загальної та професійно-технічної освіти особ-
лива увага приділялася заходам з НОП суб’єктів пе-
дагогічної діяльності. Проводилися відповідні з’їзди,
наради, семінари. Створювалися численні спеціальні
науково-дослідні установи, експериментальні кафед-
ри, комісії. Зокрема, 1921 р. було організовано Хар-
ківський інститут праці. Серед різних напрямів
діяльності інституту у 1921-1923 рр. особливої ува-
ги заслуговує діяльність 2-х відділів – професійної
гігієни та фізіології. Фізіологічний відділ зокрема
„здійснював підготовчі роботи та ставив досліди, які
дозволяють встановити стійкі гігієнічні та індиві-
дуальні відмінності” у фаховому навчанні та про-
фесійній самореалізації. Рекомендації інституту зап-
роваджувалися у діяльність фахових навчальних
закладів, промислових установ [7, с. 14, 27].

У 1949 р. у країнах Європи (спочатку в ан-
гломовних) було організовано „Товариство ерго-
номістів” або „Міжнародну асоціацію ергономічних
досліджень”. Загальновідомим є те, що ергономіка
– наука, що досліджує оптимальні пристосування
машин, інструментів, обладнання та умов праці до
психофізичних властивостей людини. Академік С.У-
. Гончаренко називає ергономіку також антропотех-
нікою, інженерною психологією. С.О. Косілов роз-
різняє ці поняття. На його думку, ергономічний
напрям відрізняється від інженерно-психологічно-
го передусім тим, що у першому переважно пред-
ставлені фізіологічні дослідження. Проте обидва
напрями мають спільне завдання – оптимізувати
умови роботи системи, створеної людиною [4, с. 21].

Наголосимо, що для НОП, окрім психолог-
ічних даних, необхідні дані фізіології, антропометрії,
токсикології, медицини, біології, техніки та ін. З
метою застосування всіх цих наук для вирішення
зокрема завдань підвищення інтенсивності, безпе-
ки праці 1957 р. у США було створено „Товариство

з вивчення людського фактору”. Діяльність цього
товариства набула переважно техніко-психологічно-
го спрямування.

Переходячи до проблем навчання зазначи-
мо, що свого часу у педагогічній психології велася
гостра полеміка з приводу співвідношення психіч-
ного розвитку і навчання. Наслідком дискусії були
результати досліджень Л.С. Виготського про те, що
лише те навчання може вважатися хорошим, а отже,
мати право на існування, яке сприяє розвиткові, а
не просто пристосовується під „дозрівання” (дос-
лідження Г. Куценко, Г. Тенькової]. Рівень склад-
ності навчання має бути дотичним зоні найближ-
чого розвитку.

Таким чином, визначальним принципом
педагогіки є єдність навчання та розвитку. Повною
мірою він реалізується у технологіях розвивально-
го навчання. Вони забезпечують ефективний розви-
ток здібностей молоді до самоосвіти, саморозвитку,
творчої самореалізації, самоконтролю, самокорекції,
самореалізації та ін. (за Д. Крюковою).

На думку академіка Г.С. Костюка, людина
стане суб’єктом власної діяльності за умови, якщо
вона цю діяльність планує, передбачає кінцевий ре-
зультат, контролює та несе за неї відповідальність.

При проектуванні навчального процесу важ-
ливо враховувати умови, методи і форми організації
ефективної, спланованої педагогом і вихованцем
самостійної навчальної діяльності, що поступово
ускладнюється з розв’язанням проблемних завдань,
якість якої всебічно оцінюють усі суб’єкти педагог-
ічного процесу.

На сучасному етапі розвитку психолого-пе-
дагогічної науки навчання розглядають як творчий
процес, а тих, хто навчається – суб’єктами творчої
діяльності (В.В. Рибалка, С.О. Сисоєва та ін.). За-
поруку успішної творчої навчальної діяльності скла-
дають зокрема природні задатки, які розвиваються
відповідним чином, а також копітка, систематична
праця. У НОП людини, навчання якої є творчим про-
цесом, необхідно враховувати взаємодію соціальних
та природних чинників, оскільки вони сприяють
розвиткові творчих здібностей.

Визнаючи творчість як вид людської діяль-
ності, В. Андрєєв виокремлює      ознаки, що харак-
теризують її як цілісний процес [9]: наявність про-
тиріччя, проблемної ситуації або творчого завдання;
соціальна та особиста значимість і прогресивність,
яка певним чином сприяє розвиткові особистості та
суспільства; наявність об’єктивних (соціальних,
матеріальних) передумов для творчості; наявність
суб’єктивних передумов для творчості (знань, умінь,
позитивної мотивації, творчих здібностей); новиз-
на та оригінальність процесу, результату.

З точки зору фізіології, для забезпечення
плідної творчої діяльності необхідно формувати
особливо стійку, організовану систему рефлексів –
робочого динамічного стереотипу за участі різно-
манітних, передусім коркових, нервових центрів [4,
с. 137]. Відповідно до психофізіології, умовою усп-
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ішної творчої діяльності є формування відповідної
домінанти. Як зазначав В.М. Бєхтєрєв, для творчої
думки „подразником є проблема, а відповідною на
неї реакцією або кількома рефлексами у відповідь є
діяльність, що призводить до творчих здобутків” [4,
с. 138, 143]. Завданням психофізіології праці є
підтримка функціонування домінанти на високому
рівні, підвищення її сталості.

Слід нагадати, що навчання є одним із про-
відних питань фізіології вищої нервової діяльності
(ВНД). Прийнято розрізняти такі його (навчання)
форми: 1) облігатне, стимулозалежне (сумація, зви-
кання, імпринтинг, наслідування); 2) факультативне,
ефектзалежне (умовні рефлекси, класичні та інстру-
ментальні); 3) когнітивне (засноване на образній
пам’яті, елементарній розумовій діяльності, вірогі-
днісному прогнозуванні) [8, с. 370].

Зазначимо, що найважливішими принципа-
ми діяльності  мозку є принцип умовного рефлексу
(І.П. Павлов), принцип домінанти (О.О. Ухтомсь-
кий), поєднання яких забезпечує активно-творчий та
високоадаптивний характер цілісної поведінки. Го-
ловним субстратом управління інтегративною діяль-
ністю мозку розглядають вищі асоціативні системи.
Що ж стосується психіки людини, то біологічні пе-
редумови її формування залежать від потреб –
вітальних, соціальних та ідеальних.

Педагогам слід пам’ятати, що мозок лю-
дини  характеризується функціональною та
міжпівкульною асиметрією: права півкуля працює
за принципом дедукції (спочатку здійснюється син-
тез, а потім аналіз), ліва – за принципом індукції
(спочатку відбувається аналіз, а потім – синтез). В
усіх випадках розумової діяльності у корі великих
півкуль одночасно взаємодіють потужні процеси
протилежного спрямування – збудження та гальму-
вання. У формуванні мовленнєвої діяльності та
мислення людини особливу роль відіграють асоці-
ативні системи великих півкуль мозку, що розви-
ваються в онтогенезі.

Таким чином, для підтримки на високому
рівні працездатності у розумовій (навчальній) праці
необхідно забезпечити оптимальну реалізацію не-
рвових процесів у вищих відділах центральної не-
рвової системи. З метою наукової організації розу-
мової праці важливо не лише встановити наявність
різкого зниження працездатності, але й попередити
його. При нормуванні інтенсивності розумової праці
необхідно враховувати ступені розвитку розумової
втоми. Оптимальним пристосуванням людини до
умов розумової праці є така діяльність, за якої висо-
кий рівень продуктивності праці поєднуються з по-
мірним підвищенням активності реакції, концент-
рацією уваги і процесів нервового збудження та
гальмування, із збільшенням обсягу пам’яті та три-
валості асоціацій.

Заслуговують на увагу результати дослід-
жень щодо впливу психофізіологічних особливос-
тей учнів на ефективність навчальної діяльності. Як
свідчить дослідження В.М. Макарової, існує за-

лежність між властивостями нервової системи і по-
ведінкою учнів у різних аспектах навчальної діяль-
ності. Було виокремлено чотири типи учнів (із слаб-
кою, сильною, інертною та рухливою нервовими
системами) з метою розробки та запровадження у
навчально-виховний процес відповідних рекомен-
дацій щодо роботи з учнями у залежності від влас-
тивостей їхньої нервової системи [5, с. 32]. Такий
підхід дозволяє вибудовувати особистісно орієнто-
ваний педагогічний процес, в якому максимально
враховуються особливості темпераменту, власти-
вості нервової системи (рухливість, урівноваженість,
збудливість, загальмованість), пізнавальні психічні
процеси (увага, пам’ять), мотивація діяльності.

Якщо адаптувати результати дослідження
Г.А. Назаренка до порушеної нами проблеми, то
психофізіологічний аспект НОП учнів передбачає
врахування типологічних особливостей їхньої нерво-
вої системи, функціональної асиметрії мозку, адап-
таційних можливостей, стану фізичного та психо-
логічного здоров’я,  дотримання санітарно-
гігієнічних норм навчання, забезпечення оптималь-
ного рухового режиму тощо [6, с. 26].

Останнім часом і лікарі, й психологи, і пе-
дагоги акцентують увагу на проблемі поширення у
навчальному середовищі дидактогеній, викликаних
психотравмуючими факторами. З метою поперед-
ження дидактичних неврозів російські науковці роз-
робили та запроваджують у загальноосвітніх закла-
дах уроки психологічного розвитку (мінімум 1 раз
на тиждень) [3, с. 123-124]. Ці заняття забезпечу-
ють створення позитивного емоційного фону для
ефективного засвоєння знань, виконання вправ для
покращення мозкової діяльності, які дозволяють
збільшувати обсяг пам’яті, підвищувати стійкість
уваги, прискорювати психомоторні процеси тощо.
За Д. Журавльовим, такі заходи сприяють формуван-
ню більш високого рівня працездатності, що пози-
тивно впливає на успішність навчальної діяльності.
Для кожного уроку добираються спеціальні вправи,
які стимулюють розвиток тих психічних функцій, які
необхідно розвивати на даному занятті.

Висновки.
Підсумовуючи вищесказане зазначимо, що

як міждисциплінарне поняття наукова організація
праці учнів передбачає тісний зв’язок із нейропеда-
гогікою, а також психофізіологією, яка дає причин-
не пояснення психічних явищ шляхом розкриття
нейрофізіологічних механізмів, що лежать в їх ос-
нові [2, с. 517]. При плануванні та реалізації навчаль-
ного процесу у закладах освіти різних типів необхі-
дно враховувати результати досліджень динаміки
ВНД, зокрема: критерій оптимального пристосуван-
ня вихованців, зайнятих розумовою працею, до да-
ного виду діяльності; критерій необхідності проф-
ілактики дій проти можливої перевтоми учнів;
критерій необхідності радикальних змін усієї обста-
новки, в якій виконується певний вид розумової
праці (за С.О. Косіловим).

Урахування психофізіологічної складової
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НОП дозволяє лікарям використовувати комплекс
ефективних методів, які у будь-який момент розу-
мової, й зокрема навчальної діяльності уможливлю-
ють кількісне визначення стану ключових фізіолог-
ічних функцій учнів: формування й підтримку тру-
дової домінанти, активацію кори великих півкуль за
підтримки домінанти та при компенсації виснажен-
ня нервових клітин кори, наближення до „межі пра-
цездатності” нервових клітин, до розвитку фазових
станів гальмування та порушенню рівноваги основ-
них нервових процесів. Дані, одержані в результаті
використання відповідних методик, дозволяють роз-
робляти профілактичні дії, що попереджають зни-
ження працездатності, розвиток патологічних про-
цесів і функціонального виснаження школярів і ви-
хованців професійно-технічних закладів освіти.

Психофізіологічне обґрунтування норм ро-
зумової та фізичної праці учнів забезпечує нормаль-
ний рівень інтенсивності та певної змістовності праці,
що дозволяє уникнути монотонності та надмірної
утоми у процесі діяльності, зберегти високу працез-
датність учнів упродовж певного періоду. На нашу
думку, ефективність реалізації психофізіологічної
складової НОП учнів можлива за умови співпраці
лікарів, психологів, інженерів, педагогів, відповідного
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, їх об-
ізнаності на сучасних здоров’язберігаючих освітніх
технологіях, розроблених на засадах НОП.

Перспективними напрямами дослідження
порушеної проблеми вважаємо ґендерний та заруб-
іжний (порівняльно педагогічний) аспекти НОП
суб’єктів педагогічної діяльності.
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СТРАТЕГІЯ ВІДБОРУ ГРАВЦІВ В
НАСТІЛЬНОМУ ТЕНІСІ
Арзютов Г.М., Зюзь В.М.
Національний педагогічний

університет імені М.П. Драгоманова
Приазовський Державній технічний університет

Анотація. У статті вивчалися основні фактори техніко-
тактичної підготовки гравців настільного тенісу в уск-
ладнених умовах тренування. Ціль системи початкової
спортивної підготовки кадетів у настільному тенісі по-
лягає в тім, щоб рівень підготовленості юних спорт-
сменів відповідав вимогам команд юніорського спорту.
Відбір визначав придатність до спортивного вдоскона-
лення для того, щоб вони володіли потенційними мож-
ливостями для досягнення в перспективі цілей систе-
ми підготовки тенісистів високого класу.
Ключові слова: настільний теніс, цільова точність,
швидкість польоту, час рухової реакції.
Аннотация. Арзютов Г.Н., Зюзь В.М. Стратегия отбора
игроков в настольном теннисе. В статье изучались ос-
новные факторы технико-тактической подготовки игро-
ков настольного тенниса в усложнённых условиях тре-
нировки.  Цель системы начальной  спортивной
подготовки кадет в настольном теннисе заключается в
том, чтобы уровень подготовленности юных спортсме-
нов отвечала требованиям команд юниорского спорта.
Отбор определял пригодность к спортивному усовер-
шенствованию с тем, чтобы они владели потенциаль-
ными возможностями для достижения в перспективе це-
лей системы подготовки теннисистов высокого класса.
Ключевые слова: настольный теннис, целевая точность,
скорость полёта, время двигательной реакции.
Annotation. Arzyutov G.N., Zyuz’ V.M. The strategy of
selection of players in table tennis. In paper major factors
of engineering tactical preparation of players of table tennis
in the complicated conditions of training were studied. The
purpose of a system of initial sports preparation the cadet
consists in table tennis in a volume that a level of readiness
of juvenile sportsmen met the requirements of teams youth
sports. Selection defined fitness to sports refinement so that
they owned potentialitys for reaching in the long term the
purposes of a system of preparation of tennis players of the
tall class-room.
Keywords: table tennis, target accuracy, velocity of flight,
time of a motor reaction.

Вступ.
Від тренера в спорті залежить багато що.

Його погляди на розвиток гри і систему підготовки
спортсменів зрештою визначає стратегію відбору.
Необхідно відмітити, що тренери необов’язково
дотримуються єдиних думок навіть по кардиналь-
них професійних питаннях (існують різні школи, що
відрізняються іноді протилежними поглядами).

Виходячи з філософії гри на перше місце в
моделі гравця треба, мабуть, поставити відбір і все-
бічну якісну підготовку.

Проблема відбору вельми багатогранна. Що
повинен побачити тренер в майбутньому учневі, яким
його якостям і властивостям віддати перевагу, як пе-
редбачати його майбутні спортивні успіхи? На ці та
багато інших питань необхідно знайти відповідь, щоб
зробити відбір науково обґрунтованою, організо-
ваною і ефективною системою визначення
спортивних талантів. Головна трудність спортив-
ного відбору полягає в тому, що відбір повинен бути
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направлений на виявлення талантів, а тренер пови-
нен розглянути в дитині спортивні здібності, які в
даний момент ще не виявилися.

Знадобилися багаторічні дослідження,
щоб сформулювати правило: ніколи не перевіряй
обдарованість засобами “свого” виду спорту (не
повинна технічна і тактична підготовленість при-
ховувати дійсні таланти), так що поширена прак-
тика відбирати майбутніх тенісистів, давши їм
пограти в настільний теніс, порочна і веде до чис-
ленних помилок.

Робота виконана за планом НДР національ-
ного педагогічного університету імені М.П.Драго-
манова.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – аналіз системи початкової

спортивної підготовки кадетів в настільному тенісі
та розробка стратегія відбору гравців в настільно-
му тенісі.

Результати досліджень.
Необхідно пам’ятати, що від обдарованості

залежить не успіх, а тільки можливість його досяг-
нення (окрім поєднання здібностей для цього необ-
хідне ще володіння уміннями і навиками, а також
розуміння питань нормального статевого дозріван-
ня (адже безперервний розвиток і зростання є од-
нією з найбільш характерних біологічних і фізіоло-
гічних особливостей підліткового віку). Період
статевого дозрівання (пубертатний або підлітковий
вік) є поворотним, критичним періодом в онтогенезі
людського розвитку, і саме в цей період відбуваєть-
ся відбір в настільний теніс, конкретно в препубер-
татний період.

Меж тим, трудність визначення пубертатно-
го підліткового віку корениться в тому, що почало і
повне завершення цього інтенсивного, але не рівно-
мірного перетворення дитячого організму на
організм дорослої людини не є різко і чітко вираже-
ним моментом, а разом з тим показуються і значні
фізіологічні відхилення. Пубертатний юнацький вік
- це складний комплекс змін, які не можна охаракте-
ризувати вторинними статевими ознаками, що лише
впадають в очі, і звести до цих ознак їх зміни, що
наступають головним чином в статевих органах

організму, що росте.
У літературі пубертатний юнацький період

ділять на три стадії:
- препубертатний підготовчий період,  що

відрізняється посиленням зростання і початком
розвитку вторинних статевих ознак;

- пубертатний період (період статевого дозріван-
ня у вузькому сенсі слова), протягом якого
здійснюються найбільш характерні для обох
полов процеси дозрівання статевих органів
(менструації, еякуляції і ін.), оформлення вто-
ринних статевих ознак і ін., у розпалі цього пе-
ріоду спостерігається відносне уповільнення
зростання;

- постпубертатний період, під час якого закріп-
люється і закінчується пубертатне дозрівання і
наступає зрілий вік.

Ряд авторів визначає період статевого доз-
рівання як період, протягом якого створюється нова
біопсихічна рівновага організму, що росте, інші -
пубертатний період як період досягнення біологіч-
ної статевої зрілості; у дівчаток цей період почи-
нається у віці 8-9 років, а у хлопчиків - 10-11 років.
Треті - кінець періоду статевого дозрівання злива-
ють з юнацьким віком, протягом якого поступово
закінчується розвиток основних змін, що наступи-
ли в підлітковому періоді. Юнацький вік закінчуєть-
ся із завершенням соматичного зростання у дівча-
ток приблизно у віці 19, а у хлопців - на 22-23 році
життя.

Отже, цілком ґрунтовним період статевого
дозрівання розглядати як порівняно тривалий пері-
од переходу дитячого організму в зрілий (рис.1).

В результаті дії гипоталамічних “пускових
механізмів” з передньої частки гіпофіза виділяються
гормони, стимулюючі окремі периферичні ендок-
ринні залози, особливо яєчка (у жінок яєчники), які в
цьому періоді досягають такого ступеня зрілості, що
бувають в змозі відповідати на ці імпульси подаль-
шим розвитком своїх тканин і продукцією специфіч-
них статевих гормонів, андрогенів і естрогену.

У дитячому віці, коли статеві залози знахо-
дяться в стані спокою, в крові кожного індивідуума
одночасно, але в незначній кількості містяться обид-

Рис.1. Механізм ендокринних впливів в пубертатному періоді у хлопчиків (по схемі Доддса)

 ЦНС  
 

Гіпофиз – передня частка 
FSH LH Інші 

   
Яєчка 

Канальці Клітки Лейдіга 
  

Надпочечники 
                                                          1/3                  2/3                  
  Андрогени Естрогени  
 

Кістковий вік  Статевий розвиток  Довжина  тіла 
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ва гормони; переважання специфічного для даної
підлоги гормону вельми трохи. Зміст специфічного
гормону в крові різко підвищується лише в пубер-
татному віці; при цьому в крові підвищується – про-
те, в значно меншому ступені - і зміст другого ста-
тевого гормону.

 Обидва гормони виконують точно певну
функцію, так що будь-які порушення взаємозв’язку
і взаємодії обох гормонів обумовлює розвиток роз-
ладів різного характеру.

У індивідуумів чоловічої статі ФСГ (фолі-
куло стимулюючий гормон) сприяє зростанню яєчок,
а ЛГ стимулює клітки Лейдіга в яєчку, які виробля-
ють чоловічі статеві гормони - андрогени. Із загаль-
ної кількості андрогенів, циркулюючих в організмі, в
яєчниках утворюється 1/3, останні 2/3 є продуктом
надниркових, в яких вони утворюються в результаті
стимулюючої дії АКТГ (адренокортікового гормону).

Андрогени грають важливу роль в процесі
окостеніння і зникнення епіфізарних щілин, які обу-
мовлюють таким чином, кістковий вік індивідуумів.
Потім ці гормони обумовлюють розвиток вторин-
них статевих ознак. Андрогени роблять вплив на
обмін білків, зростання, м’язову силу (паралельно з
підвищенням змісту гормону в крові зростає і м’я-
зова сила, а при пониженні його рівня м’язова сила
різко зменшується). З настанням пубертатного пер-
іоду зменшується вплив сомотропного гормону, так
що на зростання дитини починають впливати, го-
ловним чином, андрогени.

Мабуть, справедливішим буде вважати цей
динамічний період називати періодом пубертатно-
юнацького (підліткового) віку. Цей період може про-
довжитися 8-10 років і більше. У пубертатно-юнаць-
кому віці організм знаходиться перед новим великим
фізіологічним стрибком кількісного і якісного зро-
стання і різкої перебудови більшості органів і сис-
тем. У цій пубертатний-юнацькій перебудові, що
виражається в перетворенні дитячого організму на
зрілий, відоме місце займають зміни в статевій сфері
і ендокринному апараті, проте складні процеси, що
протікають у віці статевого дозрівання, не можна
пояснити виключно лише змінами, що наступають
в статевих органах.

 Процеси статевого дозрівання пов’язані з
цілісною перебудовою дитячого організму, більшій
частині його органів і системи, зокрема, нервової
системи і психіки. Інтенсивне зростання, різкі зміни
структури і метаболітной активності організму в
період статевого дозрівання сприяють виникненню
підвищеної реактивності по відношенню до чин-
ників зовнішнього і внутрішнього середовища, по-
яви значного числа анатомічних і фізіологічних
відхилень. Не підлягає сумніву, проте, що в приско-
ренні або уповільненні нормального статевого доз-
рівання рішучу роль грають умови навколишнього
середовища в широкому сенсі слова.

Таким чином, незнання елементарних зако-
номірностей розвитку пубертатного віку в період
підготовки тенісистів і його шляху до спортивної

майстерності неприпустимо для спортивного педа-
гога. Значна кількість помилок відбору і виховання
спортсменів на їх шляху до досягнення високих ре-
зультатів відбувається із-за недообліку вище приве-
дених чинників, використовуваних на етапах бага-
торічної підготовки резервів, постановки завдань і
змісту роботи.

Так початковий етап відбору, початкова
спортивна підготовка, вимагає універсальної поста-
новки завдань підбору оптимальних засобів і методів
для тих, що займаються, отже, в практиці фізичного
виховання і спорту великого значення набуває інфор-
мація про перебування організму на всьому шляху
становлення пубертатно-юнацького віку спортсме-
на і його особових якостей. Для цього використову-
ються стандартні тести за допомогою яких прово-
диться вимірювання рівня розвитку здібностей
людини (розумових, фізичних, психічних і ін.). Така
процедура називається тестуванням. Слід зазначи-
ти, що в даний час спортивна практика має в своєму
розпорядженні достатню кількість тестів, що доз-
воляють об’єктивно оцінити рівень підготовленості
як юних, так і дорослих спортсменів.

Як приклад приведемо тестування юних
тенісистів м. Києва (за даними Ю. Шенкера, 2000-
2003).

Виходячи з цього, вибір критеріїв і методів
відбору на різних його етапах може ґрунтуватися на
структурному аналізі спортивного успіху (рис.2). На
І рівні, повинні враховуватися вік (зміни, які відбу-
ваються в цей період в розвитку дитини) і підготов-
леність молодших школярів, основну увагу слід при-
діляти виявленню завдатків і  оцінці  рухової
активності.

Наявність спеціальних якостей і елементар-
ної підготовленості дозволять на ІІ рівні оцінити
ступінь ігрової обдарованості. На ІІІ рівні на основі
обдарованості у поєднанні з навиками і уміннями
формуються здібності, що виявляються в спортивній
діяльності. ІV рівень вважається ключовим у фор-
муванні спортивної майстерності, яка, будучи
підкріплено надійністю (V рівень), веде до спортив-
ного успіху (VІ рівень). Такі “сходи успіху” дозво-
ляють вірно, розставляти акценти організаційно -
методичних заходах щодо відбору.

Як показали дослідження [2] діти 7-8 років
повинні обстежуватися на першому рівні, 9-10 років
- на другому, діти 11-12 років - на третьому. Важли-
во відзначити, що на третьому рівні вперше в оцінці
перспективності важливе місце відводитися аналізу
підготовленості, тоді як на нижчих рівнях перевага
віддається якостям і властивостям особи.

Тренерам і викладачам фізичного вихован-
ня добре відомо, що далеко не кожну якість можна
розвинути в учневі. Є властивості, що відносяться
до соціальної сфери, наприклад, працьовитість,
свідомість, не тільки піддаються вихованню, але є
важливим об’єктом педагогічної дії, то психологіч-
на сфера людини вельми консервативна.

Це пов’язано з тим, що розвиток людини



9

Таблиця
Вікова динаміка показників спеціальної фізичної підготовленості юних тенісистів

Вік (років) і кількісний склад випробовуваних 
експериментальної/контрольної груп 

 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
№ 

 
 

Тести 
 
 

 
 

Групи 
 
 

 
 

Статистика 

30/28 25/27 25/23 26/28 21/23 20/21 19/20 21/18 
Х 372,9 478,96 579, 26 663,34 692,52 713,33 747,28 774,61 ЭГ 

SD 17,19 63,4 73,51 76,14 89,95 92,83 97,88 101,77 
Y 366,83 477,3 567,11 581,76 655,66 673,9 679,8 702,61 

КГ SD 14,8 62,9 77,62 74,5 84,04 91,62 103,88 91,67 

1 
 
 

 
Дальність відскоку 

м'яча, см 
 P - - + + + + + + 

Х 41,1 31,68 27,99 23,07 22,87 19,46 18,33 16,55 ЭГ 
SD 7,51 3,58 2,52 3,39 2,71 2,38 2,22 2,21 
Y 41,07 32,04 29,31 24,67 23,94 21,29 20,41 18,28 

КГ SD 7,53 3,8 4,4 2,8 2,57 2,25 2,08 2,04 

2 
 
 
 

 
Біг по вісімці, с 

 
P - - - + + + + + 
Х 34,86 24,82 23,84 19,75 18,84 16,57 16,03 14,6 ЭГ 

SD 4,47 3,46 3,73 2,83 2,43 2,17 2,07 1,9 
Y 34,88 24,9 24,76 20,35 19,88 17.49 16,9 16,13 

КГ SD 4,49 3,45 4,4 2,8 2,57 2,25 2,08 2,04 

3 
 

Біг навколо столу, с 
 

р - - + + + + + + 
Х 50,78 41,80 42,96 33,14 31,71 27,67 27,69 23,67 ЭГ 

SD 5,94 5,3 5,92 3,99 3,91 3,62 3,69 1,71 
Y 50,7 42,15 42,3 33,88 32,98 28,59 28,22 26,04 

4 
Перенесення м'ячів, 

с 
 

КГ SD 5,95 5,58 5,44 4,04 4,66 3,75 3,80 3,45 
X 22,28 39,81 48,6 50,2 50,84 55,96 56,56 64,20 ЭГ 

SD 2,74 5,35 6,58 6,48 5,68 8,55 5,63 13,15 
Y 21,94 38,9 1 47,72 48,1 43,43 53,3 53,06 63,12 

КГ SD 3,82 5,57 6,67 6,33 5,98 7,46 5,26 8,49 

5 
 Віджимання від 
столу кількість в 1 

хв. 
 

р - - - + + + + - 
X 13,52 27,49 28,04 29,53 39,25 45,48 41,13 53,13 ЭГ 

SD 1,85 3,88 2,55 4,38 5,35 5,96 6,29 7,53 
Y 13,84 26,31 27,15 28,54 36,59 40,88 42,5 47,21 

КГ SD 2,14 3,5 3,79 3,05 4,5 5,13 6,0 6,33 

6 
 Підіймання в сід з 
положення лежачи, 
кільк. раз в 1 хв.  

р - + - + + + + + 
X 31,47 45,15 48,76 62,39 59,74 62,01 75,78 80,36 ЭГ 

SD 3,64 5,35 6,68 8,92 8,09 13,71 9,88 10,66 
Y 31,75 43,58 46,72 58,85 58,87 63,31 67,69 71,76 КГ 

SD 3,22 5,4 5 6,66 8,49 6,30 8,36 9,36 9,122 

7 
Скакалка, 

подвійний відскік, 
кільк. разів за 45 с 

р - + + + - - + + 

Х 72,38 83,15 93,12 110,35 108,16 122,59 129,54 139,9 ЭГ 
SD 8,96 12,51 10,13 15,83 15,55 13,93 18,25 17,84 
Y 72,48 75,63 83,13 95,38 94,81 100,5 103,47 113,23 

КГ SD 8,91 13,39 12,53 15,86 10,73 12,83 25,81 !6,58 

8 
 
 

Скакалка, 
одинарний відскік, 
кільк. разів за 45 с 

 р + + + + + + + + 
Х 120,41 125,81 139,16 166,86 186,68 206,82 217,6 213, 03 ЭГ 

SD 18,59 13,63 19,48 24,35 25,66 38,51 21,43 28,23 
Y 120,48 125,93 130,8 157,13 156,25 174,29 183,04 189,96 

КГ SD 18,72 13,91 17,66 20,87 18,21 20,88 21,16 26,68 

9 
 
 
 

 
Стрибок в довжину 

з місця, см 
 

р - - + + + + + + 
Х 12,35 12,25 11,33 10,51 9,76 8,93 8,46 8,14 ЭГ 

SD 1,20 1,6 1,93 1,68 1,13 1,65 1,04 0,96 
Y 12,39 12,58 11,87 11,03 10,43 9,99 9,63 8,57 

КГ SD 1,25 1,45 2,08 1,67 1,35 1,48 1,04 0,97 

10 
 

Біг 60 м., с 

р  - + - + + + + + 
 (+) при р < 0, 05; (-) при р > 0, 05
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відбувається під впливом соціальної і генетичної
програм. Соціальна програма включає суму знань,
накопичених людством за всю його історію і пере-
даваних в процесі навчання [4, 5]. Генетичні чинни-
ки визначають потенційні можливості розвитку.
Проте ці потенційні можливості не можуть розкри-
ватися без контакту організму з середовищем. Су-
купність властивостей людини є результат взаємодії
спадковості і середовища. Не можна зменшувати ні
впливи середовища, ні значення генотипу [3].

Таким чином, досягнення високих спортив-
них результатів, з одного боку, обмежене генотипом,
а з іншої - стимулюється умовами виховання і підго-
товки. Чого більше природженого або придбаного в
спортивних здібностях? Успадкованість різних
спортивних завдатків неоднакова. Більшою мірою
вона виявляється в показниках рухової підготовле-
ності – швидкості, силі, витривалості, ряду морфо-
логічних і психофізичних характеристик.

 Спадковий вплив різний в різні періоди
розвитку людини. Наприклад, для більшості морфо-
логічних ознак воно поступово знижується в 10-15
років [2]. Швидше за все, це пов’язано з постійно
зростаючою роллю средових чинників, в першу чер-
гу - адаптацією до спортивної підготовки.

Проте треба мати зважаючи на, що прид-
бані особою особливості, які тренер використовує
як критерій відбору, мають в порівнянні з успадко-
ваними особливостями, вищий характер. І як вищі,
вони не можуть бути замінені нижчими. Ця важли-
ва методологічна особливість відбору іноді не вра-
ховується не тільки практиками, але і авторами тео-
ретичних і методичних робіт.

Отже, необхідно проводити відбір на основі
природжених і придбаних ознак.

Багаторічна підготовка в настільному тенісі
повинна будуватися з урахуванням вікових особли-
востей, прискореним або сповільненим темпом зро-
стання і розвитку підлітків і їх можливостей на кож-

ному віковому етапі.
Тривалість багаторічної підготовки резервів

великого спорту знаходиться в межах: верхня - пер-
іод включення в склади команд національної збірної
і нижня - граничний вік, що дозволяє успішно вирі-
шувати завдання спеціалізованої спортивної підго-
товки (правильне оволодіння спортивною технікою,
перш за все).

 При визначенні оптимальної нижчої віко-
вої межі для початку занять настільним тенісом важ-
ливо враховувати два найважливіші чинники: занят-
тя не повинні завдавати збитку здоров’ю тих, що
займаються (повинен працювати принцип оздоров-
чої спрямованості) і повинні бути відчутно опти-
мально ефективними з погляду рішення спеціаль-
них завдань спортивної підготовки.

Період з початку занять настільним тенісом
і до включення в кадетську команду коливається в
межах 5-7 років, а потім після 15-річного віку спорт-
смен переходить в юнацьку збірну і паралельно при-
тягується до збірної команди країни. Починати за-
няття настільним тенісом (як спеціалізацією)
переважно в 8-9 років.

У цьому віці рівень розвитку вищої нерво-
вої діяльності дозволяє успішно формувати у дітей
спортивні рухові навики. Наприклад, прихований час
рухової реакції в русі кисті вже в 9-11-річному віці
стає близьким до показників дорослих.

До 13-14 років таких же показників досяга-
ють школярі в русі плеча, стегна, гомілки і стопи.
Швидкість простій і складній руховій реакції від віку
до віку змінюється трохи, так від 7 до 16 років темп
рухів  збільшується в півтора рази (проте це
збільшення від віку до віку протікає нерівномірно,
найбільш значне збільшення наголошується в 7-9
років).

 Пояснюється це великою пластичністю
нервової системи дітей. Розвиток здібностей до
стійкої уваги дає можливість проводити спортивні

Рис. 2. Сходи успіху (структурний аналіз [4])
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заняття достатньо ефективно. Рівень фізичного роз-
витку і розвитку рухових якостей дозволяє при дот-
риманні певних методичних правил, правильно
опанувати раціональною технікою настільного те-
нісу і забезпечити поступальну ходу до спортивної
майстерності.

 Хоча ще відносний невисокий розвиток
функціональних можливостей достатньо сприятливі
фізіологічні умови дозволяють своєчасно скориста-
тися віковою періодизацією тренувальних дій.

 Це пояснюється більшою гармонійністю і
пропорційністю в розвитку внутрішніх органів в
такому віці в порівнянні з подальшим періодом –
періодом статевого дозрівання. Слід додати, що вза-
галі ігри у дітей складають одну з основних форм
прояву їх життєвої активності.

 Сприятливий для дитячого віку і сам харак-
тер рухової діяльності в спортивних іграх, в першу
чергу наявність частих зупинок, пауз.

Частим і важливим недоліком сучасного
підходу до виховання і спортивного тренування є не
врахування меж фізіологічних і трудових можливо-
стей підлітків. Межі розумової діяльності підлітка
вже досить широкі і нерідко дозволяють йому при-
стосуватися до багатьом неправильним методам
спортивної підготовки.

Проте як з погляду збереження здоров’я
дітей, так і з погляду їх зростання спортивної май-
стерності, слід мати зважаючи на, що все це повин-
но враховуватися в цьому періоді їх фізіологічну
лабільність, не вичерпувати до межі запаси юнаць-
кої енергії, життєрадісності, інтересів і прагнення
до великої активності. Підліток повинен бути добре
підготовлений не тільки до фізичних навантажень,
що все підвищуються, але і до життя, він повинен
зберегти, входивши в неї, нерозбещений запас твор-
чих сил, живого інтересу і жадання постійного вдос-
коналення, збільшення свого трудового досвіду.

Тренерові необхідно пам’ятати, що посиле-
не зростання, підвищена рухова і нервово-психічна
активність, властива настільному тенісу, приводять
до значної напруги в роботі нервової системи (особ-
ливо вегетативної нервової системи), ендокринних
залоз і обміну речовин.

 В результаті цієї фізіологічної для даного
віку напруги і деяких несприятливих зовнішніх дій
в пубертатний-юнацькому віці вельми часто спос-
терігається невровегетатівная дистонія і лабільність
вегетативної нервової системи, а також лабільність
психіки і поведінки, відхилення у функціях ендок-
ринних залоз (наприклад, пубертатний зоб) і в обміні
речовин (схильність до спонтанних гипо - і гіпергл-
ікеміям, лабільність в обміні кальцію і фосфору і
т.д.). Тут можна ще згадати і відхилення у функціях
серцево-судинної системи (юнацьке серце, ювеніль-
на гіпертонія і т. д.).

 Найбільш вираженими бувають відхилен-
ня, пов’язані з процесами зростання. Тут спостері-
гаються прискорення або уповільнення (затримка)
зростання, а також ряд ознак диспропорцій, таких

як акромегалодідниє особливості відносно довжи-
ни кінцівок, дуже високе зростання і виражене схуд-
нення дівчаток-підлітків, різні форми пубертатного
ожиріння.

 Найбільші тривоги підліткам заподіюють
відхилення в розвитку статевих органів, зокрема в
появі вторинних статевих ознак. У пубертатному віці
спостерігається ряд чітко оформлених відхилень,
зокрема запізнювання або раннє настання статево-
го дозрівання, передчасний розвиток грудних залоз
при заняттях спортом, як правило, не спостерігаєть-
ся, тоді як розлади в менструальному циклі, гірсу-
тизм у дівчаток підлітків зустрічається дуже часто.

Таким чином, можна укласти з якими труд-
нощами тренерові доводиться стикатися вже на пер-
ших етапах відбору і початкової підготовки в на-
стільному тенісі. Тому більшість фахівців уявляють
собі відбір як тривалий процес, вони вважають, що
неможливо вмить оцінити спортивну придатність,
якими б досконалими не били методи оцінки і якщо
врахувати динамічний характер багаторічної підго-
товки з його лабільністю багатьох найважливіших
для спортивної діяльності характеристик, стає яс-
ною необхідність періодичного відбору, рівного три-
валості спортивного життя. Тому і існують різні ета-
пи відбору.

Систему підготовки олімпійських резервів
(кадетів) ми розглядаємо як окрему систему входу,
вихід цієї системи служить входом системи підго-
товки тенісистів в команди юніорів, отже, робота в
цих двох ланках (напрямах) повинна бути об’єдна-
на одним генеральним завданням – підготовки тен-
ісистів високого класу для команд збірної країни. Для
того, щоб ця система підготовки була ефективною,
необхідно правильно визначити мету, тобто кінце-
вий результат, на досягнення якого направлена
діяльність.

 Для складних систем, а систему багаторіч-
ної підготовки тенісистів можна віднести саме до
цієї категорії, характерний комплекс цілей, тісно
взаємозв’язаних і супідрядних. Комплекс цілей за-
вершується цільовими нормативами.

Поняття “Підготовка тенісистів” означає
направлене використання всієї сукупності чинників
- засобів, методів, умов, які дозволяють підготувати
тенісиста до певних спортивних досягнень. Спортив-
не тренування входить складовою частиною в підго-
товку тенісиста і розглядається як спеціалізований
процес фізичного виховання, зокрема процес управ-
ління спортивною формою. Разом із спортивним
тренуванням в систему підготовки входить система
змагань і система чинників, доповнюючих тренуван-
ня і змагання і що оптимізують їх.

Висновок.
Мета системи початкової спортивної підго-

товки кадетів в настільному тенісі полягає в тому,
щоб рівень підготовленості юних спортсменів
(фізичною, техніко-тактичною, психологічною, те-
оретичною інтегральною) відповідала вимогам ко-
манд юніорського спорту з погляду відбору визна-
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чав придатність до спортивного вдосконалення з
тим, щоб вони володіли потенційними можливостя-
ми для досягнення в перспективі цілей системи
підготовки тенісистів високого класу.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем відбору
гравців в настільному тенісі.
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СПЕЦКУРС “КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я” ЯК
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Анотація. У статті розглядаються питання підготовки
майбутніх учителів фізичного виховання до формуван-
ня культури здоров’я школярів. Розкривається зміст
спецкурсу “Культура здоров’я” у структурі професій-
ної підготовки студентів фізичного виховання до фор-
мування високого рівня культури здоров’я школярів.
Ключові слова: здоров’я, студент, школяр, учитель,
фізичне виховання.
Аннотация. Бабич В.И. Спецкурс “Культура здоровья”
как важный составной компонент формирования про-
фессиональной готовности будущих учителей физичес-
кого воспитания к формированию культуры здоровья
школьников. В статье рассматриваются вопросы под-
готовки будущих учителей физического воспитания к
формированию культуры здоровья школьников. Раскры-
вается содержание спецкурса «Культура здоровья» в
структуре профессиональной подготовки студентов фи-
зического воспитания к формированию высокого уров-
ня культуры здоровья школьников.
Ключевые слова: здоровье, студент, школьник, учитель,
физическое воспитание.
Annotation. Babich V.I. Special course “Culture of health”
as an important compound component of formation of
professional readiness of the future teachers of physical
training to formation of culture of health of schoolboys. In
the article the problems of preparation the future teachers
of physical education are examined to forming
schoolchildren’s culture of health. I t opens up the
maintenance of the special course “Culture of Health” in
the structure of professional preparation of students of
physical education to forming the high level of

schoolchildren’s culture of health.
Key words: health, student, schoolboy, teacher, physical
training.

Вступ.
Cучасний етап становлення країни як само-

самостійної держави характеризується негативними
тенденціями відповідно стану здоров’я її громадян.
Особливо гостро на сьогодні постають питання здо-
ров’я дітей та учнівської молоді. За результатами
досліджень Інституту охорони здоров’я дітей та
підлітків АМН України, сьогодні до шкіл вступає
удвічі більше хворих дітей, ніж у 1980 році. Протя-
гом періоду навчання зростає кількість дітей із відхи-
леннями в стані здоров’я, гострі форми захворювань
частіше переходять у хронічні. Серед першоклас-
ників реєструється до 30 % практично здорових
дітей, але на час закінчення школи їх залишається
не більше ніж 6 %. Від 45 до 50 % випускників шкіл
мають серйозні морфофункціональні відхилення у
стані здоров’я, 40—60 % — хронічні захворюван-
ня, через третину з яких можливості вибору професії
для цих школярів обмежені. Від 20 до 80 % учнів
загальноосвітніх шкіл мають патології одразу 2—4
систем організму [1 , с. 4].

Наявність негативних тенденцій погіршен-
ня стану здоров’я школярів сприяло виникненню
сучасних перебудов шкільної освіти відповідно оз-
броєння учнів знаннями та вміннями щодо збере-
ження та зміцнення власного здоров’я. Так, згідно з
наказом Міністерства освіти і науки України “Про
затвердження Типових навчальних планів загально-
освітніх навчальних закладів 12-річної школи” №
132 від 23.02.2004 р. у навчальному плані середніх
загальноосвітніх шкіл передбачено обов’язкове зап-
ровадження нового навчального предмета “Основи
здоров’я”, що інтегрує знання з валеології й безпе-
ки життєдіяльності та має на меті навчити школярів
вести здоровий спосіб життя [2]. Але зміни, що ви-
никли в змісті тематичних планів, та запроваджен-
ня нових предметів, які повинні реалізовувати зав-
дання освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура”
вимагають відповідної підготовки майбутніх учи-
телів фізичного виховання до викладання зазначе-
них предметів, а як наслідок формування культури
здоров’я школярів.

Проведений аналіз навчальних планів і про-
грам підготовки вчителів фізичного виховання дає
змогу стверджувати про їх невідповідність щодо
пріоритетних завдань сучасних середніх загально-
освітніх закладів. У зв’язку з цим сьогодні при підго-
товці відповідних фахівців у ВНЗ вкрай необхідно
враховувати ті зміни, що відбулись у середній школі.
Такі зміни повинні починатись з доповнення на-
вчальних (фундаментальних та професійно-орієнто-
ваних) дисциплін новою інформацією з питань фор-
мування, збереження і зміцнення здоров’я і мати своє
продовження у створенні і викладанні спецкурсу
“Культура здоров’я” на факультетах фізичного ви-
ховання. Оскільки викладення вищезазначених пи-
тань не видається можливим у межах однієї статті,
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а потребує циклу статей, дану роботу ми присвячує-
мо розкриттю змісту спецкурсу “Культура здоров’я”
для студентів фізичного виховання призваних вико-
нувати сучасні завдання загальноосвітньої школи
щодо виховання всебічно розвинених та здорових
школярів.

Проведений аналіз літературних джерел
дозволяє констатувати, що проблемами стосовно
питань формування культури здоров’я школярів зай-
малися такі вчені як: В. Горащук, С. Кириленко, Ю.
Мельник та ін. Підготовці майбутнього педагога з
формування культури здоров’я особистості приділя-
ли увагу Г. Кривошеєва, С. Лебедченко та ін. Особ-
ливості формування культури здоров’я студентів
фізичного виховання вивчали О. Ахвердова, В. -
Магін. Разом з тим, слід зазначити, що питанням
підготовки майбутніх учителів фізичного вихован-
ня до формування у школярів високого рівня куль-
тури здоров’я й досі не надавалось належної уваги.

Робота виконана за планом НДР Лугансь-
кого національного педагогічного університету імені
Тараса Шевченко.

Формулювання цілей роботи.
Метою статті окреслено визначення

змісту спецкурсу “Культура здоров’я” майбутніх
учителів фізичного виховання відповідно перспек-
тиви їх професійної діяльності у сфері виховання
школярів з високим рівнем культури здоров’я.

Результати досліджень.
Побудова спецкурсу “Культура здоров’я” у

структурі підготовки майбутніх учителів фізичного
виховання на нашу думку повинна передбачати по-
перше, щоб він узагальнював отримані раніше (при
вивченні фундаментальних та професійно-орієнто-
ваних дисциплін) теоретичні й практичні знання
щодо формування, збереження й зміцнення здоро-
в’я школярів на системному рівні, по-друге, додат-
ково озброював студентів стосовно особливостей
формування культури здоров’я учнів у сучасній се-
редній загальноосвітній школі.

Зміст спецкурсу «Культура здоров’я» для
студентів фізичного виховання на нашу думку цілком
доцільно наповнити такими темами (див. табл. 1).

На думку Е. Вайнера і Т. Магун, арсенал
форм і засобів, за допомогою яких учитель може
вирішувати завдання формування загальної й вале-
ологічної культури школяра, включає все різноман-
іття можливостей його професійної діяльності: на-
вчальну, позакласну, роботу з батьками й ін. [3, с. 23].
Беручи до уваги авторитетну думку вчених, у про-
грамі спецкурсу нами були виділені теми, що розк-
ривають особливості формування культури здоро-
в’я школярів як у навчальному процесі, так і в
позакласній діяльності, значна увага приділяється
специфіці співробітництва майбутнього вчителя
фізичного виховання з батьками з метою виховання
здорової дитини.

Слід зазначити, що при вивченні кожної
теми розглядаються питання, що розкривають її
сутність і значення відповідно майбутньої профес-
ійної діяльності студентів фізичного виховання кон-
тексті формування культури здоров’я школярів. Так,
тема “Теоретичні основи курсу” дозволяє закріпити
й розширити уявлення студентів про сутність куль-
тури здоров’я та її значення для кожної людини.
Студенти розглядаючи культуру здоров’я школярів
як соціально-педагогічну проблему, мають мож-
ливість осмислити причини нездоров’я більшості
школярів та його наслідків для майбутнього Украї-
ни, що у свою чергу дозволить актуалізувати про-
блему формування культури здоров’я школярів у
майбутній педагогічній діяльності.

Тема “Нормативно-правова база охорони
здоров’я учнів” передбачає вивчення й аналіз нор-
мативних документів, що визначають пріоритетну
роль формування, збереження й зміцнення здоров’я
учнів у сучасній освіті, а також містять відомості
про права дитини на життя й здоров’я. На нашу дум-
ку студентам важливо запропонувати розгляд таких
документів: Освітній стандарт 12-річної школи; Кон-

 Таблиця 1
Теми спецкурсу «Культура здоров’я» для студентів фізичного виховання.

Кількість 
годин 

№ 
з/п 

 
Тематика 

Лекції Практ. 
1. Теоретичні основи курсу 1  
2. Нормативно-правова база охорони здоров’я учнів 3  
3. Особливості формування культури здоров’я школярів у 

навчальному-вихованому процесі 
3 2 

4. Формування культури здоров’я учнів загальноосвітніх 
шкіл в процесі позакласної діяльності 

2 2 

5. Оздоровчі технології та їх значення у формуванні 
культури здоров’я учнів 

3  

6. Індивідуальна оздоровча система як необхідна умова 
підвищення рівня сформованості культури здоров’я 
школярів 

2  

7. Роль сім’ї та школи у формуванні культури здоров’я 
школярів 

2  

 Разом 16 4 
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цепція 12-річної середньої загальноосвітньої шко-
ли; Цільова комплексна програма “Фізичне вихован-
ня – здоров’я нації”; Міжнародний проект “Євро-
пейська  мережа  шкіл сприяння здоров’ю”;
Регіональна програма розвитку Національної мережі
сприяння здоров’ю; Державна національна програ-
ма “Освіта (Україна ХХІ століття)”; Конвенція про
права дитини; Національна доктрина розвитку осв-
іти; Концепція неперервної валеологічної освіти в
Україні та ін.

Вивчення перерахованих вище норматив-
них документів відіграватиме важливу роль у підго-
товці майбутніх учителів фізичного виховання, оск-
ільки дасть можливість, спираючись на законодавчі
норми відносно збереження здоров’я учнів в освітніх
установах та за їх межами, якісно й на високому рівні
здійснювати роботу з формування культури здоро-
в’я школярів.

Тема “Особливості формування культури
здоров’я школярів у навчально-виховному процесі”
займає особливе місце в програмі спецкурсу. Перш
за все, це пов’язано з тим, що в наш час зміст освіт-
ньої галузі “Здоров’я і фізична культура” повною
мірою дозволяє здійснювати формування в школярів
свідомого ставлення до свого здоров’я й здоров’я
оточуючих як найвищої цінності. Як уже згадувало-
ся вище, сьогодні в зміст середньої освіти вносять-
ся істотні зміни, серед яких – нові погляди й завдан-
ня (оздоровчої спрямованості) щодо викладання
фізичної культури, а також впровадження навчаль-
ного курсу “Основи здоров’я”. Ураховуючи вищес-
казане, у процесі вивчення зазначеної теми студен-
ти матимуть можливість узагальнити знання про
значення й можливості предмета “Фізична культу-
ра”, розглянути питання ролі сучасного вчителя
фізичного виховання у формуванні культури здоро-
в’я школярів.

Особливо важливим при вивченні теми є
додаткове озброєння студентів стосовно методичних
особливостей формування культури здоров’я шко-
лярів різного віку (у молодших, середніх і старших
класах). Значну увагу слід також приділяти навчаль-
ному предмету “Основи здоров’я”, оскільки цей
предмет має свою специфіку й вимагає відповідної
підготовки до його викладання. У зв’язку з цим ба-
жано, щоб студенти вміли аналізувати програму
предмета, виявляли її недоліки, учились адаптувати
програму відповідно до контингенту, який навчаєть-
ся, а також засвоювали методичні особливості його
викладання. Дана тема повинна також передбачати
ознайомлення студентів з різними підходами до фор-
мування культури здоров’я школярів у навчально-
виховному процесі, що були запропоновані сучас-
ними вітчизняними й зарубіжними вченими.

Важливе значення у змісті  спецкурсу
відіграє тема “Формування культури здоров’я учнів
загальноосвітніх шкіл в процесі позакласної діяль-
ності”. На думку В. Горащука, у позакласній роботі
повинні повторюватися, поглиблюватися, розширю-
ватися й закріплюватися знання про здоров’я, лю-

дину, отримані на уроках, виховуватися переко-
наність школярів і формуватися потреба у веденні
здорового способу життя. Організація формування
культури здоров’я школярів у процесі позакласної
діяльності цілком може здійснюватись за допомо-
гою вмілої організації гуртків культури здоров’я,
активу школи з метою пропаганди здорового спосо-
бу життя, методичних кутків, конференцій, олімпі-
ад, тематичних вечорів, присвячених питанням збе-
реження й зміцнення здоров’я [4, с. 279]. Саме тому
під час вивчення зазначеної теми важливо познайо-
мити студентів з перевагами й особливостями фор-
мування культури здоров’я школярів під час позак-
ласної діяльності, організацією гуртків культури
здоров’я, проведення конференцій тощо

Упровадження в освітній процес школи но-
вого навчального предмета “Основи здоров’я” (його
зміст і методичні особливості) вимагає створення у
середніх загальноосвітніх навчальних закладах ка-
бінету культури здоров’я. Тому вивчення теми по-
винно передбачати ознайомлення студентів з пере-
ліком необхідного устаткування й інвентарю для
кабінету культури здоров’я в школі. Важливо звер-
нути увагу майбутніх учителів і на оформлення ме-
тодичних куточків і стіннівок, що стосуються пи-
тань здоров’я, оскільки наявність у ній цікавої
інформації, яка постійно оновлюється, про поперед-
ження різного роду захворювань і способи підви-
щення загального рівня культури здоров’я відіграє
важливу роль у просвітительській діяльності як
учнів, так і всього педагогічного колективу.

Тема “Оздоровчі технології і їхнє значення
у формуванні культури здоров’я учнів” розкриває
особливості формування в школярів духовного, соц-
іального, психічного й фізичного здоров’я. Це дос-
татньо важливо оскільки зміст програми шкільного
предмета “Основи здоров’я” передбачає в кожному
класі вивчення навчального матеріалу відповідно до
основних розділів програми, серед яких: “Фізична
складова здоров’я”, “Соціальна складова здоров’я”,
“Психічна і духовна складові здоров’я” [5]. Отже,
майбутнім учителям фізичного виховання необхід-
но володіти не тільки теоретичними знаннями щодо
сутнісного змісту складових усіх названих вище ас-
пектів здоров’я, але й мати методичну підготовку,
що дозволить їм здійснювати цілеспрямоване фор-
мування кожного з аспектів у школярів різного віку.
Таким чином, у процесі вивчення спецкурсу студен-
там слід надавати можливість додатково познайо-
митись з методичними особливостями застосуван-
ня оздоровчих технологій, спрямованих на духовний,
психічний і фізичний аспекти здоров’я школярів
різних вікових груп, з урахуванням індивідуальних
особливостей та інтересів учнів.

Логічним продовженням спецкурсу є вив-
чення теми “Індивідуальна оздоровча система як
необхідна умова підвищення рівня сформованості
культури здоров’я школярів”. Студенти мають про-
довжити опановувати особливості підбору оздоров-
чих технологій для школярів і вивчати особливості
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розробки індивідуальної оздоровчої системи учнів.
Майбутні педагоги мають отримувати ґрун-

товні знання й методичні рекомендації, що стосу-
ються питань навчання учнів самостійно розробля-
ти й творчо змінювати свою ІОС, детально вивчати
й аналізувати оздоровчі системи валеологів-прак-
тиків, виділяли найбільш суттєве для використан-
ня. Важливу увагу також слід приділяти озброєнню
студентів знаннями й уміннями щодо надання до-
помоги учням у побудові ІОС з урахуванням віко-
вих, статевих та індивідуальних особливостей.

У зміст спецкурсу важливо також включити
тему “Роль родини і школи у формуванні культури
здоров’я учнів”. Надзвичайно важливе значення у
вихованні здорової дитини має її родина. Основними
завданнями в питаннях формування, збереження й
зміцнення здоров’я в родині є формування оздоров-
чого світогляду дітей, профілактика захворювань,
дотримання загальноприйнятих норм і правил здо-
рової поведінки в повсякденному житті, забезпечен-
ня оптимальної фізичної активності, загартовування
організму, повноцінне харчування, недопущення
шкідливих звичок тощо [4, с. 288]. Однак родина
може бути не тільки джерелом душевного комфорту,
але й джерелом психічної травматизації особистості,
джерелом руйнування моделі здорового способу жит-
тя дитини [6, с. 384]. Результати досліджень учених
НДІ педіатрії, акушерства й гінекології АМН Украї-
ни свідчать, що значна частина дітей – майже 70 % –
харчується нераціонально. Кожній п’ятій дитині до
трьох років батьки давали спробувати алкогольні
напої, і ростуть вони в чаду тютюнового диму, з ди-
тинства стаючи пасивними курцями. До цього всьо-
го їх приводять удома тато й мама. Велика кількість
нещасних випадків, унаслідок яких постраждали діти,
– результат недогляду батьків. Кожна третя дитина
постраждала саме через те, що найближчі їй люди не
були достатньо уважними [7, с. 4]. Сучасний вчитель
фізичного виховання повинен плідно співпрацювати
з батьками, оскільки турбота про здоров’я неможли-
ва без постійного зв’язку з родиною. Батьки повинні
знати від учителів, що тільки єдність вимог до здоро-
в’я дитини в школі й родині може дати позитивні ре-
зультати в питанні виховання здоров’я дітей і підлітків
[4, с. 289].

Ураховуючи вищесказане, сучасний учитель
фізичного виховання повинен проводити плідну
співпрацю з родинами щодо виховання здорових
дітей. Це, у свою чергу, підтверджує необхідність
збільшення уваги щодо питань підготовки студентів
до організації роботи з батьками в зазначеному на-
прямку. На заняттях зі спецкурсу студентів слід по-
знайомити з особливостями надання допомоги бать-
кам у складанні розпорядку дня дитини, здорового
харчування, організації режиму праці й відпочинку,
статевого виховання тощо. Таким чином, при вив-
ченні спецкурсу значну увагу необхідно приділяти
поясненню майбутнім учителям ролі сім’ї у вихо-
ванні здорової, повноцінної особистості, а також
значенню спільної праці вчителя й батьків щодо

формування культури здоров’я школярів.
Висновки.
Отже, можна зробити висновок, що викла-

дання спецкурсу “Культура здоров’я”, побудовано-
го з урахуванням майбутньої професійної діяльності
студентів фізичного виховання щодо виконання су-
часних завдань загальноосвітніх навчальних зак-
ладів, сприятиме підвищенню ефективності форму-
вання у майбутніх учителів професійної готовності
до виховання школярів з високим рівнем культури
здоров’я.

У перспективі вважаємо за необхідне при-
святити статті розкриттю можливостей фундамен-
тальних, професійно-орієнтованих, а також спортив-
но-педагогічних дисциплін у професійній підготовці
майбутніх учителів фізичного виховання до виконан-
ня сучасних завдання шкільної освіти.
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ
„ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПЕЦІАЛЬНА
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА І СПОРТ” В

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ, ЯКІ
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПІДГОТОВКУ КАДРОВИХ
ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ТА ОФІЦЕРІВ

ЗАПАСУ
Божко С.А.

Військовий інститут телекомунікацій та інформа-
тизації Національного технічного університету

України “КПІ”

Анотація. В статті розглядається зміст навчальної про-
грами дисципліни „Фізичне виховання, спеціальна
фізична підготовка і спорт” в вищих навчальних закла-
дах. Процес підготовки змісту навчання є ієрархічним і
включає низку рівнів: формулювання змісту здатності
військового фахівця вирішувати проблеми і завдання
соціальної сфери у процесі своєї практичної діяльності;
формування вмінь, що забезпечують здатності військо-
вого фахівця вирішувати проблеми і завдання соціаль-
ної сфери; формулювання змістових модулів (тем); фор-
мулювання навчальних елементів (навчальних питань).
Змістові модулі та навчальні елементи визначають зміст
навчання, що задовольняє виконання вимог освітньо-
кваліфікаційній характеристиці військового фахівця і
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відображаються в освітньо-професійної програмі і те-
матичних планах навчальних дисциплін.
Ключові слова : зміст, фізичне виховання, офіцер, підго-
товка, навчання.
Аннотация: Божко С.А. Содержание программы дисцип-
лины ”Физическое воспитание, специальная физичес-
кая подготовка и спорт„ в высших учебных заведениях,
готовящих кадровых военных специалистов и офице-
ров запаса. В статье рассматривается содержание учеб-
ной программы дисциплины „Физическое воспитание,
специальная физическая подготовка и спорт” в высших
учебных заведениях. Процесс подготовки содержания
обучения является иерархическим и включает ряд уров-
ней: формулировку содержания способностей военно-
го специалиста решать проблемы и задания социаль-
ной сферы в  процессе своей практической
деятельности; формирование умений, которые обеспе-
чивают способность военного специалиста разрешать
проблемы и задания социальной сферы; формулировка
смысловых модулей (тем); формулировка учебных эле-
ментов (учебных вопросов). Смысловые модули и учеб-
ные элементы определяют содержание учебы, которое
удовлетворяет требования образовательно-квалифика-
ционной характеристики военного специалиста, и ото-
бражаются в образовательно-профессиональной про-
грамме и тематических планах учебных дисциплин.
Ключевые слова: содержание, физическое воспитание,
офицер, подготовка, обучение.
Annotation. Bogko C.A. Composition of the program of
discipline “Physical education, special physical preparation
and sport” in higher educational establishments, preparing
skilled soldiery specialists and officers of supply.
Maintenance of on-line tutorial of discipline is examined
in the article “Physical education, special physical
preparation and sport” in higher educational establishments.
A process of preparation of maintenance of teaching is
hierarchical and includes the row of levels: formulation of
maintenance of capabilities of military specialist to decide
problems and tasks of social sphere in the process of the
practical activity; forming of abilities which provide ability
of military specialist to settle problems and tasks of social
sphere; formulation of the semantic modules ( tem);
formulation of educational elements (educational
questions). The semantic modules and educational elements
determine maintenance of studies, which satisfies the
requirements of educationally-qualifying description of
military specialist, and represented in the educationally-
professional program and thematic plans of educational
disciplines.
Keywords: composition, physical education, officer,
training, teaching.

Вступ.
Стандарт фізичного виховання, відповідний

мінімальний рівень обов’язкової фізкультурної осв-
іти для студентів (курсантів), передбачає формуван-
ня основ фізичної культури особистості фахівців
відповідного рівня освіти через засвоєння основ
фізичної культури і системи фізичного виховання [4].
Теоретичному переосмисленню мети та завдань си-
стеми фізичного виховання присвячено праці Е.С.
Вільчковского, Л.П. Сергієнко, В.Лабскира, А.В.
Цьося, Чайковской О.Е., Б.М. Шияна, Шалара О.Г.

Традиційна система фізичного виховання
виявилася неспроможною задовольнити потреби
сучасного українського суспільства внаслідок зміни
самого характеру останнього (переходу до побудо-
ви громадянського суспільства та правової суверен-
ної демократичної держави), його економіко-техно-

логічної основи (ринкова економіка, інформаційна
революція), мети соціального та освітнього розвит-
ку (самореалізація, самоактуалізація людини, фор-
мування “інноваційної” людини, особистісна орієн-
тація освіти) [1-4].

Отже, концептуально новий методологічний
підхід до розв’язання комплексної проблеми станов-
лення і розвитку системи військової освіти [5], як
вихід з кризи, вимагає проаналізувати відповідність
побудови змісту фізкультурної освіти у ВВНЗ прин-
ципам: втілення парадигми військової освіти в її
змісті; врахування освітніх запитів і потреб особис-
тості в межах сучасної концепції військової освіти;
об’єктивізації, відповідності змісту освіти об’єктові
діяльності та функціям, які повинні виконувати
військові фахівці; багаторівневості, спадкоємності
і доступної ускладненості змісту освіти в умовах
багаторівневості підготовки військових фахівців;
синхронізації та збалансованого узгодження в на-
вчальних планах і програмах загальноосвітньої, про-
фесійно-орієнтованої, військово-спеціальної та воє-
нно-наукової підготовки фахівців; взаємодії та
взаємообумовленості складових і компонентів змісту
військової освіти; варіативності (вибору) змісту ос-
віти при конструюванні воєнно-педагогічного про-
цесу за певними освітніми моделями та відповідни-
ми технологіями; зростання наукової місткості
змісту освіти або підвищення ролі наукового обґрун-
тування його досліджень, адекватних рівню суспіль-
них і військових знань; конструктивного зняття.

Робота виконана згідно Зведеного перспек-
тивного плану видання підручників для ВВНЗ Зброй-
них Сил України (замовник - Міністерство оборони
України в особі директора Департаменту військової
освіти та науки МО України).

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: розглянути зміст підго-

товки військових фахівців з дисципліни „Фізичне
виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт”,
який побудовано на підставі сучасних підходів, прин-
ципів та правил побудови змісту фізичного вихован-
ня в ВВНЗ країні.

Результати досліджень.
Технологія планування змісту передбачає

низку заходів. Усій цій роботі передує обґрунтуван-
ня завдань, що стоять перед дисципліною „Фізичне
виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт”.
Пріоритетні завдання випливають з Концепції фізич-
ного виховання, посадовими обов’язками випуск-
ників, які визначено відповідними статутами, нака-
зами та іншими нормативними документами,
детермінант військової освіти.

Підсумком обґрунтування має бути форму-
вання програмних завдань. Для цього все розмаїття
завдань, що стоять перед дисципліною, розподі-
ляється за певними ознаками на окремі групи. У
кожній групі формується узагальнене завдання, що
є розширеним стратегічним завданням, якому підпо-
рядковуються всі завдання групи. Відповідно до уза-
гальненого завдання і розробляється згодом програ-
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ма підготовки військового фахівця.
При обґрунтуванні завдань дисципліни ана-

лізуються зовнішні й внутрішні умови їх вирішення:
- загально педагогічні принципи;
- відповідність принципам Болонської декларації;
- стан навчально-матеріальної бази;
- часові обмеження;
- цільове призначення – забезпечити досягнення

бажаної мети;
- просторові обмеження – тимчасові межі;
- визначений набір функцій, спрямованих на до-

сягнення мети – дослідження об’єкта плану-
вання і навколишнього середовища, можливих
станів об’єкта і сценаріїв його бажаних станів
та ін.;

- структуру – загальний план, у межах якого фах-
івець із планування зближує найбільш імовірні
й бажані результати, використовуючи навчання
та зворотний зв’язок у формі суджень і даних
для оцінки результатів;

- потоки у вигляді спрямованої циркуляції інфор-
мації між фахівцями і користувачами [5].

Саме назва дисципліни „Фізичне вихован-
ня, спеціальна фізична підготовка і спорт” розкри-
ває спрямованість процесу виховання. Мається на
увазі загальне фізичне виховання, спортивна, загаль-
на військова фізична підготовка та спеціальна фізич-
на підготовка, теоретичне та практичне навчання.

Об’єктивною основою визначення цих ком-
понентів є і те, що саме наукове знання диференці-
юється за об’єктними та аспектними ознаками на
загальне і часткове, теоретичне і практичне, фор-
мальне і змістове.

Зміст загального фізичного виховання ста-
новлять загальні закономірності розвитку й вдоско-
налення тілесної суті людини, знання о суті фізич-
ної  культури,  її  значенні  для особистості  та
суспільства, принципах та правилах раціонального
використання її цінностей. Воно включає в себе ряд
характеристик, яки пов’язанні з задоволенням по-
треб людини і суспільства. Воно спрямовано на ук-
ріплення здоров’я та підтримку працездатності в
навчально-бойової діяльності.

Загальне фізичне виховання орієнтовано на
оволодіння життєво важливими руховими діями,
узгоджений та сорозмірний розвиток фізичних яко-
стей, який створює фундамент всебічного, гармон-
ійного розвитку особистості і тому має розглядати-
ся як цілісна система, що сприяє розвитку та
формуванню особистості. Загальне фізичне вихован-
ня закладає обов’язковий мінімум фізичної підго-
товленості людини, який необхідний для нормаль-
ної життєдіяльності, для спеціалізації у любому виді
професіональної або спортивної діяльності.

Зміст спортивного виховання становлять
змагальні, спеціальні та загально підготовчі вправи
з видів спорту у тому числі військово-прикладні,
діяльність з організації та керування тренувальним
процесом на основі сучасних знань принципів, ме-
тодів і спортивного досвіду, участь в оглядах

спортивно-масової роботи. Воно спрямоване на за-
лучення курсантів до регулярних щоденних занять
спортом, виховання психічних якостей, здібності
концентрації фізичних і духовних сил, діяти в екст-
ремальних умовах, формування військових колек-
тивів, підвищення і підтримання фізичної працез-
датності, покращення спортивних результатів,
розширення знань про спорт, позитивно впливати
на суспільну поведінку.

Основним засобом спортивного виховання
є спортивне тренування і систематична участь у зма-
ганнях масовими і прикладними видами спорту.
Систематичні заняття обраним видом спорту ство-
рюють стимул для досягнення найвищих результатів,
при цьому широко використовуються військово-при-
кладні вправи і види спорту

Зміст загально військової фізичної підготов-
ки призваний забезпечити необхідний рівень фізич-
ної підготовленості курсантів до виконання завдань
навчально-бойової діяльності і інших завдань за при-
значенням. Зміст фізичної підготовки визначається:
- взаємозв’язком і взаємовпливом навчальних

дисциплін;
- вимогами до формування важливих професій-

но орієнтованих навичок і вмінь, що інваріантні
різновидам професійної діяльності в межах од-
ного напряму підготовки;

- формування наукового світогляду;
- розвиток творчих здібностей.

Зміст фізичної підготовки складає фізичні
вправи, спеціальні знання та організаційно-мето-
дичні вміння.

Змістом спеціальної фізичної підготовки є
реалізація об’єктивних принципів, засобів, форм та
методів фізичного виховання для розвитку профес-
ійно важливих якостей для конкретного етапу ста-
новлення військового фахівця, та конкретного виду
професійної діяльності у залежності від поточного
рівня фізичної підготовленості, статевовікової кате-
горії та підготовка останніх до виконання обов’язків
на первинних посадах.

Військово-професійну діяльність офіцера
можна розділити на дві основні складові: діяльність
у мирний і воєнний час, яким притаманні аналогічні
види (функції) та об’єкти діяльності.

Зупинимося на діяльності в мирний час.
До службово-бойових функцій військового

фахівця можна віднести організаторську, методич-
ну, навчально-бойову, військово-господарську, ліку-
вально-профілактичну тощо, до соціальних – адмі-
ністративно-правову, виховну та ін.

Відповідно до посадових обов’язків випус-
кників, можна сформулювати низку соціально-про-
фесійних та соціально-побутових видів завдань, кож-
не з яких можна віднести до класу стереотипних,
діагностичних або евристичних, залежно від вимог
до рівня підготовки військового фахівця.

Дисципліна „Фізичне виховання, спеціаль-
на фізична підготовка і спорт” відноситься до цик-
лу гуманітарної і соціально-економічної підготовки
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яка і повинна забезпечити опанування випускника-
ми системою умінь вирішувати проблеми і завдан-
ня виховання соціальної сфери.

Випускник військового закладу повинен
вирішувати проблеми і завдання соціальної сфери і
мати здатність:
- підтримувати високий рівень тренованості,

фізичної витривалості, долати тривалі та великі
фізичні навантаження;

- формування фізичної культури, як складової
гармонійного розвитку особистості, забезпечен-
ня у військовослужбовців належного рівня роз-
витку показників їх функціональних та морфо-
логічних можливостей організму, фізичних
якостей, рухових здібностей, працездатності;

- забезпечити виховання у особового складу по-
треби самостійно оволодівати знаннями, умін-
нями й навичками управління фізичним вдос-
коналенням  людини засобами фізичного
виховання та навчання, застосовувати набуті
цінності в життєдіяльності;

- забезпечити організацію процесу фізичної
підготовки та заходів спортивно-масової робо-
ти у підрозділу для рішення завдань бойової
підготовки.

На підставі переліку завдань, що їх пови-
нен вирішувати військовий фахівець певного напря-
му та спеціальності підготовки, для кожного із них
можна сформулювати низку предметно-практичних,
предметно-розумових, знаково-практичних або зна-
ково-розумових видів умінь на рівні сформованості
кожного з них: “М”, “Р”, “Н” ( “М” – уміння викону-
вати дію, спираючись на матеріальні носії інформації
щодо неї; “Р” – уміння виконувати дію, спираючись
на постійний розумовий контроль без допомоги ма-
теріальних носіїв інформації; “Н” – уміння викону-
вати дію автоматично, на рівні навички).

Це уміння:
- засвоїти фізичні вправи, яки прискорюють час

адаптації курсантів до умов навчання.
- застосовувати раніше засвоєнні вправи для до-

сягнення фізичної готовності до вивчення і ви-
конання нормативів з бойової підготовки загаль-
новійськових дисциплін.

- вибрати методи і засоби фізичного виховання
та використання їх з метою збереження та пол-
іпшення рівня фізичного, соціального та пси-
хологічного здоров’я, резистентності організму,
усунення функціональних відхилень у фізично-
му розвитку;

- діагностувати свій функціональний стан;
- організувати та проводити індивідуальне фізич-

не тренування з метою постійної підтримки
фізичної готовності до виконання завдань
військово-професійної діяльності;

- засвоїти вправи з фізичної підготовки;
- засвоїти спеціальні фізичні вправи, застосову-

вати їх для вирішення спеціальних завдань у
різних умовах професійної діяльності;

- засвоїти основоположні поняття фізичної куль-

тури і спорту.
- пояснювати основи методики оздоровлення і

фізичного удосконалювання традиційними і
нетрадиційними засобами та методами  фізич-
ної культури;

- трактувати значення систематичних занять
фізичної підготовкою і спортом для забезпечен-
ня боєздатності;

- організовувати та проводити заняття з підпоряд-
кованим особовим складом з усіх форм фізич-
ної підготовки;

- керувати процесом фізичної підготовки;
- планувати та готувати керівників занять;
- забезпечувати усім необхідним проведення усіх

форми фізичної підготовки;
- вести контроль та облік фізичної підготовки.

Перелік умінь, що їх визначено для видів
завдань підготовки військового фахівця, є підставою
для формулювання змістових модулів, а останні –
для розробки навчальних елементів, що призначені
для організації і теоретичної, і практичної підготов-
ки військових фахівців, тестових завдань для діаг-
ностування.

Висновки.
Таким чином, процес підготовки змісту на-

вчання є ієрархічним і включає низку рівнів:
- формулювання змісту здатності військового

фахівця вирішувати проблеми і завдання соц-
іальної сфери у процесі своєї практичної діяль-
ності;

- формування вмінь, що забезпечують здатності
військового фахівця вирішувати проблеми і зав-
дання соціальної сфери;

- формулювання змістових модулів (тем);
- формулювання навчальних елементів (навчаль-

них питань).
Слід зазначити, що соціальні функції діяль-

ності військового фахівця, соціально-професійні,
соціально-побутові завдання та вміння їх вирішува-
ти зі встановленим рівнем якості відображаються в
освітньо-кваліфікаційній характеристиці.

Змістові модулі та навчальні елементи виз-
начають зміст навчання, що задовольняє виконання
вимог ОКХ військового фахівця, і відображаються
в ОПП і тематичних планах навчальних дисциплін.

Подальшого дослідження потребують уточ-
нення змістовних модулів на підставі практичної
апробації під час проведення занять.
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ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА
СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАВЦІВ У

ПАРАЛІМПІЙСЬКОМУ СПОРТІ
Бойко Г.М.

Національний університет фізичного виховання і
спорту України

Анотація. В статті наведено результати теоретичного
аналізу психологічної структури спортивної діяльності
висококваліфікованих плавців різних нозологій; охарак-
теризовано ключові компоненти психологічної струк-
тури спортивної діяльності: мотивацію, способи, умо-
ви та результат діяльності. Психологічна структура
спортивної діяльності включає мотиваційну складову,
специфіку способів та умов діяльності спортсмена та її
результативність.
Ключові слова: плавці, спортивна діяльність, психоло-
гічна структура, спортсмени-інваліди, мотивація, умо-
ви, результат діяльності.
Аннотация. Бойко Г.Н. Психологическая структура
спортивной деятельности пловцов в паралимпийском
спорте. В статье изложены результаты теоретического
анализа психологической структуры спортивной дея-
тельности пловцов высокой квалификации в паралим-
пийском спорте; охарактеризованы основные компонен-
ты  психологической структуры  спортивной
деятельности: мотивация, способы, условия и резуль-
таты деятельности . Психологическая структура
спортивной деятельности включает мотивационную
составляющую, специфику способов и условий деятель-
ности спортсмена и ее  результативность.
Ключевые слова: пловцы, спортивная деятельность,
психологическая структура, спортсмены-инвалиды,
мотивация, условия, результат деятельности.
Annotation. Boyko G.N. Psychological structure of sporting
activity of swimmers in Paralympic sport. In the article the
results of theoretical analysis of psychological structure of
sporting activity of swimmers of high qualification in
Paralympic sport are expounded; description of basic
components of psychological structure of sporting activity
is presented: motivation, methods, terms and results of
activity. The psychologic frame of sports activity powers
up motivational amounting, specificity of methods and
requirements of activity of the sportsman and its
productivity.
Keywords: sporting activity, psychological structure,
sportsmen-disables, motivation, terms, and result of activity,
swimmers.

Вступ.
Науковий аналіз різних аспектів підготов-

ки спортсменів високої кваліфікації в теорії та прак-
тиці олімпійського та адаптивного спорту вказує на
необхідність визначення психологічної структури
спортивної діяльності плавців різних нозологій з
метою її подальшого врахування в процесі розроб-
ки системи психолого-педагогічного супроводу
підготовки висококваліфікованих плавців із вадами
зору, порушеннями опорно-рухового апарату, розу-
мового та фізичного розвитку, що об’єднує комплекс
специфічних і традиційних заходів , методів,
прийомів і засобів впливу, застосування яких забез-
печить особистісний і соціальний розвиток плавців,

планомірне вдосконалення їхньої спортивної май-
стерності, профілактику ускладнень чи розвиток
вторинних патологій.

Зважаючи на нерозробленість проблеми вив-
чення психологічної структури спортивної діяльності
спортсменів-інвалідів високої кваліфікації, актуалі-
зується потреба у проведенні відповідних досліджень.

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 психологі-
чного супроводу підготовки спортсменів-інвалідів
різних нозологічних груп”, номер державної реєст-
рації 0106U012125.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає у здійсненні

наукового обґрунтування психологічної структури
спортивної діяльності спортсменів-інвалідів висо-
кої кваліфікації, які займаються плаванням.

Методи дослідження: теоретичні – аналіз,
узагальнення та систематизація даних наукової
літератури.

Результати дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій

показує, що спортивна діяльність вимагає від спорт-
смена узгодженої єдності індивідуально-психологі-
чних якостей, внутрішніх ресурсів і технологічної
організації самої діяльності [7], що актуалізує розг-
ляд психологічної структури спортивної діяльності.
На думку вчених, психологічну структуру спортив-
ної діяльності утворюють три основні складові:
мотивація, способи та умови діяльності, а також її
результат [16, 17].

Мотивація, як сукупність різновидів спону-
кань, породжує, стимулює та регулює активність
суб’єкта [8, 11, 12]. Мотиваційну складову спорт-
сменів утворюють потреби, мотиви та мета спортив-
ної діяльності. Сучасні фахівці розглядають моти-
вацію спортивної діяльності як ключовий компонент
психологічного забезпечення досягнення спортсме-
ном високого спортивного результату [14, 16]. Вир-
ізняють внутрішню та зовнішню мотивацію. Зовні-
шня мотивація спортивної діяльності полягає в
стимулюванні та утримуванні активності спортсме-
на в його прагненні досягти поставленої мети та
визначається характером взаємодії спортсмена з
іншими суб’єктами спортивної діяльності та члена-
ми його родини. Внутрішня мотивація об’єднує си-
стему факторів, зокрема, потреби, мотиви та цілі,
що детермінують поведінку спортсмена.

Мотиваційна сфера особистості спортсме-
на розглядається дослідниками як група соціальних
потреб, що характеризують його ставлення до осо-
бистого тренера та тренувального процесу в цілому
[15]. На тлі домінуючої потреби формується мотив,
який детермінує діяльність спортсмена в конкрет-
ний момент [10, 14-17]. У спортивній діяльності
мотив формується на підставі співвіднесення потреб
спортсмена з власними можливостями та особливо-
стями конкретного виду спорту, що забезпечує фор-
мування відповідної мотивації. Отже, мотивацію
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спортивної діяльності розуміють як особливий стан
особистості спортсмена, сформований у результаті
взаємодії групи мотивів, власних потреб і можливо-
стей. Саме мотивацією пояснюється націленість
діяльності спортсмена на досягнення мети. Отже,
мотивація це не лише стан спрямованості на досяг-
нення конкретної мети, але й процес наближення до
неї [10, 13]. У свою чергу, мета – це усвідомлений
кінцевий результат, на який у конкретний момент
націлені дії спортсмена, що пов’язані з діяльністю,
спрямованою на задоволення його потреб.  З психо-
логічної точки зору мета є мотиваційно-стимулюю-
чим змістом свідомості, що сприймається спортсме-
ном як очікуваний у найближчому майбутньому
результат його діяльності.

Ключове місце в дослідженнях особистості
спортсменів посідає проблема потреб. Виникнення
потреби, як відчуття необхідності чого-небудь, ука-
зує на порушення рівноваги людини з оточуючим се-
редовищем. Психологічно це пов’язано з виникнен-
ням внутрішньої напруги, певного дискомфорту, якого
можливо позбутися тільки за умови задоволення по-
треби. Саме тому потреба є пусковим механізмом
активності суб’єкта, що спрямовується на пошук спо-
собів її задоволення [14, 16]. Отже, потреби розгля-
даються як базисна основа, на якій вибудовується
поведінка та психічна діяльність спортсменів.

У мотиваційній сфері спортсменів внутрішні
потреби поділяються на усвідомлені, напівусвідом-
лені та неусвідомлені. До усвідомлених відносяться
потреби, що пов’язані з точними уявленнями спорт-
смена щодо того, чого він прагне досягти. Неусвідом-
лені потреби проявляються у вигляді різних потягів,
в основі яких лежать суб’єктивні відчуття того, що
чогось не вистачає, однак спортсмен немає уявлення
відносно того, що необхідно зробити для зменшення
напруги, сформованої під впливом цих неусвідомле-
них потягів. Необхідно зазначити, що на відміну від
потреб, мета спортивної діяльності є завжди усвідом-
леною та розглядається як кінцевий «продукт» про-
цесів мислення, за допомогою яких спортсмен нама-
гається в ідеальній формі розв’язати протиріччя між
вимогами спортивної діяльності, її конкретними умо-
вами та власними можливостями, здатністю адапту-
ватися до цих умов і вимог. Саме тому мету спортив-
ної діяльності розглядають в якості регулятора
активності спортсмена, що визначає вибір конкрет-
них засобів досягнення бажаного результату.

Оскільки спортивна діяльність відноситься
до різновиду соціальної діяльності, до основних
соціальних потреб спортсменів науковці відносять:
· потребу належати до певної соціальної групи та

відігравати в ній конкретну соціальну роль у
відповідності до уявлень особистості щодо
ієрархії конкретної групи;

· потребу в самоствердженні, що задовольняєть-
ся за умови реалізації спортсменом значущих
соціальних контактів;

· потребу інформаційну – потребу спортсмена в
науковій, технічній, тактичній інформації, що
необхідна для вирішення тренувальних завдань.

Соціальна сторона цієї потреби характеризуєть-
ся пізнавальною активністю та діяльністю осо-
бистості спортсмена, спрямованою на пошук
нової інформації;

· потребу в фізичному вдосконаленні, що посту-
пово перетворюється у звичку, трансформуєть-
ся в творчу рухову діяльність, підґрунтя для
формування потреби спортсмена в досягненні
найвищого спортивного результату [5, 14, 16].

Для спортсменів-інвалідів кожна з визначе-
них груп потреб має своє специфічне забарвлення.
Зокрема, потреба  належати до певної соціальної гру-
пи та відігравати в ній конкретну соціальну роль, а
також потреба в самоствердженні можуть бути сут-
тєво обмеженими соматичним станом, низкою когн-
ітивних, емоційних та особистісних порушень інди-
віда, що не зменшує, а навпаки збільшує силу
потреби, сприяє розвитку стану фрустрації, пригніче-
ності, появі невротичних розладів, інших негативних
особистісних трансформацій, що зумовлюють по-
глиблення порушень психологічного здоров’я спорт-
смена. Однак, саме у випадках складних порушень,
потреба людини з певними моторними, сенсорними
або інтелектуальними обмеженнями в особистісній
самореалізації, підвищенні власного соціального ста-
тусу може бути реалізованою саме в спорті високих
досягнень. Задоволення інформаційних потреб спорт-
сменів-інвалідів лімітоване специфічними порушен-
нями, характерними для конкретної нозологічної гру-
пи. Потреба в фізичному вдосконаленні, передусім,
ґрунтується на прагненні спортсменів-інвалідів до
поліпшення соматичного стану, корекції вроджених і
набутих порушень, формування відповідних компен-
сацій, підвищення якості життя.

Загалом, спортивна діяльність характери-
зується великим розмаїттям мотивів, що пояснюєть-
ся надзвичайно високими фізичним і психічним на-
пруженням, тому спортсмен повинен розуміти «... в
ім’я чого він напружується» [16, С. 33]. На підставі
аналізу спеціальної літератури Н.Б. Стамбуловою
(1999) здійснено узагальнюючу класифікацію мо-
тивів спортивної діяльності [17]:
· за спрямованістю на процес або результат діяль-

ності виділяють процесуальні мотиви (інтерес,
задоволення тощо) та результативні мотиви (оч-
ікування винагороди, позитивних соціальних
наслідків перемоги тощо);

· за ступенем стійкості виділяють ситуативні мо-
тиви (короткочасні, швидкоплинні) та стійкі
(довготривалі, багаторічні);

· за характером взаємозв’язку з метою спортив-
ної діяльності виділяють сенсоутворюючі мо-
тиви (безпосередньо пов’язані з метою) та мо-
тиви-стимули, що спонукають до діяльності
(зокрема, матеріальні стимули);

· за місцем у системі «Інші Я» виділяють індиві-
дуальні мотиви (мотиви особистісного само-
ствердження) та групові мотиви (патріотизм усіх
рівнів, мотиви чесного суперництва тощо);

· за домінуючою настановою виділяють мотива-
цію досягнення успіху (домінування мотивації
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на успіх, перемогу, навіть шляхом ризику) та
мотивація уникання невдач.

На думку Р.А. Пілоян (1988), потреба спорт-
смена в отриманні оцінки суспільства через систему
моральних і матеріальних критеріїв є однією з голов-
них складових мотивації спортивної діяльності [10].
У структурі мотивації досягнення високого спортив-
ного результату виділяють три складові: спонукаль-
ну, базисну та процесуальну. Спонукальна складова
об’єднує в собі ступінь орієнтованості спортсмена на
задоволення потреби в самоствердженні, самореалі-
зації та задоволенні матеріальних потреб. Основу
базисної складової становить ступінь зацікавленості
спортсмена в сприятливих соціально-побутових умо-
вах спортивної діяльності, його спрямованість на
накопичення спеціальних знань і навичок, а також
ступінь його зацікавленості у відсутності больових
відчуттів. Процесуальна складова відображає ступінь
зацікавленості спортсмена в накопиченні відомостей
про суперників, відсутності впливу психогенних фак-
торів, що негативно позначаються на здатності вести
спортивну боротьбу. Сила та стійкість мотивації виз-
начальним чином забезпечуються можливостями
спортсмена задовольняти власні потреби в конкрет-
ному виді діяльності.

Науковими дослідженнями Г.М. Бойко
(2007), Б.А. Вяткіна (1981), Л.Д. Гіссен (1977),
В.М. Писаренко (1980) доведено взаємозв’язок мо-
тивації зі стійкістю спортсменів до дії стресогенних
факторів під час їхньої участі у змаганнях. Підтвер-
джено, що неадекватно високий рівень психоемоц-
ійної напруги є характерним для спортсменів, мо-
тиваційна сфера яких сформована на потребах
уникання невдачі.

До психологічної структури спортивної
діяльності також відносяться способи та умови діяль-
ності [16]. В якості способів діяльності вчені розум-
іють тренувальні та змагальні фізичні вправи, спе-
цифічні для конкретного виду спорту. Теорія та
методика спортивного тренування в плаванні містить
детальний аналіз сучасних раціональних способів
вирішення рухових завдань, пов’язаних із подолан-
ням конкретної дистанції у кожному зі способів пла-
вання. У результаті багаторічних наукових досліджень
і практики підготовки висококваліфікованих плавців
розроблено сучасні моделі стандартної техніки, виз-
начено способи та межі її індивідуалізації в залеж-
ності від антропометричних, морфологічних і функ-
ціональних можливостей кожного плавця.

Однак, детальний аналіз відеоматеріалів
чемпіонатів світу, Європи, Паралімпійських ігор,
власний багаторічний досвід підготовки плавців
високої кваліфікації різних нозологій беззаперечно
підтверджує, що за більшістю просторових, часо-
вих, просторово-часових, ритмічних і динамічних
характеристик техніки плавання, способи реалізації
індивідуальних психофізичних та функціональних
можливостей висококваліфікованими плавцями
різних нозологій суттєво відрізняються від напра-
цьованих науковцями та практиками стандартизо-
ваних та індивідуальних варіантів техніки сучасних

спортивних способів плавання. Отже, якщо для здо-
рових спортсменів вибір способів діяльності визна-
чається, передусім, її метою, а також суб’єктивни-
ми та об’єктивними умовами діяльності, то для
спортсменів-інвалідів вибір способу, перш за все,
лімітований характером основного та супутніх ура-
жень, їхнім соматичним і психічним станом.

Спорт інвалідів передбачає своєрідність ви-
мог до об’єктивних і суб’єктивних умов діяльності
плавців високої кваліфікації різних нозологічних
груп. До групи об’єктивних умов учені відносять
специфічні вимоги виду спорту, умови навчально-
тренувальної діяльності, зокрема, рівень матеріаль-
но-технічного забезпечення процесу підготовки
плавців, кваліфікація тренера, специфіка застосова-
них ним технологій навчання та тренування, побу-
тові умови тощо. У залежності від характеру сен-
сорної, моторної або інтелектуальної недостатності,
соматичного та функціонального стану плавців із
вадами зору, порушеннями опорно-рухового апара-
ту, розумового та фізичного розвитку визначаються
специфічні вимоги до об’єктивних умов діяльності
спортсменів, як-от: забезпечення архітектурної без-
бар’єрності соціально-побутових і спортивних спо-
руд, професійних дій специфічних для спорту
інвалідів суб’єктів спортивної діяльності, спеціалі-
зоване технічне та медичне забезпечення підготов-
ки плавців різних нозологій.

Суб’єктивні умови спортивної діяльності
формуються у процесі фізичної, технічної, тактичної,
теоретичної та психологічної підготовки спортсменів
[16]. До суб’єктивних умов спортивної діяльності
відносяться природні задатки, спеціально розвинені
психічні процеси плавців різних нозологій, що по-
в’язані з особливостями функціонування вищих пси-
хічних функцій: відчуттям, сприйманням, увагою,
пам’яттю, мисленням, конструктивною діяльністю, а
також домінуючими психічними станами, що супро-
воджують тренувальну та змагальну діяльність спорт-
сменів, їхні особистісні риси, досвід, експлікований
у спеціалізованих знаннях, уміннях і навичках. Для
плавців із вадами зору, порушеннями опорно-рухо-
вого апарату, розумового та фізичного розвитку спе-
цифічність суб’єктивних умов завжди зумовлена та
лімітована сукупністю факторів, пов’язаних із харак-
тером ураження спортсменів, а також рівнем їхнього
особистісного та соціального розвитку.

Однією з ключових проблем дослідження у
спортивній психології є вивчення соціально-психо-
логічної сутності спортивної діяльності, зокрема,
ставлення спортсменів до тренувальних наванта-
жень, власної діяльності та до самого себе [7].
Спортивна діяльність зумовлює високі вимоги до
вміння спортсменів регулювати власний стан. На-
бувають актуальності проблеми, що пов’язані зі здат-
ністю плавців до самоконтролю, саморегуляції в
тренувальному процесі. Аналіз змісту програм
підготовки плавців із вадами зору, порушеннями
опорно-рухового апарату, розумового та фізичного
розвитку яскраво демонструє тенденцію до зростан-
ня обсягів та інтенсивності тренувальних наванта-
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жень, що, в свою чергу, супроводжуються збільшен-
ням психічних навантажень. Результати численних
наукових досліджень підтверджують, що моно-
тонність тренувального процесу, зумовлена багато-
разовим повторенням однакових вправ, рухів; одно-
манітність умов проведення навчально-тренуваль-
них занять викликають не тільки фізичне, але й ви-
соке психічне напруження [6, 18, 19]. Указане дово-
дить помилковість аналізу виключно фізичного
ефекту тренування. Усвідомлене, позитивне ставлен-
ня спортсменів до тренувальних навантажень забез-
печує успішність їхніх виступів на змаганнях, сприяє
формуванню стійкого типу рухової поведінки (С.Ю-
. Носачьова, 1997).

Способи та умови діяльності в сукупності з
мотивами визначають індивідуальний стиль діяль-
ності плавців. Під індивідуальним стилем діяльності
науковці розуміють відносно стійку систему ефектив-
них прийомів і способів діяльності, детерміновану
індивідуально-психологічними особливостями спорт-
сменів [1, 4, 16]. Індивідуальний стиль діяльності
плавців безпосередньо пов’язаний із «... внутрішнім
засобом діяльності... » [7, С. 40], що виконує систе-
моутворюючу функцію, забезпечуючи інтеграцію
психіки та стану організму спортсмена . Під
внутрішнім засобом діяльності автор розуміє «відчут-
тя води» – одне з психологічних якостей плавців.

Індивідуальний стиль напрацьовується та
трансформується протягом усієї спортивної кар’є-
ри, «... реалізовуючи функцію узгодження, врівно-
важення об’єктивних і суб’єктивних умов діяльності
та відображаючи ... закономірність, у відповідності
до якої людина не тільки сама пристосовується до
діяльності, але й пристосовує діяльність до себе» [16,
С. 36]. Від індивідуального стилю діяльності спорт-
смена залежить реалізація його мети, практичне
втілення образів передбачених результатів діяльності
в її реальний ефект.

Результат спортивної діяльності також
належить до її психологічної структури. У конкрет-
ному розумінні він виявляється в спортивних досяг-
неннях – секундах, місцях, здобутих на змаганнях
різних рангів, рекордах, титулах спортсмена. Резуль-
тат спортивної діяльності вчені пов’язують із впли-
вом спорту на розвиток людини: стан здоров’я,
фізичного розвитку та фізичної підготовленості
спортсмена, формування спортивного характеру,
здатності до саморегуляції поведінки, у тому числі,
в екстремальних умовах діяльності, підвищення соц-
іального статусу, матеріального статку тощо.

Доведено, що спортивні досягнення впли-
вають на самооцінку спортсменів-інвалідів, їхню
особистість у цілому [2, 3, 9]. У загальному соціаль-
ному сенсі високі спортивні результати розкривають
можливості людей з обмеженими сенсорними, мо-
торними або інтелектуальними можливостями у кон-
кретному виді рухової діяльності, сприяють підне-
сенню престижу спортсменів, їхніх особистих
тренерів, команд, країни. Кожне спортивне досяг-
нення розглядається як стрибок у розвитку, порушен-
ня рівноваги, що зумовлює появу нової мети або

коригування вже існуючої.
У певному масштабі психологічна структу-

ра спортивної діяльності відображається у змісті
макро-, мезо- та мікроциклів підготовки.

Висновки.
1. Психологічна структура спортивної діяльності

включає мотиваційну складову, специфіку спо-
собів та умов діяльності спортсмена та її  ре-
зультативність.

2. Проведений теоретичний аналіз проблеми доз-
волив виділити основні  функції мотивації в
структурі спортивної діяльності: формуючись
під впливом усвідомлених і неусвідомлених
потреб, вона виступає пусковим механізмом
діяльності, забезпечує підтримання необхідно-
го рівня активності спортсменів, регулює її
зміст, зумовлюючи вибір способів діяльності у
процесі тренування та участі в змаганнях.

3. Мотивація спортсменів на досягнення високо-
го спортивного результату ґрунтується на спо-
нукальній, базисній і процесуальній складових.
Їх характер і зміст визначаються здатністю
спортсмена задовольняти власні потреби у
спортивній діяльності, що впливає на силу та
стійкість мотивації та безпосередньо пов’язує
її з результативністю діяльності.

4. Встановлено, що способи та умови діяльності
спортсменів у сукупності з мотивами формують
індивідуальний стиль діяльності плавців – дос-
татньо стійку та ефективну систему прийомів і
способів діяльності, що формується під впли-
вом індивідуально-психологічних особливостей
спортсменів.

Відсутність наукових даних щодо особли-
востей мотивації спортивної діяльності плавців ви-
сокої кваліфікації із вадами зору, порушеннями опор-
но-рухового апарату, розумового та фізичного
розвитку, передбачена нами специфіка виникнення
та задоволення потреб спортсменами-інвалідами
різних нозологій, недослідженість особливостей
їхньої мотиваційної сфери зумовлюють актуальність
проведення подальших наукових розвідок.
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СТРУКТУРА ПРОЦЕДУРИ ОБСТЕЖЕННЯ
ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ У

ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Герцик А.М.

Львівський державний університет
фізичної культури

Анотація. У статті подано короткий аналіз актуальних
підходів до обстеження опорно-рухового апарату у
фізичній реабілітації, виявлено їх основні спільні та
відмінні риси. Методи мають такі спільні риси: ґрунту-
ються на глибокому знанні функціональної анатомії,
остеокінематики, артрокінематики; є зрозумілими у
вивченні і простими у застосуванні, не потребують ви-
користання спеціального обладнання; передбачають
спостереження за виконанням рухів пацієнтом, суб-
’єктивне та об’єктивне оцінювання; їх інформативність
підтверджено багаторічною практичною апробацією у
багатьох країнах.
Ключові слова: фізична реабілітація, обстеження опор-
но-рухового апарату, зарубіжний досвід.
Аннотация. Герцик А.М. Структура процедуры обсле-
дования опорно-двигательного аппарата в физической
реабилитации. В статьи представлен короткий анализ
актуальных подходов к обследованию опорно-двига-
тельного аппарата в физической реабилитации, выяв-
лено их основные общие и отличительные особеннос-
ти. Методы имеют такие общие черты: основываются
на глубоком знании функциональной анатомии, остео-
кинематики, артрокинематики; являются понятными в
изучении и простыми в применении, не нуждаются в
использовании специального оборудования; предусмат-
ривают наблюдение за выполнением движений паци-
ентом, субъективное и объективное оценивание; их ин-
формативность подтверждена многолетней практичес-
кой апробацией во многих странах.
Ключевые слова: физическая реабилитация, обследова-

ние опорно-двигательного аппарата, зарубежный опыт.
Annotation. Gertsik A.M. Frame of procedure of inspection
of a locomotorium in a physical aftertreatment. Brief
analysis of actual approaches to musculoskeletal assessment
in physical rehabilitation is presented in this issue. Their
main common and distinctive features are revealed.
Methods have such general features: are based on deep
knowledge of functional anatomy; clear in studying and
simple in application, do not require use of special
equipment; provide observation over performance of
locomotions by the patient, subjective and objective
estimation; them self-descriptiveness it is confirmed with
perennial practical approbation in many countries.
Key words: physical rehabilitation, musculoskeletal
assessment, international experience.

Вступ.
Розвиток фізичної реабілітації як самостійної

науково-практичної галузі розпочався в Україні лише
трохи більше десятиріччя назад. За цей час з’явилася
значна кількість наукових публікацій, присвячених
різним аспектам діяльності фахівців. Однак ряд про-
блем все ще залишаються поза належною увагою
дослідників, і однією з найбільш актуальних є про-
блема обстеження опорно-рухового апарату.

Аналіз фахової науково-методичної літерату-
ри показав, що провідні вчені галузі фізичної культу-
ри розглядають фізичну реабілітацію як процес, на-
ближений до фізичного виховання, і рекомендують
будувати його згідно технології управління: оціню-
вати вихідний рівень, приймати управлінські рішен-
ня, контролювати їх виконання [1-4]. Така діяльність
передбачає необхідність збору вичерпної інформації
про початковий рівень рухових дисфункції та їх ди-
наміку у особи, що виступає суб’єктом реабілітацій-
ного процесу.

Водночас у доступній україномовній та рос-
ійськомовній фаховій літературі нам не вдалося вия-
вити конкретних рекомендацій щодо структури та
змісту процедури обстеження опорно-рухового апа-
рату (далі – ОРА) у фізичній реабілітації. Залишаєть-
ся відкритим питання послідовності застосування
окремих методів обстеження. Також варто зазначи-
ти, що описані у спеціальній літературі методи об-
стеження ОРА використовуються у фізіології,
спортивній медицині, ортопедії, але не завжди відпо-
відають вимогам реабілітаційного процесу [5-9].

Наш досвід викладання на факультеті фізич-
ної реабілітації ЛДУФК свідчить, що існує потреба у
вивченні студентами простих, інформативних, безпеч-
них та клінічно апробованих методів обстеження ОРА.
А головне, майбутні фахівці фізичної реабілітації
повинні отримати цілісну уяву про зміст обстеження,
оволодіти умінням послідовно і ретельно збирати
інформацію про руховий потенціал та рухові дис-
функції, аналізувати отримані результати та на цій
основі планувати і коректувати реабілітаційний про-
цес. Пошук цілісних підходів до процедури обстежен-
ня хворих та неповносправних осіб спонукав нас до
вивчення досвіду закордонних вчених та практиків,
що мають загальновизнані досягнення у вирішенні
зазначеної проблеми.

Робота виконувалася в рамках Зведеного пла-
ну науково-дослідної роботи у сфері фізичної куль-
тури і спорту на 2006-2010 роки за темою 4.1.2
“Фізична реабілітація неповносправних осіб з рухо-



24

вими дисфункціями” (керівники теми: проф. В.М. -
Шевага, доц. А.С. Вовканич).

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження було виявити

структуру та зміст процедури обстеження опорно-
рухового апарату у галузі фізичної реабілітації у еко-
номічно розвинутих країнах.

Результати дослідження.
Аналіз фахової англомовної літератури по-

казав, що провідні фахівці з фізичної реабілітації вва-
жають обстеження першою і невід’ємною складовою
реабілітаційного процесу [10-13]. Вивченню цієї скла-
дової у навчальних закладах (університетах) при-
діляється особлива увага. Так, у навчальних програ-
мах університетів Канади проблемам обстеження
відводиться до 50 % навчального матеріалу блоку
спеціальних дисциплін [14].

Провідні закордонні фахівці дотримуються
дуже близьких поглядів на значення, структуру та
зміст процедури обстеження ОРА [10-13]. Їх основою
стали розробки видатних теоретиків та практиків га-
лузі другої половини минулого століття Д.Сиріакса,
Ф. Калтенборна та Д.Мейтленда.

Джеймс Сиріакс, англійський фахівець з ре-
абілітації, вперше почав застосовувати логічну сис-
тему обстеження ОРА, що умовно складається з трьох
частин:
- спостереження (реабілітолог візуально оцінює по-
ставу та рухи пацієнта);
-  суб’єктивне оцінювання (реабілітолог опитує паці-
єнта);
- об’єктивне оцінювання (реабілітолог виконує окремі
обстеження) [15].

У подальшому ця схема знайшла багатьох
послідовників, які опрацьовували та доповнювали
зміст окремих складових.

Спостереження необхідно здійснювати впро-
довж обстеження та всього курсу реабілітації. Спос-
терігають поставу, бажання рухатись, симетрію рухів,
компенсаторні рухи, координацію, рівновагу, функц-
іональний рівень. Реабітолог може виконувати фор-
мальне (коли пацієнт знає) та неформальне (коли
пацієнт не знає) спостереження.

Суб’єктивне оцінювання (опитування) має за
мету виявити основну скаргу пацієнта та її зв’язок з
фізичними навантаженнями, динаміку симптомів,
попередній руховий статус. Також важливо з’ясувати
думку пацієнта про ефективність попередньої реабі-
літації, якщо така здійснювалась. Для збору необхід-
ної інформації застосовують відкриті та закриті за-
питання. Результатом опитування має стати план
подальшого обстеження. Дуже детальні рекомендації
щодо спостереження та опитування розробив ка-
надський фізичний терапевт Дейв Магі [11].

Завершальна частина обстеження – об-
’єктивне оцінювання –полягає у послідовному ви-
конанні фізичним реабілітологом окремих тестів та
вимірювань.

Д.Сиріакс розробив та описав метод обсте-
ження ОРА, що ґрунтується на тестуванні тканин ви-
бірковим напруженням (selective tissue tension testing
– STTT) [15]. Для локалізації пошкодження Д.Сирі-
акс запропонував розділяти структури, що прийма-
ють участь у виконанні руху, на скорочувальні та

інертні. У основу такої класифікації було покладено
функціональний підхід. Скорочувальні структури –
це м’язи, сухожилля та місця сухожильних при-
кріплень, інертні –суглобова капсула, зв’язки, сугло-
бові поверхні та м’які тканини, що оточують суглоб.

Згідно теорії Д.Сиріакса, біль у скорочуваль-
них структурах може виникнути або посилитися у
відповідь на такі навантаження:
- ізометричне напруження м’яза;
- активний рух сегментом тіла (скорочення м’яза)

у одному напрямі;
- пасивний рух сегментом тіла (розтяг м’яза) у

протилежному напрямі.
Інертні структури не зазнають навантажен-

ня при ізометричному м’язовому напруженні. Біль
у них виникає або посилюється лише при активно-
му чи пасивному рухах у одному напрямі, тобто при
розтягу.

При тестуванні скорочувальних тканин суг-
лоб, через який діє м’яз, утримують у середньофізіо-
логічному положенні для мінімалізації навантажен-
ня на інертні структури. Пацієнт виконує напружен-
ня м’яза, а реабілітолог протидіє рухові сегмента тіла.
Таким чином досягають ізометричного типу м’язо-
вого напруження. Для оцінки обстежуваних скорочу-
вальних структур беруть до уваги силу напруження
та інтенсивність болю. Нормою вважають сильне та
безболісне напруження. Слабкість або біль можуть
вказувати на розтяг або розриви м’яза, тендиніт, не-
врологічні проблеми.

Для обстеження інертних структур їх декіль-
ка разів повільно розтягують пасивним рухом по зро-
стаючій амплітуді. При цьому реабілітолог звертає
увагу на амплітуду руху у кожному напрямі, силу
болю, спричинену рухом, та відчуття у кінці ампліту-
ди після прикладення невеликого зусилля.. Цю остан-
ню характеристику називають «кінцевим відчуттям»
(end feel). Д.Сиріакс описав три нормальних та п’ять
патологічних кінцевих відчуттів. Останні виникають
при передчасній зупинці руху у суглобі та вказують
на ряд проблем з обстежуваними структурами: роз-
тяг зв’язок, пошкодження капсули, наявність спайок,
деформацій або сторонніх тіл у порожнині суглоба.
Варто зазначити, що уміння визначати патологічне
кінцеве відчуття суттєво полегшує визначення виду
контрактури і дозволяє реабілітологу вчасно та ефек-
тивно коригувати реабілітаційний процес.

На думку Д.Сиріакса, при пошкодженні кап-
сули кожен суглоб має специфічний вид обмежень,
що описується як пропорційне обмеження рухів у
різних напрямках. Вчений описав зразки капсульних
обмежень для більшості суглобів.

Третю складову обстеження, об’єктивне оц-
інювання, Д.Сиріакс пропонував розпочинати з ви-
конання активних рухів, звертаючи увагу на бажання
та можливості пацієнта виконувати рух по нормальній
амплітуді з необхідною силою. Для тестування інер-
тних структур навколо обстежуваних суглобів вико-
нують пасивні рухи та визначають кінцеве відчуття.
Після цього проводять ізометричне напруження м’язів
для тестування скорочувальних структур та пальпа-
цію обстежуваної ділянки.

Систему обстеження Д.Сиріакса розвинув
та доповнив Фредді Калтенборн, норвезький фахі-
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вець з фізичної реабілітації, основні праці якого пе-
рекладено дев’ятьма європейськими та японською
мовами.

Під час обстеження Ф.Калтенборн додатко-
во застосовував м’язове тестування для оцінки сили
м’язів по шкалі від 0 до 5, а також виконував біомеха-
нічне мануальне обстеження суглобів за особливою
методикою [16].

Ф.Калтенборн створив теорію, згідно якої
повна амплітуда пасивного руху у синовіальному суг-
лобі є можливою лише при наявності так званих до-
даткових суглобових рухів: ковзання, обертання, ви-
тягання, стискання. Це нефізіологічні малоамплітудні
рухи, що перебувають поза вольовим контролем па-
цієнта і можуть бути виконані тільки реабілітологом.
Напрям ковзання залежить від напряму руху кісток і
описується законом «опуклості-вгнутості». Згідно
закону, напрям ковзального руху увігнутої суглобо-
вої поверхні кістки, що рухається, співпадає з напря-
мом руху цієї кістки. І навпаки, опукла суглобова по-
верхня кістки, що рухається, ковзає у напрямі,
протилежному до руху кістки.

Обстеження додаткових рухів виконують у
положенні суглоба, яке дістало назву нещільно укла-
деного. Переважно воно відповідає середині фізіо-
логічного руху і характеризується мінімальним кон-
тактом суглобових поверхонь, розслабленими
зв’язками та капсулою.

Значний внесок у теорію та практику сучас-
ної фізичної реабілітації здійснив австралійський
фізичний терапевт Джефрі Мейтленд. Обстежуючи
суглоби пасивним рухом, він звертав особливу увагу
на три чинники, що можуть обмежувати амплітуду:
біль, фізичну протидію у суглобі (опір) та спазм м’язів
[17]. Для оцінки величини зазначених обмежуючих
чинників та їх впливу на амплітуду руху Д.Мейтленд
запропонував використовувати рухові діаграми.

Діаграма руху створюється шляхом побудо-
ви графіків зміни болю, опору та м’язового спазму
протягом виконання руху. Вісь ординат відповідає
інтенсивності обмежуючих чинників і градуюється
до 100%, а вісь абсцис відповідає нормальній ампл-
ітуді суглоба в одному напрямку і позначається у гра-
дусах. Така діаграма дозволяє оцінити поведінку усіх
обмежуючих чинників та зв’язок між ними підчас
виконання конкретного руху. Порівнюючи рухові
діаграми при повторних обстеженнях, фахівець з ре-
абілітації може оцінювати ефективність виконання
реабілітаційної програми та вносити у неї необхідні
корективи.

Висновки.
Розглянуті у статті методи Д.Сиріакса, Ф.Кал-

тенборна та Д.Мейтленда є. загальновизнаними і по-
ширеними у світі, хоча й не вичерпують усього існу-
ючого різноманіття підходів до обстеження ОРА у
фізичній реабілітації. Вони мають такі спільні риси:
- ґрунтуються на глибокому знанні функціональ-

ної анатомії, остеокінематики, артрокінематики;
- є зрозумілими у вивченні і простими у застосу-

ванні, не потребують використання спеціально-
го обладнання;

- передбачають спостереження за виконанням
рухів пацієнтом, суб’єктивне та об’єктивне оці-
нювання;

- їх інформативність підтверджено багаторічною
практичною апробацією у багатьох країнах.

На нашу думку, розглянуті підходи до обсте-
ження ОРА можуть бути рекомендованими для ґрун-
товного вивчення вітчизняними фахівцями фізичної
реабілітації.

Перспективу подальшого застосування опи-
саних підходів ми бачимо у підготовці майбутніх
фахівців фізичної реабілітації та у практичній сфері
– для побудови і корекції реабілітаційного процесу
хворих та неповносправних осіб.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙНОЇ
ПРОГРАМИ ВИКОРИСТАННЯ АЕРОБНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ШКОЛЯРІВ

ЗОШ
Глоба Г.В.

Слов’янський державний педагогічний університет

Анотація. У статті викладена нормативно-модельна си-
стема оптимальних фізичних навантажень та опти-
мальні кількісні й якісні параметри занять у структурі
інноваційної системи фізичного виховання учнів загаль-
ноосвітніх шкіл з використанням аеробних технологій.
Концептуалізовані теоретичні та методичні положення
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означеної системи. Високий рівень мотивації значно
(іноді кардинально) підвищує рівень фізичної підготов-
леності учнів за короткий термін.
Ключові слова: степ-аеробіка, фітбол-аеробіка, комбі-
нована-аеробіка.
Аннотация. Глоба Г.В. Характеристика инновационной
программы использования аэробных технологий в обу-
чении школьников ООШ. В статье изложена норматив-
но-модельная система физических нагрузок и оптималь-
ные количественные и качественные параметры занятий
инновационной системы физического воспитания уче-
ников с использованием аэробных технологий. Концеп-
туализированы теоретические и методические положе-
ния данной системы. Высокий уровень мотивации
значительно (иногда кардинально) повышает уровень
физической подготовленности учеников за короткий
срок.
Ключевые слова: стэп-аэробика, фитбол-аэробика, ком-
бинированная-аэробика.
Annotation. Globa G.V. The characteristic of the
innovational program of using the aerobic technologies in
the education of pupils of comprehansive secondary school.
In the article norative-model system of physical trainings
and optimal qualitative and quantitative parametres of the
lessons of the innovational system of physical education of
pupils with using the aerobic technology is scientifically
proved. There are represented the theoretical and methodical
statements of the system. The high level of motivation
considerably (sometimes cardinally) raises a level of
physical readiness of pupils for short term.
Key words:  step-aerobic, fitball-aerobic, combine-aerobic.

Вступ.
Аналіз літературних джерел, практика вик-

ладання системи фізичного виховання учнів загаль-
ноосвітніх шкіл України виявили наявність суттє-
вого протиріччя між суспільним запитом щодо
удосконалення системи фізичного виховання шко-
лярів методами сучасних фізкультурно-оздоровчих
систем та відсутністю науково-обґрунтованих педа-
гогічних механізмів їх поєднання з уроками фізич-
ного виховання. Найперспективнішим напрямком
оптимізації, на думку багатьох фахівців [3-5], є зба-
гачення уроків фізичного виховання комплексами
вправ аеробної структури (у вікові періоди природ-
ного розвитку аеробної витривалості з 8-9 до 10
років, з 11 до 12 і з 14 до 15 років), під впливом яких
значно підвищуються показники усіх функціональ-
них систем організму.

Тема дослідження є складовою частиною
комплексної програми науково-дослідницької робо-
ти кафедри методики викладання спортивно-педа-
гогічних дисциплін Слов’янського державного пе-
дагогічного університету, у структурі державної
програми „Фізичне виховання – здоров’я нації”
(пункт 36 цільової комплексної програми), та Зве-
деного плану науково-дослідної роботи  у сфері
фізичної культури і спорту на 2001-2005 рр. Дер-
жавного комітету молодіжної політики, спорту і ту-
ризму України за напрямком 2.1. –  „Теоретико-ме-
тодичні основи фізичного виховання”, тема 2.1.11 –
„Удосконалення системи державних тестів та нор-
мативів фізичної підготовленості школярів та учні-
вської  молоді” (номер державної реєстрації
0101U004940).

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає в моделюванні

комплексу педагогічних умов розробки та впровад-
ження інноваційної педагогічної системи фізично-
го виховання з використанням аеробних технологій.

Результати дослідження.
Інноваційна система фізичного виховання

учнів ЗОШ з використанням аеробних технологій
була розроблена і структурована нами як педагогіч-
на проективна модель. Вона включала три взаємо-
пов’язаних етапи її реалізації: мотиваційно-підготов-
чий (2 місяці / 19 занять), мотиваційно-тренувальний
(8 місяців / 62 заняття) та мотиваційно-стабілізую-
чий (2 місяці / 15 занять). Відмінність розробленої
нами системи фізичного виховання, у порівнянні з
технологіями, що використовуються, полягає у тому,
що фізичні навантаження аеробної структури вико-
нуються до фази компенсованої втоми. Потім непри-
ривна діяльність учнів реалізується у режимі стрет-
чингу (активізації  міотонічних рефлексів),
релаксації, статико-динамічного розвантаження
опорно-рухового апарату, виконання дихальних
вправ. Відповідно до типологічних особливостей
учнів експериментальної групи ми на цьому етапі
використовували наступні кількісні і якісні парамет-
ри означених занять, які у повному обсязі представ-
лені у таблицях 1, 2, 3.

При опрацюванні нормативно-модельної
системи оптимальних фізичних навантажень (табл.
1) ми розподіляли комплекс фізичних вправ на
змістовні компоненти: розминку, аеробну, силову й
відновну частини, варіюючи тривалість частин за-
нять, число вправ,  число елементів у вправі,
кількість повторень та серій, об’єм та інтенсивність
фізичних навантажень, відсоток динамічних, статич-
них вправ та вправ стретчингу.

Тривалість розминки та аеробної частини
від першого до третього етапу збільшилася (відпов-
ідно з 4-5 до 5-7 хв. та з 20-25 до 22-32 хв.), три-
валість силової й відновчої частин зменшилася
(відповідно з 15-17 до 10-12 хв. та з 5-9 до 5-8 хв.).
Число вправ при цьому варіювало тільки на друго-
му етапі, на третьому ми поверталися до вже випро-
буваної кількості першого етапу як до оптимально-
го: ми вирішили збільшувати фізичні навантаження
за рахунок кількості елементів у вправі – для дітей
так простіше запам’ятовувати комплекс. Кількість
повторень компонентів змісту програми до третьо-
го етапу збільшилася у аеробній (до 12-15) та змен-
шилася у силовій (до 20-25) та відновчій частинах
(до 10-30). Кількість серій збільшилася у результаті
лише в розминці (11-14), в інших частинах ми її
зменшили (відповідно 10-12, 9-10 та 2-3). Об’єм
фізичних навантажень від першого до третього ета-
пу збільшився лише у аеробній (170) частині; у роз-
миночній (254), силовій (68) та відновчій (30) час-
тинах він зменшився. Інтенсивність фізичних
навантажень збільшилася в усіх частинах. У треть-
ому етапі також збільшився відсоток динамічних
вправ (72,3 %, 90,1%, 72,0%, 22,8% відповідно),  та
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зменшився відсоток статичних, окрім розминочної
частини (18,6%): послідовно (5,0%, 15,0%, 15,9%).
Відсоток вправ стретчингу суттєво впав у всіх час-
тинах (відповідно 9,9%, 10,3%, 18,0%), окрім роз-
минки (17,9%).

Під час розробки оптимальних параметрів
побудови занять в структурі інноваційної системи
фізичного виховання учнів з використанням аероб-
них технологій змінився сам наш спосіб класифі-
кації вправ: при моделюванні І-ІІ етапів (табл. 2) ми
класифікували структурні компоненти комбінованої-
аеробіки з зовнішньо-описової позиції (основні по-
ложення, положення лежачи, на боку, на животі, об-
личчям к верху й донизу), а вже заключний етап

(табл. 3), внаслідок експериментальної оцінки спря-
мованості застосованих вправ, класифікували їх за
функціональними характеристиками (аеробної, си-
лової, швидкісно-силової, аеробно-швидкісно-сило-
вої спрямованості та інш.), фіксували дихальні впра-
ви,  релаксацію як такі ,  що мають окрему
психоформуючу дію. На першому-другому етапах
ми акцентували увагу здебільшого на технічній сто-
роні виконання вправ та здатності учнів до певного
обсягу фізичних навантажень. На другому-третьо-
му етапах ми спрямовували зусилля на вивчення
психологічного підґрунтя покращення фізіологічних
здатностей учнів, формування в них спеціальних
знань щодо самоконтролю, релаксації, психорегу-

Структурні компоненти фітбол-аеробіки + степ-аеробіки 

Зміст частин заняття 
комбінованою аеробікою, 
загальна тенденція ФН в 
період реалізації I-II етапів 

Основні 
положення 

сидячи % + ФН 
аеробн. спрям., 

% 

Лежачи на 
м’ячі 

обличчям 
книзу % + 

степ-вправи %

Лежачи на 
м’ячі 

обличчям 
кверху % + 
степ-вправи %

Лежачи на 
м’ячі з 

опорою на 
руки % + 
аеробні 

навантаж. % 

Бокове 
положення на 
м’ячі % + 
аеробні 

навантаж. % 

Положення 
ніг на м’ячі 
% + аеробні 
навантаж. %

Лежачи на 
животі, м’яч 
притиснутий 
п’ятами до 
ягодиць % 

Вузькоспря
мовані 
вправи, 

степ-вправи 
% 

Комплекс 
ні вправи: 
сила + 

витривалість 

Стретчинг 
для нерв.-
м’язових 
структ. % 

Вступна частина: загальна 
функціональна підготовка; 
спеціальна рухова підготовка; 
створення оптимального психо-
емоційного стану;  
орієнтація на ефективну діяльн. 
учнів, актив. мікрорефлексів. 

Основна частина: вивчення 
нових рухових дій з урахуванням 
амплітуди рухів, гнучкості; 
закріплення та вдосконалення 
рухових дій з урахуванням 
просторових параметрів; 
формування знань 
самоконтролю;  
формування позитивної 
мотивації до систематичних 
занять фізкультурою, спортом, 
до здорового способу життя; 
психорегуляція.  

Заключна частина: 
нормалізація психо-емоційного 
стану;  
оцінка діяльності;  
орієнтація на ефективну діяльн. 
МЩЗ=50-60% 
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Тривалість частин занять 
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Таблиця 1
Нормативно-модельна система оптимальних фізичних навантажень в структурі інноваційної системи

фізичного виховання учнів з використанням аеробних технологій (І-ІІІ етап)

Таблиця 2
Оптимальні параметри побудови занять в структурі інноваційної системи фізичного виховання учнів з

використанням аеробних технологій (І-ІІ етап)
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ляції; шукали обґрунтування результатів фізичної
діяльності учнів через формування в них позитив-
ної мотивації до занять фізичною культурою й до
власного здоров’я як до великої цінності.

Висновки.
Означена експериментальна технологія у

поєднанні з моделями побудови занять з комбінова-
ної-аеробіки була використана з метою розробки
проективної технології індивідуального дозування
фізичних вправ та навантажень. Було враховано
рівень фізичної підготовленості учнів (низький, се-
редній і вище середнього) і докладну рухову про-
граму інноваційної системи фізичного виховання
учнів з використанням аеробних технологій. У ре-
зультаті експерименту ми отримали дані, що висо-
кий рівень мотивації значно (іноді кардинально)
підвищує рівень фізичної підготовленості учнів за
короткий термін.

Результати роботи відкривають перспектив-
ний напрямок подальших наукових розробок, що
дають можливість формувати та модифікувати нові
системи ефективної корекції та розвитку здоров’я
учнів ЗОШ.
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ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ
ЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

Гончаренко М.С., Гололобова О.О., Пасинок В.Г.
Харківський національний

університет імені В.Н. Каразіна

Анотація. Стаття присвячена аналізу здатності до са-
мовдосконалення студентів Харківського національно-
го університету імені В.Н. Каразіна. Дослідження були
спрямовані на вивчення напрямів самовдосконалення,
труднощів, які виникають у процесі самовдосконален-
ня та аналізу значимості спонукань до самовдоскона-
лення.
Ключові слова: самовдосконалення, концепція само-
вдосконалення, позитивний приклад, напрями само-
вдосконалення.
Аннотация. Гончаренко М.С., Гололобова Е.А., Пасы-
нок В.Г. Валеологический мониторинг способности сту-
дентов к самосовершенствованию. Статья посвящена
анализу способности студентов Харьковского нацио-
нального университета имени В.Н. Каразина к самосо-
вершенствованию. Исследования были направлены на
изучения направлений самосовершенствования, труд-
ностей, которые возникают в процессе самосовершен-

Таблиця 3
Оптимальні параметри побудови занять в структурі інноваційної системи фізичного виховання учнів з

використанням аеробних технологій (ІІ – ІІІ етап)
Фізичні вправи зі змісту комбінованої–аеробіки 

Зміст частин уроку ФВ, 
загальна тенденція ФН в період 

реалізації II-III етапів 

Трива-
лість, хв. 

Аеробної 
спрямовано
сті, % 

Аеробно-
силової 

спрямовано
сті, % 

Аеробно-
швидкісної 
спрямовано
сті, % 

Аеробно-
швидкісно- 
силової 

спрямовано
сті, % 

Фронта- 
льні 

поперемін 
ні рухи ніг, % 

Латеральні 
рухи ніг, % 

Кут сгинання 
ніг в колінному 
суглобі, висота 
платформи, см 

Дихальн. 
впр. + 
релакса- 
ція, 

стретчинг 
Вступна частина:  загальна 
фізічна підготовка; спеціальна 
функціональна рухова 
підготовка; оптимальний 
емоційний тонус; орієнтація на 
ефективну діяльн. 
 
Основна частина: вивчення, 
закріплення та вдосконалення  
техніки фізічних вправ; 
розвиток фізічних якостей; 
фізичної працездатності; 
формування спеціальних знань, 
самоконтролю, релаксація, 
психорегуляція; обоснування 
результатів діяльності учнів; 
формування позитивної 
мотивації до систематичних 
занять фіз.культурою, спортом, 
до здорового способу життя. 
 
Заключна частина: 
нормалізація психоемоційного 
стану; оцінка діяльності; 
орієнтація на самостійну 
діяльність в області 
фіз.культури, загартуваня 
організму людини. 
МЩЗ = 75-80% 
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ствования и анализа значимости мотиваций на пути к
самосовершенствованию.
Ключевые слова: самосовершенствование, концепция
самосовершенствования, позитивный пример, направ-
ления самосовершенствования.
Annotation. Goncharenko M. S. Gololobova O.O. Pasynok
V.G. The valeological monitoring of students’ self-perfection
ability. The article is devoted to the students’ of Kharkov
national university of Karasin self-perfection ability
analysis. The researches were directed to the diagnostics of
directions of self-perfection, and difficulties, what appear
in the self-perfection process, and the analysis of self-
perfection’s compulsion concernment.
Keywords: self-perfection, self-perfection concept, positive
example, the self-perfection directions.

Вступ.
Виховання духовності молоді є однією з

пріоритетних цілей гуманістично орієнтованої сис-
теми освіти [1,2,3]. Сучасні дослідники цього пи-
тання пропонують розуміння даного терміна як
інтегративну якість особистості, що проявляється в
діяльній любові до людини, миру, Богу, в емпатії.
Вона пов’язана з інтелектуально - розумовою, по-
чуттєво - емоційною й вольовою сторонами особи-
стості й формується в процесі внутрішньої роботи
людини над собою. Одним з важливих чинників, що
формують духовну сферу особистості, є рівень сфор-
мованості її здатності до самовдосконалення.

Робота виконана за планом НДР Харківсь-
кого національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Формулювання цілей роботи.
Дослідження здатності студентів до само-

вдосконалення проводились серед студентів треть-
ого курсу факультету іноземних мов Харківського

національного університету імені В.Н. Каразіна та
були спрямовані на вивчення напрямів самовдоско-
налення, труднощів, які виникають у процесі само-
вдосконалення та аналізу значимості спонукань до
самовдосконалення.

Дослідження проводилось за методикою
комплексної системи оцінки духовного стану осо-
бистості, розробленої кафедрою валеології та міжфа-
культетською науково-дослідною валеологічною
лабораторією, а саме, - визначення здатності сту-
дентів до самовдосконалення проводилось за допо-
могою анкети „Самовдосконалення” [4].

Результати досліджень.
Щоб з’ясувати, у чому вбачає особистість

сенс самовдосконалення, а також ставлення її до
цього процесу, нами було запропоновано респонден-
там відповісти на питання, які би визначили їхню
здатність до діяльності в цьому напрямку. Отримані
дані свідчать, що 86% опитуваної молоді займаєть-
ся своїм самовдосконаленням. Найактивніше вони
працюють над собою в напрямку зміцнення психіч-
ного здоров’я, характеру та волі (52%), формування
високих духовних і моральних якостей (43%), роз-
витку професійної компетентності, удосконаленню
культури і стилю спілкування (36%), формуванню
наукового світогляду (24%) (Рис. 1.)

Відмінною функцією та особливістю висо-
коорганізованих систем є розробка ідеальної мети,
ідеалу та шляху руху до них. Цицерон помічав: „Не-
досяжний ідеал є мета та стимул розвитку”. Вірно
сформулювати ідеальний кінцевий результат – зна-
чить належно вийти на вірний шлях до рішення по-
ставленої задачі [5].

Рис. 1. Напрями самовдосконалення в відповідях респондентів
Примітки: А – формування наукового світогляду; Б – розвиток професійної компетентності; В - розширен-
ня загальнонаукового світогляду; Г – удосконалення культури і стилю спілкування; Д – формування високих
духовних і моральних якостей; Е – фізичний розвиток і загартовування; Ж – зміцнення психічного здоров’я,
характеру та волі; З – розширення свого культурного кругозору.
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Аналіз відповідей показав, що 74% респон-
дентів мають позитивний зразок, якій є для 48%
опитуваних збірним образом, для 10% це конкретна
знайома людина (рис. 2.).

Свою концепцію самовдосконалення має 45
% опитуваних, яка вперш за все (74%) спрямована
на переборювання власних недоліків та на відпра-
цювання певних якостей (43%) (рис. 3.). Найбіль-

шими труднощами, які виникають у процесі само-
вдосконалення, опитувані вважають власну неорга-
нізованість (40%) та відсутність системи контролю
(36%), невміння планувати свій час (31% відпові-
дей) (рис. 4.).

У таблиці 1 наведені дані про значність чин-
ників, що спонукають респондентів займатися влас-
ним самовдосконаленням. Відповіді свідчать, що по

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

А Б В Г Д Е Ж

категорії

Кі
ль

кі
ст
ь 
ві
дп

ов
ід
ей

, %

Рис. 2. Позитивний приклад (ідеал), якому наслідують респонденти
Примітки:: А – збірний образ; Б – сучасна ділова людина; В - історична особистість; Г – герой художньої
літератури, кіно; Д – політичний і громадський діяч; Е – конкретний товариш по роботі; Ж – великий свя-
тий.

Рис. 3. Напрями роботи щодо самовдосконалення
Примітки: А – відпрацювання професійних навичок; Б – відпрацювання певних якостей; В - переборюван-
ня недоліків, помічених особисто; Г - усунення недоліків, помічених учителями, однокласниками.
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оцінки значимості дуже важливими спонуканнями
до самовдосконалення для опитуваної групи сту-
дентів є прагнення мати ідеальне здоров’я (духов-
не, психічне, фізичне) (73% відповідей) та почуття
відповідальності перед близькими, прагнення бути
кращим (55% відповідей) (рис. 5). Важливими спо-

нуканнями до самовдосконалення для наших рес-
пондентів є бажання стати гарним учнем (70% відпо-
відей), прагнення завоювати авторитет у колективі
(68%), прагнення отримати винагороду (добру оці-
нку) (53 % відповідей). Отримані дані свідчать, що
найсильнішою мотиваційною сферою для опитува-

Рис. 4. Труднощі, які виникають у процесі самовдосконалення
Примітки: А – власна неорганізованість; Б – нестача необхідної літератури; В - невміння планувати час; Г -
відсутність системи контролю; Д - відсутність необхідних умов; Е - відсутність цілеспрямованості.
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Рис. 5. Оцінка значимості спонукань до самовдосконалення
Примітки: 1 - вимогливість учителів; 2 - бажання стати гарним учнем; 3 - прагнення бути не гірше за інших;
4 - почуття відповідальності перед близькими; 5 - прагнення бути кращим; 6 - задоволеність власним розвит-
ком; 7 - прагнення завоювати авторитет у колективі; 8 - прагнення отримати винагороду (добру оцінку); 9 –
прагнення мати ідеальне здоров’я (духовне, психічне, фізичне); 10 - служити людству, справі миру, еволюції.
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ної групи студентів у спонуканні до самовдоскона-
лення є їхнє прагнення мати ідеальне здоров’я (95%
респондентів). Почуття відповідальності перед
близькими спонукає 90% наших респондентів ста-
ти краще, бажання стати гарним учнем є дійним сти-
мулом для 93 % опитуваних. Прагнення служити
людству, справі миру, еволюції виявили 50% опиту-
ваних. Усвідомлення важливості кожного чинника
допоможе викладачам, а також власне респонден-
там більш ретельно формувати процес духовного
ставлення, самовдосконалення.

Висновки
1. Аналіз здібностей до самопізнання та самовдос-

коналення показав, що 86% опитуваної молоді
займається своїм самовдосконаленням. Найак-
тивніше вони працюють над собою в напрямку
зміцнення психічного здоров’я, характеру та
волі (52%), формування високих духовних і
моральних якостей (43%), розвитку професій-
ної компетентності, удосконаленню культури й
стилю спілкування (36%), формуванню науко-
вого світогляду (24%)

2. .Для переважної кількості респондентів спону-
кання до самовдосконалення йде від свідомості
та доброї волі, що свідчить про гарне духовне
здоров’я цієї групи молоді. Найсильнішою мо-
тиваційною сферою у спонуканні до самовдос-
коналення є їхнє прагнення мати ідеальне здо-
ров’я (95% респондентів).

3. Усвідомлення важливості кожного чинника до-
поможе викладачам, а також власне респонден-

там більш ретельно формувати процес духов-
ного ставлення, самовдосконалення.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем валеоло-
гічного моніторингу здатності студентів до само-
вдосконалення.
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Таблиця 1
Статистика відповідей щодо визначення рівня оцінки значимості спонукань до самовдосконалення

Варіанти відповідей по оцінки значимості, % 

№ Спонукання до 
самовдосконалення Дуже 

важливе Важливе Мало 
важливе 

Не має 
ніякого 
значення 

Середнє значення 
по ранжируванню 

міст, % 

1 Вимогливість учителів 18 44 28 10 4 

2 Бажання стати гарним 
учнем 23 70 8 0 2 

3 Прагнення бути не гірше 
за інших 33 43 18 8 4 

4 
Почуття 
відповідальності перед 
близькими 

55 35 10 0 2 

5 Прагнення бути кращим 55 33 10 3 3 

6 Задоволеність власним 
розвитком 48 45 5 3 3 

7 Прагнення завоювати 
авторитет у колективі 20 68 10 3 3 

8 
Прагнення отримати 
винагороду (добру 
оцінку) 

23 53 25 0 4 

9 
Мати ідеальне здоров’я 
(духовне, психічне, 
фізичне) 

73 23 5 0 2 

10 Служити людству, 
справі миру, еволюції 18 33 45 5 4 
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ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Гончаренко М.С.,  Куйдина Т.М., Новикова В.Е.
Харьковский  национальный
университет им. В.Н. Каразина

Аннотация. Статья посвящена анализу духовных цен-
ностей у различных групп населения: школьников стар-
ших классов, учителей, слушателей последипломного
образования кафедры валеологии. Исследования про-
водили по методике  Помыткина Е.О. «Оценка духов-
но-ценностной ориентации личности» и были направ-
лены на изучение влияния  процесса  воспитания на
духовный уровень личности.
Ключевые слова: духовные ценности, ценностные ори-
ентации, воспитание, духовно-нравственный потенциал.
Анотація. Гончаренко М.С., Куйдіна Т.М., Новікова В.Є.
Виховання духовних цінностей в освітньому процесі.
Стаття присвячена аналізу духовних цінностей різних
груп населення: школярів старших класів, вчителів,
слухачів післядипломної освіти кафедри валеології.
Дослідження проводили за методикою Помиткіна Е.О.
”Оцінка духовно-ціннісної орієнтації особистості”  і
були направлені на вивчення впливу процесу вихован-
ня на духовний рівень особистості.
Ключові слова: духовні цінності, цінності орієнтації,
виховання, духовно-моральний потенціал.
Annotation. Goncharenko M. S., Kuidina T.M., Novikova
V.E. Education of spiritual values in educational process.
The article is devoted to the analysis of spiritual values at
the different groups of population: schoolboys of senior
classes, teachers, listeners of after-diploma education of
valeology department. Researches conducted on the method
of Pomytkina E.O. “Estimation spiritually - to the valued
orientation of personality” and were directed on the study
of education process influencing on the spiritual level of
personality.
Keywords: spiritual values, valued orientations, education,
spiritually-moral potential.

Введение.
Духовная жизнь народа Украины, его буду-

щее в первую очередь зависит от уровня образован-
ности молодежи, которая сейчас учится в высших
учебных заведениях, а завтра молодыми специали-
стами придет на работу в школы и институты, в про-
мышленность и сельское хозяйство, где ей предсто-
ит воспитывать детей и руководить деятельностью
подчиненных. Следовательно, образование должно
выступать в качестве приоритетного направления
социокультурного развития, так как включает дея-
тельность обучения и воспитания, при этом воспи-
тание имеет приоритетное значение, потому что
обращено не только к интеллекту, знаниям, умени-
ям, компетенции, а к человеку как субъекту культу-
ры, истории, собственной жизни. Не только ум и
практические навыки, но и душа, чувства, телесное
и духовное здоровье, смысл жизни, стратегия пове-
дения и конкретные поступки ученика являются це-
лью воспитательного процесса [1,2].

Воспитание является духовной  деятельно-
стью. Воспитатель призван работать с духовным
потенциалом, который изначально заложен в душе
каждого ребенка. Миссия педагога состоит в рас-
крытии этого потенциала,  в помощи растущему
человеку понять силу своего духа, свои человечес-

кие возможности, сохранить свое человеческое до-
стоинство, в стимулировании и формировании смыс-
ложизненных ориентаций.

Ценностные ориентации являются ориента-
циями  сознания отдельной личности либо социума
в отношении выбора и распределения приоритетных
(первостепенно значимых) жизненных установок в
принятой личностью шкале ценностей. У каждого
человека в процессе наработки личностного опыта
при взаимодействии с другими людьми  и обще-
ством, при обучении и самообучении, а также инту-
итивном, религиозном и философском постижении
жизни складывается и формируется своя шкала цен-
ностей. Ценностная ориентация имеет ключевое
значение в отношении нравственного, морально-эти-
ческого облика личности и всего социума.

Формирование целей работы.
Цель исследования – проведение  анализа

уровня духовных ценностей у различных групп на-
селения.

Методы  и организация исследования. Тес-
тирование проводили по методике  Помыткина Е.О.
«Оценка духовно- ценностной ориентации личнос-
ти». Для анализа полученных данных использовали
статистические методы исследования.

Результаты исследования.
Ценностная ориентация есть своеобразное

проявление мировоззрения личности и определение
ее духовной направленности. К духовным ценнос-
тям можно отнести  гуманистические, эстетические,
экологические ценности, а также: познание, само-
совершенствование и самореализация личности.
Диагностику духовно-ценностной ориентации  лич-
ности можно  провести через  определение приори-
тетной значимости  указанных ценностей.   На низ-
ком  уровне развития личности потребности
направлены на себя, без учета потребностей окру-
жающих (инстинкт самосохранения),  на высоком
уровне развития человек находит природную ра-
дость и  удовольствие в  самоотдаче, в помощи тем,
кто в ней нуждается. Каждому уровню соответству-
ют свои ценности. Для эгоцентричного уровня до-
минантными будут: получение различных удоволь-
ствий, популярность, власть и влиятельность, личная
безопасность.  Уровню  семейных ценностей свой-
ственна ориентация на семейное благополучие, вы-
годное замужество, спокойную старость, послуш-
ных детей. К  приоритетным национальным и
гражданским ценностям можно отнести следующие:
социальная справедливость, порядок в государстве,
согласие между людьми и  процветание страны.
Общечеловеческие духовные ценности – это вер-
ность, доброжелательность, помощь тем, кто в ней
нуждается, гармония с природой  [3,4].

Общечеловеческие ценности были разделе-
ны на четыре блока: индивидуальные,  семейные,
социальные и  духовные. Для сравнения опрос про-
водился среди различных категорий людей:   три
группы, средний возраст которых составил 35-40лет.

 1-я группа – это слушатели последиплом-
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ного образования (ПДО) кафедра валеологии г.
Харькова;

 2-я группа – это слушатели ПДО кафедра
валеологии г. Одесса;

 3-я группа – это учителя средних школ мос-
ковского р-на г. Харькова.

Две группы студентов, средний возраст 19
лет:

1-я группа – студенты - валеологи,
2-я группа -  студенты радиофизического

факультета.
И ученики старших классов средней шко-

лы г. Харькова.
Сравнительная характеристика приорите-

тов в структуре  общечеловеческих ценностей у слу-
шателей-валеологов факультета ПДО и  учителей,
представлена на рис. 1.

Из диаграммы видно, что для слушателей-
валеологов  ф-та ПДО духовные ценности являются
более значимыми (33 балла у  слушателей ПДО ка-

федры валеологии г. Харькова,  30 баллов у слуша-
телей ПДО кафедра валеологии г. Одессы), нежели
для учителей средних школ (22 балла), это говорит
о том, что кафедра валеологии Харьковского  наци-
онального университета  им. В.Н. Каразина готовит
учителей нового поколения. Это очень важно, так
как эффективность работы с духовно-нравственным
потенциалом ребенка зависит от педагога: его взгля-
дов на жизнь (мировоззрения), его личностно-про-
фессиональной культуры, умения понимать и лю-
бить детей, веры в возвышающую силу воспитания
и многого другого.

Опираясь  на полученные   данные,   пред-
ставленные   на   рис. 2, и рассматривая связь при-
оритетного распределения общечеловеческих цен-
ностей у учителей и учеников,  можно говорить о
высокой значимости систем ценностей у учителя и
влияния этих приоритетов на воспитание молодого
поколения.

На диаграмме наглядно видна прямая зави-

Рис.1. Сравнительная  характеристика приоритетов в структуре  общечеловеческих ценностей у слуша-
телей  - валеологов факультета ПДО и  учителей.
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симость уровня индивидуальных ценностей (12 бал-
лов у школьников и 13 баллов у учителей) и сред-
ний уровень духовных ценностей (20 баллов у
школьников и 22 балла у учителей).

Следовательно, первостепенной задачей
должна стать подготовка учителей с новыми ценно-
стными ориентациями, основанными на новых жиз-
ненных установках, на духовных приоритетах.  Учи-
теля должны обладать не только высоким
нравственно-этическим уровнем, иметь потенциал
для духовного роста, а также владеть соответству-
ющими знаниями и умениями,  дающими основу для
формирования у молодого поколения таких нрав-
ственных критериев, как альтруизм, любовь, способ-
ность личности сопереживать, сострадание, терпе-
ние, как способности определенного ожидания, и
вместе с тем, активной жизненной позиции, созида-
ния и творчества.

Сущность воспитания проявляется в педа-
гогической поддержке духовности и нравственнос-
ти растущего человека на всех этапах его взросле-
ния, введение его в пространство культуры, оказание
помощи в осмысленном выборе лично значимых
ценностей и построение соответствующих им мо-
делей собственного поведения, целей и задач на на-
стоящее и будущее.

Развитие и расширение нравственности со-
относится с развитием и расширением сознания
личности и проявляется как качество характера, по-
ведения, состояния психики. Высшим в ряду крите-
риев уровня нравственности выступает  Духовность.

Диаграмма, представленная на  рис.3, ха-
рактеризует распределение общечеловеческих цен-
ностей у студентов-валеологов и студентов радио-
физического факультета.  У студентов радиофизи-
ческого факультета уровень духовных ценностей
находится на уровне учителей и учеников (23 бал-
ла), у студентов-валеологов этот уровень высокий
(38 баллов).

Студенты-валеологи – это будущие учите-
ля, они придут в школу с новыми ценностно – смыс-
ловыми сферами сознания, которые влияют на внут-
ренние изменения личности: ее ценности,
потребности, мотивы, интересы, установки, смыс-
лы, и благодаря этому, в свою очередь, будут фор-
мировать у своих учеников новые интегративные
связи между основными личностными сферами:
ценностно-мотивационной, эмоционально-волевой
и деятельно-поведенческой.

Задача нового поколения учителей овладеть
новыми знаниями, умениями, навыками,  которые
ведут к духовному росту, и помогают показать пути
развития ученикам,  при условии полной свободы
выбора своего пути  у молодого поколения. Это со-
здаст возможность перехода от традиционных вос-
питательных процессов к инновационным  духовно
– воспитательным пространствам.

Выводы
1. Анализ проведенных исследований  показал

необходимость воспитания нового поколения
учителей с новыми ценностными ориентация-
ми, основанными на новых жизненных установ-
ках, на духовных приоритетах.

2. Современная  школа испытывает   необходи-
мость в  разработке  теоретических и методоло-
гических аспектов развития духовного потенци-
ала личности ребенка.

3. Воспитание должно быть  переориентировано
с процесса социализации на духовно ориенти-
руемый процесс развития ребенка. Образова-
тельное учреждение должно формировать не
только социальное и экономическое положение
личности,  а также  выступать той  развиваю-
щей средой, в которой происходит последова-
тельное раскрытие  духовности учителя  и  уче-
ника.

4. Переориентация образовательного процесса на
духовно – нравственное воспитание поможет

Рис.3 Сравнительная  характеристика приоритетов в структуре общечеловеческих ценностей у студен-
тов валеологов и студентов радиофизического факультета.
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формированию в социуме таких ценностей как
духовность, нравственность, культура, гуман-
ность, долг, благородство, свобода, честь, со-
весть, что станет предпосылкой  улучшения
качества жизни.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
воспитания духовных ценностей в образовательном
процессе.
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КОРЕЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА ПОКАЗНИКІВ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СИСТЕМ
ОРГАНІЗМУ В РІЗНИХ ВІКОВИХ ТА
ХРОНОБІОЛОГІЧНИХ ГРУПАХ
Гончаренко М. С., Тимченко Г.М.
Харківський національний

університет імені В. Н. Каразіна

Анотація. Розроблена комплексна оцінка функціональ-
ного стану організму дозволяє виявити адаптаційні при-
стосування дитячого організму в різних вікових та
хронобіологічних групах до дії екзогенних факторів.
Кореляційна структура показників дозволила підтвер-
дити провідне місце нервової та ендокринної систем у
формуванні механізмів біоритмів. Нервова та ендокрин-
на система є базисними системами – «задавачами часу»
для всіх ритмів у всіх вікових групах та хронотипах.
Ключові слова: хронотип, вікові групи, кореляційна
структура.
Аннотация. Гончаренко М. С., Тимченко А. Н. Корреля-
ционная структура показателей функционального состо-
яния систем организма в разных возрастных и хроно-
биологических группах. Разработанная комплексна
оценка функционального состояния организма позво-
ляет определить адаптационные приспособления детс-
кого организма в разных возрастных и хронобиологи-
ческих группах к действию экзогенных факторов.
Корреляционная структура показателей позволила под-
твердить ведущее место нервной и эндокринной сис-
тем в формировании механизмов биоритмов. Нервная
и эндокринная система являются базисными система-
ми - «задавачами времени» для всех ритмов во всех ве-
ковых группах и хронотипах.
Ключевые слова: хронотип, возрастные группы, корре-
ляционная структура.

Annotation. Goncharenko M.S. , Timchenko A.M. There is
correlation structure by indices of functionality station by
organism at different groups of age and chronotypes. The
complex appraisal of functionality station by organism is
worked by authors. This complex appraisal help to
determine the adaptable potentialities of pupils organism
to have an effect by exogenous factors. The correlation frame
of parameters has allowed to confirm leading place of
nervous and endocrine systems in formation of mechanisms
of biorhythms. Nervous and endocrine system are basic
systems - “assign time” for all rhythms in all century
bunches and хронотипах.
Key words: chronotype, groups of age, correlation structure.

Вступ.
У зв’язку з погіршенням стану здоров’я

дітей та молоді на сучасному розвитку українського
суспільства провідне місце у галузі природознавства
постає питання вивчення механізмів адаптації ди-
тячого організму до умов оточуючого середовища,
якими виступають не лише дія екологічних факторів,
стану генофонду нації та умови і спосіб життя, але
й діяльність навчально-виховних закладів. Виріши-
ти питання механізмів адаптації дитячого організ-
му до умов оточуючого середовища допоможе вив-
чення хроноструктури різних хронотипів, які є
дзеркалом функціонального стану організму, кри-
терієм фізіологічної адаптації людини.

Екзогенні чинники навколишнього середо-
вища можуть викликати суттєві зміни у біологіч-
них процесах людського організму. При цьому ха-
рактер порушень біоритмів відображає рівень
перебігу патологічного процесу, а також ступінь
небезпеки до дії відповідного чинника навколиш-
нього середовища.

Рядом досліджень відмічено, що дитячий
організм найбільш схильний до десинхронозу [1-5],
що пояснюється цілим рядом причин: незрілістю
окремих систем організму, гетерохромністю їх доз-
рівання, відсутністю соціального досвіду, слабким
розвитком регуляторних систем організму тощо.
Дитячо-підлітковий десинхроноз – ознака нормаль-
ного стану організму, оскільки він представляє со-
бою не поодинокі виключення, а характеризує
більшу частину популяції учнів [6]. Відомо, що у
дітей і підлітків біоритмологічний тип активності
ще не сформований, але є певні генетичні чинники,
що його зумовлюють. Тому у дітей відокремлюють
так званий «умовний біоритмологічний тип». Вияв-
лено, що у школярів з умовно ранковим профілем
втома менша у першу половину дня. Так, якщо діти
навчаються у першу зміну, то меншу втому від на-
вчального навантаження в цей час слід пояснювати
адекватністю зміни навчання біоритмологічному
профілю організму [4]. Слід відзначити, що у шко-
лярів поза навчального процесу та у дітей, які на-
вчаються у школі, але не мають ознак втоми на-
прикінці  уроку,  має місце висока  часова
синхронізація розумової працездатності, частоти
серцевих скорочень, температури тіла та артеріаль-
ного тиску.

Тому існуюча система організації навчаль-
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но-виховного процесу не відповідає оптимальним
часовим взаємовідносинам із оточуючим середови-
щем у багатьох школярів (час навчання у школі), що
призводить до неузгодженості психо-фізіологічних
функцій організму, тобто до десинхронозу. Однак
оптимальні межі цього десинхронозу ще не вивчені
до такого ступеню, щоб говорити про хронобіо-
логічні нормативи підростаючого організму.

Розроблена  М.  О.  Агаджаняном  та
О. О. Башкіровим (1987) [7] гіпотетична схема ней-
рогуморальних механізмів регуляції і контролю цир-
кадної періодики фізіологічних функцій організму
вказує на стійкість ендогенної компоненти біологі-
чного годинника завдяки взаємодії як нервової, так
і гуморальної систем. Але ця ендогенна ритмічність
в своїй снові має складну динаміку «біологічної
енергії», яка перерозподіляється і циркулює по орга-
нам та іншим складовим людського тіла по 12 ме-
ридіанам, відомим в практиці акупунктури. Тому
незалежно від точки зору на природу біоритмів (ен-
догенну чи екзогенну) зрозуміло, що подібні факто-
ри відіграли провідну роль у формуванні біоритмів,
а вирішення питання пристосувального характеру
біоритмів полягає у координації процесів життєді-
яльності організму у відповідність до періодично
змінних умов оточуючого середовища.

Робота виконана за планом НДР Харківсь-
кого національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Формулювання цілей роботи.
Ціла серія морфофункційних ознак високо-

організованих живих істот, таких як швидкість роз-
витку, ваго-ростові показники, реактивність, життє-
здатність знаходяться під контролем  єдиної
нейрогормональної і імунної системи, єдиного ме-
таболізму [6, 7]. Добір по кожному з цих ознак здат-
ний призвести до швидкої зміни всієї їхньої сукуп-

ності. Тому метою даної роботи є вивчення місця
нервової та ендокринної систем як базових систем
– «задавачів часу» для всіх ритмів у всіх вікових гру-
пах та хронотипах.

Результати дослідження.
В даній роботі розглянуті адаптаційні ре-

акції організму учнівської та студентської молоді в
різних вікових та хронобіологічних групах з позицій
вивчення функціонального стану органів та систем
організму за допомогою апаратно-програмного ком-
плексу «ІНТА-com-Voll-F». Кількість обстежених
дітей в групі учнівської молоді складала 130 осіб, з
них: молодший шкільний вік – 47 осіб, середній
шкільний вік – 41 особа, старший шкільний вік –
42 особи; в групі студентської молоді – 110 осіб.
Хронобіологічні типи дітей та молоді визначалися
за допомогою тест-опитувальника Остберга.

Для комплексної оцінки отриманих даних
нами було проведено структурний аналіз за допо-
могою метода кореляційних структур О. М. Зосімо-
ва. При цьому порівнювали кожний з 26 функціо-
нальних показників органів та систем організму у
різних вікових та хронобіологічних групах.

На Рис. 1-11 представлені кореляційні
структури показників функціонального стану сис-
тем організму в різних вікових та хронобіологічних
групах.

Говорити про домінування міжсистемних
зв’язків на внутрішньо-системними в даному випад-
ку неможливо, тому що кожній системі організму
відповідає нерівнозначна кількість показників, але
наявність зв’язків всередині кожної системи та
організму в цілому дає відповідь на певні питання
виникнення десинхронозів та порушення механізмів
адаптації організму чи слабкість певної системи як
ланки цілого організму.

Рис. 1. Кореляційна структура показників функціонального стану систем організму в молодшій віковій
групі у ранковому хронотипі
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Кореляційна структура показників функці-
онального стану систем організму в молодшій
віковій групі у ранковому хронотипі (Рис. 1.) вказує
на відсутність внутрішньосистемного зв’язку між
показниками імунної системи і говорить про слабку
ланку імунітету в системі всього організму у ранко-
вому хронотипі у молодшій віковій групі при по-
рівнянні з аритмічним (Рис. 2.) типом.

Кореляційна структура показників функці-
онального стану систем організму в молодшій
віковій групі у ранковому хронотипі дещо схожа за

кількістю міжсистемних зв’язків з аритмічним ти-
пом, але відрізняється відсутністю сильного прямо-
го зв’язку між нервовою та серцево-судинною сис-
темами та ендокринною та серцево-судинною
системами.

Кореляційна структура показників функці-
онального стану систем організму в середній віковій
групі у ранковому хронотипі (Рис. 3.) вказує на на-
явність внутрішньосистемних зв’язків між показни-
ками у всіх системах організму, яка виявлена також
у аритмічного (Рис. 4.) та вечірнього (Рис. 5.) типах.

 
Ендокринна система 

+ 

Травна система 
+ 

Лімфатична система 
+ 

Нервова система 
+ 

Серцево-судинна 
система 

+ 
Сечостатева система 

+ 

Імунна система 
+ 

Рис. 2. Кореляційна структура показників функціонального стану систем організму в молодшій віковій
групі у аритмічному хронотипі
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– –– відсутність внутрішньо системного зв’язку.
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Рис. 3. Кореляційна структура показників функціонального стану систем організму в середній віковій
групі у ранковому хронотипі
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– –– відсутність внутрішньо системного зв’язку.
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Кореляційна структура показників функціонально-
го стану систем організму в середній віковій групі у
ранковому хронотипі (Рис. 3.) відрізняється меншою
кількістю міжсистемних зв’язків в роботі імунної,
травної, лімфатичної та сечостатевої систем при
порівнянні з аритмічним типом у середній віковій
групі. Кореляційна структура показників функціо-
нального стану систем організму в середній віковій
групі у вечірньому хронотипі (Рис. 5.) дещо схожа
за кількістю міжсистемних зв’язків з аритмічним
типом, але відрізняється наявністю сильного зворот-

ного зв’язку між сечостатевою та ендокринною та
сечостатевою і травною системами.

Кореляційна структура показників функці-
онального стану систем організму в старшій віковій
групі у ранковому хронотипі (Рис. 6.) вказує на на-
явність внутрішньосистемних зв’язків між показни-
ками у всіх системах організму. Кореляційна струк-
тура показників функціонального стану систем
організму в старшій віковій групі у аритмічного типу
(Рис. 7.) вказує на відсутність внутрішньосистемних
зв’язків в лімфатичній, ендокринній та імунній сис-
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Рис. 4. Кореляційна структура показників функціонального стану систем організму в середній віковій
групі у аритмічному хронотипі
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Рис. 5. Кореляційна структура показників функціонального стану систем організму в середній віковій
групі у вечірньому хронотипі
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темах. Кореляційна структура показників функціо-
нального стану систем організму в старшій віковій
групі вечірнього типу (Рис. 8.) вказує на відсутність
внутрішньосистемних зв’язків в імунній системі.
Відсутність внутрішньосистемного зв’язку між по-
казниками імунної, лімфатичної та ендокринної си-
стем у аритмічному типі старшої вікової групи го-
ворить про саме ці «слабкі місця» в системі всього
організму. Слід також відзначити, що вечірньому
хронотипі у старшій віковій групі лімфатична сис-

тема утворює зв’язки з сечостатевою системою (в
інших вікових та хронобіологічних групах такого
кореляційного зв’язку не виявлено), але ендокрин-
на система утворює сильні прямі міжсистемні зв’яз-
ки лише з лімфатичною та нервовою системами.

Кореляційна структура показників функці-
онального стану систем організму в групі студен-
тської молоді у ранковому хронотипі (Рис. 9.) вка-
зує на відсутність внутрішньосистемних зв’язків в
ендокринній, лімфатичній та імунній системах, що

Рис. 6. Кореляційна структура показників функціонального стану систем організму в старшій віковій
групі у ранковому хронотипі
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– –– відсутність внутрішньо системного зв’язку.
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Рис. 7. Кореляційна структура показників функціонального стану систем організму в старшій віковій
групі у аритмічному хронотипі
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– –– відсутність внутрішньо системного зв’язку.
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також спостерігається і у аритмічного (Рис. 10.) і у
вечірнього (Рис. 11.) типів. Таким чином, ми гово-
римо про слабкі ланки в ендокринній, лімфатичній
та імунній системах в системі цілісного організму,
що безпосередньо може бути викликано зміною
умов оточуючого середовища, віковими перебудо-
вами та перебудовою внутрішнього біологічного
годинника. Також в кореляційній структурі показ-
ників функціонального стану систем організму у
ранковому хронотипі в групі студентської молоді
виявлений сильний зворотній зв’язок між сечоста-

тевою та імунною системами. В кореляційній
структурі показників функціонального стану сис-
тем організму у аритмічному хронотипі в групі сту-
дентської молоді виявлена відсутність між систем-
них зв’язків між імунною та серцево-судиною
системами та імунною та травною системами. Та-
кож в цій же хронобіологічній групі сечостатева
система утворює між системний зв’язок лише з
травною системою.

Висновки.
Кореляційна структура показників дозволи-

Рис. 8. Кореляційна структура показників функціонального стану систем організму в старшій віковій
групі у вечірньому хронотипі
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– –– відсутність внутрішньо системного зв’язку.
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Рис. 9. Кореляційна структура показників функціонального стану систем організму в студентської мо-
лоді в ранковому хронотипі
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– –– відсутність внутрішньо системного зв’язку.
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ла підтвердити провідне місце нервової та ендок-
ринної систем у формуванні механізмів біоритмів.
Нервова та ендокринна система є базисними систе-
мами – «задавачами часу» для всіх ритмів у всіх віко-
вих групах та хронотипах. Кожна вікова група, в за-
лежності від хронотипу, має певні пристосувальні
особливості до умов навколишнього середовища, які
характеризують загальний стан адаптаційних ре-
акцій в організмі.

Кореляційна структура показників фізіоло-
гічних систем організму у молодшому шкільному віці

представлена великою кількістю міжсистемних
зв’язків, які зокрема утворюють нервова та ендок-
ринна системи як базові, в той час як серцево-су-
динна і травна системи зумовлюють безпосередню
адаптацію до умов оточуючого середовища (еколо-
гічного та соціального).

Кореляційна структура показників фізіоло-
гічних систем організму у середньому шкільному віці
представлена великою кількістю міжсистемних
зв’язків між нервовою, ендокринною та лімфатич-
ною системами, як базовими в системі адаптації

Рис. 10. Кореляційна структура показників функціонального стану систем організму у студентської мо-
лоді у аритмічному хронотипі
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– –– відсутність внутрішньо системного зв’язку.
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Рис. 11. Кореляційна структура показників функціонального стану систем організму у студентської мо-
лоді у вечірньому хронотипі
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організму. Для всіх систем характерна наявність
міжсистемних зв’язків.

Кореляційна структура показників фізіоло-
гічних систем організму у старшому шкільному віці
представлена великою кількістю міжсистемних
зв’язків між нервовою та ендокринною системами,
як базовими в системі адаптації організму, у ранко-
вого та аритмічного типів.

Кореляційна структура показників фізіоло-
гічних систем організму у студентської молоді має
цікаву структуру, яка зумовлена насамперед новими
соціальними умовами існування, якими є умови на-
вчання у ВНЗ. Відсутність внутрішньосистемних
зв’язків у всіх хронотипах в ендокринній, імунній
та лімфатичних системах компенсується за рахунок
інших систем організму, а саме: ендокринна систе-
ма корелює з серцево-судинною, травною та сечос-
татевими системами; імунна система підтримуєть-
ся також за рахунок кореляційних зв’язків з іншими
системами. Також відсутність внутрішньосистемних
зв’язків в роботі ендокринної, лімфатичної та імун-
ної систем говорить про наявність вже на момент
вступу до ВНЗ певних змін у стані здоров’я, які про-
являються в різних хронотипах в роботі серцево-
судинної системи, яка є індикатором адаптаційного
потенціалу організму.

Перспективи подальших досліджень в да-
ному напрямку. Виявлені певні відміни в структурі
кореляцій в різних вікових та хронобіологічних гру-
пах вказують на те, що саме відміни у функціональ-
ному стані систем організму в різних хронотипах та
різних вікових групах є показником адаптації до
умов навчально-виховного процесу і зв’язок хроно-
типів із зовнішніми «задавачами часу» може бути
прямим чи опосередкованим, більш чи менш
міцним, але фактори зовнішнього середовища є три-
герами, під дією яких запускається певна ритмічна
діяльність. Тому перспективним постає питання ко-
рекції умов навчально-виховного процесу з позицій
хронобіології задля максимального збереження ста-
ну здоров’я учнівської та студентської молоді.
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ДИНАМИКА ЗАГАЛЬНОФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ОДНОБОРЦІВ ПІД

ВПЛИВОМ АДАПТОГЕНІВ
Гуска М.Б.

Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова

Анотація. Виявлена необхідність збереження такого
рівня фізичної підготовленості одноборців (дзюдо), який
забезпечить можливість реалізації впродовж кожної
хвилини двобою виконання кидка через кожні 15-20
секунд. Детальний аналіз отриманих даних свідчить про
те, що інформативність та сенситивність застосованих
нами тестів в обстежених спортсменів не однакові. Най-
менші зрушення після завершення прийому лецитину
були виявлені щодо швидкісно-силових властивостей
спортсмена та швидкісної витривалості. Прийом леци-
тину характеризується поліпшенням працездатності у
спортсменів, які приймають адаптоген.
Ключові слова: обноборці, спортсмен, юний, адаптоген,
працездатність.
Аннотация. Гуска М.Б. Динамика общефизической под-
готовки юных одноборцев под влиянием адаптогенов.
Выявлена необходимость сохранения такого уровня
физической подготовленности одноборцев (дзюдо), ко-
торая обеспечит возможность реализации в течение каж-
дой минуты поединка выполнения броска через каж-
дые 15-20 секунд. Детальный анализ полученных
данных свидетельствует о том, что информативность и
сенситивность примененных тестов не одинакова. Наи-
меньшие сдвиги после завершения приема лецитину
были выявлены относительно скоростно-силовых ка-
честв спортсмена и скоростной выносливости. Прием
лецитина характеризуется улучшением работоспособ-
ности у спортсменов, которые принимают адаптоген.
Ключевые слова: обноборцы, спортсмен, юный, адап-
тоген, работоспособность.
Annotation. Guska M.B. Dynamics of the general physical
preparation of young one-fighters under influence
adaptogen. Necessity of preservation of such level of
physical readiness combat (judo) which will provide an
opportunity of realization during every minute duel of
performance of a throw every 15-20 seconds is revealed.
The detailed analysis of the received data testifies that self-
descriptiveness and sensitivity of the applied tests is not
identical. The least shifts after end of reception to lecithin
have been revealed concerning high-speed power qualities
of the sportsman and high-speed endurance. Reception of
lecithin is characterized by improvement of serviceability
at sportsmen who accept adaptogen.
Key words: combat, sportsman, young, adaptogen,
serviceability.

Вступ.
Загальновизнаним є той факт, що інтен-

сивність та об’єм тренувальних та загальних наван-
тажень у сучасному спорті дуже значні [1-5]. Тому з
метою прискорення відновлення функціональних
резервів у переважній більшості видів спорту вико-
ристовується так звана фармпідтримка (Сейфулла
Р.Д., 1998). Заперечуючи необхідність та вмотиво-
ваність такої підтримки, слід чітко розрізняти мож-
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ливість використання її завдяки “недопінгових” чин-
ників. Найширше використовуються для цього адап-
тогени рослинного та тваринного походження, мен-
шою мірою синтетичні.  Застосування різних
адаптогенів з метою збільшення адаптивних мож-
ливостей спортсмена повинно проводитися з ура-
хуванням задач його тренувального процесу, харак-
теру та інтенсивності тренувальних навантажень,
віку, статі, маси та кваліфікації. На жаль, викорис-
тання адаптогенів у спорті часто здійснюється без
враховування механізму дії таких адаптогенів, що
знижує ефективність їх використання; дотепер нау-
кова обґрунтованість використання певного адапто-
гену, або комплексу, недостатня та потребує подаль-
шого детального вивчення.

Робота виконана за планом НДР національ-
ного педагогічного університету імені М.П.Драго-
манова.

Формулювання цілей роботи.
Метою даного дослідження є вивчення

впливу адаптогенів тваринного походження (леци-
тин) на адаптацію спортсмена до тренувального на-
вантаження. Лецитин - належить до жирів та є ос-
новною складовою біологічно-активної добавки, яку
вживали обстежувані нами спортсмени. До його
складу входить фосфоліпідний комплекс: фосфаті-
цитілхолін, фосфатіділсерін, лінолева, ліноленова
кислоти та деякі інші жирні кислоти.

Результати досліджень.
Схема прийому лецитину - двічі на добу за

три хвилини до тренування (2 столові ложки кок-
тейлю на 200мл кип’яченої води кімнатної темпе-
ратури впродовж трьох тижнів).

Виходячи зі складу даної добавки, очевид-
но, що вживання лецитину може сприяти покращан-
ню стану ліпідних мембран нервових клітин, нор-
малізувати обмін фосфоліпідів, знижувати рівень
загального холестерину, збалансовуючи співвідно-
шення між ліпопротеїдами низької та високої
щільності, оптимізувати концентрацію жирних кис-
лот, сприяти підтриманню в крові стабільного рівня
карнетину - однієї з найнеобхідніших поживних ре-
човин для серцевого м’язу, знижувати рівень тоніч-
ного напруження судинної стінки.

 Повторне обстеження спортсменів проводи-
лося по завершенні 3-х тижневого прийому лецити-

ну. Підкреслюємо, що впродовж цього періоду часу
обстежувані спортсмени мали регулярні тренувальні
навантаження у звичайному для них режимі.

Тестування включало: біг на 30м (с), чов-
никовий біг (3х9м), біг впродовж 5 хвилин, стрибки
в довжину та вгору, згинання та розгинання рук,
підтягування та згинання тулуба.

Для визначення показників функціонально-
го стану спортсменів-одноборців ми застосовували
стандартні рухові тести. Відбір рухових тестів про-
водився за методикою, впровадженою В. М. Заці-
орським (табл.1).

Як уже було зазначено вище, до та після за-
вершення вживання адаптогену проводили тестуван-
ня та обстеження спортсменів обох груп, використо-
вували наступні тести: біг на 30м (с), стрибки вгору
та довжину з місця для визначення вибухової сили;
човниковий біг (3х9м) - координаційних здібностей,
п’ятихвилинний біг - витривалості; підтягування, зги-
нання та розгинання верхніх кінцівок та тулуба - для
визначення сили спортсмена. У даному дослідженні
брали участь спортсмени 11-14 років. Відомо, що
розвиток функціональних здатностей не є рівномір-
ним, тому контрольну групу спортсменів було под-
ілено на 2 групи - спортсмени 1991-1992 років та
1993-1994 років народження.

Було показано, що абсолютні величини ви-
щенаведених характеристик загальної працездат-
ності одноборців в залежності від віку були неодна-
ковими, але відносний приріст якості виконання
тестів істотно не залежав від віку. Отримані дані
свідчать про те, що тренування одноборця впродовж
3-4х тижнів супроводжується зростанням функціо-
нальних здібностей як у спортсменів контрольної
групи, так і експериментальної, причому різні сто-
рони рухової активності різною мірою сприйнятні
до вживання адаптогену (в даному разі - лецитину).
Середні величини, які характеризують швидкість
пробігання 30м спортсменом контрольної групи
1991-1992р.р. народження до початку експеримен-
ту становили 6,125с, в той же час спортсменами
1993-1994р. народження, - 6,26с. По завершенню
експерименту (підкреслимо, що спортсмени конт-
рольної групи не приймали адаптогену, а лише тре-
нувалися за однаковою програмою зі спортсменами
експериментальної групи, які приймали адаптоген

Таблиця 1
 Види рухових тестів (В.М. Зациорський, 1979)

Тест Мета тесту Результат тесту Пример 
Контрольні вправи Показати максимальний 

результат 
Рухове досягнення Біг 30 м сходу, с 

Стандартні 
функціональні проби 

Ідентичне для всіх 
дозування по 
параметрах:  
а) виконаної роботи;  
б) величини 
фізіологічних зрушень 

а) фізіологічні показники при 
стандартній пробі,  
б) показники рухових функцій 
при стандартних фізіологічних 
зрушеннях 

а) реєстрація легеневої 
вентиляції при стандартній 
роботі 200 Вт/мін, 
б) швидкість бігу при пульсі 180 
уд/хвил. 

Максимальні 
функціональні проби 

Показати максимальний 
результат 

Фізіологічні або біохімічні 
показники 

Визначення максимальної 
вентиляції легенів 
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та тренувалися за цією ж програмою) швидкість
пробігання 30м становила відповідно: 6,02 с та 6,0
с. Приріст швидкості для спортсменів 1 підгрупи
становив - 1,715%, в тоді як другої підгрупи - 4,154%.
Приріст швидкості пробігання 30 м спортсменами
експериментальної групи становив - 1,221%.

В даному випадку чітко прослідковується
відома закономірність, що прискорення подальшо-
го розвитку функції завжди більше на нижчих рівнях
адаптивності даної функції або на нижчих рівнях
кваліфікації спортсмена.

Аналіз змін вибухової сили у спортсменів
даної вибірки проведено за допомогою тестів - стри-
бок вгору та довжину з місця і встановлено, що
приріст величини даних показників був найбільший
у спортсменів 1-ої контрольної підгрупи, величини

даного показника у спортсменів 2-ої контрольної
підгрупи та спортсменів, які вживали лецитин, був
дещо меншим (див. рис. 1).

Результати тестування впливу адаптогену на
розвиток витривалості у одноборців свідчать про те,
що найбільший приріст величини, показника, що
характеризує витривалість спортсмена (біг впродовж
5 хвилин), спостерігався у спортсменів експеримен-
тальної групи (див. рис. 2).

Аналогічним чином використовуючи тести
на згинання верхніх кінцівок та тулуба, а також підтя-
гування; аналізували вплив прийому адаптогену (ле-
цитин) на силову здатність обстежуваних спорт-
сменів. Встановлено, що найбільший приріст
величини показників, які характеризують силу
спортсмена, виявлено у спортсменів експеримен-

Рис. 1. Приріст величини показників вибухової сили у одноборців, які вживали лецитин
1- перша контрольна підгрупа, спортсмени 1991-1992 р.н.
2 - друга контрольна підгрупа, спортсмени 1993-1994р.н.
3 - експериментальна група спортсменів 1991-1992р.н.
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Рис. 2. Приріст витривалості спортсменів - одноборців, які вживали адаптоген (лецитин)
1. Перша контрольна підгрупа, спортсмени 1991-1992р.н.
2. Друга контрольна підгрупа, спортсмени 1993-1994р.н.
3. Експериментальна група спортсменів 1991-1992р.н.
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тальної групи (табл.2).
Другий (заштрихований) стовпчик (рис.3)

- величина приросту показника в процентах у конт-
рольної групи після завершення експерименту. Чет-
вертий стовпчик - величина у одноборців експери-
ментальної групи (які вживали лецитин).

Таким чином, отримані нами дані яскраво
свідчать про те, що вживання спортсменами адап-
тогену (лецитин) супроводжується більш вираженим
приростом витривалості та сили в порівнянні зі
спортсменами, які тренувались за однаковою про-
грамою, але не вживали адаптоген.

Детальний аналіз отриманих даних свідчить
про те, що інформативність та сенситивність засто-
сованих нами тестів з метою з’ясування впливу спо-
живання адаптогенів на різні властивості загальної
фізичної підготовки у обстежених нами спортсменів
не однакові. Найменші зрушення після завершення
прийому лецитину були виявлені щодо швидкісно-
силових властивостей спортсмена та швидкісної
витривалості (тести: стрибок вгору та біг на місці).

Напрямком подальших досліджень з теми
дослідження може бути детальне з’ясування зв’язків
між ступенем відновлення одноборця та підвищен-
ням його спеціальної працездатності, а також вив-
ченням можливостей використання широкого арсе-
налу адаптогенів  природного походження з
урахуванням механізму їх дії та особливостей тре-
нувального процесу спортсмена.

Висновки
1. Аналіз сучасних наукових джерел з теми

дослідження свідчить про те, що актуальна пробле-

ма вивчення спеціальної працездатності одноборців
дзюдо та сумо поки що вивчена недостатньо. Немає
однозначного уявлення про використання адапто-
генів з метою розширення адаптаційних можливос-
тей спортсменів і, як правило, при цьому не врахо-
вуються особливості механізму дії зазначених
адаптогенів, особливості виду спорту і конкретні
завдання періоду тренувального процесу.

2. Проведений нами кількісний (кількість
прийомів) та якісний (результативність їх викорис-
тання) аналіз змагальної діяльності одноборців
свідчить про вагому роль як фізичної підготовле-
ності (силова та швидкісна витривалість), так і спец-
іальної працездатності (вибухова сила, стійкість,
гнучкість, координація). Виявлена необхідність збе-
реження такого рівня фізичної підготовленості од-
ноборців (дзюдо), який забезпечить можливість ре-
алізації впродовж кожної хвилини двобою виконання
кидка через кожні 15-20 секунд.

3. Детальний аналіз отриманих даних
свідчить про те, що інформативність та сенситивність
застосованих нами тестів з метою з’ясування впливу
споживання адаптогенів на різні властивості загаль-
ної фізичної підготовки в обстежених спортсменів не
однакові. Найменші зрушення після завершення
прийому лецитину були виявлені щодо швидкісно-
силових властивостей спортсмена та швидкісної вит-
ривалості (тести: стрибок вгору та біг на місці). В
той же час прийом лецитину характеризується пол-
іпшенням працездатності у спортсменів, які прийма-
ють адаптоген (поліпшення спортивного результату
на 10-12 % порівняно з результатами, які мали місце
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Рис. 3. Результати згинання та розгинання рук в упорі у спортсменів контрольної та експериментальної
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Таблиця 2
Результати згинання та розгинання рук в упорі у спортсменів контрольної та експериментальної груп

Згинання та розгинання рук в упорі, раз 

Статистичні 
критерії 

Контрольна 
група 

  

Експериментальна 
група 

  
Достовірність 
відмінностей 

Достовірність 
відмінностей 

До  Після  %  До Після  %  До Після 
  експер. експер. змін  експер. експер. змін експ. експ. 
X 20,4 20,9 2,5 23,5 25,5 8,8 17,6 17,9 
m 4,6 4,6 - 1,9 2,0 - p>0,001 p>0,001 
у 13,9 13,8 - 7,1 7,4 -     
n 10 10 - 15,0 15,0 -     

t-Стьюдента 19,6 - 19,1 -     
p P>0,001 - P>0,001 -     
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у контрольної групи, де приріст спортивних резуль-
татів не перевищував 0,25 %).

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем загаль-
нофізичної підготовки юних одноборців під впли-
вом адаптогенів.
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БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
НЕПЕРЕРВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНО-

АДАПТИВНОЇ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ У
СПЕЦІАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Єдинак Г.А.
Кам’янець-Подільський державний університет

Прикарпатський національний
університет ім. Василя Стефаника

Анотація. На основі попередніх експериментальних
досліджень розроблено технологію реалізації запропо-
нованої концепції неперервної реабілітаційно-адаптив-
ної рухової діяльності дітей з церебральним паралічем
у спеціальних загально- і професійно-освітніх навчаль-
них закладах. Під час її розробки враховували принци-
пи проектування педагогічних технологій, визначили
методичні умови їх реалізації та педагогічні умови
найбільш ефективної реалізації змісту технології в прак-
тичній діяльності.
Ключові слова: діти з церебральним паралічем, педаго-
гічна технологія, спеціальні загально- і професійно-
освітні навчальні заклади, засоби фізичної культури,
рухова діяльність.
Аннотация. Единак Г.А. Базовые положения технологии
непрерывной реабилитационно-адаптивной двигатель-
ной деятельности детей с церебральным параличом в
специальных профессионально-образовательных учеб-
ных заведениях. На основе предыдущих эксперименталь-
ных исследований разработали технологию реализации
предложенной концепции непрерывной реабилитацион-
но-адаптивной двигательной деятельности детей с цереб-
ральным параличом в специальных обще- и профессио-
нально-образовательных учебных заведениях. Во время
ее разработки учитывали принципы проектирования пе-
дагогических технологий, а также определили методи-
ческие условия их реализации и педагогические усло-
вия наиболее эффективной реализации содержания

технологии в практической деятельности.
Ключевые слова: дети с церебральным параличом, пе-
дагогическая технология, специальные обще- и профес-
сионально-образовательные учебные заведения, сред-
ства физической культуры, двигательная деятельность.
Annotation. Yedinak G.А. Base positions of technology of
continuous rehabilitation-adaptive motive activity of
children with a cerebral palsy in the special educational
establishments. On the basis of previous experimental
researches developed technology of realization of the offered
conception of continuous rehabilitation-adaptive motive
activity of children with a cerebral palsy in the special
secondary and professionally-educational establishments.
During its development took into account principles of
planning of pedagogical technologies, the methodical terms
of their realization and pedagogical terms of the most
effective realization of maintenance of technology defined
in practical activity.
Key words: children with a cerebral palsy, pedagogical
technology, special secondary and professionally
educational establishments, facilities of physical culture,
motive activity.

Вступ.
Використання засобів фізичної культури в

навчальних закладах сьогодні розглядається як пе-
дагогічний процес, що передбачає дві підсистеми –
соціальну і педагогічну. Остання розглядається як
«…система фізичних вправ, методів їх застосуван-
ня, форм занять, тобто педагогічний процес із зміни
в потрібному напрямку фізичних можливостей лю-
дини» [32; С.44].

Як зазначає більшість дослідників [19, 28],
будь-яка система, в тому числі пов’язана з викорис-
танням засобів фізичної культури, повинна бути ке-
рованою, тобто на всіх етапах її реалізації необхід-
но здійснювати управління цим  процесом .
Складовими такого управління є: модельно-цільові
характеристики досліджуваних показників, встанов-
лення раціонального співвідношення параметрів
рухової активності (обсяг та інтенсивність фізичних
навантажень), система педагогічного контролю [19;
С.18]. У свою чергу, одна з найбільш важливих скла-
дових, – раціональне співвідношення параметрів
рухової активності, передбачає чітку конкретизацію
низки вихідних положень, що розповсюджуються на
всі форми занять. Основні з таких положень перед-
бачають таке: спрямованість фізичних навантажень;
величина кожного окремого навантаження в занятті;
види використаних фізичних вправ; методи їх вико-
нання; кількість занять, упродовж яких застосову-
ються встановлені величини навантажень; три-
валість і вид відпочинку між кожною фізичною
вправою в окремому занятті та між заняттями; рівень
функціонування певних систем організму як кри-
терій зміни величин навантажень; індивідуальні
особливості тих, хто займається, що обов’язково
враховуються під час планування зазначених харак-
теристик [32, 38].

Зазначене оформлюється у вигляді методи-
ки чи технології вирішення певної групи встанов-
лених завдань. Якщо методики вже давно увійшли в
теорію і практику фізичного виховання та характе-
ризуються як «…спеціально упорядкована су-
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купність методів, методичних прийомів, засобів та
форм навчання» [38; С.138], то «педагогічна техно-
логія» («технологія педагогічної діяльності» або її
різновид – «технологія використання засобів фізич-
ної культури»), – до теперішнього часу «…вважа-
лась неприпустимою вільністю у тлумаченні таких
виключно творчих та інтимно-психологічних про-
цесів як навчання і виховання» [2; С.5].

Сьогодні педагогічним технологіям при-
діляється все більша увага, одна з причин цього, в
першу чергу, можливість зменшити частку експ-
ромтів учителя при впровадженні в практику роз-
робленого змісту, а отже підвищити ймовірність
досягнення запланованого результату. При цьому,
окремі фахівці [20] вважають технологію формою
реалізації методики, більшість [2, 18, 25, 29] – що за
сутністю технологія значно ширша за методику. Як
зазначає професор В.И. Загвязинский [16; С.95] тех-
нологія «….і методика відзначаються системністю
(тобто в їх основі повинна лежати система наукових
законовідповідних положень), але ідеальній техно-
логії притаманна  жорстко визначена система
інструкцій, що гарантує досягнення мети (наприк-
лад, система програмованого навчання). Методика,
на відміну від технології, передбачає різноманітність
і варіативність способів реалізації теоретичних по-
ложень, а значить не передбачає гарантованого до-
сягнення мети».

Водночас, проведений аналіз виявив прак-
тично повну відсутність [33] технологій використан-
ня засобів фізичної культури в руховій діяльності
дітей з церебральним паралічем (надалі, діти з об-
меженими функціями – ОФ) під час їхнього навчан-
ня у спеціальних закладах освіти, що й обумовило
проведення нашого дослідження.

 Робота виконується згідно плану науково-
дослідної роботи Прикарпатського національного
університету імені В. Стефаника, проблемної лабо-
раторії Кам’янець-Подільського державного універ-
ситету на 2002-2006 рр., Зведеного плану науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту
на 2001-2005 рр. Державного комітету молодіжної
політики, спорту і туризму України за темою 2.2.3.
«Психофізична реабілітація неповносправних дітей
засобами фізичного виховання», номер державної
реєстрації 0102U002646, зведеного плану науково-
дослідної роботи Міністерства охорони здоров’я за
темою «Удосконалення медичної допомоги населен-
ню промислового регіону з особливими потребами»,
номер державної реєстрації 0103U007883 (шифр УН
01.08.13) відповідно Міжгалузевої комплексної про-
грами «Здоров’я нації» на 2002-2011 рр.

Формулювання цілей роботи
Мета – розробити технологію реалізації

положень концепції неперервної реабілітаційно-
адаптивної рухової діяльності дітей з ОФ у спеціаль-
них закладах освіти.

Методи й організація дослідження. Під час
дослідження використовували такі методи: аналіз,
синтез, системний, теоретичного моделювання. Та-

кож, використовуючи дані попередніх досліджень,
а саме концепцію неперервної реабілітаційно-адап-
тивної рухової діяльності [7], результати констату-
вального, формувального експериментів [8-13] та
положення про проектування педагогічних техно-
логій [2, 16, 18, 25, 29], умови найбільш ефективної
реалізації змісту навчально-виховного процесу [35],
розробили експериментальну технологію реалізації
положень запропонованої концепції, що передбача-
ла неперервне використання засобів фізичної куль-
тури в процесі навчання дітей з ОФ у спеціальних
закладах освіти і відзначалася реабілітаційно-адап-
тивною спрямованістю.

Результати дослідження.
Під час розробки експериментальної техно-

логії виходили з того, що педагогічна технологія –
це «...проект певної педагогічної системи, реалізо-
ваний на практиці» [2; С.6], де таким проектом є кон-
цепція – «…поетапне описання педагогічної систе-
ми…, що перетворюється в педагогічну технологію.
Без першої немає другої» (там само, С.16). У кон-
тексті нашого дослідження педагогічну технологію
розглядали як реалізований в спеціальних закладах
освіти зміст реабілітаційно-адаптивної рухової
діяльності дітей з ОФ, що ґрунтується на положен-
нях розробленої концепції і передбачає виконання
вимог принципів проектування педагогічних техно-
логій, умов впровадження змісту в практичну
діяльність. У першому випадку враховували дані
наукової літератури [2, 18, 20, 23, 25] про те, що при
розробці педагогічної технології необхідно обов’яз-
ково враховувати вимоги таких принципів: діагнос-
тичного цілеутворення; структурно-змістової
цілісності педагогічного процесуЕкономізація діяль-
ності серцево-судинної системи; наявності змісту
педагогічного процесу й учнів з вихідними парамет-
рами; визначеної спрямованості педагогічного про-
цесу як сукупності діагностичної доцільності й об-
’єктивності  контролю за  його результатами;
інструментальності технології; попереднього проек-
тування навчально-виховного процесу і його подаль-
шого відтворення на заняттях.

Дані наукової літератури [35] свідчать, що
ефективність реалізації педагогічної технології ба-
гато в чому залежить від встановлення обставин,
урахування яких дозволяє збільшити кінцевий ре-
зультат, тобто від певних педагогічних умов. Також,
під час розробки експериментальної технології виз-
начили методичні умови, що сприяли кращій реалі-
зації принципів проектування педагогічних техно-
логій під час розробки її змісту. Так, вимоги
принципу діагностичного цілеутворення знайшли
відображення в меті та етапних завданнях педагогі-
чного процесу; оперативні завдання було відобра-
жено в річному плануванні як результат проходжен-
ня тем (розділів) навчального матеріалу. Виконання
іншої методичної умови – наявність способу діаг-
ностики і системи оцінки досягнень учнів, забезпе-
чувалося використанням 12-бальної системи оціню-
вання теоретико-методичних знань і практичних
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умінь, 3-бальної – інших досліджуваних показників
за розробленими нами та іншими фахівцями [17, 22,
39] оціночними таблицями.

Реалізація вимог принципу структурно-
змістової цілісності рухової діяльності повинна
забезпечуватись єдністю і взаємозв’язком усіх скла-
дових педагогічного процесу (організаційно-мето-
дичної, змістової, контрольно-нормативної), спря-
мованих на вирішення оперативних й етапних
завдань для досягнення таким чином мети рухової
діяльності, а саме: використанням різних форм
організації занять, які розподіляли впродовж дня з
урахуванням відповідних гігієнічних вимог [1]; пла-
нуванням на рік змісту уроків фізичної культури і
занять у спортивних секціях, враховуючи законо-
мірності формування тренувального ефекту (термі-
нового, відставленого, кумулятивного) [26, 27]; що-
денним  використанням  інших форм  занять,
ураховуючи рекомендації спеціальної літератури [3,
5, 6, 31]; дотриманням визначеної для кожної фор-
ми занять структури [21, 34].

Змістова цілісність рухової діяльності по-
винна забезпечуватись єдністю її орієнтуючого і
творчо-діяльнісного компонентів, що утворюють
зміст розподілених за етапами навчання інваріант-
ної та варіативної складових цієї діяльності. Такий
підхід сприятиме реалізації загальнопедагогічного
принципу наступності й поступовості в оволодінні
дітьми з ОФ навчальним матеріалом, який з кожним
новим навчальним роком згідно концепції якісно і
кількісно оновлюється (ускладнюється), але збері-
гаючи при цьому головні риси попереднього етапу
та загальну спрямованість педагогічного процесу.

У серії уроків та на кожному з них реаліза-
ція принципу повинна відбуватися відповідно посту-
повим (від ознайомлення до формування уміння чи
навика) вирішенням встановлених завдань та вибо-
ром вправ для підготовчої і заключної частин уроку
виходячи із завдань основної частини. Що стосуєть-
ся позаурочних форм занять, то їх основу можуть
скласти рекомендації спеціальної літератури [14, 33,
36, 37], оскільки зазначене подано в них апріорі.

У спеціальних професійно-освітніх навчаль-
них закладах додаткова педагогічна умова реалізації
зазначеного принципу полягає в спільному вирі-
шенні завдань загальної і професійно-прикладної
фізичної підготовки учнів з ОФ.

Принцип наявності змісту фізичного вихо-
вання й учнів з вихідними параметрами та принцип
встановлення спрямованості педагогічного проце-
су як сукупності діагностичної доцільності й об-
’єктивності контролю за його результатами по-
винен реалізовуватися відповідно через формування
змісту визначених форм занять, складу показників,
що дозволяють охарактеризувати результат викори-
стання експериментальної технології та відповіда-
ють метрологічним вимогам [30].

Виконання вимог принципу інструменталь-
ності технології повинно відображати детальне
проектування змісту кожного заняття всіх визначе-

них форм шляхом встановлення конкретних завдань,
вибору адекватних засобів, методів, оптимальних
величин фізичних навантажень, спрямованих на
вирішення оперативних цілей.

Реалізація принципу попереднього проекту-
вання педагогічного процесу передбачає етапне пла-
нування його змісту, а саме: визначення послідовності
проходження навчального матеріалу на уроках фізич-
ної культури, заняттях у спортивних секціях і фізич-
ної реабілітації впродовж кожного мезоциклу (вере-
сень-листопад, грудень-березень, квітень-травень),
що утворюють річний цикл рухової діяльності дітей
з ОФ; розподілом форм занять в тижневому циклі;
плануванням організаційних дій і змісту масових рек-
реаційно-оздоровчих заходів, враховуючи рекомен-
дації спеціальної літератури [4, 6, 15, 24, 31, 37].

Крім методичних умов, що забезпечували
виконання принципів проектування педагогічних
технологій, також визначили педагогічні умови ре-
алізації концептуальних ідей і принципів, а саме:
гуманізації, демократизації, цілісності, неперерв-
ності педагогічного процесу, максимального оздо-
ровчого і прикладного ефекту; діяльнісного підхо-
ду, диференціації й індивідуалізації при реалізації
змісту рухової діяльності; різнобічного розвитку
дитини з ОФ, яка зі своїми індивідуальними особ-
ливостями є центром педагогічного процесу.

Ідею гуманізації реалізовували через вико-
нання умови, пов’язаної із створенням позитивного
психологічного клімату в колективі під час занять
фізичними вправами, що передбачало ставлення
вчителя до дитини як найвищої соціальної цінності
з якостями, здібностями, рисами особистості неза-
лежно від особливостей його розвитку та важкості
захворювання.

Демократизації педагогічного процесу
сприяло розширення і поглиблення співпраці всіх
учасників педагогічного процесу (сім’ї, навчально-
го закладу, суспільних, державних виконавчих ла-
нок, громадськості), відхід від жорсткої адміністра-
тивної регламентації через надання вчителю більшої
творчої активності (врахування і максимально ефек-
тивне використання наявної матеріально-технічної
бази, місцевих традицій, індивідуальних побажань
і запитів дітей, пов’язаних з формами, засобами,
методами рухової діяльності).

Реалізацію діяльнісного підходу забезпечу-
вали заохоченням та спрямуванням кожної дитини
до активного виконання персональних, колективних
завдань рухової діяльності, розкриттям і проявом
індивідуальних здібностей, формуванням свідомо-
го ставлення до занять фізичними вправами в різних
формах, підтримкою і стимулюванням елементів
самодіяльності, персонального самовдосконалення.
Для цього залучали сім’ю, надавали дітям необхідні
теоретико-методичні знання й уміння, стимулюва-
ли оцінкою, дотримувалися педагогічного такту. Під
час реалізації загальнопедагогічного принципу ди-
ференціації й індивідуалізації рухової діяльності
враховували встановлені нами статево-вікові особ-
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Рис. 1. Модель експериментальної технології, спрямованої на реалізацію неперервної реабілітаційно-
адаптивної рухової діяльності дітей з

ОФ у спеціальних загально- і професійно-освітніх навчальних закладах відповідно на 2-3 та 4 етапах на-
вчання.

Примітка. Умовні позначення:
 – методичні умови реалізації принципів проектування
 педагогічних технологій в експериментальній технології:
 1. встановлення кінцевої мети як результату рухової діяльності; 2. встановлення етапних завдань

для поступового досягнення кінцевої мети; 3. встановлення оперативних завдань для вирішення етапних
завдань; 4. наявність системи медико-педагогічного контролю та способу оцінювання результатів для виз-
начення стану вирішення завдань і досягнення мети; 5. використання різних форм занять та їх розподіл
упродовж дня з урахуванням гігієнічних вимог; 6. дотримання рекомендацій теорії і методики фізичного
виховання, адаптивної фізичної культури, фізичної реабілітації при розробці змісту всіх форм рухової діяль-
ності; 7. детальне проектування змісту кожної форми занять на кожний навчальний рік; 8. забезпечення
єдності інваріантної і варіативної складових рухової діяльності на уроках фізичної культури для наступ-
ності й поступовості оволодіння навчальним матеріалом; 9. урахування закономірностей формування терм-
інового, відставленого, кумулятивного тренувальних ефектів при плануванні змісту відповідно уроку фізичної
культури (заняття в спортивній секції), тижневого циклу, мезоциклу; 10. визначення послідовності проход-
ження навчального матеріалу в кожному тижневому циклі; 11. встановлення завдань, що адекватні наявним
умінням і можливостям дітей;

 – педагогічні умови реалізації концептуальних ідей і принципів:
 12. створення позитивного психологічного клімату в класі як умова гуманізації педагогічного процесу; 13-
14. надання вчителю більшої творчої активності та розширення і поглиблення співпраці вчителя з сім’єю,
іншими вчителями, державними ланками управління, громадськістю – як умови демократизації педагогіч-
ного процесу; 15. спрямування і заохочення кожного учня до активної діяльності як умова реалізації діяль-
нісного підходу; 16. урахування статево-вікових особливостей морфофункціонального, психічного, мотор-
ного розвитку, мотивів, інтересів і потреб дітей як умова реалізації диференційованого й індивідуального
підходу; 17. вибір оптимальних величин фізичних навантажень, їх планування по циклам з урахуванням
отриманих експериментальних даних; 18. спільне вирішення завдань загальної і спеціальної фізичної підго-
товки як умова досягнення реабілітаційно-адаптивного, оздоровчого і прикладного ефекту рухової діяль-
ності;

 – запланований результат у показниках: 19. локомоторно-статичних функцій у побутових рухових
діях (тільки для учнів загальноосвітнього навчального закладу); 20. рухливості в суглобах; 21. функціону-
вання дихальної, серцево-судинної, нервово-м’язової систем; 22. психофізичного стану; 23. рухової актив-
ності; 24. розумової працездатності; 25. професійно-прикладної фізичної підготовленості (тільки для учнів
професійно-освітніх навчальних закладів).
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ливості змін морфофункціональних й обумовлених
формою церебрального паралічу показників психі-
чних, моторних функцій та мотиви й інтереси дітей.

Досягнення максимального оздоровчого і
прикладного ефекту при реалізації експерименталь-
ної технології забезпечує використання узгоджених
з особливостями морфофункціонального розвитку
дітей з ОФ оптимальних величин фізичних наван-
тажень [8], раціональним плануванням останніх на
навчальний рік [9], спільним вирішенням завдань
загальної та спеціальної рухової підготовки, визна-
чених відповідно інваріантною і варіативною скла-
довими змісту рухової діяльності, які окремо роз-
роблені для спеціальних загальноосвітніх та
професійно-освітніх навчальних закладів. В узагаль-
неному вигляді експериментальну технологію пода-
но на рис.1.

Висновки:
1. Встановлено, що одним з найбільш ефек-

тивних способів реалізації змісту навчально-вихов-
ного процесу є розробка відповідної педагогічної
технології. Разом з тим, аналіз наукової літератури
виявив практично повну відсутність технологій ви-
користання засобів фізичної культури в руховій
діяльності дітей з ОФ під час їхнього навчання у
спеціальних закладах освіти.

2. Базовими положеннями, яких необхідно
дотримуватися при розробці технологій, що перед-
бачають використання засобів фізичної культури в
руховій діяльності дітей з ОФ у спеціальних закла-
дах освіти є: виконання вимог принципів проекту-
вання педагогічних технологій; визначення методич-
них умов реалізації цих принципів під час розробки
конкретної технології; визначення педагогічних
умов, що забезпечать найкращу реалізацію змісту
технології в практичній діяльності; алгоритмізація
дій учителя на кожному занятті при реалізації всіх
визначених змістом технології форм їх організації.

Подальші дослідження необхідно спрямува-
ти на експериментальну перевірку ефективності
розробленої педагогічної технології.
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ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА –
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Елизаров В.П. 
Валеологический центр «Эльфэль», г. Одесса

Аннотация. В статье рассматривается здоровье челове-
ка как сложный комплекс взаимосвязанных характери-
стик (нравственных, духовных, психологических, ин-
теллектуальных , социальных, культурных,
экологических, физических). Основное внимание уде-
ляется духовному развитию человека, как основопола-
гающему в формировании физического здоровья. При-
ведены и проанализированы данные исследования
духовного здоровья людей с различным уровнем созна-
ния по методологии Теории Причинности и Методу ра-
боты в Причине (посредством анкетирования).
Ключевые слова: валеология, здоровый образ жизни,
духовность, Теория Причинности.
Анотація. Єлізаров В.П.  Духовний розвиток людини -
основа формування здоров’я. У статті розглядається
здоров’я людини як комплекс взаємозв’язаних характе-
ристик (моральних, духовних, психологічних, інтелек-
туальних, соціальних, культурних, екологічних, фізич-
них). Особлива увага приділяється духовному розвитку
людини, як основному у формуванні фізичного здоро-

в’я. Наведені та проаналізовані  дані дослідження ду-
ховного здоров’я людей із різним рівнем свідомості за
методологією Теорії Причинності  та Методу роботи у
Причині (за допомогою анкетування).
Ключові слова: валеологія, здоровий спосіб життя, ду-
ховність, Теорія Причинності.
Annotation. Elyzarov V.P. The intellectual development is
the basis of health forming. The men’s health is seen in this
article as complicated complex of interconnected behaviors
(moral, spiritual, psychological, intellectual, social, cultural,
ecological, physical). The core attention is devoted to the
intellectual development of a man, as a basic in forming of
physical health. The research information of spiritual health
of people with different level of consciousness was brought
and analyzed by the Theory of Causality and the Causality-
work Method (with the aid of questionnaire design ).
Keywords: valeology, healthy life-style, spirituality, the
Theory of Causality.

Введение.
Актуальность данной темы заключается в

том, что сегодня очевидным является тот факт, что
в мире сложилась необходимость преимуществен-
ного достижения духовного развития человека для
преодоления кризиса на этапе духовного пути чело-
вечества.

Здоровье можно рассматривать как слож-
ный комплекс взаимосвязанных характеристик, оп-
ределяемых нравственным, духовным, психологи-
ческим, интеллектуальным, социальным, культур-
ным, экологическим, физическим состоянием и ка-
чеством жизни.

Рост болезней, преступности, смертности,
это, к сожалению, то, чем сегодня располагает наше
общество. В результате резкого спада рождаемости
наша страна переживает демографический кризис.
Показатели уровня здоровья молодежи и детей, в том
числе и рождающихся, далеки от нормы. Современ-
ный период развития характеризуется отсутствием
моральных и духовных ориентиров человека.

Направление на здоровый образ жизни не
находит своего отражения в средствах массовой
информации, напротив там царит полный хаос.
Пресса, радио, телевидение, реклама, кино, видео-
клипы, сопровождающие современные песни, за-
ряжены негативными образами и информацией и
способствуют агрессии, безнравственности, жесто-
кости, что в свою очередь сказывается на состоя-
нии здоровья всех людей и больше всего молоде-
жи и детей.

Первоочередная задача состоит в том, что-
бы создать системы формирования здорового обра-
за жизни с ориентацией на новое понимание взаи-
моотношений человека и природы, смысла жизни,
судьбы человечества, отношения к своему здоровью.
Именно поэтому все усилия должны быть направ-
лены на воспитание творческого человека с новым
мировоззрением, новым сознанием, который смо-
жет решать проблемы современного общества.

„Воспитать человека интеллектуально, не
воспитав его нравственно, - значит вырастить угро-
зу для общества” [8, 826].

Решение этих задач возлагаются на Валео-
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логию, которая дает знания о человеке во всех его
проявлениях. В вопросах познания и оздоровления
Валеология на первое место ставит духовность. В
структуре модели человека и ее внешних определя-
ющих составных на первом месте духовная состав-
ная – высшие духовные законы, законы морали, об-
щечеловеческие ценности.

Таким образом, духовность человека явля-
ется основой здоровья.

Предметом нашего исследования являют-
ся технологии духовного здоровья, среди которых
основное внимание уделено методологии Теории
Причинности.

Никогда еще люди не болели столько, сколь-
ко теперь. Именно бездуховность приводит к катас-
трофическому ухудшению здоровья людей, наносит
вред физическому и психологическому здоровью.

Чтобы исследовать здоровье, необходимо
понять феномен человека, принципы его организа-
ции. Но этого понимания до последнего времени не
могла дать медицинская наука, ориентированная на
исследование преимущественно физического тела.

Кризис в медицине вызвал интерес к на-
родным, традиционным способам лечения и по-
ставил вопрос о приоритете духовности в здоро-
вье человека.

Человек должен научиться видеть, слышать
и ощущать Духовный Мир, т.е. он должен получить
определенные знания. Опыт таких знаний в мире
накоплен достаточно большой.

Поэтому для сохранения здоровья суще-
ствует ряд требований к экологии пространства че-
ловека - общего и малого, в котором он живет, рабо-
тает, отдыхает. Эти особенности тоже должны
учитывать врачи.

Знания о необходимости целостного подхо-
да к человеку для достижения его полного здоровья
были известны и в мировой философии и медицине
еще в древности.

В Священном Писании приводятся настав-
ления и указания, относящиеся ко всем сферам внут-
ренней и внешней жизни людей, соблюдение кото-
рых сохранит жизнь и открывает путь, а здоровье
является высшим благом во все времена.

О роли духовности в достижении здоровья
мы находим в древнекитайской медицине. Базовы-
ми принципами китайской философии являются
единство этического и духовного. Восточная куль-
тура не знает противопоставления бытия сознанию,
а медицина не мыслится вне связи с философией.

Древнеиндийское представление о челове-
ке характеризуются холистическим подходом, вос-
приятием человека как целостного в самом себе и
единого с Миром. Они и сегодня перекликаются с
современными научными взглядами. Тибетская ме-
дицина и Аюрведа говорят, что причины наших бо-
лезней лежат в дефектах сознания.

Кацузо Ниши рассматривает человеческий
организм как саморегулирующую систему, поэтому
нужно помочь ему пробудить целительные силы и

не мешать их действию. Но он говорит о том, что ни
один метод сохранения здоровья не может быть
практическим и рациональным средством, пока не
будет основываться на принципе – понять причину.

Сегодня нужны другие знания и другое со-
знание человека, чтобы понять, что с ним происхо-
дит. Сложная информационно – энергетическая си-
стема  человека  большей частью состоит из
малоизвестных нам энергоинформационных слоев
подсознания и лишь несколько процентов занимает
физическое тело и сознание. Вот почему при реше-
нии вопросов здоровья человека и предупреждения
болезней необходимо в первую очередь причины их
возникновения видеть в духовном и интеллектуаль-
ном несовершенстве человека.

Исследование различных методологий ду-
ховного развития человека показывает, что наибо-
лее перспективной и наиболее эффективной техно-
логией в достижении духовного здоровья человека
является методология Теория Причинности и Ме-
тод работы в Причине проф. В. П. Гоча.

В Теории Причинности рассматриваются
вопросы бытия, законы материи и духа, простран-
ства и времени, исследуются общие законы Причин-
ности, как основания любого вида теоретической и
практической деятельности; конкретные взаимодей-
ствия человека, конкретные механизмы его жизне-
деятельности. Человек, получая определенные зна-
ния, становится на новый Путь, который достигается
работой в Причине, это путь мудрости творчества и
здоровья.

Работа выполнена в соответствие с практи-
ческими задачами Одесского Валеологического
Центра «Эльфэль».

Формулирование целей работы.
Одесский Валеологический Центр «Эль-

фэль», занимающийся духовно-просветительской
работой на основании методологий Теории Причин-
ности и работы в Причине посредством анкетиро-
вания слушателей Центра провел исследование ди-
намики основных технологий духовного развития
человека в формировании уровня духовного созна-
ния и здоровья на разных этапах обучения.

В исследовании приняли участие четыре
группы слушателей Одесского Валеологического
Центра «Эльфэль» в возрасте от 21 до 65-ти лет муж-
чины и женщины (80 чел.) по 20 человек в каждой
группе.

Все группы состояли из людей с различ-
ным уровнем сознания. Сравнительный анализ во
времени с одними и теми же людьми, не проводил-
ся, проводилось тестирование каждой группы в от-
дельности.

Уровни знаний каждой группы позволяют
сказать, что они представляют разные технологии
усовершенствования познания духовного мира.

1 –я группа состояла из людей пришедших
впервые в Центр, ее участники приняли участие в
анкетировании до занятий по Теории Причиннос-
ти, они имели представление о духовности из раз-
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ных источников и обучающих программ, занимались
другими методологиями духовного здоровья.

Участники второй группы прошли обучение
по методологии Теория Причинности – первый уро-
вень – познание всеобщих законов и проявления
Причинности (обучающий семинар 8 дней).

Слушатели третьей группы проходили даль-
нейшее обучение по методологии Работа в Причи-
не – второй уровень и принимали участие в практи-
ческих занятиях, проводимых в Центре в течение 1
года.

Участники четвертой группы в процессе
дальнейшего обучения, тренингов, практических
занятий, семинаров получали знания по методоло-
гии исследования конкретных проявлений Причин-
ности – третий уровень (1-3года).

Цель данного исследования заключалась
в том, чтобы показать динамику духовной транс-
формации личности в процессе приобретения зна-
ний, изменения сознания, очищения души, нала-
живанием  правильных  взаимодействий  с
окружающим миром.

Показать возможности и преимущества Те-
ории Причинности как наиболее эффективной но-
вой технологии в формировании здоровья на осно-
ве духовного развития и совершенствования
человека для выхода его на более высокий и каче-
ственный уровень своей жизни.

За основу исследования мы брали знания о
структурной организации человека, обусловленные
холистическим подходом, в пределах понимания
механизмов функционирования и взаимодействия
сознания, души и тела как единого целого.

Для исследования было использовано по-
собие для проведения практический занятий «Ди-
агностические подходы к определению уровня ду-
ховного и морального здоровья личности»,
утвержденного на заседании ученого совета фило-

софского факультета Харьковского национального
университета им. В. Н. Каразина (протокол №4 от 3
октября 2006 года).

Основными методами оценки духовного
здоровья явилось анкетирования, опрос и тестиро-
вание участников с использованием вопросников,
анкет и тестов, к которым прилагаются конкретные
рекомендации относительно определения качества
и количественной составной здоровья.

Для обработки диагностических данных по
тесту «Оценка жизненных ценностей» мы исполь-
зовали таблицу 1,  в которой структурируются цен-
ности, присущие определенным уровням сознания.

Результаты исследований.
В результате проведенного исследования

были получены следующие результаты (табл.2).
Нумерация в данном тесте (от 1 до 16) произ-

водится по порядку уменьшения ценностей, т.е. все,
что на первых местах – это играет главную роль в
жизни человека. Ценности определяются по сумме
мест – чем меньше сумма, тем выше уровень дан-
ной группы.

В результате проведенного исследования
(рис.1) посредством обработки диагностических
данных было выявлено, что люди входящие в груп-
пу 1, т.е. не прошедшее обучения по методологии
Теория Причинности, отдают предпочтение семей-
ным ценностям, духовные ценности по сумме всех
мест – на втором месте.

Вторая группа, приняв участие в семинаре
по методологии Теории Причинности, участвует в
тестировании с учетом того, что ими принято, по-
нято и осознанно и соответственно расставляет при-
оритеты ценностей: на первое место – духовные
ценности, на второе место – семейные.

На первом месте у слушателей третьей груп-
пы, как и в предыдущей, стоят духовные ценности,
но предпочтение здесь отдается доброжелательнос-

Таблица 1
Ценности, присущие определенным уровням сознания

Индивидуалистиче
ские ценности 

Семейные 
ценности 

Социальные 
ценности 

Духовные ценности 
 

Разнообразные 
удовольствия 

Семейное 
благополучие Социальная справедливость Верность 

Признание и 
популярность Выгодный брак Порядок в 

государстве Доброжелательность 

Власть и 
влияние 

Послушные 
дети в семье 

Взаимопонимание между 
гражданами 

Помощь, кто 
в ней нуждается 

Собственная 
безопасность Спокойная старость Благополучие страны Гармония с природой с природой 

У1 = У2 = У3 = У4= 
 Таблица 2

Результаты тестирования «Оценка жизненных ценностей»
Жизненны е  ценности  1  группа  2 -я  группа  3 -я  группа  4 -я  группа  

Индивидуалистические  ценности  72 8 ,00  8 16 ,00  926 ,00  95 3,00  
Семейны е  ценности  57 1 ,00  6 41 ,00  684 ,00  84 5,00  
Социальны е  ценности  73 9 ,00  7 24 ,00  721 ,00  68 0,00  
Духовны е  ценности  68 3 ,00  5 46 ,00  399 ,00  26 2,00  
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ти и гармонии с природой.
Слушатели четвертой группы показывают

явный приоритет духовных ценностей и на первые
места ставят: - гармония с природой, помощь тем,
кто в ней нуждается. Что же касается семейных цен-
ностей, то они отдвигаются на третье место, а соци-
альные ценности получают приоритет.
Тест «Оценка уровня духовного здоровья»
Сумма баллов 40 и более свидетельствует о

высоком уровне духовности; – от 20 до 39 – о сред-
нем уровне, от 0 до 19 – о низком уровне духовности.

Исследование результатов данного анкетиро-
вания (рис.2) показывают, что высокого уровня ду-
ховного развития достигают: 25 % участников ан-
кетирования после 8-дневного начального курса
обучения по методологии Теории Причинности;- 60
% - занимающиеся в течение года; и 100 % участни-
ков анкетирования, которые являются слушателями
Центра год и более. По мере обучения слушателей
сумма баллов увеличивается при ответах на вопро-
сы; 4. Нравится ли вам делиться тем, что у вас есть?
2. Учитываете ли вы в каждодневной жизни интере-
сы других людей? 9. Присуще ли вам чувство люб-
ви к Человечеству?

Тест «На пути к духовному росту»
Сумма баллов от 0 до 59 - высокий уровень

духовного роста, от 60 до 83 – средний уровень, от
84 до 180 – низкий уровень.

Данное исследование (рис.3) показывает, что

участники тестирования первой группы – до заня-
тий по методологии Теории Причинности показали
низкий уровень духовного роста, после 8-ми дней
обучения – средний уровень, занимающиеся в Цен-
тре слушатели в течение 1года - 60 % - высокий уро-
вень, 40% средний и слушатели, занимающиеся в
Центре год и более – 100% высокий уровень.

Исследование ответов по каждому вопросу
теста показывает, как меняется человек по мере по-
лучения им знаний, как повышается его сознание и
приходит понимание его взаимодействия с окружа-
ющим миром, родными и близкими и самого себя.
Здесь проявлено понимание, что судьба человека
целиком и полностью зависит только от него само-
го; что такое творчество – это созидание и вклад,
который человек вносит в общее дело. По мере обу-
чения слушатели показывают правильное восприя-
тие жизненных ситуаций, личную ответственность
за порученное дело.
Тест «Определение духовной составляющей

здоровья»
Сумма баллов от 0 до 89 свидетельствует

о высоком уровне духовности, от 90 до 178 – сред-
ней уровень, от 179 до 265 – низкий уровень  ду-
ховности.

Результаты исследования тестирования
(рис.4) по определению духовной составляющей
здоровья по сумме баллов:
· участники группы 1 (до занятий) – 65% - сред-

Рис. 1. Динамика изменения жизненных ценностей

1 группа 2 группа 3-я группа 3 группа 

Индивидуалистические Семейные Социальные Духовные
 

Таблица 3
Результаты тестирования «Ценности, присущие определенным уровням сознания»

П ер в а я  г р у п п а  В т о р а я  г р у п п а  Т р е т ь я  г р у п п а  Ч ет в е р т а я  г р у п п а  
1  м е с т о   1  м е с т о  1  м е с т о  1  м е с т о  
с е м е й н ы е  д у х о в н ы е  д у х о в н ы е  д у х о в н ы е  

2  м е с т о  2  м е с т о  2  м е с т о  2  м е с т о  
д у х о в н ы е  с е м е й н ы е  с е м е й н ы е  с о ц и а л ь н ы е  

3  м е с т о  3  м е с т о  3  м е с т о  3  м е с т о  
и н д и в и д .  С о ц и а л ь н ы е .  С о ц и а л ь н ы е .  С е м е й н ы е  
4  м е с т о  4  м е с т о  4  м е с т о  4  м е с т о  

с о ц и а л ь н ы е  и н д и в и д .  И н д и в и д .  И н д и в и д .  
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Рис. 2. Динамика результатов анкетирования уровня духовного здоровья
· участники группы 1 (до занятий) – 65% - низкий уровень,  35 % средний;
· слушатели 2 группы – 75 % - средний; 25 % - высокий;
· слушатели 3 группы – 40 % - средний, 60 % - высокий;
· слушатели 4 группы – 100 % - высокий уровень.
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Рис. 3. Результаты анкетирования «На пути к духовному росту»
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Таблица 4
Результаты тестирования «Оценка уровня духовного здоровья»

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 
Суммарные места 

337,00 704,00 938,00 1042,00 
 

Таблица 5
Результаты тестирования «На пути к духовному росту»

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 
2360,00 1370,00 1018,00 490,00 
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ний уровень, 35 % - низкий;
· слушатели 2 группы – 99 % - средний,1% - вы-

сокий;
· слушатели 3 группы – 60 % - высокий; 40 % -

средний
· слушатели 4 группы – 100 % - высокий уровень.

Таким образом, наблюдается общая тенден-
ция: чем дольше респондент занимается изучением
духовных практик, в частности технологий Теории
причинности,  тем духовные ценности приобрета-
ют для него более важное значение, становятся при-
оритетными. Рост уровня духовного развития учас-
тников групп по мере обучения технологиям Теории
Причинности Работы в Причине  вырастает  с 25%
высокого уровня после 8-ми дневного обучения  до
100 %  у занимающихся один год и более.

Анкетирование уровня духовного здоровья
участников первой группы показало низкий уровень
духовного развития. Не смотря на наличие у них опы-
та, различных духовных практик не позволил сфор-
мировать у них не сформировалось представление о
поведении, основанном на духовных проявлениях.

Выводы.
Обобщение полученных материалов пока-

зало динамику развития духовного здоровья у ис-
следуемых групп  по мере их освоения знаний на
разных уровнях обучения технологии Теории При-
чинности и Работы в Причине, совершенствование
духовного познания привело всех участников к
осознанию потребности заниматься повышением
своего духовного уровня, формировать духовное

здоровье.
Проведенное исследование состояния духов-

ного здоровья, позволило выделить ведущие педа-
гогические методологии по динамике духовной
трансформации, изменения сознания, основанного
на детальном изучении духовной сферы, а именно
технологии Теории Причинности.

Динамика духовного роста демонстрирует
эффективность Теории Причинности, поскольку она
содержит усвоенный опыт человечества в вопросах
духовности и является новым шагом в познании и
методах оздоровления, что позволяет ей стать осно-
вой технологии здоровья.

Полученные результаты дают основания по-
лагать, что технология Теории Причинности и Ме-
тод работы в Причине В.  П.  Гоча должны найти
свое место в валеологической практике Украины для
использования в процессе учебно-педагогической
работы и для индивидуального валеологического
консультирования.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
духовного развития человека.
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Таблица 6
Результаты тестирования «Определение духовной составляющей здоровья»

1-я группа  2-я группа 3-я группа 4-я группа 
3330,00 2105,00 1675,00 975,00 
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РОЛЬ И ЗАДАЧИ СЕМЬИ:
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ЗДОРОВЫХ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Елизарова С. В. 

Валеологический центр «Эльфэль», г. Одесса

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты здоро-
вых семейных отношений, уровень духовного, мораль-
но–нравственного и физического здоровья. Раскрыва-
ются направления формирования здоровых семейных
отношений через процесс обучения духовному разви-
тию в рамках научной Школы Причинности. Исследо-
вано и проанализировано качество здорового образа
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life-style and the level of harmonious development of the
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the spiritual development is brought.
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Введение.
Большая часть населения нашей страны

объединена в семьи; семья - наиболее древнее из со-
циальных объединений людей. Можно сказать, что,
несмотря на изменения, произошедшие с семьёй на
протяжении всей её истории, особенно в ХХ веке, она
достаточно жизнеспособна и актуальна в настоящее

время. Семья играет огромную роль в жизни, как от-
дельной личности, так и всего общества.

Семья - продукт государственной системы,
она изменяется со сменой этой системы, всегда вы-
ступая моделью конкретного исторического перио-
да развития государства со всеми его экономичес-
кими, моральными и духовными противоречиями.
Современные экономические перепады, демографи-
ческие проблемы, кризис в политике, культуре – все
это отражается на жизнедеятельности семьи.

Перед молодыми семьями в Украине стоят
острые проблемы материального, экономического и
жилищно-коммунального характера. Неопределен-
ность в будущем, нестабильность заработной пла-
ты, неподготовленность к семейной жизни и при-
способление к этим условиям негативно сказывается
не только на демографической ситуации в Украине,
но и на внутрисемейных процессах, характере вза-
имоотношений между членами семьи, ее взаимосвя-
зи с окружающей средой, воспитании детей, орга-
низации свободного времени.

Социологи отмечают, что количество разве-
денных пар выросло больше, чем количество зареги-
стрированных браков. Таким образом, возможно, что
разводы у нас, превратились в более легкий и рас-
пространенный опыт сглаживания серьезных семей-
ных конфликтов, которые существовали всегда.

Большое количество разводов в первые
годы семейной жизни, подтверждает отсутствие се-
мейной грамотности у молодых людей, часто сегод-
ня можно наблюдать у молодых людей удивитель-
ное дилетантство в жизненных вопросах. Все эти
перемены, которые проходит современная семья на
данном этапе, существенно влияют на здоровье всех
членов семьи, как физическое, так и психологичес-
кое и духовное. По данным исследователей 1/3 на-
селения Украины находятся в состоянии хроничес-
кого психоэмоционального стресса и нуждаются в
психокоррекции. [15].

Во всем мире политики выделяют здоро-
вье, как главный фактор безопасности нации. Со-
стояние здоровья населения Украины на данном
этапе развития выглядит следующим образом: в
течение последних 10-12 лет Украина стала наи-
старейшей страной, т.е. у нас наблюдается самая
большая смертность. Продолжительность жизни
женщин уменьшилась на 2,5 года, а мужчин на 4
года. Увеличился уровень психических заболева-
ний. Женщины болеют больше мужчин на 35%,
репродуктивное здоровье женщин требует особо-
го внимания, так высокий уровень здоровья име-
ют только 2,9% всех женщин на Украине. Беспло-
дие женщин возросло в 3 раза по сравнению с 1989
годом. Здоровье человека характеризуется сегодня
не только уровнем физического развития, наличи-
ем заболеваний или дефектами развития, а в боль-
шей степени уровнем морально-волевых и ценно-
стных установок. Управление здоровьем должно
начинаться с духовной составляющей. Без понима-
ния высших аспектов Бытия, т.е. смысла жизни, ее
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цели, согласия со своей совестью, невозможно
формирование здоровья в целом. Неудовлетворен-
ность своей жизнью всегда порождает нездоровье
- через психические эквиваленты. Сегодня перед
государством стоит самая главная задача – вырас-
тить и выучить здоровое поколение. А без знаний
человека о себе невозможно построить крепкое
общество. Сегодня наука валеология выступает не
только как безальтернативная стратегия нового на-
правления в образовании, основанного на осознан-
ном, ответственном поведении человека то есть на
валеоэтике. Валеологическое образование на сегод-
няшний день является самым эффективным в ны-
нешних условиях, с помощью которого люди по-
лучают возможность решения своих самых акту-
альных вопросов, одним из которых является по-
строение здоровых семейных отношений. Целью
валеологического воспитания и образования явля-
ется повышение уровня физического, психическо-
го и духовного здоровья нации. Крепкая, гармонич-
но развивающаяся семья, является тем фундамен-
том, на котором может строиться стабильное про-
цветающее общество и государство.

Одна из главных задач состоит в том, что-
бы создать системы формирования здорового обра-
за жизни с ориентацией на новое понимание взаи-
моотношений человека и окружающего мира,
смысла жизни, судьбы человечества, отношения к
своему здоровью. Именно поэтому все усилия дол-
жны быть направлены на воспитание творческого
человека с новым мировоззрением, новым сознани-
ем, который сможет решать проблемы современно-
го общества. Решение этих задач возлагаются на
Валеологию, которая дает знания о человеке во всех
его проявлениях, природных и социальных факто-
рах влияния на него, условиях и средствах его фор-
мирования, сохранения, укрепления и передачи пос-
ледующим поколениям. В вопросах познания и
оздоровления Валеология на первое место ставит
духовность [5, 6]. Именно на сохранение и укрепле-
ние семьи, на формирование здоровых семейных
отношений, и направлены валеологические положе-
ния о семейном образовании и воспитании. Они
основываются на неразрывной связи человека с при-
родой, на наличие энергоинформационного обмена
между ними, на развитии сознания человека, как
решающего фактора в формировании здоровых се-
мейных отношений.

Работа выполнена в соответствие с практи-
ческими задачами Одесского Валеологического
Центра «Эльфэль».

Формулирование целей работы.
Все нарастающий кризис в семейных отно-

шениях поставил вопрос о приоритете развития со-
знания и поднятия уровня духовности, каждого чле-
на семьи. И поэтому вопрос: «Какие валеологичес-
кие аспекты могут помочь в формировании и укреп-
лении здоровых семейных отношений?» сегодня
является очень своевременным и актуальным.

Раскрытие этого вопроса и является основ-

ной целью данной работы.
Рассмотрим в данной работе, как валеоло-

гическое образование и воспитание, направленное
на расширение сознания, на повышение уровня ду-
ховности, гармонизирует семейные отношения.

Цель нашей работы состояла в раскрытии
направлений формирования здоровых семейных
отношений через процесс обучения духовному раз-
витию в рамках научной Школы Причинности.

Исходя из цели исследования, мы сформу-
лировали следующие задачи:

- исследовать качество здорового образа
жизни семьи.

- исследовать уровень гармоничного разви-
тия семьи;

- оценить уровень духовного развития се-
мьи;

Предмет исследования – семейные отноше-
ния, уровень духовного, морально-нравственного и
физического здоровья в двух типах семей: тех, ко-
торые становятся на путь познания, путь творчес-
кого развития, изучают Теорию Причинности как
важную часть валеологии и основу эниовалеологии,
и тех, кто не занимается никакими специальными
практиками и технологиями, ведут традиционный
образ жизни.

Объектом исследования являются семей-
ные пары в возрасте от 30 до 55 лет, с разным ста-
жем семейной жизни, разным социальным положе-
нием и мировоззрением. Исследование проводилось
на двух группах семейных пар, в количестве 10 пар
в каждой группе. Группа 2 проходила обучение в
научной Школе Причинности, в течение двух лет
посещала образовательные семинары, на занятиях
группа получала знания о структурной организации
Мироздания, об энергетических взаимодействиях
между людьми, о механизмах появления причин,
ведущих к разрушению семейных отношений. Про-
ходила обучающие семинары, на которых раскры-
валась суть женщины, суть мужчины, посещала лек-
ции по этике и культуре семейных отношений. Так
же семейные пары в течение двух лет на практичес-
ких семинарах знакомились с темами: о свойствах
Пространства и Времени, об особенностях насту-
пившего Нового Времени, о состоянии времени че-
ловека и живых систем и нарушениях производи-
мые человеком во времени, о свойствах психических
и духовных энергий, о формировании духовных от-
ношений между людьми, об уровнях сознания и о
причинах дефектов сознания, о причинных дефек-
тах в пространстве и т.д. В группу 1 были включены
семьи, которые не занимаются в Школе Причинно-
сти, т.е. ведут традиционный образ жизни, как боль-
шинство семей.

Результаты исследований.
Как показывают результаты исследования,

посредством анкетирования, одной из основных
причин дисгармонии в семейных отношениях явля-
ется отсутствие семейной грамотности, т.е. знаний,
духовно – нравственных знаний, основанных на тес-
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ном взаимодействии и неразрывной связи человека
с окружающим миром, позволяющие гарантирован-
но создать счастливую семью.

А практика работы на семинарах, где при-
сутствуют семейные пары, показывает, что форми-
рование мировоззрения, формирование сознания,
рост духовности приводит к созданию и формиро-
ванию живого организма семьи. Семья, как живая
система, становится более устойчивой к внешним
изменениям и катаклизмам, т. к. повышается уро-
вень сознания и происходит понимание многих жиз-
ненных процессов, а вследствие этого, отношения
внутри системы становятся более гармоничными и
не напряженными. Посредством обучения в валео-
логических центрах, консультаций на основе знаний
Теории Причинности, наблюдается постепенное
улучшение взаимоотношений между супругами,
появляется терпение и понимание по отношению
друг к другу, а это, в свою очередь, укрепляет се-
мью, как ячейку социальной, государственной струк-
туры, делая ее более устойчивой к многочисленным
социальным изменениям.

Как показывает практика, среди множества
существующих технологий по развитию и укрепле-
нию семьи, наиболее эффективными являются, на
сегодняшний день, технологии на основе духовно-
го совершенствования, а именно технологии Теории
Причинности.

Выполненный в Теории Причинности син-
тез достижений западной науки и восточных духов-
ных традиций вылился в целостный холистический
подход к человеку как к многоуровневому биологи-
ческому объекту, который имеет не только физичес-
кий, но и более тонкий энергоинформационный ас-
пект. Уникальность технологий Теории Причинно-
сти заключается в совершенно новом подходе к при-
чинам болезней человека; к вопросам построения
взаимоотношений между супругами, между роди-
телями и детьми [7, 8].

Теория Причинности показывает, что при-
чины каких-либо событий формируются и хранятся
в виде голограмм, записанных в жидкостной среде
организма человека, его крови. А вся совокупность
голографических записей образует информационное
(Причинное или Каузальное) тело человека. Источ-
ником всех информационных записей является сам
человек, а их количество определяется направлен-
ностью его мыслей, жизненных приоритетов и цен-
ностей. Теория Причинности показывает, что кор-
ни проблем во взаимоотношениях и всех болезней
находятся в информационном плане, который явля-
ется нижним планом Духовного Мира [5, 6]. Отсю-
да следует, что причины всех проблем в семейных
отношениях и в здоровье человека кроются в безду-
ховности. Более чем пятнадцатилетний опыт рабо-
ты специалистов Научной Школы Причинности по-
казал, что если человек познает механизмы форми-
рования и развития причин, возникающих проблем
в семейных отношениях, то это дает человеку клю-
чи управления своим поведением, своими эмоция-

ми, своими внутренними и внешними движениями
и наконец-то позволяет перейти от выяснения отно-
шений, от борьбы, непонимания и претензий в се-
мейной жизни к пониманию того, что привело к
ухудшению семейных отношений и позволяет вос-
становить здоровые отношения в семье. Разработан-
ные технологии Теории Причинности позволяет по-
новому взглянуть на семейные отношения и рас-
смотреть их гармонизацию с принципиально новых
позиций. Теория Причинности дает возможность
показать возможности познания и снятия причин,
отягощающих путь человека и дающих тяжелые
следствия. Ответственность за обеспечение своего
будущего и здоровья сегодня лежит на самом чело-
веке. Корни болезней и семейных конфликтов ухо-
дят в нарушения и преступления Законов Бытия, а
затем проявляются по цепи причинно-следственной
связи. Борьба с конфликтами в семье, только как со
следствиями, без устранения причин, породивших
конфликтные ситуации, неэффективна, потому что
действующая причина повторит устраненное след-
ствие [7, 8].

Таким образом, с помощью этих групп,
стало возможным провести сравнительное иссле-
дование:
· здорового образа жизни семьи;
· гармоничного развития семьи;
· уровня духовного развития семьи.

Исследование качества здорового образа
жизни семьи проводилось с помощью метода анке-
тирования. За основу взята «Валео-педагогическая
квалиметрия здорового способа жизни школьников».
Использовался материал учебного пособия для про-
ведения практических занятий: «Диагностические
подходы к определению состояния духовного и мо-
рального здоровья личности»” [9]. Для получения
информации, касающейся оценки здорового спосо-
ба жизни семьи, анкета дополнена вопросами, каса-
ющимися оценки уровня взаимоотношений в семье.

Общее предназначение данного метода, со-
стоит в том, чтобы выяснить, как влияет валеологи-
ческое обучение методам духовного развития, в ча-
стности обучение семейных пар в научной Школе
Причинности на формирование здорового образа
жизни семьи и здоровых семейных отношений.

В результате факторного анализа, данных
валео-квалиметрии здорового способа жизни семьи,
выяснилось следующее: у семейных пар, которые
занимаются в научной Школе Причинности, зани-
маются духовным развитием, познанием происхож-
дения и зарождения причинно-следственных связей,
в целом лучше состояние здоровья, меньше вред-
ных привычек, это можно проследить на следую-
щих показателях в таблице:

Сведенная таблица, содержащая результа-
ты проведенного системного исследования, где по-
казан уровень здорового образа жизни современной
украинской семьи по состоянию на 2007 год.

Исследование качества здорового образа
жизни семьи
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Таблица 1
Валео-квалиметрия здорового образа жизни семьи

П о  
5 -бальной  
систем е  

Н е  заним ающ иеся  
(группа  1 )  

Заним ающ иеся  
(группа  2 )  

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

1 0  2 ,3 0  3 ,6 0  
общ ая   
сум ма  2 3 ,4 0  3 2 ,1 0 
средняя   
в ел ичина   
по  групп е  2 ,3 4  3 ,2 1  
 

Здесь и далее в первой колонке таблиц 1-3
подаются данные о семьях, не проходящих курс обу-
чения в Школе Причинности, не повышающих свой
уровень духовного развития, то есть ведущих тра-
диционный образ жизни. В дальнейшем эта группа
респондентов будет обозначаться как «группа 1», те
же опрашиваемые семьи, которые проходят обуче-
ние в Школе Причинности, посещают семинары по
этике семейных отношений, повышают свой духов-
ный уровень, будут обозначаться как «группа 2».

Ниже приводятся диаграммы со сведенны-
ми данными обеих опрашиваемых групп респонден-
тов по всем основным темам анкетирования валео-
квалиметрии здорового образа  жизни семьи.
Диаграммы отображают средний результат по каж-
дой группе респондентов.

Из приведенных результатов (рис.1) хоро-
шо видно, как заметно отличается в лучшую сторо-
ну качество сна, качество питания, физическая ак-
тивность, отношение к работе, намного лучше
становятся взаимоотношения в семье, качество от-
дыха выше и гораздо меньше вредных привычек,
семьи, которые получают валеологические знания,
выше оценивают свое состояние здоровья.

Заметно лучше взаимоотношения в семье,
если оценивать по 5-ти бальной системе, то уровень
взаимоотношений в семьях, которые занимаются в
Школе Причинности, составляет 4,3 балла, а в се-
мьях, которые не занимаются, составляет 3,4 балла.
Хотя, как можно увидеть, и в первой группе уровень
взаимоотношений в семье не максимально высокий,
но уже приближается к норме, а вторая, контрольная,
группа респондентов явно нуждается в валеологи-
ческой помощи и консультации по построению здо-
ровых семейных отношений.

Исследование уровня гармоничного развития
семьи проводилось с помощью метода анкетирова-
ния. Использовался материал учебного пособия для
проведения практических занятий: «Диагностичес-
кие подходы к определению состояния духовного и
морального здоровья личности»” [9]. За основу взя-
та «Комплексная оценка, как метод диагностики раз-

вития школьников». Для получения данных, касаю-
щихся гармоничного развития семьи, анкета была
дополнена соответствующими вопросами, что не
противоречит условием диагностики (рис.2).

Таблица 2
Комплексная оценка гармоничного развития семьи

(по 5-ти бальной системе)
 Группа1 Группа 2 

 3,70 4,60 
 4,50 4,40 
 3,50 4,20 
 3,00 3,80 
 4,50 4,40 
 3,80 4,60 
 3,80 4,20 
 2,90 4,40 
 3,80 4,30 
 3,10 4,40 

сумма  36,60 43,30 
средняя  величина  3 ,66 4,33 

Исследование уровня духовного развития
семьи проводилось с помощью метода анкетирова-
ния. Использовался материал из тестового задания:

“На пути к духовному росту ”, - Л. П. Сер-
геева [10]. Тестовое задание, было изменено и до-
полнено некоторыми вопросами для более полной
и достоверной оценки уровня духовного развития
семьи (рис.3).

Таблица 3
Оценка уровня духовного развития семьи (макси-

мальный результат 100 баллов)

Группа  1  Групп а  2  
3 2 ,5 0  7 2 ,5 0  
7 7 ,5 0  6 3 ,5 0  
4 0 ,5 0  7 7 ,5 0  
7 7 ,0 0  7 7 ,0 0  
5 0 ,5 0  8 6 ,5 0  
4 5 ,5 0  9 5 ,5 0  
6 3 ,5 0  5 8 ,5 0  
3 5 ,5 0  9 5 ,5 0  
5 0 ,5 0  6 9 ,0 0  
5 3 ,5 0  7 7 ,5 0  

с умм а  5 2 6 ,5 0  7 73 ,00  

средняя  величина  5 2 ,65  7 7 ,3 0  
 

Выводы.
Из проведенной работы мы можем сделать

следующие выводы:
1. В результате духовного роста семейная пара

естественным образом приходит к необходимо-
сти здорового образа жизни. Результаты тести-
рования наглядно показывают улучшение пара-
метров сна, питания, физической активности,
отдыха, взаимоотношений в семье (отношение
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Рис. 1. Развернутая валео-квалиметрия здорового способа жизни семьи
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с родителями, с детьми, взаимопонимание меж-
ду мужем и женой, сексуальные отношения),
отношения к своему здоровью и уменьшения
вредных привычек.

2. Выявлена следующая закономерность: если се-
мейная пара идет по пути духовного развития,
то у нее с одинаковой потенциальностью улуч-
шаются все аспекты, характеризующие гармо-
ничные отношения (культура взаимоотноше-
ний, духовное развитие, творческое развитие и
физическая культура).

3. Уровень духовного развития семьи напрямую
зависит от тех знаний, которые получает семья
в процессе обучения. Эффективными в этом
смысле являются знания, которые предлагает
Теория Причинности (с помощью семинаров,
лекций, индивидуальных консультаций).

Сейчас семьи как никогда нуждаются в ва-
леологической помощи, консультациях, обучении, и
расширение валеологического образования сейчас
должно быть одной из основных задач в нашей стра-
не. Критическая ситуация, сложившаяся на Украи-
не со здоровьем нации и её жизнеспособностью,
может решиться только через создание валеологи-
ческой системы образования, которая направлена на
формирование здорового образа жизни с ориента-
цией на новое понимание взаимосвязей человека и
окружающего мира, смысла жизни, предназначения
человечества. В первую очередь обществу необхо-
димо заниматься развитием морально-нравственно-
го и духовного потенциала нации.

На современном этапе развития валеологи-
ческое образование в школах, в семьях создало бы
крепкую основу для подготовки здоровых соци-
альных резервов для нашего государства, а это ос-
нова и залог национального роста и процветания
Украины. Те семейные пары, которые занимаются
самосовершенствованием и духовным развитием,
обладают такими качествами как: оптимизм, вера в
будущее, доверие к своему государству. Органы го-
сударственной власти должны обратить внимание на
приоритетность направления духовного развития
населения. Сегодня необходимо поставить валеоло-
гию в основу педагогики, в основу семейного вос-
питания и многих других образовательных про-
грамм, думается, положительные результаты не
заставят себя долго ждать.

На основании полученных данных можно
говорить о необходимости и даже о государственной
важности введения валеологического образования на
Украине: создании валеологических центров по ра-
боте с населением, создании валеологических цент-
ров помощи и образования для семей. Такие образо-
вательные программы повлияли бы на улучшение
катастрофически падающего уровня здоровья нации,
в том числе и репродуктивного. Такие программы
улучшили бы состояние взаимоотношений в семьях,
укрепили бы семью как социальную ячейку общества.
Эти образовательные семинары необходимо посе-
щать молодым людям, которые только окончили шко-

лу и должны сделать правильный выбор в дальней-
шей жизни. Всё это является фундаментом, залогом
дальнейшего развития и процветания нации, народа
Украины и нашего государства.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
духовного развития человека.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ПРИ ЛІКАРСЬКО-
ПЕДАГОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕННЯХ ЗА
СПОРТСМЕНАМИ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ
ШОРТ-ТРЕКОМ У ПІДГОТОВЧИЙ ПЕРІОД

Зайцев В.П., Джигалова-Філатова Л.С.,
Манучарян С.В.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. У статті викладені результати обстеження і
спостереження лікарем, тренером, методистом за шорт-
треківцями на кафедрі рекреації і фізичної реабілітації
і спортивних базах протягом червня-липня 2007 року.
Представлені рекомендації по вдосконаленню навчаль-
но-тренувального заняття.
Ключові слова: шорт-треківці, обстеження, тестування,
тренувальне заняття, лікарсько-педагогічні спостере-
ження, рекомендації.
Аннотация. Зайцев В.П., Джигалова-Филатова Л.С.,
Манучарян С.В. Методические подходы при врачебно-
педагогических наблюдениях за спортсменами, которые
занимаются шорт-треком в подготовительный период.
В статье изложены результаты обследования и наблю-
дения врачом, тренером, методистом за шорт-треков-
цами на кафедре рекреации и физической реабилита-
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ции и спортивных базах на протяжении июня-июля 2007
года. Даны рекомендации по совершенствованию учеб-
но-тренировочного занятия.
Ключевые слова: шорт-трековцы, обследование, тести-
рование, тренировочное занятие, врачебно-педагогичес-
кое наблюдение, рекомендации.
Annotation. Zaitsev V.P., Dzhigalova-Filatova L.S.,
Manucharyan S.V. Methodical approaches at medical
pedagogical observations over sportsmen which are engaged
in a short track in the preparatory season. In article results
of inspection and observation over sportsmen are stated.
Their Researches are lead by the doctor, the trainer, the
methodologist. Researches are lead on faculty of a recreation
and a physical aftertreatment and sports bases. Researches
are lead during June of July, 2007. References on perfection
of educational training employment are given.
Key words: sportsman, inspection, testing, tra ining
employment, medical pedagogical observation, references.

Вступ.
Під лікарсько-педагогічними спостережен-

нями (ЛПС) розуміють дослідження, що проводять-
ся лікарем і тренером з метою оцінки дії на організм
фізичних навантажень, встановлення рівня функціо-
нальної готовності і на підставі цього вдосконалення
навчально-тренувального процесу [7]. Хоча теоре-
тичні і практичні основи ЛПС розроблені С.П. Лету-
новим із співавторами давно [5], проте ця проблема і
по теперішній час являється актуальною і практично
значною [3, 6, 8]. Адже завдяки ЛПС тренеру можна
вчасно внести зміни в учбово-тренувальний процес
спортсмена на різних етапах тренування.

На думку Г.М. Кукольовського [3], лікар в
процесі ЛПС вивчає умови проведення, організацію,
методику занять і змагань, досліджує вплив трену-
вальних і змагальних навантажень на організм
спортсмена, визначає його функціональний стан і
тренованість, вирішує питання про рекомендації
щодо поточного і перспективного планування тре-
нувань. В той же час тренер, як рахує А.Г. Дембо
[2], добре знає, як оцінити правильність побудови
тренувального заняття,  провести вибір і  по-
слідовність використання різних засобів тренувань
як в одному занятті, так і в мікроциклі, як визначи-
ти відповідності величини навантаження на занятті
протягом одного або декількох мікроциклів, оціни-
ти повноцінність відновлення після найбільш важ-
кого заняття протягом одного або декількох мікро-
циклів і результати тренування за який-небудь
певний етап: після тренувального збору, підготов-
чого періоду, підготовки, змагання. При цьому тре-
нер керується наступними основними функціями [1]:
1. Управлінська функція необхідна для різносто-

ронньої підготовки спортсмена, оскільки забез-
печує тренеру прийняття, необхідних рішень,
прогнозування, організацію, керівництво, узгод-
ження, контроль і корекцію.

2. Формуюча функція спрямована на організацію
навчально-педагогічного процесу для вироблен-
ня необхідних техніко-тактичних навичок, роз-
витку психічних функцій, фізичних якостей і
властивостей особистості спортсмена.

3. Функція, гностики, пов’язана з повідомленням

спортсмену необхідних знань і умінь, із стиму-
люванням його пізнавальної активності.

4. Регулююча функція сприяє оптимізації дій, про-
цесів, психічних станів особи, організації етич-
них норм поведінки.

5. Виховна функція спрямована на вироблення у
спортсмена морально-вольових якостей, етич-
них рис вдачі, суспільної самосвідомості.

Робота виконана за планом НДР Харківсь-
кої державної академії фізичної культури.

Формулювання цілей роботи.
У зв’язку з викладеним поставлена ціль:

показати важливість ЛПС за спортсменами на при-
кладі шорт-трековців під час навчально-тренуваль-
них занять в підготовчий період. А для вирішення
цілі сформульовані задачі:

- вивчити літературні джерела, що стосують-
ся даної проблеми;

- провести лікарсько-педагогічні обстеження
і спостереження шорт-трековців як в кабінеті ліка-
ря, так і на спортивних базах;

- розробити рекомендації по вдосконаленню
учбово-тренувального заняття.

Для виконання поставлених цілі і задач за-
стосовані наступні методи дослідження: клінічні
(збір анамнезу, соматоскопія, перкусія, аускультація,
пальпація); антропометрія, пульсометрія, тономет-
рія, спирометрія, динамометрія; функціональні про-
би – ортостатична, Штанге, Генчі, Розенталя (дина-
мічна ЖЄЛ), Ромберга, Летунова, Гарвардський
степ-тест, ЛПС та інші.

Результати дослідження.
У червні-липні 2007 р. нами проведені

лікарсько-педагогічні обстеження і спостереження
за висококваліфікованими спортсменами (7 спорт-
сменів), що займаються протягом 5-10 років шорт-
треком. Хлопців було 4, дівчат – 3 у віці 16-25 років.
З них двоє являються майстрами спорту, а п’ятеро –
КМС. Обстеження і спостереження проходили на
кафедрі рекреації і фізичної реабілітації ХДАФК,
стадіонах «Металіст», «Динамо» і в міському лісо-
парку. З врахуванням літературних джерел розроб-
лена методика їх обстеження і лікарсько-педагогічні
спостереження за ними. Розглянемо дану методику
на одному із спортсменів.

1. Загальні дані: спортсменка Ч., 22 роки,
аспірантка, проживає в м. Києві з батьками, незамі-
жня, в м. Харкові перебуває на зборах.

2. Спортивний анамнез:
а) спортом займається 11 років, а шорт-тре-

ком – 6 років;
б) спортивний розряд – Майстер спорту з ков-

занярського спорту, КМС по шорт-треку;
в) у тиждень тренується 11 разів, в день 1-2

рази;
г) кількість змагань в рік – 5-7 разів; зборів

на рік 2-3 рази;
д) самооцінка тренованості – задовільна;
є) стомлення після великих тренувальних на-

вантажень – сильне або середнє;
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ж) відновлення після тренувань – швидке;
з) самопочуття перед змаганнями – пережи-

ває, іноді буває апатія; після змагань – спокійне, за
невдачу переживає;

і) режим тренувань і відпочинку дотримує
повністю;

к) перенапруження і перетренування не наго-
лошувалися;

л) щоденник самоконтролю веде.
Спортсменка Ч за останні два роки брала

участь на етапах Кубка Світу і Чемпіонатах Європи
(2005-2006 р.р.), на Всесвітній Універсіаді в Італії
(2007 р.).

3.Анамнез життя:
Росла і розвивалася здоровою дитиною, у

фізичному розвитку від однолітків не відставала. У
школі регулярно займалася фізкультурою, у вузі
відвідувала спортивну секцію. Умови побуту хороші,
харчування повноцінне і регулярне по режиму. Мати
здорова, батько хворіє на гіпертонічну хворобу. Не
палить, алкоголь вживає у свята в невеликих дозах.
У 2004 р. перенесла апендектомію, в 2006 р. – трав-
му нижньої щелепи.

4. Стан здоров’я в даний час:
Скарг не пред’являє, урівноважена, адекват-

но відповідає на питання. Самопочуття добре, сон
спокійний, спить 7-8 годин на добу, апетит відмінний,
настрій бадьорий. Є бажання тренуватися.

5.Результати лікарського і педагогічного об-
стеження:

Над легенями везикулярне дихання, часто-
та дихання – 12 в хв. Серце – ритм правильний, тони
ясні, ЧСС – 72 в хв., АТ – 105/60 мм рт.ст. Зів – чис-
тий, мигдалини не збільшені, слизисті блідо-роже-
вого забарвлення, язик – чистий і вологий, обкладе-
ний сірим нальотом біля кореня язика. Живіт
звичайної форми, при поверхневій пальпації безбо-
лісний, а при глибокій болючий в правому підребер’ї,
печінка і селезінка не збільшені, м’язи живота роз-
винені добре. Фізіологічні відправлення в нормі.

Конфігурація суглобів без змін, рухи в них
в повному об’ємі і безболісні.

Соматоскопія. Шкіра чиста, кольору зага-
ру; підшкірно-жирова клітковина – 3 мм. Стан пле-
чового поясу – плечі на одному рівні, трикутники
талії рівні між собою, грудна клітка – циліндрової
форми, вигини хребетного стовпа в нормі. Постава
– правильна, тип статури - нормостенічний.

Антропометрія. Довжина тіла – 166 см, пра-
вої руки – 68,5 см, правої ноги – 84,5 см, маса тіла –
67 кг Охватна величина: голови – 53 см; шиї – 37
см; грудної клітки: у спокої – 87,5 см, на вдиху –
89,5 см, на видиху – 86,5 см; талії – 76 см; правого
стегна – 65 см; правої гомілки – 38,5 см.

При проведенні функціональної проби С.П.
Летунова виявлені показники, які коливалися між
нормотичними і гіпотонічними типами реакцій сер-
цево-судинної системи на навантаження. Індекс Гар-
вардського степ-тесту рівний 100, що відповідає
відмінній оцінці загальної фізичної працездатності

і витривалості спортсменки.
Координаційна проба Ромберга і пальцено-

сова проба не виявили порушень з боку статичної і
динамічної координації.

Ортостатична проба – підвищена збуд-
ливість симпатичного відділу вегетативної нервової
системи.

Дослідження сухожильних рефлексів: колі-
нний рефлекс – (—), двоголового м’яза плеча – (++),
ахілів – (++). Порушення поверхневої і глибокої чут-
ливості немає, м’язово-суглобове відчуття в нормі
(за допомогою динамометра). Сила м’язів кисті:
правої – 32 гк, лівої – 22 кг Сила м’язів спини – 95
кг. Функціональні проби: Штанге – 60 с; Генчі – 25
с|; Розенталя – 3000мл, 2850мл, 2800 мл, 2800 мл,
2800 мл (задовільна функція зовнішнього дихання).

Учбово-тренувальне заняття з шорт-трекі-
вцями проходило 20 липня 2007 р. на стадіоні «Ме-
таліст». Початок занять: 10 ч. 30 хв. Сонячний день,
температура повітря в тіні +31°С. Присутнє 7 шорт-
треківців. ЛПС проведене лише за спортсменкою Ч.
До початку заняття скарг вона не пред’являла. У
положенні стоячи ЧСС у неї була рівна 84 в хв, АТ –
95/60 мм.рт.ст., частота дихання (ЧД) – 16 в хв., ЖЄЛ
– 2800 мл.

Перед проведенням заняття поставлені за-
дачі:

- в умовах стадіону «Металіст» відпрацювати
техніку швидкісно-силового руху шорт-треківським
кроком при сходженні по трибунних сходах на 52
сходинки із заданою швидкістю;

Оцінити реакцію і адаптацію організму тієї,
що займається на навантаження, що пред’являють-
ся, по візуальному спостереженню, показникам ЧСС.

В наприкінці основної і завершальної час-
тини заняття спортсменка стала скаржитися на вто-
му, слабкість в ногах, сонливість. Після заняття:
ЧСС| – 96 в хв, АТ 100/60 мм.рт.ст., ЧД| (частота
дихання) – 18 в хв, ЖЄЛ| – 3050 мл.

Візуальне спостереження. Учбово-трену-
вальне заняття проводилося на біговій доріжці ста-
діону «Металіст» і на трибунних сходах (52 схо-
динки) під тінню від даху стадіону. Перші ознаки
стомлення у спортсменки з’явилися на 40-й хви-
лині, коли виявилася пітливість на обличчі, шиї і в
пахвових западинах, прискорене дихання (36 в хв).
Надалі спостерігалися почервоніння шкіри облич-
чя, (на 50-й хв), пітливість на тулубі і ногах (на 55-
й хв), задишка при сходженні (на 55-й хв), невпев-
нений  крок,  іноді  похитування.  Наприкінці
основної частини вона стала скаржитися на втому
і сонливість.

Обговорення результатів спостереження
і науково-практичні рекомендації. Як показали наші
спостереження обсяг тренувального навантаження
і її інтенсивність під час заняття були великими.
Проте вони відповідали функціональним можливо-
стям спортсменки і її підготовленості. Під час учбо-
во-тренувального заняття пропоноване навантажен-
ня загалом розподілене правильно: ЧСС досягала в
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основній частині до 180-198 в хв і її показники ко-
ливалися в різних зонах – відновної, підтримуючої,
розвиваючої, аеробної, аэробо-анаеробної. Проте
ЧСС в період відпочинку не завжди досягала віднов-
них значень і організм спортсменки не завжди
відновлювався. Та все ж незважаючи на втому, що
збільшується, і майже незмінний час відпочинку при
пікових навантаженнях ЧСС в основному знижува-
лася до 120 в хв. Розвитку стомлення у неї сприяли
інтенсивні і об’ємні навантаження з малими періо-
дами відпочинку.

Висновки.

На підставі зібраного анамнезу і лікарсько-
педагогічного обстеження у спортсменки Ч. наго-
лошується хороший фізичний розвиток і високий
рівень функціональних можливостей організму. В
результаті проведеного навчально-тренувального
заняття у неї визначений середній ступінь стомлен-
ня і добра адаптація у роботі змінної потужності.

Проте проведення даного учбово-трену-
вального заняття ми рекомендуємо проводити із де-
якою корекцією:
- Після підготовчої частини сходження по трибун-

них сходинках спортсменці слід починати із

№ 
з/р 

Час 
(ч, хв) ЧСС Вид діяльності 

 Підготовча частина 
1. 10.30 84 
2. 10.34 102 
3. 10.40 120 
4. 10.45 138 
5. 10.50 144 

Прискорена ходьба, легкий біг розминки, що 
загальнорозвиваючі вправи на всі групи м'язів голови, 
тулуба, ніг, рук, вправи для розвитку гнучкості і 
спеціальні вправи шорт-треківця. 

 Основна частина 
6. 10.55 108-192 
7. 11.00 114-198 
8. 11.05 126-192 
9. 11.10 120-192 

10. 11.16 114-186 
11. 11.20 120-180 
12. 11.25 120-186 
13. 11.30 120-180 

Шорттреківськім кроком із заданою швидкістю сходження 
по трибунних сходах на 52 сходинки. Після підйому 
спортсменка відразу ж  10 разів  вантажем на спині (інша 
спортсменка  вагою 49 кг). 
Спуск по сходинках до місця сходження.  
Повторити 8 разів 

 Завершальна частина 
14. 11.35 156 
15. 11.37 120 
16. 11.39 114 
17. 11.41 108 
18. 11.43 96 

Ходьба, вправи на гнучкість і розслаблення, дихальні 
вправи, ходьба. 

 

Таблиця 1
Зміст навчально-тренувального заняття

Мал 1. Графік інтенсивності фізичного навантаження

ЧСС за хв. 

Час  
(хв.) 
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ЧСС 120 в хвилину і не допускати в подальшо-
му тренуванні її зниження або підвищення;

- Щоб стабілізувати пікові показники ЧСС бажа-
но подовжити час підготовчої частини заняття
на 7-10 хв і запропонувати їй об’ємніше наван-
таження, а також збільшити час завершальної
частини на 5-7 хвилин в цілях відновлення
організму після таких інтенсивних і швидкіс-
них навантажень;

- Для відновлення організму спортсменки в за-
вершальній частині потрібно передбачити для
виконання розроблені спеціально для неї впра-
ви на розслаблення і дихальні вправи, а потім
рекомендувати їй прийняти водні процедури
(душ, лазня, баня, ванна), відновний масаж,
аутогенне тренування,  відпочинок і інші
відновні засоби.

Таким чином, таке комплексне лікарсько-
педагогічне обстеження і спостереження за шорт-
треківцями тренеру слід організовувати хоч би один
раз в квартал із побудовою графіка інтенсивності
фізичного навантаження. Це дасть йому можливість
коректувати план учбово-тренувального процесу.
Крім того такі заходи позитивно впливають на емо-
ційно-психічний статус спортсменів.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем лікарсь-
ко-педагогічних спостережень за спортсменами, що
займаються шорт-треком.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
Кара С.І.

Бердянський педагогічний університет

Анотація Кара С.І. Аналізуються різні підходи до побу-
дови структури процесу формування професійної ком-
петентності майбутніх учителів. Розглядаються сфери

професійної компетентності та її складові. Педагогічні
здібності тісно пов’язані з мотиваційною орієнтацією,
рисами характеру та емоційністю педагога. Рівень роз-
витку педагогічних здібностей вихователя тісно пов’я-
заний з якостями розуму, мови, уяви. Педагог здійснює
діяльність на високому рівні тільки за умови постійно-
го удосконалення.
Ключові слова: структура, формування, професійна ком-
петентність учителів.
Аннотация Кара С.И. Некоторые аспекты формирова-
ния профессиональной компетентности у будущих учи-
телей. В статье анализируются различные подходы к
построению структуры процесса по формированию
профессиональной компетентности будущих учителей.
Рассматриваются сферы профессиональной компетен-
тности и ее составные. Педагогические способности
тесно связанные с мотивационной ориентацией, черта-
ми характера и эмоциональностью педагога. Уровень
развития педагогических способностей воспитателя
тесно связан с качествами ума, языка, воображения.
Педагог осуществляет деятельность на высоком уров-
не только при условии постоянного совершенствования.
Ключевые слова: структура, формирование, професси-
ональная компетентность, учитель.
Annotation. Kara S.I . Some aspects of formation of
professional competence at the future teachers. The article
considers different ways of building the structure of the
process of forming professional competence of future
pedagogues. The author describes the spheres of
professional competence and its components. Pedagogical
abilities tightly the bound with motivational orientation,
character traits and emotionality of the teacher. The level
of development of pedagogical abilities of the tutor is tightly
connected to qualities of mind, tongue, fancy. The teacher
realizes activity on a high level only under condition of
constant perfecting.
Key words: structure, forming, professional competence,
pedagogue.

Вступ.
Аналізуючи різні підходи до досліджуваної

проблеми ми упевнилися, що професійна компе-
тентність, передбачає: усвідомлення особистістю
своїх потягів до діяльності - потреб та інтересів;
прагнень і ціннісних орієнтацій; мотивів діяльності,
уявлень про свої соціальні ролі; самооцінку особи-
стісних властивостей і якостей як майбутнього спец-
іаліста - професійних знань, умінь та навичок, про-
фесійно-важливих якостей; регулювання свого
професійного становлення.

Під моделлю процесу формування профес-
ійної компетентності в майбутніх учителів ми розу-
міємо описову характеристику, що містить вимоги
щодо знань та вмінь, структури й результатів діяль-
ності, особистісних якостей майбутнього вчителя, а
також умови й методи її формування.

Професійна компетентність охоплює всі
сфери особистості та є провідною метою, до оволо-
діння якою повинен прагнути майбутній вчитель у
процесі свого професійного становлення. Виходя-
чи з цього, представляємо структуру професійної
компетентності таким чином (див. схему.1.1).

Як бачимо, структурними компонентами
професійної компетентності є три сфери (операцій-
но-технологічна, мотиваційна, рефлексивна), засо-
бом реалізації сфер компетентності є педагогічна
практика, а результатом сформованості всіх сфер
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професійної компетентності є готовність учителя до
професійної діяльності.

Розглянемо більш детально сфери профес-
ійної компетентності вчителя та ключові компетен-
тності (табл. 1).

Операційно-технологічна сфера містить у
собі знання, вміння та навички педагога, його про-
фесійно-значущі якості.

Знання - особлива форма духовного засвоє-
ння  результатів пізнання, процесу відображення
дійсності, яка характеризується усвідомленням їх
істинності [1]. Багатогранність педагогічної діяль-
ності вимагає від майбутнього вчителя опанування
різносторонніх загальних і спеціальних знань, які
відповідають базовому рівню професійної освіти
(табл. 2).

В науці розрізняються емпіричні, теоре-
тичні та квазіметричні знання. Вважається, що пер-
ший тип знань формує емпіричне мислення, другий
– теоретичне, третій – конструктивно-прикладне.
Поділ знань і їх функцій, звичайно, є умовним.  Самі
по собі знання – складне багаторівневе утворення і
не завжди визначає рівень розвитку інтелекту.

Н. Кузьміна вважає, що до психологічних
компонентів системи знань відноситься:
· диференціально-психологічний (знання про
особливості засвоєння навчальної інформації конк-
ретними учнями у відповідності з індивідуальними
і віковими характеристиками);
· соціально-психологічний (знання про особли-
вості навчально-пізнавальної та комунікативної
діяльності навчальної групи і конкретного учня в ній,
особливості взаємовідносин учителя з класом, за-
кономірності спілкування);
· аутопсихологічний (знання про достоїнства і
недоліки власної діяльності, особливості своєї осо-
бистості та її характерні якості) [2, с.23].

Експериментально встановлено,  що
відмінність між висококомпетентним учителем і
малокомпетентним полягає саме в різному уявленні
про систему знань, особливо психологічних, висо-
кий рівень сформованості яких дозволяє вчителеві
переструктурувати всю систему раніше набутих
знань і „перекодувати нові знання таким чином, щоб,
в свою чергу, формувати у своїх учнів диференці-
ально-соціально-аутопсихологічні компоненти зас-
воєння цих знань, тобто щоб засвоєння цих знань
стало засобом розвитку їхніх здібностей” [2, с.23].

На думку Г.Сухобської [3, с.7], саме психо-
лого-педагогічні знання є конкретно-методологіч-
ним принципом аналізу практичних ситуацій і кри-
теріями оцінки результативності дій, які здійснює
вчитель (тільки в психологічних термінах можна
зафіксувати ті реальні зрушення в рівнях знань і
вихованості учнів, які відбуваються в реальній прак-
тиці і за своєю сутністю є саме психологічним ре-
зультатом взаємодії в освітньому середовищі).

Робота виконана за планом НДР Бердянсь-
кого педагогічного університету.

Формулювання цілей роботи.

Метою нашої статті є розкриття деяких ас-
пектів професійної компетентності вчителя для по-
будови змісту практики як форми роботи з форму-
вання цієї компетентності.

Результати досліджень.
Зміст професійної компетентності передба-

чає психолого-педагогічну, предметну і методичну
компетентність учителя. Теоретичні знання, що зу-
мовлюють рівень професійної мобільності вчителя,
яка проявляється в його здібності орієнтуватися в
соціально-педагогічних ситуаціях, які постійно
змінюються, швидко і правильно розв‘язувати педа-
гогічні задачі. Можна повністю погодитися з тим, що
“теоретичні знання розширюють межі індивідуаль-
ного досвіду вчителя, спрямовують і організують цей
досвід, дозволяють осмислити його в системі соціаль-
ного досвіду і , таким чином, відкривають можливості
для його вдосконалення і розвитку” [3, с.3].

Отже, структура професійної компетент-
ності вчителя передбачає сформованість знань як з
предметної галузі, так і методичних, а також про-
фесійних знань (знання про основні напрями і зміст
праці вчителя, сутність і особливості професійно-
педагогічної діяльності, розвиток педагогічної і пси-
хологічної науки, професійну підготовку та ін.).

Щоб компетентно виконувати педагогічну
діяльність, необхідно володіти певними вміннями.
Вміння групуються за такими цільовими ознаками:
- діагностично-прогностичні, тобто зв’язані зі

збором інформації, її аналізом, систематиза-
цією, визначенням проблем, цілей, завдань, роз-
робкою різних програм, планів і т.д.;

- організаційно-регулятивні вміння повинні за-
безпечити виконання програм і планів, покла-
дених на даний предмет і уміння організувати
будь-який вид дитячої діяльності (гра, праця,
навчання), максимально забезпечити активність
кожної дитини;

- контрольно-коригуючи вміння  відображають
необхідну  теоретичну підготовку і практичні
якості, необхідні для організації, збору, систе-
матизації і аналізу етапно-ігрової інформації,
прийняття принципових педагогічних рішень на
вдосконалення педагогічного процесу;

- до фахових спеціальних знань або професійних
вмінь відносяться гностичні, конструктивні,
організаторські, комунікативні і прикладні. Гно-
стичні (пізнавальні) уміння полягають в умінні
вчителя пізнавати предмет своєї діяльності (ви-
ховання), виявляти його індивідуальні особли-
вості, намічати ціль, методику вивчення дити-
ни, бачити тенденцію її розвитку, своєчасно
помічати і розуміти зміни, визначати психічний
стан, властивості та інше.
Конструктивні вміння характеризують орган-

ізацію діяльності: чітко і ясно бачити ціль і завдан-
ня педагогічної діяльності, конкретного заходу, скла-
дати план, відбирати зміст, який повинен стати
надбанням дитини, учня, визначати способи досяг-
нення цілі, вміти дозувати будь-який вид роботи
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відповідно до вікових та індивідуальних особливо-
стей вихованців, передбачати і заздалегідь планува-
ти взаємини з дітьми, здійснювати систему контро-
лю, обліку, самообліку та ін.

Організаторські уміння – це уміння організо-
вувати дітей, правильно розподілити між ними ро-
боту, забезпечувати активність дітей, спрямовувати
роботу батьків з дітьми.

Уміння комунікативного характеру – налагод-
жувати контакт з дітьми, батьками, колегами, вхо-
дити в добрі стосунки, проявляти увагу до них, бути
потрібним у колективі.

Прикладні уміння – проводити різноманітні
ігри, виготовляти наочні посібники, грати на музич-
них інструментах, користуватися проекційною апа-
ратурою, фотографувати тощо.

Перелічені уміння є дуже важливими в
учительській діяльності. Усі вони тісно пов’язані

між собою і утворюють цілісну єдність в діяль-
ності педагога.

Операційно-технологічна сфера професій-
ної компетентності передбачає оволодіння педагог-
ічними уміннями такими як: дидактичні, конструк-
тивні, організаторські, комунікативні, дослідницькі.

Так, до дидактичних, виховних, конструктив-
них і організаторських належать вміння: визначати
конкретні навчально-виховні завдання із урахуванням
вікових та індивідуальних особливостей колективу;
планувати і аналізувати навчально-виховний процес
з психологічних, дидактичних, методичних позицій
із урахуванням сучасних вимог; обґрунтовано виби-
рати ефективні форми, методи і засоби навчання й
виховання, визначати результати засвоєння дітьми
програмного матеріалу, рівень їх вихованості та роз-
витку;керувати навчальною діяльністю дітей і фор-
мувати у них загально- навчальні уміння й навички;

Таблиця 1
Структура формування професійної компетентності майбутніх учителів

 

ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ 

ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

КРИТЕРІЇ 

Мотиваційна сфера (мотиви, 
інтереси, потреби, настанови, 

спрямованість) 

Рефлексивна сфера 
(самооцінка, 
самосвідомість) 

Операційно-технологічна сфера 
(знання, уміння, навички, 
загальні здібності, якості) 

Особистісна орієнтація 
педагогічної практики 

Орієнтація майбутнього 
вчителя на самооцінку 

професійної компетентності 

Організація педагогічного 
керівництва формуванням 
професійної компетентності 

Практика в літніх  оздоровчих 
таборах 

Виробнича практика в 
школі 

Навчально-ознайомча 
практика в школі 

Схема. Структура формування професійної компетентності в майбутніх учителів
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раціонально розподіляти час на уроці і виконувати
розроблений план; здійснювати поточне й перспек-
тивне планування навчально-виховної роботи; про-
водити різноманітну роботу з розвитку пізнавальної
активності, інтересів і потреб учнів; здійснювати ви-
ховну роботу в класному колективі, групі продовже-
ного дня, в гуртку чи об’єднанні за інтересами і т.д.;
проводити індивідуальну роботу з дитячим колекти-
вом і з батьками; проектувати і прогнозувати розви-
ток особистості і дитячого колективу на основі знань
вікових та індивідуальних особливостей дітей та
підлітків, а також особливостей колективу; розвива-
ти у школярів потребу в здоровому образі життя, дот-
риманні правил особистої та громадської гігієни, ово-
лодінні навичками першої методичної допомоги;
комп’ютерну техніку і різноманітні наочні посібни-
ки; розробляти й виготовляти дидактичний матеріал
і наочні посібники; оформляти предметні кабінети;
знайомити батьків з основами педагогічних знань;
проводити самоаналіз, самооцінку і корекцію влас-
ної педагогічної діяльності.

Комунікативні вміння: використовувати різно-
манітні форми й методи педагогічного спілкування
з дітьми, батьками, колегами; будувати ділові та осо-
бистісні стосунки зі всіма особами, що беруть участь
у вихованні дітей.

Дослідницько-педагогічні вміння: вивчати
особистість кожного школяра і колективу в цілому з
метою діагностики і проектування їх розвитку і ви-
ховання; спостерігати й аналізувати організацію
навчально-виховного процесу; вивчати передовий
педагогічний досвід (нові педагогічні системи, су-
часні технології навчання і виховання, альтернативні
і вирішальні програми і підручники); розробляти
нові прийоми, методи, технології навчально-вихов-
ного процесу, обґрунтовувати їх, використовувати на

практиці тощо.
Як зазначає С.У. Гончаренко, вміння – це “зас-

воєний суб’єктом спосіб виконання дій, який забез-
печує сукупність набутих знань і навичок” [4, с.58].

Як відомо, навичкою називають будь-яке
«психічне новоутворення, завдяки якому індивід
спроможний виконувати певну дію раціонально, з
належною точністю і швидкістю, без зайвих вит-
рат фізичної та нервово-психічної енергії” [5, с.98],
дію, доведену в результаті багаторазових, цілесп-
рямованих  вправ до досконалого виконання [6].
Як зазначає Ю.І. Пассов, щоб досягти “рівня на-
вички”, дія має стати автоматизованою, стійкою,
гнучкою. При цьому свідомість не повинна бути
спрямована на форму виконання. Всі навички фор-
муються поетапно.

Отже, успішне вирішення педагогічних зав-
дань вимагає не тільки високого рівня професійних
та спеціальних знань, адекватного усвідомлення
професійного обов’язку і відповідної особистої
спрямованості, а й сформованості на їх основі авто-
матизовано здійснюваної вправності. Уміння і на-
вички в загальній структурі діяльності виступають
самостійним компонентом.

Якість особистості – це існуюча тривалий час
характеристика, яка проявляється в поведінці інди-
віда в різноманітних ситуаціях. ”Якість спеціаліста
– це сукупність найбільш суттєвих, відносно стійких
його властивостей та характеристик, що обумовлю-
ють готовність до виконання певних соціальних та
професійних функцій” [7, с.24].

Професійно-значущі якості особистості
(ПЗЯО) – це суттєві психологічні характеристики,
до яких певна професійна діяльність висуває  підви-
щені вимоги. Високий рівень розвитку ПЗЯО люди-
ни при сформованій позитивній мотивації є важли-

Таблиця 2.
Види знань компетентного вчителя

Види знань Коротка характеристика 
Методологічні Філософські знання; знання загальних законів і категорій діалектики, законів розвитку, 

філософське розуміння  
основ педагогіки та психології, проблем особистості;  знання      загальної методології 
пізнання; знання теорії пізнання, загальнонаукових методів (емпіричного та 
теоретичного дослідження, наукового пізнання); знання методології педагогіки, 
педагогічного процесу, методологічних принципів дослідження проблем у сфері освіти 

Теоретичні Знання принципів побудови вітчизняної освіти, її системи й   
змісту освітніх програм:  

- системи принципів і засобів особистісно орієнтованої взаємодії з дітьми;  
- знання психолого-педагогічних умов для розвитку пізнавальної мотивації та 

здібностей дітей;  
- знання психологічних основ педагогічної діяльності;  
знання основ коригувальної педагогіки в освітньо виховній роботі з дітьми та 
просвітительської педагогічній роботи з батьками. 

Спеціальні - знання предмету, що викладається; 
- знання педагогічних технологій, сучасних інноваційних методичних систем 

навчання та виховання; 
- знання методів активізації інтелектуальної діяльності та шляхів загального 

особистісного розвитку дітей;  
- знання методів, засобів і форм організації роботи та управління життям 

дитячого колективу.  
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вою умовою, що забезпечує його високу продук-
тивність у професійної діяльності. “ПЗЯО – це по-
стійно закріплене ставлення до своєї професії, праці,
природи, речей як певної системи мотивів, форм і
способів професійно-рольової поведінки, в якій ці
стосунки реалізуються” [8, с.33].

Поняття професійно-значущого об’єднує
внутрішнє і зовнішнє, виокремлює й конкретизує
головне в предметному змісті мотивації та регуляції
поведінки педагога. Якості особистості, які залучені
до процесу становлення професійної діяльності,
впливають на ефективність її виконання з основних
параметрів:  продуктивності, якості, надійності.

Існує більш ніж 500 класифікацій профес-
ійно-значущих якостей учителя. Розглянемо деякі з
них. Так, І.А.Зязюн вказував на те, що майбутньому
вчителю необхідно працювати “над таким синтезом
якостей і властивостей особистості, які дадуть змо-
гу без зайвого емоційного напруження здійснювати
свою професійну діяльність: педагогічний оптимізм,
впевненість у собі як в учителеві, відсутність стра-
ху перед дітьми, вміння володіти собою, відсутність
емоційного напруження, наявність вольових якос-
тей (цілеспрямованість, самовладання, рішучість)”
[9, с.50].

В.О. Сластьонін виокремлює такі професій-
но-значущі якості вчителя: інтерес і любов до дити-
ни, як відображення потреби в педагогічній діяль-
ності, справедливість, педагогічна пильність та
спостережливість, педагогічний такт, педагогічна
уява, товариськість, вимогливість. наполегливість,
цілеспрямованість, організаторські здібності, витрим-
ка, врівноваженість, професійна працездатність [10].

В дослідженні Н.В. Кузьміної виокремлено
п’ять груп якостей, зумовлених відповідними вида-
ми діяльності вчителя: гностичні, проектувальні,
конструктивні, комунікативні, організаторські [11],
які в функціональній схемі О.І. Щербакова віднесені
до загальнотрудових. До власне професійних він
відносить інформаційні, мобілізаційні, розвиваючі
й орієнтувальні функції педагогічної діяльності [12].

Не менш важливим у підготовці до ефектив-
ної педагогічної діяльності є особистісні якості вчи-
теля, а саме:
- атракція – соціальна установка на повагу до

людини, ставлення до неї як до самоцінності;
- емпатія – уміння співчувати, співпереживати,

вживатись в переживання іншої людини, уявно
ставити себе на її місце;

- сензетивність до потреб учнів – розкритість до
них, сприйняття;

- рефлексія – здатність об’єктивної самооцінки;
- креативність – здатність до творчості;
- екстравертність –  розкритість для спілкування

з людьми;
- емоційна врівноваженість – впевненість у собі,

оптимізм, життєрадісність;
- здібність до діалогічної інтерпретації процесів

навчання й виховання;
- професійно-педагогічне мислення, яке дозволяє

проникати в критично-наслідкові зв’язки педа-
гогічного процесу, аналізувати свою діяльність,
передбачати результати роботи, давати теоре-
тичне обґрунтування своїм діям;

- уміння надати особистісного забарвлення
власній діяльності;

- уміння створювати позитивні ситуації для са-
мовиховання учнів, і перш за все особистим
прикладом;

- володіння легким, неформальним, демократич-
ним стилем спілкування з дітьми [13, с.11].
Ю.К.Бабанський найважливішими особисті-

сними якостями вчителя вважає: ідейно-політичний,
культурний кругозір, суспільну активність, почуття
нового, потребу працювати з дітьми, наполегливість,
педагогічний такт, педагогічне орієнтування, вимог-
ливість, самооцінку, знання в галузі свого предме-
та, вміння розвитку мислення школярів, навички
навчальної праці, інтерес до предмета, вміння за-
безпечити індивідуальний підхід до учнів  під час
навчання та виховання, вміння організувати позак-
ласну роботу з предмета [14].

Серед основних якостей особистості педаго-
га можна зазначити й такі: соціальні й загальноосо-
бистісні (ідейність, моральність; педагогічна спря-
мованість та естетична культура); професійно-педа-
гогічні (теоретична і методична готовність до спец-
іальності, психолого-педагогічна підготовка до про-
фесійної  діяльності ,  розвиток практичних
педагогічних умінь та навичок); індивідуальні особ-
ливості пізнавальних процесів та їх педагогічна
спрямованість (педагогічне спостереження, мислен-
ня, пам’ять тощо); емоційно-вольові якості (емоц-
ійна чутливість, вольові якості, особливості темпе-
раменту, стан здоров’я) [15].

Проаналізувавши лише деякі підходи, мож-
на побачити, що серед вчених не існує єдиної  дум-
ки щодо питання про структуру необхідних учите-
лю професійно-значущих якостей особистості. На
нашу думку, компетентного вчителя, в першу чергу,
повинні відрізняти гуманістичні якості, такі як ем-
патія, такт, толерантність, вміння знайти позитивне
в людині, доброзичливість, справедливість  тощо,
без яких неможлива робота з дітьми, бо “процес гу-
маністичного виховання учнів починається з фор-
мування гуманістичних якостей особистості самого
вчителя”.

Ми вважаємо, що компетентному вчителю
повинні  бути властиві такі якості, як альтруїзм та
почуття власної гідності. Визначальною тут є сис-
тема цінностей учителя, де альтруїзм – здатність
робити добро іншій людині, незалежно від її поход-
ження, віри, соціального статуту, від користі, яку
вона приносить суспільству, – переходить із розря-
ду філософських категорій в стійке психологічне
переконання. Альтруїстична настанова, яка входить
до особистісних якостей, часто висуває перед вчи-
телем  високі вимоги – вміння бути вище своїх влас-
них бажань та потреб і віддати безумовний пріори-
тет потребам учня.
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В особистісному ядрі кожної людини, а особ-
ливо вчителя, важливим є почуття власної гідності.
Якщо професіонал його не має, то він не заслуговує
на повагу і сам не зможе виховати почуття власної
гідності в своїх учнів. Ця якість є умовою і переду-
мовою особистісної та соціальної відповідальності.
До неї входять почуття: безпеки – прийняття відпо-
відальності за власне життя; ідентичності – прий-
няття власного “Я”, реальна оцінка себе; приналеж-
ності – закріплення себе в будь-якій групі; мети –
визначення сенсу життя; вміння сприймати виклик
долі; впевненість у власній компетентності, що дуже
важливо для становлення справжнього професіона-
ла, покликаного виконувати обов’язки з виховання
підростаючого покоління, що покладені на нього
суспільством.

Ще однією важливою якістю для сучасного
вчителя, на нашу думку, є мобільність.

Мобільність особистості (соціальна, про-
фесійна) проявляється в її здатності до творчого зас-
воєння нових видів діяльності та перебудови стерео-
типів, які склалися раніше.

Найбільш важливою професійно-значущою
якістю компетентного вчителя є комунікативність,
тому що вміння спілкуватися є необхідним для пе-
дагогічної діяльності, адже він працює у сфері “лю-
дина-людина”, яка передбачає здатність успішно
функціонувати у системі міжособистісних стосунків.

У вузькому розумінні під комунікативністю
(комунікативною компетентністю) розуміють
здатність організовувати “інформаційний процес
між людьми як активними суб’єктами, з врахуван-
ням стосунків між ними”, тобто здатність до орган-
ізації комунікативного процесу.

На нашу думку, ще одним показником про-
фесійної компетентності є емоційна гнучкість вчи-
теля, “збереження працездатності при виникненні
певного завдання в умовах емоціогенної ситуації”.
Ця властивість педагога проявляється у витримці,
вмінні виявляти позитивні емоції, саморегулювати-
ся, стримувати негативні емоції. Педагогічна
діяльність – багатопрофільна й багатоаспектна. Сьо-
годнішньому студенту педагогічного ВЗО належить
працювати з людьми і насамперед – з дітьми. Його
професійна компетентність буде визначатися не
тільки інтелектом, сукупністю знань, умінь, навичок,
а й особливостями нервової системи, психологічною
стійкістю і підвищеною працездатністю в процесі
спілкування, професійною стійкістю.

З.Н.  Курлянд зазначає,  що професійна
стійкість у педагогічній  діяльності – це “синтез вла-
стивостей та якостей особистості, який дозволяє
впевнено, самостійно, без емоційної напруги в
різних, часто непередбачених, умовах виконувати
свою професійну діяльність з мінімальними помил-
ками протягом тривалого часу”. Особливості емоц-
ійної сфери передбачають: емоційну стабільність,
перевагу позитивних емоцій, відсутність тривож-
ності, здатність переносити психологічні стреси.

Є.С. Асмаковець вказує на те, що вчитель з

високим рівнем розвитку емоційної гнучкості, який
володіє прийомами вербального і невербального
прояву почуттів та цілеспрямовано їх застосовує в
спілкуванні з учнями, збагачує педагогічну взаємо-
дію, робить її емоційно насиченою, формує в учнів
почуття психологічної захищеності й безпеки, забез-
печує досягнення високої продуктивності педагогі-
чної діяльності, справляє позитивний вплив на роз-
виток індивідуальності учнів. Емоційна гнучкість
хоча й має фізіологічну основу, піддається корекції
та розвитку, являючись продуктом виховання та са-
мовиховання.

Від педагога вимагається загальна обдаро-
ваність, що проявляється як в загальних, так і в спец-
іальних здібностях.

Під педагогічними здібностями Н.Д.Леви-
тов розуміє низку якостей, які мають відношення до
різних сторін особистості вчителя і є умовами успі-
шного виконання педагогічної  діяльності: 1)
здібність до передачі дітям знань в короткій і цікавій
формі; 2) здібність розуміти учнів, яка базується на
спостережливості; 3) самостійний і творчий склад
мислення; 4) винахідливість; 5) організаторські
здібності.

Н.В. Кузьміна дає визначення педагогічних
здібностей: “це індивідуальні стійкі якості особис-
тості, які полягають в чуттєвості до об’єкта, засобів,
умов педагогічної праці і створенню продуктивних
моделей формування позитивних якостей” [11, с.14].

В останній час у психолого-педагогічній літе-
ратурі з деякими варіаціями до педагогічних здібно-
стей відносять наступні:
- комунікативні – здібність до спілкування,

співробітництва;
- дидактичні – здібність пояснювати, передавати

знання, навчати;
- організаторські – здібність включати учнів у

різні види діяльності, викликати в них інтерес,
об’єднувати всіх учасників педагогічного про-
цесу, спрямовувати їх інтереси на реалізацію
висунутих завдань;

- конструктивні – здібність до відбору, компо-
зиції, проектування навчально-виховного мате-
ріалу, розробки планів;

- гностичні – здібність до пізнання і отримання
задоволення від пошуку, процесу пізнання;

- перцептивні – здібність проникати у внутрішній
світ дитини, розуміти стан, здібність до емпатії;

- експресивні – здібність до емоційності, яскра-
вості, спрямованості на позитивні емоції, воло-
діння інтонаційною палітрою мови, мімікою,
жестами, пластикою [13, с.11].

У структурі складної і багатогранної психо-
логічної освіти рядом дослідників виділяються і інші
компоненти, які вони характеризують як педагогічні
здібності (В.А.Крутецький, Ф.Н.Гоноболін, Н.Д.Ле-
вітов, І.В.Страхов, М.А.Верб, В.Г.Куценко). Усі вони
в тій чи іншій мірі включаються в перераховані ком-
поненти педагогічної діяльності педагога. Заслуго-
вують на увагу і такі здібності як:
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- академічні – здатність до відповідної галузі на-
уки (до мистецтва, літератури, музики і тощо);

- перцептивні – здатність вникати у внутрішній
світ дитини;

- мовні – здатність яскраво, чітко й цікаво вис-
ловлювати свої думки і почуття;

- авторитарні – здатність безпосереднього емоц-
ійно-вольового впливу на вихованця;

- педагогічної уяви – передбачення наслідків
своїх дій тощо.

Педагогічні здібності є спеціальними, це
підтверджується наступними фактами:
1. Глибина і різноманітність знань педагогів не

завжди збігається з продуктивністю їхньої діяль-
ності.

2. Рівні розвитку педагогічних здібностей часто не
збігаються з рівнем ставлення до справи, наба-
гато перевищуючи його або, навпаки, набагато
відстаючи від нього.

3. Досвідченість (стаж роботи) сама по собі не
призводить до структурних змін у діяльності,
характерних для високого рівня педагогічної
майстерності. Оволодінню майстерністю, оче-
видно, перш за  все сприяють педагогічні
здібності.

Рівень спеціальних педагогічних здібностей
проявляється в глибині, різносторонності інфор-
мації, яку вчитель може отримати про особливості
розвитку своїх учнів і швидка перебудова власної
діяльності у відповідності до цього [13, с.14].

Висновки
Отже, педагогічні здібності тісно пов’язані з

мотиваційною орієнтацією, рисами характеру та
емоційністю педагога, з його загальними здібнос-
тями (спостережливістю, уявою, особливостям інте-
лекту і мови), а також з іншими спеціальними здібно-
стями (артистичними, художніми, музичними
тощо).Рівень розвитку педагогічних здібностей тісно
пов’язаний з якостями розуму, мови та уяви вихова-
теля. Педагог здійснює діяльність на високому рівні
тільки за умови постійного удосконалення.

Інтенсивність вироблення умінь і навичок
та формування педагогічних здібностей залежить і
від самої організації педагогічної практики. Студен-
ти, яким властива позитивна мотиваційна орієнта-
ція, під час педагогічної практики, як правило, про-
являють значну самостійність намагаються
випробувати себе різних видах діяльності, як в ро-
боті з дітьми, так і в спілкуванні з родиною та
співпрацею з колегами, вникають у всі деталі життя
освітнього закладу.

Подальші дослідження передбачається
провести в напрямку вивчення інших проблем фор-
мування професійної компетентності в майбутніх
учителів.
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ОПТИМІЗАЦІЯ РІВНЯ РУХОВОЇ
АКТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ 13-15 РОКІВ
ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІТНЕС-
ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМУ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ
Кібальник О.Я.

Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С.Макаренка

Анотація. Дана робота присвячена розробці фітнес-тех-
нології для підвищення рухової активності підлітків 13-
15 років та наведені результати порівняльного аналізу
досліджень рівня рухової активності під впливом за-
нять по запропонованій нами технології. Дослідження
рівня рухової активності підлітків свідчать, що фактич-
на рухова активність обмежується 30 хвилинами на день
в основної маси школярів. Впровадження фітнес-тех-
нології в систему фізичного виховання школярів як у
позаурочний так і вільний від навчання час показало
достовірне підвищення рухової активності в експери-
ментальних групах дівчат на 11 % (Р<0,05) та на 14%
(Р<0,001) у хлопців експериментальних груп.
Ключові слова: рухова активність, підлітки, фітнес-тех-
нологія.
Аннотация. Кибальник О.Я. Оптимизация уровня дви-
гательной активности подростков 13-15 лет путем вне-
дрения фитнесс-технологии в систему физического вос-
питания.  Данная работа посвящена  разработке
фитнесс-технологии для повышения двигательной ак-
тивности подростков 13-15 лет и представлены резуль-
таты сравнительного анализа исследований уровня дви-
гательной активности под воздействием занятий по
предложенной нами технологии. Исследование уровня
двигательной активности подростков свидетельствуют,
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что фактическая двигательная активность ограничива-
ется 30 минутами на день у основной массы школьни-
ков. Внедрение фитнесс-технологии в систему физичес-
кого воспитания школьников, как во внеурочное, так и
свободное от обучения время показало достоверное
повышение двигательной активности в эксперименталь-
ных группах девушек на 11 % (Р<0,05) и на 14%
(Р<0,001) у юношей экспериментальных групп.
Ключевые слова: двигательная активность, подростки,
фитнесс-технология.
Annotation. Kibal’nik O.Y. Optimization of a level of a
motor performance of teenagers of 13-15 years by
introduction of fitness - technology in a system of physical
training. This work is devoted to the making fitness
technology for raising movement activity of 13 – 15 years
teen-agers. The results of comparison analysis of movement
activity research level under our making technology are
given. Research of a level of a motor performance of
teenagers testify, that the actual motor performance is
restricted to 30 minutes per day at a  great bulk of
schoolboys. Introduction of fitness - technology in a system
of physical training of schoolboys as in after-hour and free
time from education has shown reliable increase of a motor
performance in experimental bunches of girls on 11 % (Р
<0,05) and on 14 % (Р <0,001) a t young men of
experimental bunches.
Key words: movement activity, teen-agers, fitness
technology.

Вступ.
Аналіз науково-методичної літератури по-

казав, що рухова активність є невід’ємною части-
ною способу життя та поведінки дітей шкільного
віку, але за останні роки виявлено факт її зниження,
що стає причиною погіршення стану здоров’я, ви-
никнення ряду захворювань організму. Протидією
таким негативним факторам є заняття фізичною
культурою і спортом, які сприяють зміцненню та
збереженню здоров’я, підвищенню працездатності,
зниженню стомленості, підвищення опірності орган-
ізму до несприятливих умов навколишнього сере-
довища та підтримання на високому рівні фізичних
і психічних можливостей [1, 2, 4 ].

Сучасна система фізичного виховання, де-
термінована завданнями прикладної фізичної підго-
товки, всупереч комплексному підходу до реалізації
всіх цінностей фізичної культури не взмозі забезпе-
чити оптимальний рівень рухової активності та роз-
витку фізичних можливостей та вимагає удоскона-
лення. З метою покращення фізичного стану
школярів на сучасному етапі розвитку суспільства
виникає досить гостра необхідність наукових по-
шуків методів оптимізації, удосконалення системи
фізичного виховання, ведуться пошуки принципо-
во нових підходів, засобів, технологій [3, 6].

Аналізуючи науково-методичну літературу,
хотілося б відзначити роботи І.Таран (2004), О.Гу-
барєвої (2001), Д.Хозяінової (2004), В.Романенко
(2006), О.Андрєєвої (2004), в яких розглядаються
особливості фізкультурно-оздоровчих занять для
різних вікових груп. Разом з тим автори У.Шевців
(2006), Н.Москаленко (2005), Л.Петрина (2006),
І.Гайдук (2006), Г.Глоба (2006) наголошують на не-
обхідності впровадження сучасних оздоровчих тех-
нологій в урочну форму навчання з метою корекції

фізичної підготовленості школярів.
Наукову роботу виконано відповідно до зве-

деного плану науково-дослідної роботи у сфері
фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр. за те-
мою 3.2.2 „Теоретико-методичні засади формуван-
ня системи оздоровчого фітнесу” (номер державної
реєстрації 0106U010787).

Формулювання цілей роботи.
Метою досліджень є розробка фітнес-тех-

нології для підвищення рухової активності підлітків.
До задач роботи поряд з іншими увійшла

перевірка ефективності розробленої фітнес-техно-
логії для підвищення рухової активності.

Методи та організація дослідження: аналіз
та узагальнення науково-методичної літератури, пси-
холого-педагогічні методи, педагогічний експери-
мент, тестування, методи математичної статистики.

Результати досліджень та їх обговорення.
Проведений нами констатуючий експери-

мент, спрямований на дослідження рівня рухової
активності підлітків Центральних та Північних рег-
іонів України, свідчать що індекс добової рухової
активності дівчат дорівнює 31,23 + 0,62 балів, на-
томість у хлопців він вищий та становить 32,65 +
0,66 балів. (табл. 1.) А спеціально організована ру-
хова активність, яка включає різні форми занять
фізичними вправами, обмежується 40 хвилинами на
добу в основної маси школярів. За дослідженнями
Сухарева А.Г., Круцевич Т.Ю., Хрипкова А.Г., об’єм
цілеспрямованих занять фізичними вправами, пови-
нен складати 12 – 15 годин на тиждень. Таким чи-
ном, рівень рухової активності підлітків, по дослід-
жуваним містам, становить 40 % гігієнічної норми.

На основі аналізу науково-методичної літера-
тури та особистого досвіду роботи в сфері оздоров-
чої фізичної культури ми визначили, що рівень ру-
хової  активності  школярів  є перспективним
напрямком у розробці оздоровчих технологій фізич-
ного виховання учнів і їх інтеграції на всі рівні
фізкультурної освіти. Виходячи з цієї концепції, нами
була розроблена фітнес-технологія для підвищення
рухової активності підлітків, яка була продуктом
інтеграції інформаційного (теоретичного) компонен-
ту фізкультурної освіти та рухового (практичного)
компоненту, який включає процес гармонійного роз-
витку фізичних якостей, використання напрямків та
засобів оздоровчої фізичної культури, контроль та
самоконтроль за фізичними навантаженням.

Тільки визнання, на наш погляд, необхідності
індивідуалізації і диференціації у змістовній спря-
мованості фізичного виховання, засвоєння школя-
рами інтелектуальних цінностей фізичної культури,
її величезного валеологічного потенціалу, комуніка-
тивних, інформаційних, емоційних та інших цінно-
стей фізкультурної діяльності дозволяє вирішувати
протиріччя між рівнем накопичених знань що до
проблем у розвитку фізичної культури особистості,
з одного боку, та сучасною практикою фізичного
виховання, з іншого.

В наших дослідженнях було запропонова-
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но фітнес-технологію, що складалася з трьох час-
тин (підготовчої, основної, заключної), кожна з яких
поділяється на блоки та розв’язує певні задачі. В
підготовчій частині відбувалося поступове збільшен-
ня ЧСС та підготовка опорно-рухового апарату до
навантаження, в основній частині заняття ми стави-
ли за мету підвищувати їх до рівня „цільової зони”,
збільшувалися функціональні можливості організ-
му. В заключній частині відбувалося поступове зни-
ження та показників ЧСС, близьких до норми в стані
спокою. На рисунку 1 приведені теоретико-мето-
дичні засади фітнес-технології для підвищення ру-
хової активності підлітків.

Для вирішення завдань роботи нами були
проведені експериментальні дослідження на базі
загальноосвітньої школи № 25 міста Суми, де були
сформовані експериментальні групи дівчат (Е3) та
хлопців (Е4) експериментальна група хлопців (Е1)
загальноосвітньої школи №14 міста Полтави) та на
базі спортивного клубу „Флеш” міста Суми, де були
підібрані експериментальні групи дівчат (Е1) та
хлопців (Е2). Контрольні дослідження проводилися
на базі загальноосвітньої школи № 14 міста Полта-
ви – контрольна група дівчат (К1) та хлопців (К2).
Загальна кількість підлітків, які приймали участь у
дослідженні становила 249 осіб. Експериментальні
та контрольні групи були підібрані таким чином, що
показники рівня рухової активності та фізичної
підготовленості були відносно рівноцінними.

Визначення рівня рухової активності дівчат
та хлопців 13 – 15 років здійснювалося за Фремін-

гемською методикою, яка полягала в реєстрації ру-
хової діяльності підлітка протягом доби. Експери-
ментальні дослідження рівня рухової активності
дівчат та хлопців 13 – 15 років були здійснені про-
тягом 2006 – 2007 навчального року і проводилися
в три етапи.

Як видно з таблиці 2, на початку експери-
менту між показниками добової рухової активності
підлітків вірогідної різниці не спостерігалося (p >
0,5). Індекс рухової активності у дівчат коливався в
межах 32 балів, у хлопців він вищий на 3,03 % вище
та становить 33 бали. В результаті аналізу матері-
алів експерименту було відмічено, що в кінці дослі-
джень показники рухової активності збільшувалися
як в експериментальних так і в контрольній групі
дівчат (табл. 2). В групі Е1 цей показник підвищив-
ся на 9,82%, що на 6,45% вище, ніж в групі К1, де
приріст індексу рухової активності становив лише
2,4%. Схожа тенденція спостерігається і в групі Е3,
де показник індексу рухової активності збільшився
на 12,4 2%, що на 9,05 % вище, ніж в групі К1.
Збільшення показників рухової активності в експе-
риментальних групах дівчат-підлітків, порівняно з
контрольною групою, свідчить про статистично-
вірогідну різницю (р < 0,001).

Подібна тенденція збільшення показників
рухової активності спостерігалася в експерименталь-
них та контрольних групах хлопців-підлітків. На
третьому етапі експериментальних досліджень було
відмічено, що показники добової рухової активності
в групі Е2 збільшилися на 12,7%, що на 10,86 %

Дівчата 
1 етап 2 етап 3 етап 

гр
уп
и 

ІРА ІРА 

Різниця 
приросту 

(%) ІРА 

Різниця 
приросту 

(%) 

 
P 

К1 32,616 + 
0,876 

33,605 + 
0,387 

2,9 33,754 + 
0,840 

3,37  

Е1 32,729 + 
0,448 

34,150 + 
0,527 

4,16 
 

36,293 + 
0,492 9,82 < 0,001 

Е3 32,347 + 
0,491 

35,502 + 
0,555 

8,9 
 

36,936 + 
0,491 12,42 < 0,001 

Хлопці 
К2 32,583 + 

0,778 
32,737 + 

0,796 
 0,5 
 

33,207 + 
1,019 

1,88  

Е2 33,204 + 
0,487 

36,126 + 
0,445 

 8 
 

38,050 + 
0,674 

12,74 < 0,001 

Е4 33,255 + 
0,476 

37,939 + 
0,475 

 12,3 
 

39,137 + 
0,548 

15,03 < 0,001 

 

МР СИР СР БР ВР  год бали год бали год бали год бали год бали ІРА 

хлопці 
n=287 

8,34 12,85 ±  
0,56 4,12 4,60 ± 

0,40 0,58 2,34 ± 
0,35 8,52 8,86 ± 

0,25 0,43 4,03 ± 
1,74 

32,65 ± 
0,66 

дівчата 
n =313 8,39 12,97 ±  

0,80 4,07 4,54 ± 
0,26 0,42 1,66 ± 

0,14 9,14 9,24 ± 
0,51 0,34 2,82 ± 

1,37 
31,23 ±  

0,62 
 

Таблиця 1.
Зведені показники добової рухової активності підлітків досліджуваного регіону

Таблиця 2.
Показники індексу рухової активності підлітків за етапами експерименту
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вище, ніж в групі К2, де приріст індексу добової
рухової активності становить лише 1,9 %.

Щодо індексу добової рухової активності в
групі Е4, то він збільшився на 15 %, що на 13,1 5%
вище, ніж в групі К2. Позитивна динаміка показників
рухової активності в експериментальних групах
хлопців, порівняно з контрольною, свідчить про ста-
тистично-вірогідну різницю (р < 0,001).

Висновки:

1. Всебічний аналіз умов та перебігу на-
вчально-виховного процесу у школі засвідчує, що
нині діючі програми з фізичного виховання мають
недоліки, які пов’язані з недостатньо глибоким ро-
зумінням мети, завдань та змісту фізичного вихо-
вання школярів, що впливає на їх фізичний розви-
ток та  підготовленість, знижує ефективність
навчання; з  необґрунтованістю методичних
прийомів щодо формування оптимальної рухової
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Фітнес-технологія 

мета: укріплення здоров’я, підвищення рухової активності 

задачі 

збільшення 
обсягів рухової 
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профілактика 
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Рис. 1. Теоретико-методичні засади фітнес-технології для підвищення рухової активності підлітків.

Фітнес-технологія
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активності школярів під час уроків фізичної культу-
ри та в режимі навчального дня.

2. Проведені нами дослідження рівня рухо-
вої активності підлітків Центральних та Північних
регіонів України, свідчать що фактична рухова ак-
тивність обмежується 30 хвилинами на день в основ-
ної маси школярів, що є 30% гігієнічної норми [5].

3. Впровадження фітнес-технології в систему
фізичного виховання школярів як у позаурочний так
і вільний від навчання час показало достовірне
підвищення рухової активності в експерименталь-
них групах дівчат на 11 % (Р<0,05) та на 14%
(Р<0,001) у хлопців експериментальних груп.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем оптимі-
зації рівня рухової активності підлітків 13-15 років
шляхом впровадження фітнес-технології в систему
фізичного виховання.
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО
ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОГО

ФІЗИЧНОГО ТРЕНУВАННЯ КУРСАНТІВ ЗА
МАТЕРІАЛАМИ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
Кирпенко В.М., Маракушин А.І., Піддубний О.Г.

Харківський університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Анотація. В статті аналізуються сучасні погляди на зміст
знань, які забезпечують уміння курсантів ВВНЗ вирі-
шувати проблеми організації та проведення самостійно-
го фізичного тренування (СФТ). Узагальнюючи матері-
алі наукових досліджень встановлено, що питання
самостійної фізкультурної діяльності освітлені достат-
ньо широко тільки для офіцерів в розділі “Фізична підго-
товка офіцерів” НФП-97, де самостійне фізичне трену-
вання визначається як форма фізичної підготовки
офіцера, якою він може займатися в позаслужбовий час.
У Настанові розкривається зміст і структура тренуван-
ня, пропонується варіант об’єму фізичного навантажен-
ня на тиждень. Проте, відсутні конкретні організацій-
но-методичні рекомендації по формуванню знань і умінь
по організації СФТ, проведенню СФТ з військовослуж-

Рис. 2. Дослідження динаміки приросту рухової активності дівчат-підлітків за етапами експерименту.

Рис. 3. Дослідження динаміки приросту рухової активності хлопців-підлітків за етапами експерименту.
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бовцями строкової служби, курсантами учбових частин
і, особливо, з курсантами вузів.
Ключові слова: фізичне тренування, курсант, само-
стійний, підготовка.
Аннотация. Кирпенко В.Н., Маракушин А.И., Поддуб-
ный А.Г. Анализ современных подходов к организации
самостоятельной физической тренировки по материа-
лам научных публикаций. В статье анализируются со-
временные взгляды на содержание знаний, которые
обеспечивают умения курсантов высших военных учеб-
ных заведений решать проблемы организации и прове-
дения самостоятельной физической тренировки. Обоб-
щая материалы научных исследований установлено, что
вопросы самостоятельной физкультурной деятельнос-
ти освещены достаточно широко только для офицеров
в разделе “Физическая подготовка офицеров” (НФП-97).
Самостоятельная физическая тренировка определяется
как форма физической подготовки офицера, которой он
может заниматься во внеслужебное время. В Наставле-
нии раскрывается содержание и структура трениров-
ки, предлагается вариант объема физической нагрузки
на неделю. Однако, отсутствуют конкретные организа-
ционно-методические рекомендации по формированию
знаний и умений по организации СФТ, проведению СФТ
с военнослужащими срочной службы, курсантами учеб-
ных частей и, особенно, с курсантами вузов.
Ключевые слова: физическая тренировка, курсант, са-
мостоятельный, подготовка.
Annotation. Kirpenko V.N., Marakyshin A.I., Piddybniy
A.G. Analysis of modern approaches to organization of the
independent physical training of students after materials of
scientific publications. In the article modern looks are
analyzed to maintenance of knowledge’s which provide
abilities of students of higher soldiery educational
establishments to decide problems of organization and
conducting of the independent physical training.
Summarizing material of scientific researches it is set that
the questions of independent athletic activity are lighted
up widely enough only for officers in a section “Physical
preparation of officers” of Instructions to on physical
preparation. The independent physical tra ining is
determined as a form of physical preparation of officer,
which he can be engaged in out-of-office time. Maintenance
and training structure opens up in Instructions, the variant
of volume of the physical loading is offered for a week.
However, concrete organizationally-methodical
recommendations are absent on forming of knowledge’s and
abilities on organization of SFT, to conducting of SFT with
the servicemen of urgent service, students of educational
parts and, especially, with the students of institutes of higher.
Keywords: physical training, cadet, independent, training.

Вступ.
На підставі рішення колегії Міністерства

освіти і науки України від 24 березня 2005 року та
наказу Міністерства освіти і науки України від
29.07.2005 року № 454 “Про невідкладні заходи
щодо забезпечення функціонування та розвитку ос-
віти в Україні”, вищі військові навчальні заклади
Міністерства оборони України з 2006/2007 навчаль-
ного року перейшли на кредитно-модульну систему
організації навчального процесу.

Коригування змісту підготовку військових
фахівців в умовах кредитно-модульної системи
організації навчального процесу викликає не-
обхідність у перегляді організації та змісту само-
стійного фізичного тренування курсантів під час
занять.

Самостійне фізичне тренування як одна з

форм фізичної підготовки направлена на стимулю-
вання до самостійної фізкультурної діяльності, а
також задоволення фізкультурних потреб, інтересів
і бажань курсантів, поглиблення і розширення знань
в області розвитку фізичних якостей і медичного
самоконтролю.

Самостійна діяльність по суті своїй сама
вимагає різного методичного підходу - від простого
самостійного відтворення діяльності (репродуктив-
ний метод) до частково-пошукового (евристичний
метод) і дослідження.

У вузі курсанти можуть мати різні пізна-
вальні інтереси, мотиви навчання, різний практич-
ний досвід. Їх індивідуальність виявляється різкіше
і виразніше, вимагаючи точного розуміння і обліку
цього в освітньому процесі: вони більш, ніж студен-
ти цивільних вузів повинні бути підготовлені до са-
мостійної роботи, особистої відповідальності за
ухвалене рішення.

Вирішення основного організаційного про-
тиріччя істотно залежить від застосування адекват-
них форм навчання, правильного їх поєднання в уч-
бовому процесі, від оптимального співвідношення
потокового, групового і індивідуального в навчанні
(А.М. Дрєєр, 1983; В.И. Загвязінський, 1987; Б.Г.
Ананьев, 1990).

Робота виконана згідно Зведеного перспек-
тивного плану видання підручників для ВВНЗ Зброй-
них Сил України (замовник - Міністерство оборони
України в особі директора Департаменту військової
освіти та науки МО України).

Формулювання цілей роботи.
Концептуальну основу досліджень склала

ідея про багатокомпонентний підхід до побудови
педагогічного процесу підготовки військовослуж-
бовців, які включають наступні функціональні ком-
поненти:

•теоретико-методичній компонент, направ-
лений на формування спеціальних знань і органі-
заторсько-методичних навиків і умінь (функція на-
вчання);

•руховий компонент, що забезпечує необхі-
дний ступінь розвитку спеціальних фізичних якос-
тей і вдосконалення військово-прикладних навиків
військовослужбовців з урахуванням етапів їх про-
фесійного навчання і становлення (розвиваюча ру-
хова функція);

•виховний компонент, направлений на фор-
мування позитивних рис особи і колективної взає-
модії і взаємовідношення військовослужбовців (фун-
кція виховання);

•психологічний компонент, що забезпечує
розвиток психологічних якостей і формування емоц-
ійної стійкості військовослужбовців в умовах профес-
ійної діяльності (функція психологічної підготовки);

•мотиваційний компонент, направлений на
формування цілеспрямованого відношення військо-
вослужбовців до оволодіння військово-прикладни-
ми прийомами, діями і вправами (функція стимулю-
вання);
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•нормативний компонент, що забезпечує
контроль рівня фізичної і методичної підготовле-
ності військовослужбовців (нормативна функція).

Реалізація вказаних функцій в  роботі
здійснювалася шляхом науково-теоретичного об-
ґрунтування шляхів оптимізації процесу підготовки
військовослужбовців до уміння самостійно викори-
стовувати засоби фізичного виховання під час са-
мостійної підготовки.

Результати дослідження.
Необхідність самостійної освітньої роботи

курсантів диктується, перш за все, психологічними
закономірностями пізнавальної діяльності, яка відбу-
вається в часі, поетапно в безперервному розвитку
у міру засвоєння спеціальних знань (В.В. Давидов,
1986; А.А. Толмачев, 1990 і ін.).

Лекція ж, як доведено в педагогіці забезпе-
чує тільки перший етап складної багаторівневої
діяльності курсантів і навіть неповне розуміння
ними учбового матеріалу, що за відсутності інших
форм навчання, особливо самостійної роботи, може
привести до накопичення нерозуміння, відсутності
знань, зниження показників успішності. На практиці
при реалізації традиційної  системи навчання
найбільш кваліфіковані викладачі стимулюють са-
мостійну роботу курсантів (Н.С. Яснова, 1988).

Разом з тим, самостійні дії, що ведуть до
вищих рівнів засвоєння знань, не завжди доступні
тим, хто навчається, особливо курсантам молодших
курсів. Всі ці обставини приводять до висновку про
необхідність зміни співвідношення форм проведен-
ня учбових занять і акцентування уваги на са-
мостійній фізичній підготовці.

В.В. Міхайлов (1989) вважає, що при са-
мостійних заняттях ті хто навчаються, самі визна-
чають характер вправ, тривалість занять і дозуван-
ня навантаження.

Також в своїй роботі В.В. Міхайлов (1989),
спираючись на позитивні знання тренерів-практиків,
виділив наступний напрям самостійного тренуван-
ня, як “підтягання відстаючих якостей”. Суть цього
напряму полягає в наступному. Так, в одну групу
включають тих, що мають слабку підготовку. У іншу
групу відбирають тих, що мають середній рівень
витривалості, але дуже низький рівень швидкісний-
силової підготовленості; або навпаки - з високим
рівнем розвитку сили і швидкості, але з незадовіль-
ною витривалістю. Надалі в тренувальному процесі
переважають навантаження, направлені на підтяган-
ня відстаючих фізичних якостей.

Структура і зміст занять, а також принципи
складання комплексів вправ в кожній групі мають
свої особливості. Через певний проміжок часу, про-
тягом якого (в результаті тренування) відбуваються
певні зрушення в розвитку фізичних якостей прово-
диться їх перевірка. Нова інформація вводиться в
ЕОМ і до раніше наміченої програми вносяться ко-
рекції. Ці корекції індивідуальні: ведеться спеціаль-
ний облік оцінки фізичної підготовленості того, хто
займається.  Як правило, управління групами

здійснюється на основі візуальних спостережень.
Багато авторів, розглядаючи специфіку уч-

бової діяльності, вважають за необхідне організа-
цію індивідуального фізичного тренування як “екв-
івалента” учбових занять з метою підтримки
необхідного рівня тренованості (Ю.К. Демьяненко
і ін., 1982; А.А. Братиків, А.Э. Ілюшечкин, 1986; В.А.
Баранів, 1989; А.Е. Болотин, 1988; В.А. Ложкин,
1991; В.В. Болотнюк, 1996 і ін.).

В.В. Міронов (1987), В.В. Міронов, А.А.
Нестеров, А.А. Сидоров (1987) пропонують в зміст
самостійної підготовки курсантів і слухачів вузів
включати нарівні з вивченням програмного матері-
алу індивідуальне фізичне тренування у виконанні
різних вправ, прийомів і дій для вдосконалення
фізичних, спеціальних якостей і рухових навиків.

Аналізуючи самостійне фізичне тренуван-
ня як форму фізичної підготовки курсантів учбових
частин В.А. Ложкин (1991) пропонує методику кру-
гового тренування на тренажерному комплексі з
розробкою щоденника СФТ на 3 місяці.

У роботі И.А. Лотарева (1988) рекомен-
дується проведення самостійного фізичного трену-
вання офіцерів методом домашнього завдання і скла-
данням груп СФТ з урахуванням розвитку фізичних
якостей:

- військовослужбовці, що мають загальну
оцінку по фізичній підготовці не нижче “добре”;

- військовослужбовці з низьким рівнем роз-
витку витривалості;

- військовослужбовці з низьким рівнем роз-
витку швидкості;

- військовослужбовці з низьким рівнем роз-
витку сили.

У роботі И.Л. Міронова (1991) показаний
метод індивідуального підходу з урахуванням пси-
хологічних особливостей і інтересів тих, що зай-
мається в практиці фізичної реабілітації військових
фахівців, а також обґрунтована величина відновних
фізичних навантажень операторів. Автор відзначає,
що підтримка працездатності і підвищення ефектив-
ності військово-професійної діяльності офіцерів-
операторів забезпечується засобами відновного тре-
нування в період, вільний від несення бойового
чергування.

Індивідуалізоване тренування необхідно
розглядати як педагогічний процес, який понад усе
дозволяє розвивати рухові якості, враховує рівень
розвитку здібностей і потенційні можливості спорт-
смена на даний проміжок часу, тобто дозволяє виз-
начити готовність організму до пропонованого
фізичного навантаження (С.Г. Сухачев, 1989).

Висновки.
Узагальнюючи підсумки аналізу докумен-

тальних матеріалів і наукових досліджень можна
говорити, що питання самостійної фізкультурної
діяльності освітлені достатньо широко тільки для
офіцерів. Основні виводи і пропозиції цих робіт
знайшли своє віддзеркалення в НФП-97 тільки в
розділі “Фізична підготовка офіцерів” самостійне
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фізичне тренування знов визначається як форма
фізичної підготовки офіцера, якою він може займа-
тися в позаслужбовий час. У Настанові розкриваєть-
ся зміст і структура тренування, пропонується варі-
ант об’єму фізичного навантаження на тиждень.

Проте, відсутність конкретних організацій-
но-методичних рекомендацій по формуванню знань
і умінь по організації СФТ, проведенню СФТ з
військовослужбовцями строкової служби, курсанта-
ми учбових частин і, особливо, з курсантами вузів
підтверджує актуальність вибраного напряму досл-
ідження в освітньому процесі вузів.

Наступні дослідження спрямовані на теоре-
тичний аналіз сучасних поглядів на теорію і прак-
тику навчання.
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ФАКТОРНІ МОДЕЛІ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВОЛЕЙБОЛІСТОК
ВИСОКОГО КЛАСУ РІЗНОГО ІГРОВОГО

АМПЛУА
Козіна Ж.Л.

Харківський національний педагогічний
університет ім. Г.С. Сковороди

Анотація. На підставі факторного аналізу визначена
структура підготовленості кваліфікованих волейболі-
сток, у якій виявилося чотири виражених фактори:
швидкісно-силова підготовленість, відносна сила, спец-
іальна витривалість, швидкісна витривалість. Розроб-
лено модель відповідності гравців до ігрового амплуа
згідно до визначеної факторної структури фізичної
підготовленості, за допомогою якої можна визначити
індивідуальні потенціальні можливості різних гравців
до гри в різних амплуа.
Ключові слова: волейбол, фізична підготовленість, фак-
торні моделі, структура підготовленості, індивідуаліза-
ція, ігрові амплуа.
Аннотация. Козина Ж.Л. Факторные модели физичес-
кой подготовленности волейболисток высокого класса
разных игровых амплуа. На основании факторного ана-
лиза определена структура подготовленности квалифи-
цированных волейболисток, в которой было выявлено
четыре выраженных фактора: скоростно-силовая под-
готовленность, относительная сила, специальная вынос-
ливость, скоростная выносливость. Разработана модель
соответствия игроков амплуа согласно определенной
факторной структуре физической подготовленности, с
помощью которой можно определить индивидуальные
потенциальные возможности спортсменок к игре в раз-
ных амплуа.
Ключевые слова: волейбол, физическая подготовлен-

ность, факторные модели, структура подготовленнос-
ти, индивидуализация, игровые амплуа.
Annotation. Kozina Z.L. Factorial models of physical
readiness of volleyball players of a high class of different
game roles. On the basis of the factorial analysis the
structure of readiness of the qualified volleyball players in
which it has been revealed four expressed factors is
determined: high-speed power readiness, the relative force,
special endurance, high-speed endurance. The model of
conformity of players of role according to the certain
factorial structure of physical readiness with which help it
is possible to define individual potential opportunities of
sportsmen to game in different roles is developed.
Key words: volleyball, physical readiness, factorial models,
structure of readiness, an individualization, game roles.

Вступ.
Волейбол відрізняється унікальною особли-

вістю поєднувати в одній команді як високорослих
нападників, так і маленьких швидких ліберо [4,5].
Звичайно, побудова навчально-тренувального про-
цесу значно ускладнюється необхідністю вивчення
і застосування індивідуального підходу до кожного
гравця команди, проте – це основна вимога сучас-
ного спорту [1,2,5]. Індивідуальний підхід необхід-
ний не тільки гравцям різного амплуа, але і гравцям
однакових ігрових функцій [5].

Сучасні наукові методи дозволяють дати
точну характеристику індивідуальним особливостям
спортсменів і побудувати так називані «ідеальні»
моделі спортсменів [3]. Однак подібні методи зас-
тосовуються рідко, від чого ефективність навчаль-
но-тренувального процесу значно знижується.

Індивідуальний підхід до гравців необхід-
ний на всіх етапах спортивної підготовки, у тому
числі – і для гравців команд вищих ліг. У волейболі
саме в цей період відбувається більш строгий роз-
поділ спортсменів щодо функцій, визначається їхній
індивідуальний ігровий профіль, і тому цей період
грає дуже важливу роль у становленні спортсмена
високого класу.

Дослідження проведене відповідно до Зве-
деного плану науково-дослідної роботи Державно-
го комітету України з питань фізичної культури й
спорту на 2006-2010 р. по темі 2.4.1.4.3 п “Психо-
логічні, педагогічні й медико-біологічні засоби
відновлення працездатності в спортивних іграх” (№
01060011984) та по темі 2.2.8.1 п „Вдосконалення
підготовки спортсменів різного віку і квалификації
в спортивних іграх”.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягала у розробці

індивідуальних факторних моделей фізичної підго-
товленості волейболісток високого класу різного
ігрового амплуа.

Методи дослідження: теоретичний аналіз
літературних даних, методи педагогічного тестуван-
ня, методи математичної статистики, що включають,
крім визначення стандартних статистичних даних,
дисперсійний, факторний аналіз.

Дослідження проводилось в період з 2006
по 2007 рік. Був проведений констатуючий експе-
римент, в якому кваліфіковані волейболістки, гравці
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жіночої волейбольної команди «Чарівниця» тесту-
вались за 10 показниками педагогічними педагогіч-
ного тестування [2,4,5] (автор висловлює подяку
гравцю команди «Чарівниця» Вяльцевій Катерині
та тренеру команди Казмерчуку А.П. за допомогу в
проведенні тестування):

1. Біг до 4-х точок (рис. 1). Фіксувався час
виконання.
 

Рис. 1. Біг до 4-х точок

2. Біг для визначення швидкості переміщен-
ня по волейбольній площадці на відстань 30 м (9-3-
6-3-9 м) до 4 набивним м’ячам. Місцем старту слу-
жила  лінія подачі волейбольної площадки.  З
вихідного положення високого старту по команді
«Марш» гравець пробігав 9 м до середньої лінії і
стосувався м’яча № 1; потім повертався на 3м і сто-
сувався м’яча № 2; після цього перебігав на другу
сторону площадки (6 м) і стосувався м’яча № 3;
потім повертався на 3 м до м’яча № 1 і після торкан-
ня його – фінішував на лінії подачі другої половини
площадки. Фіксувався час виконання.

3. Стрибок у висоту з місця. Вимірявся ріст
із піднятою рукою, після чого виконувався стрибок
з фіксацією діставання найвищої точки на щиті чи
стенді. Обчислювалася різниця між даними величи-
нами в см.

4. Стрибок у висоту з розбігу. Тестування
проводилося по тій же методиці, що і вимір висоти
стрибка з місця.

5. Метання набивного м’яча з вихідного
положення сидячі.

6. Метання набивного м’яча з вихідного
положення лежачі.

7. Підйоми тулуба із положення лежачи на
спині за 20 с (кількість разів).

8. Підйоми тулуба із положення лежачи на
животі за 20 с (кількість разів).

9. Згинання-розгинання рук в упорі лежачі
за 20 с (кількість разів)

10. Стрибок у довжину з місця виконувався
з вихідного положення, коштуючи перед лінією стар-
ту. Одночасно з відведення рук назад ноги гравця
згиналися в колінних суглобах, а потім активним
винесенням рук уперед з одночасним розгинанням
колінних суглобів ніг виконувався стрибок вперед і
нагору. Гравцям надавалося дві спроби, фіксувався
кращий результат.

Отримані дані математично оброблялися із
застосуванням методів дисперчійного, факторного
та кластерного аналізу, на основі чого будувалися

індивідуальні факторні моделі гравців та розробля-
лися індивідуальні програми підготовки кваліфіко-
ваних волейболісток.

В проведенні даного дослідження був зас-
тосований алгоритм, запропонований в роботах
[6,7,8].

Для того, щоб одержати загальну характе-
ристику групи обстежуваних, спочатку були розра-
ховані середні показники по всіх тестах (табл. 1).
Слід зазначити, що в команді, яка була обстежена,
більшість гравців заявлена, як нападники другого
темпу при явній недостатньості гравців інших
функцій. Тому для складення індивідуальних про-
грам тренування потрідно в першу чергу установи-
ти, чи відрізніяються гравці різних амплуа за показ-
никами тестування.

Для визначення достовірності розходжень
за проаналізованими показниками у гравців різних
амплуа був проведений однофакторний дисперсій-
ний аналіз. Результати однофакторного дисперсій-
ного аналізу надані в таблиці 2, і з них видно, що
між гавцями різного амплуа немає достовірних за
проаналізованими показниками.

Але ж для розробки індивідуальних моде-
лей підготовки необхідно спиратися на математич-
но виявлені особливості гравців, і тому ми застосу-
вали розроблений раніше [6,7,8] алгоритм
обчислення командної та індивідуальної структури
підготовленості гравців.

Для визначення індивідуальної структури
підготовленості, на підставі якої можна індивідуал-
ізувати навчально-тренувальний процес, спочатку
необхідно визначити загальну структуру підготов-
леності спортсменів. Цим цілям у даному дослід-
женні служило проведення факторного аналізу, за
допомогою якого велика кількість перемінних (у
нашому випадку – 11), що відносяться до наявних
випадків (тобто – спортсменам), зводилося до мен-
шої кількості незалежних величин, що впливають,
що і називаються факторами. У такий спосіб були
знайдені комплексні фактори підготовленості спорт-
сменок, що як можна більш повно пояснюють зв’яз-
ки, що спостерігаються, між перемінними (тобто –
показниками тестування), які маються в наявності.

У загальній структурі підготовленості ква-
ліфікованих волейболісток було виділено чотири
фактори.

На наступному етапі дослідження визнача-
лася характеристика головних факторів, для чого
обчислювалися коефіцієнти кореляції між цими фак-
торами і показниками тестування. Отримана коре-
ляційна матриця представлена в таблиці 3.

Аналізуючи загальну причину, яка поєднує
показники, які увійшли до першого фактору, можна
відзначити, що всі показники, які утворюють
найбільші коефіцієнти кореляції з першим фактором
(метання набивного м’яча із різних вихідних поло-
жень, стрибок уверх з місця, стрибок у довжину з
місця) відображують розвиток швидкісно-силових
здібностей, оскільки всі ці рухові дії виконуються
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протягом короткого часу (кілька секунд) і вимагають
прояву як сили, так і швидкості для максимальної
реалізації тестових завдань. Оскільки, згідно основ-
ним положенням фізіології мязовї діяльності, сила і
швидкість повязані між собою зворотним звязком, і
вправи, які вимагають прояву як сили, так і швид-
кості, тобто прояву максимальної потужності, нази-
ваються швидкісно-силовими. В практиці спорту та-
ких вправ велика кількість, і результати тестів, які
надійшли до першого фактору, являють собою «чис-
то» швидкісно-силові дії. Тому перший фактор був
названий «швидкісно-силова підготовленість».

В другий фактор увійшли такі показники, як
зріст з витягнутою рукою (із зворотним зв’язком),
згинання-розгинання рук в упорі лежачи та стрибок
вгору з розбігу.

швидкісна 
витривал.; 

15,64%

спец. 
витривалість

; 19,44%
силова 

витривалість
; 24,81%

швидкісно-
силова 
підгот.; 
26,30%

Рис. 2. Факторна структура підготовленості
кваліфікованих волейболісток

Оскільки згинання-розгинання рук в упорі
лежачи, яке вимірялося як кількість разів за 20 с, мож-
на віднести до прояву силових здібностей, в частку,
силової витривалості, а зріст з витягнутою рукою є
відображенням довжини тіла, можна стверджувати,
що факт падіння результатів у згинанні-розгинанні
рук в упорі лежачи з підвищенням зростових показ-

ників, є проявом біомеханічної закономірності паді-
ння відносної сили з підвищенням зросту. Оскільки в
даний фактор увійшов показник стрибка уверх з роз-
бігу, який частково є також відображенням силових
можливостей, другий фактор був названий «віднос-
на сила» (табл. 3, рис. 2).

У третій фактор увійшли такі показники,
як човниковий біг «9-3-6-3-9» та піднімання тулуба з
положення лежачи на животі протягом 20 с. Оскіль-
ки дані показники відображують різні види витрива-
лості, які необхідні у волейболі, третій фактор був
названий «спеціальна витривалість» (рис. 2, табл. 3).

У четвертий фактор увійшли показники
виконання тестів «біг до 4-х точок» та згинання-роз-
гинання рук в упорі лежачи. Більш «вагомий» показ-
ник четвертого фактору – це результат виконання те-
сту «біг до 4-х точок». Відповідно до показників, які
увійшли до четвертого фактору, він був названий
«швидкісна витривалість» (рис. 2, табл. 3).

Аналізуючи відсотковий внесок різних фак-
торів у загальну дисперсію, відзначимо, що він прак-
тично однаковий для всіх чотирьох факторів
(26,30%, 24,81%, 19,44% та 15,64% відповідно). Це
свідчить про практично рівнозначну важливість ви-
явлених факторів в структурі підготовленості квал-
іфікованих волейболісток, хоча переважно виражені
перший та другий фактори – «швидкісно-силова
підготовленість» та «відносна сила». Це співпадає з
даними літератури щодо переваги швидкісно-сило-
вих якостей подготовленості у волейболі [2,4,5].

Для визначення індивідуальної структури
підготовленості волейболісток були обчислені інди-
відуальні факторні значення (табл. 4). Відповідно до
визначеної індивідуальної факторної структури во-
лейболісток були визначені провідні та недостатньо
розвинуті якості. Відповідно до командних показ-

Таблиця 1
Показники тестування кваліфікованих волейболісток
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1 К-к 14,9 9,1 230 50 55 5,5 6 19 24 23 200 
2 Е-о 15 8,9 235 35 40 5,5 5,7 20 28 20 190 
3 М-а 15 9 239 41 51 5,5 5,8 18 25 20 215 
4 О-о 15 9 225 45 53 5,5 6,5 16 22 21 208 
5 З-о 14,9 8,8 207 43 67 5,5 6,1 25 30 24 210 
6 К-к 14,9 9,2 235 40 45 5,5 5,9 18 22 23 200 
7 П-к 15 10,3 238 37 42 6,2 6,1 18 30 20 170 
8 С-а 15 9 238 40 42 6 6,1 15 28 20 208 
9 Я-к 17 9,8 238 41 44 5,2 6,1 19 32 27 200 

10 К-к 14,9 8,7 235 45 55 6,4 6,5 16 26 20 215 
11 І-а 14,5 9,2 228 32 47 4,3 5 19 30 20 180 
12 Н-я 16,5 9 225 38 53 4 4,5 20 24 20 180 

Х  15,22 9,17 231,08 40,58 49,50 5,43 5,86 18,58 26,75 21,50 198,00 
у 0,74 0,45 9,13 4,85 7,70 0,69 0,58 2,57 3,39 2,28 14,86 

Мінімум 14,5 8,7 207 32 40 4 4,5 15 22 20 170 
Максимум 17 10,3 239 50 67 6,4 6,5 25 32 27 215 
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ників тестування була розроблена також шкала оці-
нок результатів тестування (табл. 5).

На наступному етапі дослідження були виз-

начені модельні характеристики для гравців різно-
го ігрового амплуа . Для цього були відібрані
найбільш характерні гравці для кожного амплуа

Показники Дисперсія Сума 
квадратів df Середній 

квадрат F Значимість 

Між групами 0,567 3 0,189 0,279 0,839 
В групах 5,41 8 0,676   біг до 4-х точок 

(1/с) 
Загальна 5,977 11    

Між групами 0,408 3 0,136 0,598 0,634 
В групах 1,819 8 0,227   93639 (1/с) 
Загальна 2,227 11    

Між групами 317,56 3 105,853 1,413 0,309 
В групах 599,357 8 74,92   Зріст з вит.рук 

(см) 
Загальна 916,917 11    

Між групами 90,417 3 30,139 1,431 0,304 
В групах 168,5 8 21,063   Стрибок з місця 

(см) 
Загальна 258,917 11    

Між групами 117,643 3 39,214 0,586 0,641 
В групах 535,357 8 66,92   Стрибок з розбігу 

(см) 
Загальна 653 11    

Між групами 0,048 3 0,016 0,025 0,994 
В групах 5,214 8 0,652   мет н.м. сидячи 

(м) 
Загальна 5,262 11    

Між групами 0,512 3 0,171 0,43 0,737 
В групах 3,177 8 0,397   мет н.м. лежачи 

(м) 
Загальна 3,689 11    

Між групами 41,06 3 13,687 3,437 0,072 
В групах 31,857 8 3,982   «прес» 20с 

(кіл.раз.) 
Загальна 72,917 11    

Між групами 46,036 3 15,345 1,53 0,28 
В групах 80,214 8 10,027   «спина» 20с 

(кіл.раз.) 
Загальна 126,25 11    

Між групами 0,786 3 0,262 0,037 0,99 
В групах 56,214 8 7,027   

Віджим 
20с 

(кіл.раз.) Загальна 57 11    
Між групами 444,071 3 148,024 0,596 0,635 
В групах 1985,929 8 248,241   Стриб у довж. 

(см) 
Загальна 2430 11    

 

Таблиця 2
Результати дисперсійного аналізу показників тестування волейболісток різних амплуа

Таблиця 3
Повернена кореляційна матриця головних компонентів (факторів)

Фактори Показники 
1 2 3 4 

мет  н.м . лежачи (м) 0,97    
мет н.м . сидячи  (м) 0,89    
Стриб  у довж . (см) 0,67  -0,54  
Стрибок з місця (см) 0,66  -0,53  
Зріст з вит.рук (см)  -0,94   
прес 20с (кіл.раз.)  0,84   
Стрибок з розбігу (см)  0,84   
спина 20с 
(кіл.раз.)   0,87  

93639 (1/с)  -0,41 0,72  
біг до 4-х точок (1/с)    0,87 
Віджим 20с (кіл.раз.)    0,81 
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(ліберо – З-о, нападник 1 темпу – К-к, звязка – О-о,
нападник 2 темпу – К-к). Проаналізувавши індиві-
дуальні факторні моделі цих гравців, ми створили
модель наявної чи можливої належності гравців до
амплуа згідно до визначеної факторної структури.
Згідно отриманим з експеримента даним, нападни-
ки 1 темпу повинні відрізнятися найбільш розвину-
тими першим та другим факторами. Крім того, є та-
кож тенденція до розвитку у нападників 1 темпу
четвертого фактору. У нападників другого темпу
найбільш розвинутими факторами є перший і чет-
вертий, і є тенденція до розвитку першого фактору.
У гравців – зв’язок найбільш розвинутими факто-
рами є третій, четвертий і, також, перший. У ліберо
найбільш розвинуті фактори – другий і третій.

0

100

швидкісно-силова
підгот.

силова
витривалість

спец.
витривалість

швидкісна
витривал.

нап.2 т.

зв'язка ліберо

нап.1 т.

Рис. 3. Схема визначення ігрових амплуа волейбол-
істок

Таким чином, у нападників першого темпу
на перший план виступають такі фактори, як швид-
кісно-силова підготовленість та відносна сила, у
нападників другого темпу – швидкісно-силова підго-
товленість та швидкісна витривалість, у зв’язок –
швидкісна витривалість та спеціальна витривалість,
у ліберо – відносна сила та спеціальна витривалість.
Отримані закономірності превалювання різних яко-

стей у гравців різного амплуа схематично зображені
на рис. 3.

Підставляючи значення індивідуальних фак-
торних структур підготовленості (табл. 4) на схему
на рис. 3, можна визначити індивідуальні схильності
до того чи іншого амплуа. Крім того, проведши тес-
тування «нових» гравців за провідними тестами кож-
ного фактору, можна визначивши приблизну оцінку
з кожного фактору за шкалою оцінок, наданою в
табл. 5, і визначити індивідуальні особливості струк-
тури підготовленості «нових» гравців. Крім того,
користуючись даною схемою (рис. 3), можна визна-
чити індивідуальні потенціальні можливості різних
гравців до гри в різних амплуа (рис. 4).

Висновки:
1. На підставі факторного аналізу була визначена

структура підготовленості кваліфікованих во-
лейболісток, у якій виявилося чотири вираже-
них фактори: швидкісно-силова підготов-
леність, відносна сила, спеціальна витривалість,
швидкісна витривалість.

2. Визначено модель наявної чи можливої належ-
ності гравців до амплуа згідно до визначеної
факторної структури: у нападників першого тем-
пу на перший план виступають такі фактори,
як швидкісно-силова підготовленість та віднос-
на сила, у нападників другого темпу – швидкіс-
но-силова підготовленість та швидкісна витри-
валість, у зв’язок – швидкісна витривалість та
спеціальна витривалість, у ліберо – відносна
сила та спеціальна витривалість. Користуючись
даною схемою, індивідуальними факторними
моделями гравців та розробленою шкалою оці-
нок показників тестування, можна визначити
індивідуальні потенціальні можливості різних
гравців до гри в різних амплуа.

В перспективі подальших досліджень перед-
бачається продовження розробка принципів уточ-
нення наявних та потенціальних ігрових функцій

Таблиця 4
Індивідуальні значення факторів спортсменів основного складу команди

Швидкісно-силові 
підготовленість 

(%) 

Відносна сила 
(%) 

Спеціальна 
витривалість 

(%) 

Швидкісна 
витривалість 

(%) №  П .І. 

1 2 3 4 
1 К-к 75 91,67 25 83,33 
2 Є-о  25 50 66,67 16,67 
3 М -а 41,67 41,67 41,67 50 
4 О-о 83,33 66,67 8,33 58,33 
5 З-о 91,67 100 75 66,67 
6 К-к 33,33 25 50 75 
7 П-к 50 16,67 100 33,33 
8 С-а 66,67 8,33 58,33 41,67 
9 Я-к 58,33 33,33 91,67 100 

10 К-к 100 58,33 33,33 25 
11 І-а 16,67 83,33 83,33 8,33 
12 Н-я 8,33 75 16,67 91,67 
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волейболісток, а також для виявлення найбільш схо-
жих за своєю структурою підготовленості гравців.
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Анотація. У статті обґрунтовується модель формування
пізнавальної активності особистості, що є універсаль-
ною для людей різних вікових категорій - дошкільників,
учнів загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних учи-
лищ, студентів. Процес моделювання підкріплюється
матеріалами експериментального дослідження.
Ключові слова: модель, навчання, особистість, ак-
тивність.
Аннотация. Кудикина Н.В., Потапова Т.В. Моделиро-
вание процесса формирования познавательной актив-
ности личности. В статье обосновывается модель фор-
мирования познавательной активности личности,
которая является универсальной для людей разных воз-
растных категорий – дошкольников, учащихся общеоб-
разовательных школ и профессионально-технических
училищ, студентов. Процесс моделирования подкреп-
ляется материалами экспериментального исследования.
Ключевые слова: модель, обучение, личность, актив-
ность.
Annotation. Kudikina N.V., Potapova T.V. Modelling of
process of formation of cognitive activity of the person.
The model of formation of cognitive activity of personality
which is universal for people of different age categories –
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Таблиця 5
Шкала оцінок показників тестування кваліфікованих волейболісток
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Рис. 4. Приклади індивідуальних факторних моделей волейболісток
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preschool children, pupils of general education schools and
technical training colleges, students, was substantiated in
the given article. Process of modeling is supported with
materials of an experimental research.
Key words: model, training, the person, activity.

Вступ.
Актуальним завданням для сучасних нау-

ковців є дослідження пізнавальної активності осо-
бистості, оскільки у людей різних вікових категорій
– дошкільників, учнів загальноосвітніх шкіл і про-
фесійно-технічних училищ, студентів вона далеко не
завжди буває високого рівня розвитку.

Пізнавальна активність може проявлятися та
формуватися у різних видах діяльності, при чому
найсприятливіші умови створюються у тій, яка є
провідної для даного вікового періоду.

Висвітлимо моделювання процесу форму-
вання пізнавальної активності особистості на мате-
ріалі старшого дошкільного віку, провідною для яко-
го є ігрова діяльність.

Робота виконана за планом НДР КМПУ ім.
Б.Д.Грінченка.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті полягає у обґрунтуванні моделі

формування пізнавальної активності дітей старшо-
го дошкільного віку в інтелектуальних іграх.

Результати досліджень.
Практика роботи дошкільних закладів та

результати констатувального експерименту засвід-
чують, що пізнавальна діяльність дітей старшого
дошкільного віку за ознакою якості неоднорідна і
не в кожної дитини вона буває активною. Це зумов-
лює потребу цілеспрямованого формування пізна-
вальної активності дітей старшого дошкільного віку.
Відомо, що якість педагогічної діяльності є залеж-
ною від її теоретичного осмислення. Педагогіка
створює наукове забезпечення різних сфер педагог-
ічної дійсності через науково-дослідну діяльність.
Теоретична орієнтація, сформована на першому
етапі наукового пошуку, перевіряється шляхом тео-
ретичної розвідки.

 В умовах нашого дослідження виникла
потреба перевірки експериментальним шляхом пе-
дагогічних умов і методики формування пізнаваль-
ної активності дітей старшого дошкільного віку у
процесі гри та розробки відповідної методики педа-
гогічної роботи.

 Одним із методів нашого експерименталь-
ного дослідження було моделювання досліджувано-
го педагогічного процесу. Моделювання спираєть-
ся на мисленнєву операцію аналогія, коли знання,
які ми одержували шляхом розгляду одного об’єкта
(моделі) переносилися на предмет, який вивчався у
процесі дослідження (педагогічні умови формуван-
ня пізнавальної активності дітей старшого дошкіль-
ного віку). У такий спосіб відкривається можливість
перенесення інформації за аналогією від моделі до
оригіналу (педагогічного процесу з формування
пізнавальної активності у дітей). У цьому полягає
сутність застосованого наукового методу моделюван-

ня. Моделювання ми використовували разом із інши-
ми методами дослідження. Зокрема, воно тісно пе-
реплетене з педагогічним експериментом.

 Вивчаючи предмет дослідження за його
моделлю, ми звернулися до особливого виду експе-
рименту – модельного експерименту [9]. Він є ме-
тодом, що передбачає розробку такої методики ви-
користання інтелектуальних ігор з метою формуван-
ня у дітей старшого дошкільного віку пізнавальної
активності у процесі ігрової діяльності, яка в ре-
альній педагогічній практиці дошкільного вихован-
ня ще не використовувалася. До моделювання ми
ставилися як до процесу, який охоплював: а) мис-
леннєвий експеримент; б) обґрунтування та розроб-
ку моделі досліджуваного явища. У процесі мислен-
нєвого експерименту конструювався ідеальний про-
цес формування у дітей старшого дошкільного віку
пізнавальної активності у процесі ігрової діяльності,
продумувалися ті моменти, які б могли мати місце в
реальній педагогічній роботі. Ідеальна модель до-
помагала нам виявити найсуттєвіші зв’язки, взаємо-
залежності, через уявну динамічну модель апробу-
вати можливі ситуації, відмовитися від непотрібних
педагогічних дій, методів, прийомів.

 Ми враховували, що ефективність науково-
го методу моделювання залежить від обґрунтова-
ності та вагомості теоретичних позицій дослідника.
З метою створення моделі формування у дітей стар-
шого дошкільного віку пізнавальної активності в
ігровій діяльності із застосуванням експерименталь-
ної методики ми обґрунтували вихідні позиції екс-
периментального дослідження.

 Пізнавальну активність ми розглядали як
якісну характеристику пізнавальної діяльності, що
є суттєвим для розуміння суті пізнавальної актив-
ності та для продуктивної організації педагогічної
роботи у напрямі її формування. Термінологічне
словосполучення пізнавальна активність у нашо-
му розумінні має таку дефінітивну характеристику:
це якісний стан пізнавальної діяльності, яка ґрун-
тується на прагненні особистості активно накопи-
чувати знання на основі особистісно значущих по-
треб і відповідних їм мотивів та природного
прагнення кожної дитини до пізнання оточуючого
середовища і самої себе.

 Пізнавальна активність дітей старшого
дошкільного віку передбачає:
- здатність за власним бажанням здійснювати

активну пізнавальну діяльність без допомоги
або за допомогою дорослих;

- повну або часткову усвідомленість мети пізнан-
ня;

- використання у пізнавальній діяльності попе-
редньо накопичених знань та пізнавальних
умінь;

- уміння елементарно аналізувати, оцінювати і
контролювати власні пізнавальні дії та дії од-
нолітків;

- співвідносити результат з попередньо постав-
леною метою;
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- елементарно корегувати власну пізнавальну
діяльність;

- докладати вольових зусиль та долати труднощі
у процесі досягнення мети;

- здобувати результат, адекватний або наближе-
ний до поставленої мети та задоволення від інте-
лектуальної роботи [6]. Умовою активного
здійснення пізнавальної діяльності дітей стар-
шого дошкільного віку є позитивне емоційне
тло її процесу та створене предметно-ігрове
середовище.

 Пізнавальна активність формується у про-
цесі життя особистості, а на дошкілля припадає її
стартовий період. Пізнавальна активність є склад-
ним комплексним поняттям. Її внутрішня структура
є адекватною структурі пізнавальної діяльності.
Структура пізнавальної діяльності є ізоморфною,
тобто тотожною у різних видах діяльності і незалеж-
ною від вікової категорії суб’єкта діяльності.

 Відтак, різні види пізнавальної діяльності
– загально-пізнавальна діяльність дітей дошкільно-
го віку, навчально-пізнавальна діяльність, яку
здійснюють учні загальної школи, професійно-тех-
нічних навчальних закладів, студенти, а також і до-
рослі, які підвищують свою кваліфікацію, здобува-
ють другу освіту, виконують наукове дослідження
тощо мають схожу внутрішню будову (структуру).

 Аналіз теоретичних основ пізнавальної
активності дітей старшого дошкільного віку довів,
що повної характеристики структури пізнавальної
діяльності дітей дошкільного віку не було знайде-
но. Тому для експериментального дослідження
пізнавальної активності дітей дошкільного віку за
основу психологічної структури пізнавальної діяль-
ності ми беремо структуру, яка обґрунтована Н.Ку-
дикіною [6] на основі узагальнення матеріалів дос-
ліджень відомих психологів (К.Альбуханова-Славсь-
ка, Л.Виготський, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн, Д.Ель-
конін), проведених ними шляхом вивчення як дітей
дошкільного віку, так і дорослих [1,2,12,7,10,5].
Оскільки пізнавальна активність є характеристикою
пізнавальної діяльності, вихідним поняттям у пси-
хологічному аналізі її структури ми беремо дефіні-
цію діяльність. Психологи розглядають діяльність
як складну цілісну систему. Відомо, що цілісність є
узагальненою характеристикою складних об’єктів.
Цілісність пізнавальної діяльності як системи зумов-
лена суперечністю між знаннями особистості і не-
знаннями, прагненням пізнати невідоме.

 У сфері наукових досліджень дефініція си-
стема розглядається як упорядкована сукупність
якісно визначених елементів, між якими існує зако-
номірний зв’язок чи взаємодія, що спрямовані на
досягнення певної мети [3,8,9,11]. За С.У.Гончарен-
ком будь-яку пізнавальну діяльність можна розгля-
дати як систему [4, c.305].

 Пізнавальна діяльність нами розглядаєть-
ся як організована сукупність компонентів, функц-
іонування яких визначається вектором мета – ре-
зультат. Мотивується пізнавальна діяльність дітей

старшого дошкільного віку пізнавальним інтересом
та креативністю у пізнанні довкілля, які забезпе-
чують активне ставлення дошкільників до проце-
су пізнання. Наявність мотивації є підставою для
виділення у структурі пізнавальної діяльності мо-
тиваційного компоненту. Слід зазначити, що дітям
даного віку складно визначити мету власної пізна-
вальної діяльності, вона здебільшого інтегрується
з мотивом, тому у структурі пізнавальної діяльності
дітей старшого дошкільного віку доцільно викори-
стовувати термін мотиваційно-цільовий компонент.
Процес досягнення мети розкривається через кон-
кретний пізнавальний зміст, тобто ті знання, які вже
має особистість і те, що пізнається. Наявність
змісту у процесі пізнавальної діяльності дітей стар-
шого дошкільного віку дає підстави виділення у її
структурі змістового компонента.

 Мета пізнавальної діяльності дітей старшо-
го дошкільного віку реалізується через розгортання
процесу її досягнення. Процес – сукупність дій та
операцій, спрямованих на досягнення результату. Дія
– одиниця людської діяльності, довільна, навмисна,
опосередкована активність, спрямована на досягнен-
ня мети. У процесі діяльності можуть створювати-
ся нові цілі, що зумовлює застосування нових дій у
структурі діяльності. Окрім цього, для діяльності
характерні операції – одиниці діяльності; спосіб
виконання дії, який визначається умовами ситуації,
в якій розгортається діяльність (О.М.Леонтьєв).
Отже, у структурі пізнавальної діяльності дітей стар-
шого дошкільного віку виділяється процесуально-
операційний компонент.

 Умовою досягнення позитивного результа-
ту будь-якої діяльності є здійснення контролю за її
ходом та оцінка здобутого результату. Контроль і
оцінка є необхідною умовою коригування процесу
пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільно-
го віку з метою досягнення результату. Це є підста-
вою для виділення у структурі пізнавальної актив-
ності дітей старшого дошкільного віку контрольно-
оцінного компоненту.

 Пізнавальна діяльність є ефективною за
умови досягнення дитиною дошкільного віку перед-
бачуваного результату. Результат – остаточний,
кінцевий підсумок діяльності. Результат пізнаваль-
ної активності дітей старшого дошкільного віку –
це засвоєні знання, сформовані уміння та навички
активного здійснення пізнавальної діяльності, досвід
емоційно-позитивного ставлення до процесу пізнан-
ня. Результат є необхідним компонентом пізнаваль-
ної діяльності дітей старшого дошкільного віку.

 Отже, структура пізнавальної активності
дітей старшого дошкільного віку охоплює такі ком-
поненти: мотиваційно-цільовий, змістовий, проце-
суально-операційний (з проявом емоційних і вольо-
вих процесів), контрольно-оцінний, результативний.
На основі викладеного нами було створено модель
формування пізнавальної активності дітей старшо-
го дошкільного віку у процесі ігрової діяльності.
Модель виконує дві функції: по-перше, вона є засо-
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бом дослідження, по-друге – виконує функцію об-
’єкта експериментального дослідження замість ори-
гінального досліджуваного педагогічного процесу.

 Бінарна модель формування пізнавальної
активності особистості представлена на рис 1.

Формування пізнавальної активності – це
процес оволодіння індивідом соціальним досвідом
пізнання, привласнення його. У дошкільному ди-
тинстві цей процес відбувається стихійно. Завдання
вихователя дошкільного навчального закладу поля-
гає у наданні цьому процесу свідомого, цілеспря-
мованого характеру шляхом використання відпові-
дної  методики,  яка  забезпечує пізнавальній
активності свідомої форми руху від нижчого рівня
до вищого.

 У розробці графічної моделі ми спиралися
на той факт, що у процесі формування пізнавальної
активності задіяні два суб’єкта: дитина, яка розгор-
тає гру і вихователь, який у цей час, застосовуючи
певну методику, сприяє формуванню її пізнавальної
активності. Це було підставою для розробки (бінар-
ної) двоблочної моделі цього процесу. Один її блок
відображає пізнавальну, представлену у формі гри,
структуру пізнавальної діяльності дітей, інший відтво-
рює педагогічну діяльність вихователя, спрямовану
на формування пізнавальної активності дошкільників.

 Отже, модель процесу формування пізна-
вальної активності дітей старшого дошкільного віку
засвідчує,  що її ядром є цілісна пізнавальна
діяльність дитини. Діяльність вихователя щодо пред-
мета дослідження є також системною, вона охоплює
такі компоненти: формування мотивації і мети пізна-
вальної діяльності, збагачення знань (знаннєве на-
повнення діяльності), розвиток пізнавальних про-

цесів, операцій і умінь, формування контрольно-
оцінних дій, формування у дитини прагнення досяг-
ти кінцевого результату. Відповідно до специфіки
кожного із компонентів педагог має застосовувати
адекватні методи і прийоми. Наприклад, сприяючи
формуванню змістового компоненту, вихователь
широко використовує розповідь, бесіду, пояснення,
оцінку (словесні методи); спостереження, демонст-
рацію предметів, муляжів, іграшок тощо (наочні
методи); інтелектуальні ігри, вправи, моделювання
(практичні методи).

На основі розробленої моделі пізнавальної
діяльності нами було визначено критерії пізнаваль-
ної активності дітей старшого дошкільного віку.
Вони такі:
- мотиваційно-цільове відображення пізнавальної
активності: наявність пізнавального інтересу, праг-
нення виграти, якнайшвидше досягти мети;
- змістове відображення пізнавальної активності:
наявність міцних, систематичних знань, уміння зас-
тосовувати їх у грі;
- процесуально-операційне відображення пізнаваль-
ної активності: наявність творчого та активного
ставлення до процесу пізнання, уміння швидко
відбирати інформацію та включатися в гру;
- контрольно-оцінне відображення пізнавальної ак-
тивності: наявність контрольно-оцінних дій (адек-
ватна самооцінка, самоконтроль, взаємооцінка, взає-
моконтроль);
- результативне відображення пізнавальної актив-
ності: наявність результату пізнавальної активності
та його адекватність поставленій меті.

 Аналіз запропонованої моделі дозволив
виявити такі педагогічні умови формування пізна-
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Рис.1. Бінарна модель формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку
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вальної активності дітей старшого дошкільного віку
в ігровій діяльності:
- необхідність розвитку мотиваційної сфери ди-

тини;
- збагачення знань про навколишнє довкілля;
- розвиток пізнавальних процесів та пізнаваль-

них умінь;
- формування контрольно-оцінних умінь на ос-

нові аналізу проміжних і кінцевого результату;
- створення розвивального ігрового середовища;
- компетентність вихователя щодо формування

пізнавальної активності дітей старшого дошк-
ільного віку в інтелектуальних іграх.

Отже, викладене дозволяє зробити таке уза-
гальнення: пізнавальна активність особистості, не-
залежно від її вікових особливостей, є складним
системним утворенням. По суті вона є якісною ха-
рактеристикою пізнавальної діяльності, структура
якої охоплює такі компоненти: мотиваційно-цільо-
вий, змістовий, процесуально-операційний, конт-
рольно-оцінний, результативний. Модель формуван-
ня пізнавальної активності особистості відображає
багатокомпонентну структуру діяльності дітей та
діяльність педагога, спрямовану на активізацію кож-
ного з компонентів пізнавальної діяльності того, хто
навчається. Відтак, вона є бінарною, двоскладовою.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем моделю-
вання процесу формування пізнавальної активності
особистості.
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ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА – НОВА
ФОРМА РЕАБІЛІТАЦІЇ В ДИТЯЧИХ

ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Курок О.І., Шовкопляс О.М.

Глухівський державний педагогічний університет

Анотація. В статті розглядаються окремі аспекти зас-
тосування ЛФК в практиці дитячих садків, як однієї з
форм реабілітації дітей дошкільного віку, та обґрунто-
вується доцільність впровадження фізреабілітаційної
підготовки в практику дошкільних відділень педагогі-
чних училищ. Впровадження фізреабілітаційної підго-
товки майбутніх вихователів дошкільних закладів дасть
змогу збільшити рівень компетентності майбутніх ви-
хователів з питань оздоровлення дошкільнят; більш
кваліфіковано організовувати фізкультурно – оздоровчі
заходи в режимі дня дошкільного закладу.
Ключові слова оздоровлення дітей, професійна підго-
товка, фізичні вправи, механізми і своєчасність дії.
Аннотация. Курок А.И., Шовкопляс О.Н. Лечебная фи-
зическая культура – новая форма реабилитации в детс-
ких дошкольных учреждениях. В статье рассматрива-
ются отдельные аспекты применения ЛФК в практике
детских садиков, как одной из форм реабилитации де-
тей дошкольного возраста, и обосновывается целесо-
образность внедрения физреабилитационной подготов-
ки в практику дошкольных отделений педагогических
училищ. Внедрение физреабилитационной подготовки
будущих воспитателей дошкольных учреждений даст
возможность повысить уровень компетентности буду-
щих воспитателей по вопросам оздоровления дошколь-
ников; более квалифицированно организовывать физ-
культурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня
дошкольного учреждения.
Ключевые слова оздоровления детей, профессиональ-
ная подготовка, физические упражнения, механизмы и
своевременность действия.
Annotation. Kurok O.I., Shovplyas O.M. Medical Physical
Training as a new form of rehabilitation at preschools. The
separate aspects of Medical Physical Training’s application
in the practice of preschools as one of the forms of
preschool’s rehabilitation are defined in the article and
expedience of introduction of physical rehabilitation’s
preparation in the practice of preschool separations of
pedagogical schools is grounded. Introduction of
rehabilitation preparation of the future tutors of preschool
establishments will enable to raise a level of competence of
the future tutors on questions of improvement of preschool
children; more is qualified to organize sports improving
actions in a mode of day of preschool establishment.
Keywords: professional preparation, physical exercises,
mechanisms and timeliness of action.

Вступ.
Фізична реабілітація – це застосування

фізичних вправ і природних чинників з профілак-
тичною і лікувальною метою. ЇЇ засобами є лікуваль-
на фізкультура (ЛФК), лікувальний масаж, фізіоте-
рапія, механотерапія, працетерапія [5,6,7].

Лікувальна фізична культура є методом ліку-
вання, що використовує засоби і принципи фізичної
культури для лікування захворювань і порушень,
попередження їх загострень і ускладнень, відновлен-
ня здоров’я і працездатності [5,6].

ЛФК використовується в режимі дня дошк-
ільного закладу, проявляючись у таких формах: ран-
кова гімнастика, гімнастика після денного сну,
фізкультурні хвилинки під час проведення навчаль-
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них занять, фізкультурні паузи у перерві між мало-
рухомими заняттями [1,10]. Вони є обов’язковими і
мають на меті сприяти зміцненню здоров’я, підви-
щенню розумової працездатності дітей, активізації
рухового режиму у дошкільному закладі.

Лікувальна фізична культура в дошкільній
установі може також виступати, як нова форма реа-
білітації дітей 1,5-7 років, що мають різні патологічні
і передпатологічні стани.

На підтримку цього твердження можна го-
ворити про те, що необхідність впровадження ЛФК
у практику дошкільних закладів обумовлена вели-
кою кількістю різноманітних причин. Серед голов-
них можна виділити наступні: різке погіршення
якості здоров’я новонароджених і, як наслідок, -
дітей дошкільного віку; погіршення екологічної си-
туації, що викликало зниження імунобіологічної
реакції дітей. Разом з глобальними соціальними про-
блемами, що впливають на здоров’я дитини, можна
зазначити і окремі, до яких відноситься підвищена
професійна зайнятість батьків, обмеженість вільно-
го часу, чіткий режим роботи поліклінік і кабінетів
ЛФК, часом віддаленість їх від місця проживання і
очікування в черзі не сприяють зменшенню кількості
дітей, що потребують немедикаментозної терапії.

Вже сьогодні вчені та практики звертають
у вагу на дошкільні установи, де дитина має раціо-
нальний режим, матеріально-технічні умови, не-
обхідні для нівелювання негативних наслідків і своє-
часного поліпшення якості здоров’я:
- Вільчковський Е.С – зміцнення здоров’я дітей

дошкільного віку шляхом удосконалення підго-
товки фахівців дошкільної освіти [1];

- Сєдих Н.В. – вдосконалення системи профілак-
тичних заходів в дошкільному заклад [8];

- Чернишенко - профілактика патологічних станів
засобами фізичного виховання [11];

- Фролов В.Г. - загартування дітей дошкільного
віку в умовах дошкільного закладу [10];

- Н. Лисенко – використання нестандартного об-
ладнання на заняттях ЛФК [4] та інші.

Своєчасність проведення, дозування різних
засобів і методів ЛФК можна віднести до найбільш
значущих чинників її впровадження в роботу дошк-
ільних закладів.

ЛФК дозволяє отримувати реабілітаційний
ефект при різних захворюваннях. У дошкільних зак-
ладах лікувальна фізкультура може бути призначе-
на всім дітям, що мають постійні або тимчасові
відхилення в стані здоров’я [3].

Робота виконана за планом НДР Глухівсь-
кого державного педагогічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета полягає у визначенні місця ЛФК у

діяльності дошкільного закладу та доцільність впро-
вадження фізреабілітаційної підготовки майбутніх
вихователів дошкільних закладів.

Результати дослідження.
Протипоказання можуть носити лише тим-

часовий характер. До них можна віднести загальне

нездужання, високу температуру [2].
Загальними завданнями ЛФК є наступні:

- загальнозміцнююча дія на організм дитини;
- своєчасна корекція наявного патологічного і

передпатологічного стану;
- формування і закріплення навичок правильної

постави;
- підвищення неспецифічної реакції організму

(підвищення мобілізаційних, адаптаційних сил).
Цілюща дія ЛФК на організм здійснюється

шляхом взаємодії нервової і гуморальної систем,
моторно-вісцеральними рефлексами. ЛФК покращує
порушені хворобою функції, прискорює процеси
відновлення, зменшує несприятливі наслідки виму-
шеної гіпокінезії. Фізичні вправи надають різнома-
нітну дію залежно від їх підбору, методики виконан-
ня і ступеня навантаження.

Розрізняють чотири основні механізми ліку-
вальної дії фізичних вправ: тонізуюча, трофічна
(trophe - живлення) дія, формування компенсацій і
нормалізація функції (В.К. Добровольський, 1970).
Ці механізми достатньо детально описані в спец-
іальній літературі. Ми лише коротко зупинимося на
кожному з них.

Механізм тонізуючого впливу. Після пе-
ренесеної хвороби в ЦНС дитини спостерігається
перевага процесів гальмування, це викликано з од-
ного боку хворобою, а з іншого - вимушеним зни-
женням рухової активності. Гальмуються функції
всіх систем організму. Застосування спеціальних і
загальнорозвиваючих вправ сприяє врівноваженню
процесів збудження і гальмування. На цьому фоні
поліпшується обмін речовин, покращується функ-
ція зовнішнього дихання і кровообігу, активізують-
ся захисні реакції організму. Підвищується психо-
емоційний стан дитини, поліпшується настрій,
підсилюючи дію фізичних вправ. Таким чином ви-
являється загальнотонізуюча дія на весь організм
дитини в цілому і на певні органи і системи. Так,
дихальні вправи покращують бронхолегеневу
прохідність і вентиляцію легенів, а вправи для
м’язів черевного пресу нормалізують перистальти-
ку кишечнику.

Трофічна дія фізичних вправ. Під впливом
захворювання погіршуються обмін речовин, крово-
обіг, дихання. Фізичні вправи сприяють покращен-
ню трофіки внутрішніх органів та тканин, затриму-
ють розвиток атрофії м’язів і тугорухливості в
суглобах. М’язова діяльність стимулює обмінні,
окисно-відновні та  регенеративні  процеси в
організмі. У працюючому м’язі відбувається розши-
рення та збільшення кількості функціонуючих капі-
лярів, посилюється приплив насиченої киснем ар-
теріальної крові та відтік венозної, підвищується
швидкість кровотоку, покращується лімфообіг.

Механізм формування компенсацій. Даний
механізм виявляється в розвитку тимчасових або
постійних заміщень порушених функцій. Фізичні
вправи сприяють прискоренню формування компен-
сацій. Так, при порушеннях дихальної системи з’яв-
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ляються ядуха, тахікардія. Під дією фізичних вправ
зміцнюється дихальна мускулатура, збільшується
рухливість діафрагми, ребер і як наслідок закріплю-
ються навички глибокого і рідкісного дихання.

Механізм нормалізації функції. Після
клінічного одужання дитині потрібний ще певний
час для відновлення постраждалої функції організ-
му. Правильно підібрані і точно дозовані фізичні
вправи в цей період дозволяють нормалізувати
діяльність основних систем організму: дихальної,
серцево-судинної і нервової, створюють умови для
їх оптимального функціонування. От чому так важ-
ливо почати заняття лікувальною фізкультурою в
перші ж дні після повернення дитини в садок. Ефект
від таких занять буде значно більший, ніж у випад-
ку, якщо вони почнуться пізніше.

Лікувальна дія фізичних вправ різноманіт-
на і виявляється комплексно.

Реабілітація дітей після перенесених хво-
роб і профілактика різних захворювань в умовах
дошкільного закладу переважно відповідають III
етапу загальної системи реабілітації - поліклінічно-
му (I - стаціонарний, II - санаторний). ЛФК на цьо-
му етапі направлена на повне відновлення послаб-
лених хворобою функцій,  усунення наслідків
гіпокінезії. З цією метою доцільно використовувати
увесь арсенал засобів ЛФК в широкому діапазоні.

Фізичні вправи - головний засіб ЛФК. Роз-
різняють безліч класифікацій фізичних вправ за ана-
томічною ознакою, за ступенем активності, за ха-
рактером рухових дій і т.д. У дошкільній практиці
застосування ЛФК найбільш поширені гімнастичні
вправи з предметами і без предметів, гри.

Для посилення дії фізичних вправ на занят-
тях лікувальною гімнастикою  можуть використо-
вуватися елементи масажу і самомасажу.

У багатьох дошкільних закладах практику-
ються майже всі форми ЛФК: ранкова гігієнічна
гімнастика, заняття лікувальною гімнастикою, са-
мостійні заняття (під контролем вихователів або
батьків), прогулянки, оздоровчий біг, ігрові заняття
[1,3,10,11].

Рекомендуються різні способи проведення
занять з дошкільниками: індивідуальний, малогру-
повий і груповий. При важких патологіях перева-
жають індивідуальний і малогруповий способи про-
ведення процедур лікувальної гімнастики [2,3,1].

Проводячи заняття з дітьми старших і підго-
товчих груп, слід враховувати  основні дидактичні
принципи усвідомлення: активності, наочності, до-
ступності і систематичності, послідовності [9].

Слід звертати увагу на дозування наванта-
жень: воно повинно бути адекватним стану дитини і
його психомоторному розвитку [5]. Основними кри-
теріями дозування є підбір фізичних вправ, кількість
повторень, щільність навантаження впродовж занят-
тя, вихідні положення при виконанні вправ, темп [1].

Розрізняють три види навантаження: вели-
ке, середнє і мале (за проф. В.О. Епіфановим). При
великому навантаженні використовуються всі

фізичні вправи, без обмежень. При середньому на-
вантаженні виключаються біг, стрибки, складноко-
ординаційні вправи. При малому навантаженні пе-
ревага віддається елементарним вправам для верхніх
і нижніх кінцівок у поєднанні з дихальними вправа-
ми. При проведенні занять лікувальною гімнасти-
кою в дитячому дошкільному закладі доцільніше
використовувати середні навантаження.

Курс ЛФК поділяється на три періоди: по-
чатковий, основний і завершальний. Тривалість
профілактичного або лікувального курсу складає 1,5-
2 місяці. У рік дитина повинна пройти мінімум два
курси лікування. Діти з важкими формами захворю-
вань можуть займатися без перерви. При неможли-
вості щоденних занять доцільні три заняття на тиж-
день: щопонеділка, середи та п’ятниці. Тривалість
заняття лікувальною гімнастикою для дітей з
більшістю нозологічних форм складає 20-25 хв., з
неврологічною патологією і після травм - до 30-35
хв. [6,7].

Дані наукових досліджень та статистичні
дані свідчать про досить високий рівень розповсюд-
ження захворюваності серед дітей дошкільного віку.
Найбільш поширеними є : порушення постави, плос-
костопість, бронхолегеневі патології, залишкові яви-
ща вроджених патологій, загроза міопії (особливо в
підготовчих групах) [12,8].

Зважаючи на високий рівень захворюва-
ності дітей дошкільного віку, розповсюдженості заз-
начених патологій, не виникає сумніву щодо доц-
ільності впровадження фізреабілітаційних заходів у
практику дошкільного закладу. Але у штатний роз-
клад дошкільної установи загального типу не вхо-
дить фахівець з фізичної реабілітації. Враховуючи
актуальність даної проблеми виходом із ситуації, що
склалася, на наш погляд, може бути вдосконалення
підготовки фахівців з дошкільного виховання. Цьо-
го можна досягти за рахунок насичення варіативної
частини навчальних програм дошкільних відділень.

Виходячи з цього міркування нами на базі
Кременчуцького педагогічного училища та Глухівсь-
кого педагогічного університету був розроблений та
впроваджений у навчальний процес експеримен-
тальний курс «Основи превентивної реабілітації
дітей дошкільного віку» на факультетах дошкільно-
го виховання. Розрахований на 54 год. Курс містив
18 год. лекційних занять, 18 год. – практичних та
18 год. були винесені на самостійне опрацювання.
Велика увага, при розробці курсу, приділялася пи-
танням ЛФК, як одному з головних засобів фізичної
реабілітації, ефективному методу лікування різно-
манітних патологій та одному з найбільш ефектив-
них чинників формування здоров’я.

Висновки.
Впровадження фізреабілітаційної підготов-

ки майбутніх вихователів дошкільних закладів дасть
змогу:
- збільшити рівень компетентності майбутніх

вихователів з питань оздоровлення дошкільнят;
- більш кваліфіковано організовувати фізкультур-
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но – оздоровчі заходи в режимі дня дошкільно-
го закладу, зокрема ЛФК;

Своєчасне та кваліфіковане застосування
програми фізичної реабілітації дітей в дошкільних
установах дозволить позитивно впливати на якість
здоров’я дітей.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем реабілі-
тації в дитячих дошкільних закладах.
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Анотація. Висвітлено провідні ідеї Р.Штайнера щодо
збереження й зміцнення здоров’я учнів, які базуються
на концепції салютогенезу (походження здоров’я люди-
ни), передбачають реалізацію пріоритетів свободи лю-
дини та людинознавства в навчально-виховному про-
цесі, вимагають дотримання принципів цілісності
педагогічного процесу й особистісно-орієнтованої спря-
мованості формування індивідуальності школяра.
Ключові слова. Р.Штайнер, здоров’ятворення, салюге-
нез, вільний розвиток, людинознавство.
Аннотация. Лукашенко О.Н. Здоровьесозидающие пе-
дагогические идеи Рудольфа Штайнера. Раскрыто ве-
дущие идеи Р.Штайнера о сохранении и укреплении
здоровья учащихся, которые основываются на концеп-
ции салютогенезиса (происхождения здоровья), пред-
полагают реализацию приоритетов свободы человека и
человековедения при обучении и воспитании, требуют
соблюдения принципов целостности педагогического

процесса и личностно-ориентированной направленно-
сти формирования индивидуальности школьника.
Ключевые слова. Р.Штайнер, здоровьесозидание, салю-
тогенезис, свободное развитие, человековедение.
Annotation. Lukashenko O.M. Rudolf Steiner’s health-
forming pedagogical ideas. Rudolf Steiner’s main ideas of
preservation and strengthening of pupils’ health are
revealed. These ideas are based on the conception of the
origin of health, and they provide for realization of priorities
of human’s freedom and human study while learning and
educating, and they demand observance of the principles
of integrated pedagogical process and personal-oriented
direction of forming of pupil’s individuality.
Key words: R.Steiner, health-forming, the origin if health,
free development, human study.

Вступ.
Сьогодні проблеми здоров’я людини викли-

кають зацікавленість широкого кола вчених і прак-
тиків – філософів, культурологів, соціологів, ме-
диків, психологів. Вочевидь, що осторонь від цих
питань не може знаходитися педагогічна наука і
шкільна практика, пріоритетним завданням і резуль-
татом шкільної освіти є здоровий духовний, соціаль-
ний, психічний, фізичний розвиток особистості (На-
ціональна доктрина розвитку освіти України у ХХІ
столітті).

Практична реалізація завдання формування
здоров’я учнів через освіту передбачає історико-пе-
дагогічний аналіз, осмислення й упровадження дос-
віду організації здоров’язберігаючого педагогічно-
го процесу. Одним з яскравих прикладів діяльності
навчальних закладів, спрямованих на збереження й
зміцнення здоров’я учнів, є вальдорфська школа,
основоположником якої є Рудольф Штайнер, видат-
ний європейський мислитель, учений, соціолог, пси-
холог, педагог, засновник духовно-наукового люди-
нознавства – антропософії.

Аналіз психолого-педагогічних джерел
(В.Загвоздкін, О.Іонова, О.Омельченко, А.Пінський
та ін.) [1-6] дозволяє зробити висновок про те, що
питання формування здоров’я зростаючого поколі-
ння у творчості Р.Штайнера досліджуються у су-
часній педагогіці. Однак ці питання вивчено недо-
статньо, зокрема, у науковій літературі не отримали
системного висвітлення людинознавчі засади роз-
витку здорової дитини, розроблені Р.Штайнером.

Робота виконана відповідно до планів НДР
Харківського національного педагогічного універ-
ситету імені Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Метою роботи є систематизація теоретич-

них ідей Р.Штайнера щодо здорового розвитку учнів
у процесі навчання.

Результати дослідження.
У процесі наукового пошуку встановлено,

що особливу увагу Р.Штайнер звертав на не-
обхідність побудови навчально-виховного процесу,
основою якого має бути концепція салютогенезу (від.
лат. salus – здоров’я і genesis – творення, походжен-
ня). Наріжним каменем цієї концепції є питання про
те, чи не є більш важливим з’ясувати, яким чином
організм людини може залишатися у здоровому

http://www.ukrstat.gov.ua/
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стані, замість того щоб досліджувати, як і через що
людина хворіє. Тобто салютогенетичний напрям
звертає увагу на те, як виникає здоров’я, як людині
зміцнити себе настільки, щоб негативні зовнішні та
внутрішні фактори давали поштовх власному зрос-
танню людини [9].

За Р.Штайнером, практична реалізація са-
лютогенетичного підходу до людини повинна базу-
ватися на її образі – образі здорової істоти. І
діяльність учителя полягає в тому, щоб цю здорову
особистість, яка закладена в кожній людині, підтри-
мати педагогічними засобами на тілесному, душев-
ному та духовному рівнях [7-9].

Найбільш значущим аспектом здоровотвор-
них ідей Р.Штайнера є втілення в освітню практику
принципового положення його концепції про пріо-
ритет свободи людини. Остання в теорії видатного
педагога є вихідною точкою і кінцевою метою про-
цесу виховання й навчання, що забезпечує світог-
лядне, соціальне й професійне вільне самовизначен-
ня особистості.

Реалізація цього положення на практиці ви-
магає орієнтації педагогічного процесу на осо-
бистість дитини. Одночасно освітній процес пови-
нен мати соціальну спрямованість, сприяючи
розвитку в дітях соціальних якостей свободи,
рівності, братерства як передумови самореалізації
людини й гармонізації суспільного життя [8].

Найважливішими шляхами здійснення соц-
іальної функції освіти у вальдорфській педагогіці є
автономність школи в розв’язанні основних питань
її роботи, а також організація тісної взаємопогод-
женої діяльності вчителів, учнів, батьків і громадсь-
кості, що сприяє створенню сприятливого психоло-
гічного клімату в родині та школі, залученню батьків
у процес виховання дітей, налагодженню комуні-
кацій між дорослими та дітьми, педагогами і бать-
ками, школою й соціумом.

Завдяки цьому кожна сучасна вальдорфсь-
ка школа для регіону, де вона розташована, є своєр-
ідним культурно-освітнім центром, діяльність яко-
го сприяє розв’язанню багатьох важливих проблем
сучасного суспільства (нівелюванню соціальної не-
рівності, запобіганню асоціальних явищ, протисто-
янню руйнівному для людини впливу технізованого
світу) та підготовлює підґрунтя для гармонійного
входження дитини в суспільне життя [3].

Безпосередня теоретична та практична
діяльність з організації вільного розвитку дитини у
вальдорфській школі спирається на систему загаль-
нопедагогічних принципів, концептуальну основу
яких складає пріоритет антропології (людинознав-
ства) в освітньому процесі.

Пізнання природи дитини є одночасно вих-
ідним пунктом і смислом вальдорфського педагогі-
чного процесу, основою виховання й викладання.
Завдання антропології як науки, за Р.Штайнером,
полягає у виявленні того особливого, що відрізняє
людське буття від буття інших істот, що робить лю-
дину людиною. Антропософська педагогічна антро-

пологія розглядає людину в аспектах її становлен-
ня, виховання й навчання та включає: загальне вчен-
ня про конституцію та конституціональні типи, вчен-
ня про темпераменти і способи педагогічної роботи
з ними; орієнтовану на практику вікову періодиза-
цію; вчення про взаємозв’язок душевно-духовного
з психофізичним, що є основою уявлень про здоро-
в’я та хвороби [7].

Важливе місце у психолого-педагогічній
концепції Р.Штайнера посідає детальна проробка
підходів до особистості на переламних етапах роз-
витку. У періоди вікових криз, за Р.Штайнером, ми-
стецтво виховання, що само по собі несе як необхі-
дний компонент “терапевтичний” (тобто спрямова-
ний на користь здоров’я) аспект, повинно ставати
цілющим [8].

Специфіка системи вальдорфських “тера-
певтичних” засобів полягає в тому, що, не випуска-
ючи з поля зору власне навчання за шкільною про-
грамою, вчителі допомагають учням внутрішні
суперечності процесу становлення перетворити в ак-
тивне дієве ставлення до світу й до себе.

Людинознавчий підхід до навчання й вихо-
вання, за Р.Штайнером, має об’єднувати взаємозу-
мовлені групи вихідних положень, а саме принципи
цілісності педагогічного процесу й особистісно-ор-
ієнтованої спрямованості формування індивідуаль-
ності школяра.

Принцип цілісності педагогічного процесу
включає, насамперед, вимогу органічного сполучан-
ня в навчально-виховному процесі факторів розвит-
ку функціонально цілісної психіки дитини в єдності
її розумової діяльності, емоційної та вольової сфер,
що забезпечує єдність, взаємозв’язок, процесів роз-
витку, виховання, навчання, розвитку й саморозвит-
ку, виховання й самовиховання, освіти й самоосвіти.

Спрямованість на всебічне формування осо-
бистості школяра у вальдорфській педагогіці реалі-
зується через зміст освіти, форми та методи її
здійснення.

Так, поряд з вивченням академічних дис-
циплін у школі передбачена широка естетично-при-
кладна діяльність – заняття ручною працею, ремес-
лами, мистецтвом (живописом, малюванням форм,
ліпленням, музикою, співами, декламацією, театром
тощо), що дозволяє розвивати не лише голову дити-
ни, а й її серце й руки, сприяти гармонійному фор-
муванню фізичних, психічних, соціальних, духов-
них сил дитини.

Незалежно від характеру навчальних пред-
метів (загальноосвітнього, естетичного, прикладно-
го) Р.Штайнер ставив перед ними цілі й завдання,
спрямовані на розвиток розумових здібностей учня,
його пам’яті, уваги, фантазії, уяви, спостережли-
вості, мовлення, культури почуттів і емоцій, вольо-
вої активності, соціальної мобільності.

Відбір змісту конкретних предметів  у
школі, вибір методик їх викладання, форм органі-
зації навчального процесу, за Р.Штайнером, повинні
передбачати:
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- формування в учнів цілісного, упорядко-
ваного знання через послідовне, спадкоємне викла-
дання та засвоєння знань відповідно не лише до ло-
гіки шкільних дисциплін, а й до законів розвитку
психіки дитини;

- тісну взаємодію, інтеграцію шкільних дис-
циплін на основі єдності та погодженості окремих
галузей знань, синтезу науки, мистецтва і моралі, що
сприяє (поряд з формуванням цілісного знання) роз-
витку в дітях моральних і соціальних якостей, емо-
ційно-ціннісного ставлення до світу;

- зв’язок навчання і виховання з оточуючим
життям через розкриття значення теоретичних знань
для практики, розвиток у дітей умінь і навичок у
різних галузях людської діяльності та соціально зна-
чущих якостей;

- опору в процесі пізнання не лише на інте-
лект дитини, але й на її емоційно-вольову сферу
життєдіяльності, тобто розвиток пізнавальних мож-
ливостей учня через естетичне і через активну влас-
ну діяльність;

- запобігання втоми, збереження та розви-
ток фізичних і душевних сил дитини, що досягаєть-
ся побудовою навчальних занять з урахуванням спе-
цифіки життєдіяльності людини, її біологічної та
психічної ритмології (природна зміна ритмів дихан-
ня, сну і неспання, запам’ятовування й забування;
сприйняття, переживання та здійснення тощо).

Як наголошує Р.Штайнер, важливим аспек-
том навчально-виховного процесу є особистісно-
орієнтоване формування індивідуальності дитини,
що передбачає врахування вікових та індивідуаль-
них особливостей дитини, її актуального стану.

З метою реалізації цих вимог Р.Штайнером
були розроблені специфічні форми та методи орган-
ізації навчання, а саме: ритмічна побудова шкільних
занять, викладання основних предметів циклами
“поринання” (методом “епох”), диференціація на-
вчального матеріалу відповідно до темпераментів
учнів, навчання без стандартних підручників, спе-
цифічна методика роботи школярів з робочими зо-
шитами, спеціальна робота над технікою запам’я-
товування, систематичний контроль за результатами
навчання без використання системи оцінок.

Особистісно-орієнтована спрямованість
формування особистості дитини у вальдорфській
школі забезпечується створенням сприятливого
психоемоційного фону навчання, атмосфери дові-
ри між учнями і вчителем, що формує внутрішню
мотивацію (бажання вчитися) навчально-пізнаваль-
ної діяльності дітей, сприяє розвитку їх творчих
здібностей, подоланню негативних явищ у дитячо-
му розвитку.

Зрозуміло, що найважливішою умовою ре-
алізації вальдорфських принципів є особистість пе-
дагога, який повинен мати високий рівень профес-
ійної підготовки та естетично-моральної культури,
здатність до самоосвіти й самовиховання, гармон-
ійно сполучати у своїй професійній діяльності оріє-
нтацію на особистість конкретної дитини та соціаль-

ну спрямованість процесу виховання, вміння пра-
цювати в педагогічному колективі, з батьками, гро-
мадськістю тощо.

Висновки.
Таким чином, проведене дослідження доз-

воляє зробити такі висновки.
У  педагогічній спадщині  Р.Штайнера

міститься багато важливих здоровотворних теоре-
тичних положень, реалізація яких сприятиме ефек-
тивності організації здоров’язбереження в сучасно-
му навчально-виховному процесі.

Насамперед, це стосується необхідності
орієнтації діяльності школи на природу людину і
виявлення особливого піклування про збереження і
розвиток особистісного потенціалу й здібностей
дитини, завдяки чому процес навчання у школі як
необхідний і обов’язковий компонент наповнюєть-
ся “терапевтичним”, тобто спрямованим на користь
духовно-душевно-тілесного здоров’я аспектом.

Перспективи подальших досліджень вба-
чаємо в аналізі реалізації здоровотворних ідей
Р.Штайнера у практиці роботи сучасних вальдорфсь-
ких шкіл.
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СПІВВІДНОШЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАГАЛЬНОЇ
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В МОДУЛЬНІЙ
СИСТЕМІ НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ-ЖІНОК

Магльований А.В., Тьорло О.І.2

Львівський національний медичний
університет ім. Данила Галицького1
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Анотація. В статті доведено достовірну різницю
співвідношення навантаження за змістовними модуля-
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ми з навчальної дисципліни «спеціальна фізична підго-
товка» за обов’язковою навчальною програмою та за
авторською програмою для курсантів-жінок. Особлив-
істю запропонованої методики є індивідуальний підхід
на основі інформаційного забезпечення. Це дозволило
розробляти індивідуальні програми і ставити конкретні
додаткові завдання по корекції відстаючих показників.
Співвідношення засобів спеціальної фізичної підготов-
ки та загальної фізичної підготовки має коливатися в
залежності від пори року та відповідно до завдань кон-
кретного модуля.
Ключові слова: курсанти-жінки, фізичне навантажен-
ня, спеціальна фізична підготовка, модуль, фізична пра-
цездатність, медико-біологічне тестування.
Аннотация. Маглеваный А.В., Тёрло Е.И. В статье оп-
ределено достоверное отличие нагрузки по содержатель-
ным модулям с учебной дисциплины «специальная фи-
зическая  подготовка» по обязательной  учебной
программе и по авторской программе для курсантов-
женщин. Особенностью предложенной методики есть
индивидуальный подход на основе информационного
обеспечения. Это позволило разрабатывать индивиду-
альные программы и ставить конкретные дополнитель-
ные задачи по коррекции отстающих показателей. Со-
отношение средств специальной физической подготовки
и общей физической подготовки должны колебаться в
зависимости от поры года и соответственно задачам кон-
кретного модуля.
Ключевые слова: курсанты-женщины, физическая на-
грузка, специальная физическая подготовка, модуль,
физическая работоспособность, медико-биологическое
тестирование.
Annotation. Maglovanyy А.V., Terlo O.I. The article deals
with real difference of the loading correlation according to
the reasonable module works in the subject of “special
physical training” on the compulsory educational program
and author’s program for the female-cadets.  The singularity
of the offered procedure is an individual approach on the
basis of a supply with information. It has allowed to develop
individual programs and to put concrete riders on correction
of losing parameters. The interrelation of means of special
physical preparation and common physical preparation
should oscillate in dependence on a pore of year and
according to problems of the concrete module.
Key words: women-cadets, physical loading, special
physical training, modulus, physical ability to work, medic-
biological testing.

Вступ.
В умовах сучасного суспільного життя

здійснюється модернізація та узгодження системи
вищої освіти України у відповідності до вимог євро-
пейських стандартів та Болонської декларації.

Отже й навчальна програма з дисципліна
«спеціальна фізична підготовка» у Львівському дер-
жавному університеті внутрішніх справ, яка прак-
тично зорієнтована на Болонську систему освіти,
вимагає від курсантів жіночої статті накопичення
теоретичних знань та практичних навичок і вмінь,
що впливають на кінцевий результат - ECTS. Вра-
ховуючи й той факт, що «фізична підготовка», як
самостійна дисципліна, не викладається на старших
курсах, а вимоги до курсантів не зменшуються, то
постає потреба у запроваджені та проведенні додат-
кових комплексних занять зі спеціальної фізичної
підготовки.

Дотичною проблемою займалися низка на-
уковців, але детального розгляду питання розподі-

лу навантаження при проведенні занять з спеціаль-
ної фізичної підготовки з курсантами-жінками в
модульній системі навчання, в науці не проводи-
лось [2,3].

Від того, для підтримання належного фізич-
ного та функціонального стану курсантів жіночої
статті, та одночасно виконання вимог відомчого на-
казу з цього приводу, нами запропоновано включа-
ти в навчальні заняття власну авторську програму із
спеціальної фізичної підготовки, яка базується на
застосуванні модульної системи освіти з врахуван-
ням періоду  навчального року [6,7].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Львівського державного університету
внутрішніх справ.

Формулювання мети роботи.
Метою дослідження було визначити протя-

гом навчального року співвідношення навантажен-
ня за змістовними модулями з дисципліни «спеціаль-
на фізична підготовка»  курсантів-жінок у вищих
навчальних закладах системи МВС України.

Методи дослідження. Анкетування, опиту-
вання, педагогічне тестування, медико-біологічне
тестування та педагогічний експеримент.

Дослідження проводилися на базі кафедри
спеціальної та фізичної підготовки Львівського дер-
жавного університету внутрішніх справ протягом
2002-2004 років. В ролі випробуваних в нашій ро-
боті  брали участь 110 практично здорових студен-
ток та курсантів-жінок, які навчалися у Львівсько-
му державному університеті внутрішніх справ віком
17 - 20 років.

Студентки та курсанти-жінки проходили
комплексне дослідження в медичній частині універ-
ситету на початку осіннього (вересень, жовтень) та
наприкінці весняного (квітень, травень) навчально-
го семестрів 2003-2004 навчального року. Було зап-
роваджено протокол дослідження, для фіксації от-
риманих даних та результатів під час проведення
дослідження та їх подальшого аналізу [1,4,5]. До
протоколу дослідження вносились данні досліджен-
ня антропометричних вимірювань, вимірювань АТ,
запису електрокардіограми у 12-ти відведеннях в
положенні лежачи (ЕКГ), варіаційної пульсограми
(ВПГ) та результати тестувань рівня фізичної підго-
товленості (біг на 100 м., біг на 3000 м., згинання та
розгинання рук в упорі лежачи, стрибок у довжину
з місця, човниковий біг 10х10 метрів та інше), фізич-
ної працездатності. Рівень фізичної підготовленості,
фізичної працездатності та рухових якостей визна-
чався на початку та наприкінці осіннього та весня-
ного періодів навчання (ОПН та ВПН) та в осінньо-
зимовий період. Студентки та курсанти-жінки було
роз’яснено зміст та мету експерименту, завчасно
попереджено про обстеження.

До контрольної групи увійшли 50 студен-
ток, у яких навчальний процес з предмету фізичне
виховання ґрунтувався на основі базової програми
для вищих навчальних закладів четвертого рівня
акредитації. 
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До експериментальної групи увійшли 60
курсанток-жінок, які навчались за програмою для
вищих навчальних закладів системи МВС України,
яка включає в себе спеціальну фізичну підготовку
та загальну фізичну підготовку та здійснюється на-
самперед у відповідності з вимогами Наказу МВС
України від 25.11.2003 року №1444.

Проведення занять з спеціальної фізичної
підготовки базувалося на вивченні співвідношенні
навантаження у навчальній програмі у різні періоди
навчального року на основі запропонованої нами
авторської програми для курсантів-жінок, яка поля-
гала у вирішенні наступних завдань:
· Вивчення тижневого розподілу фізичних наван-

тажень курсантів-жінок;
· Застосування індивідуального підходу та інфор-

маційного забезпечення для корекції та оптимі-
зації фізичних навантажень та рухових якостей.

· Опрацювання та впровадження рекомендацій з
щотижневої корекції фізичних навантажень та
рухових якостей;

· Опрацювання індивідуальних програм практич-
них та самостійних занять з корекції фізичних
навантажень та рухових якостей.

Результати дослідження.
Як показав аналіз отриманих нами резуль-

татів, у студентів контрольної групи, не було вияв-
лено суттєвих достовірних розбіжностей в різні пе-
ріоди навчального року. Від того основний акцент у
цьому повідомленні ми зробили на аналізі та інтер-
претації даних, отриманих під час дослідження кур-
санток-жінок Егр, у яких було виявлено достовірні
зміни практично за всіма показниками і у всі періо-
ди навчального року.

Отже, аналіз отриманих  нами результатів
досліджень дав змогу деталізувати модульну систе-
му навчання й поділити навчальний рік на чотири
змістовних модуля з врахуванням періоду навчаль-
ного року наступним чином:

· перший та четвертий змістовні модулі
мали б за мету виховання у курсантів-жінок рівня
загальної фізичної підготовки, а саме в осінній та
весняний періоди навчання виховувати та розвива-
ли рухливі та фізичні якості із застосуванням вправ,
елементів та видів легкої атлетики, а також підве-
дення підсумків кожного заняття за шкалою норма-
тивів з легкої атлетики, які передбаченні як Нака-
зом МВС України від 25.11.2003 року №1444 та
Постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня
1996 р. № 80 „Про державні тести і нормативи оці-
нки фізичної підготовленості населення України”.
Це за даними отриманих нами результатів дослід-
жень дозволяє  провести достовірний аналіз фізич-
них можливостей для застосування адекватних інди-
відуальних фізичних навантажень та вдосконалення
рухових якостей курсантів-жінок, як на початку
(після канікул) так і наприкінці навчального року.

Також хотілось би зазначити, що такій
підхід не виключає із запропонованої програми
роботу з вдосконалення прийомів рукопашного

бою, що дозволяло,  у часі проведення першого та
четвертого змістовних модулів, утримувати та вдос-
коналювати рухові вміння та навички складного ко-
ординаційного характеру. Розподіл фізичного на-
вантаження на заняттях у часі проведення першого
та четвертого змістовних модулів передбачав роз-
поділ 60%  часу фізичного навантаження для роз-
витку загальної фізичної підготовки і вдосконален-
ня рухових якостей, і 40% часу для розвитку
прийомів рукопашного бою.

· другий і третій змістовні модулі, які
згідно запропонованої та випробуваної нами ав-
торської програми проходили в осінньо-зимовий
період навчання, були скеровані нами для більш гли-
бокого вивчення та вдосконалення прийомів само-
захисту, боротьби та подальшому розвитку індиві-
дуальних програм для корекції та оптимізації
фізичних якостей, які властиві саме цим прийомам.

Отже, виходячи із проведених досліджень
курсанток-жінок Егр, які займалися за авторською
програмою, під час другого і третього змістовних
модулів було з’ясовано, що фізичні вправи необхід-
но включати у наступному обов’язковому порядку:
вправи на силу, на спритність, на координацію, ува-
гу, на реакцію, при чому вони мають бути безпосе-
редньо пов’язані з прийомами боротьби та рукопаш-
ного бою. Фізичні вправи на витривалість рекомен-
довано для застосування під час самостійних та інди-
відуальних занять. Розподіл фізичного навантажен-
ня в період навчання “осінь-зима-весна” (листопад-
березень) нами рекомендовано складати у наступ-
ному співвідношенні: 80% часу фізичного наванта-
ження для розвитку спеціальної фізичної підготовки
і 20% для розвитку загальної фізичної підготовки.

Як показали результати досліджень курсан-
ток-жінок Егр нормативи із загальної фізичної підго-
товки слід застосовувати у якості засобів модульно-
го  поточного контролю рівня фізичної підготовле-
ності курсантів-жінок під час осінньо-зимового пе-
ріоду навчання, а підсумковий модульний контро-
лю необхідно проводити за нормативами спеціальної
фізичної підготовки для підсумкового оцінювання
знань, вмінь та навичок володіння прийомами  ру-
копашного бою, спеціальними руховими якостями
та засобам фізичного впливу.

Отримані нами результати тестувань рівня
фізичної підготовленості: біг на 100 м., біг на 3000
м., згинання та розгинання рук в упорі лежачи, стри-
бок у довжину з місця, човниковий біг 10х10 метрів,
також засвідчили достовірне зростання цих показ-
ників у курсанток-жінок Егр, як за періодами на-
вчального року так і у порівнянні із студентками
контрольної групи, у яких не було виявлено достов-
ірних розбіжностей від початку і до кінця навчаль-
ного року.

Як показав аналіз дослідження показників
функціонального стану та тестування фізичної пра-
цездатності студенток Кгр та курсантів-жінок Егр
фонові дані частоти серцевих скорочень (ЧСС) в
обох групах знаходилися у межах фізіологічної нор-
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ми, притаманної жінкам у віці  17-24 рр. в умовах
оперативного спокою. Між групами в осінньому і
весняному періодах навчання (ОПН і ВПН) розбіж-
ності були недостовірними. Між періодами в гру-
пах – також, але помітна тенденція до збільшення
ЧСС, особливо у студенток Кгр (розбіжності недо-
стовірні, р > 0,05).

В зоні норми знаходилися показники мак-
симального (МхAT), мінімального (МnAT) і пуль-
сового артеріального тиску (РТ), без достовірних
розбіжностей.  В весняному періоді навчання
відмічена тенденція до зниження МхАТ. Розрахун-
кові показники  систолічного об’єму (СО) і хвилин-
ного об’єму кровообігу (ХОК) також були в межах
фізіологічної норми, незначно вищі у курсантів-
жінок Егр (недостовірно, р>0,05), що пов’язано з
достовірно вищим рівнем фізичної працездатності
по відношенню до показників студенток Кгр.

В осінній період навчання  (ОПН) студент-
ки Кгр та курсанти-жінки Егр виконали по 3 схо-
динки навантаження. Приріст ЧСС в Кгр після дру-
гої сходинки складав 65,5 уд/хв і в Егр – 54,5 уд/хв.
ЧСС досягла 142,1±7,3 і 132,8±6,1 уд/хв відповідно.
Під час третьої сходинки ЧСС в контрольній групі
досягла 192,8±9,1 уд/хв, після чого студентки відмо-
вилися від роботи. В експериментальній групі на
третій сходинці ЧСС складала 154,2±6,4 уд/хв, тоб-
то була достовірною (p< 0,05), меншою ніж у сту-
денток контрольної групи. Достовірно розрізняли-
ся також величини приросту ЧСС в абсолютних
цифрах і в %. Це свідчить про те, що студентки екс-
периментальної групи були більш адаптованими до
фізичного навантаження, що слід рахувати наслідком
занять за авторською програмою зі спеціальної
фізичної підготовки .

У весняний період навчання (ВПН) у студен-
ток  контрольної групи (Кгр) дещо підвищилася еко-
номічність реакцій ЧСС (недостовірно, р < 0,05), а в
Егр, навпаки, трохи збільшилися показники ЧСС і їх
приріст, що вказує на зменшення економічності. Між
групами в ВПН розбіжності стали недостовірними.
Причиною цих змін слід вважати відмічене студент-
ками зменшення фізичних навантажень в ВПН.

Розрахунки показників рівня фізичної пра-
цездатності за тестом PWC170 в ОПН в обох групах
довели, що студентки Кгр (8,12±0,20 кГм/хв/кг) і
курсанти-жінки Егр (8,36±0,31 кГм/хв/кг) мали низь-
кий рівень фізичної працездатності і різнилися між
собою не достовірно, в у ВПН різниця між показни-
ками вже була суттєвою та достовірною, як між сту-
дентками Кгр (10,92± 0,50 кГм/хв/кг) і курсантами-
жінками Егр (13,89 ± 0,34 кГм/хв/кг) так і між
періодами, але тільки в Егр (ОПН - 8,36 ± 0,31 кГм/
хв/кг та ВПН - 13,89 ± 0,34 кГм/хв/кг).

Розрахунки абсолютних та відносних показ-
ників максимального  поглинання кисню (МПК і
МПК хв/кг) також показали, що у студенток Кгр вони
є дуже низькими, що також  було видно і за показ-
никами суми роботи при досягненні пульсової ве-
личини 170 уд/хв і за показниками суми роботи до

відмови від виконання тесту. Всі вивідні і розрахун-
кові показники достовірно розрізнялися між група-
ми в ОПН і в ВПН. Але порівняння в групах даних в
різні періоди навчального року показало, що в пер-
іод сесії знижується рівень фізичної працездатності
і МПК. Сума роботи до пульсу 170 уд/хв при вико-
нанні тесту PWC170  в обох групах достовірно (р <
0,05) підвищилася, що вказує на розвиток функціо-
нальних аеробних резервів, але сума роботи до
відмови знизилася, що вказує на зниження рівня
анаеробної фізичної працездатності.

Як видно, в ВПН знижуються функціональні
резерви фізичної працездатності, особливо за раху-
нок її анаеробної частини. Отримані дані свідчать про
те, що утримання PWC170 та граничної фізичної пра-
цездатності на необхідному рівні мають не тільки
різні фізіологічні механізми, які її підтримують, але і
різну динаміку при посиленні фізичних навантажень
в період сесії, і це особливо стосується студенток Кгр
з низьким  рівнем фізичної працездатності.

Виявлено також, що у студенток Кгр з низь-
ким рівнем фізичної працездатності відмічена лише
тенденція до збільшення ЧСС і до зниження МхАТ
у ВПН. Зміни мінімального АТ, пульсового тиску і
систолічного об’єму підтримували цю тенденцію,
але були також недостовірними (р>0,05). Можливо,
вони відбивають відомі сезонні зрушення функцій.

Більш суттєві розбіжності виявилися в різні
періоди навчального року під впливом велоергомет-
ричного тесту до відмови (PWC170). Як між група-
ми, так і між періодами в тій самій групі, виявилися
достовірні розбіжності (р>0,05). У курсанток з більш
високим рівнем фізичної працездатності приріст
ЧСС був достовірно менший, що вказує на більш
високу їх адаптованість до циклічного аеробного
велоергометричного навантаження за рахунок зас-
тосування авторської прогарами зі спеціальної
фізичної підготовки.

Як виявилось, при майже однакових фоно-
вих даних системної гемодинаміки фізіологічні мож-
ливості до виконання аеробної роботи суттєво роз-
різняються, вони є достовірно більшими у курсантів-
жінок Егр.

Отже показники функціонального стану
організму також вказували на адекватне застосуван-
ня фізичного навантаження протягом навчального
року та достовірні зміни, які  відбувались під впли-
вом занять за авторською програмою зі спеціальної
фізичної підготовки навчального року і дають мож-
ливість моделювання відповідних змін протягом
чотирьох років навчання. Також можна відзначити,
що проведені нами дослідження дозволили оцінити
реальний стан викладання фізичної підготовки у
ВНЗ МВС України та запропонувати модель його
вдосконалення за рахунок застосування авторської
програми зі спеціальної фізичної підготовки, яка
дасть змогу корегувати фізичні навантаження не
тільки стосовно конкретного індивідуума, формува-
ти навчальні групи для проведення занять з ураху-
ванням функціональним можливостей курсантів-
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жінок та студенток та виробити певні практичні ре-
комендації, які надаються нижче.
· Для курсантів-жінок з низьким рівнем фізичної

працездатності рекомендуємо застосовувати
комплекс фізичних вправ, який ґрунтувався на
прийомах рукопашного бою у поєднанні їх із
комплексом гімнастичних і акробатичних вправ,
прийомів боротьби дзюдо, самбо, ударної техн-
іки боксу.

· Для покращення спритності курсантам-жінкам
рекомендуємо комплекс вправ з подоланням
окремих перешкод у поєднанні їх з виконання
прийомів айкі-до, рукопашного бою та бороть-
би дзюдо і самбо.

· Для покращення вибухової сили рекомендуємо
комплекс кидків з боротьби дзюдо та самбо з
виконанням їх на швидкість.

· Для покращення уваги та координації рекомен-
дуємо виконання вправ з різноманітними варі-
антами контактів – один проти двох (один захи-
щається за допомогою прийомів рукопашного
бою проти двох нападників).

· Для зміцнення психологічної стійкості до вико-
нання вправ зі спеціальної фізичної підготовки
й впевненості в своїх силах рекомендуємо ви-
конувати практичні завдання в парах з курсан-
тами-чоловіками.

Висновки.
Підсумовуючи вищевикладене можна ска-

зати:
1. Модульна система дозволяє здійснити індиві-

дуалізацію навчального процесу з дисципліни
«спеціальна фізична підготовка» відповідно до
рухових вмінь та навичок тих хто навчається.

2. Особливістю запропонованої методики є інди-
відуальний підхід на основі інформаційного
забезпечення, що в підсумку дозволило розроб-
ляти індивідуальні програми і ставити конкретні
додаткові завдання по корекції відстаючих по-
казників.

3. Співвідношення засобів спеціальної фізичної
підготовки та загальної фізичної підготовки має
коливатися в залежності від пори року та відпо-
відно до завдань конкретного модуля.

4. Потрібно визначити той рівень функціональних
можливостей, а саме серцево-судинної системи
організму, який дозволив би реально оцінюва-
ти свої можливості щодо виконання того чи
іншого завдання зі спеціальної фізичної підго-
товки.

5. Доцільно використовувати перед формуванням
навчальних груп зі спеціальної фізичної підго-
товки медико-біологічне тестування фізичної
працездатності та функціонального стану орган-
ізму, без чого запропонована методика буде не
повною.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем спеціаль-
ної фізичної підготовки та загальної фізичної підго-

товки в модульній системі навчання курсантів-жінок.
Література:

1. Карпман В. Л., Хрущев С. В., Борисова Ю. А. Сердце и
работоспособность спортсмена. – М. : Физкультура и
спорт, 1978. – 176 с.

2. Кошелева Е.Особенности физической подготовки курсан-
ток вузов МВД Украины //Фізична культура, спорт та здо-
ров’я: ІІІ Міжнародна наук. конф. студентів та аспірантів
ХДІФК. – Харків, 2001. – С. 18.

3. Шамардина Г. Н., Кошелева Е. А. Индивидуализация фи-
зической подготовки курсанток вузов МВД Украины //Пе-
дагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз.
виховання і спорту: Зб. наук. пр. – Харків, 2003. - №4. – С.
116-121.

4. Організм і особистість. Діагностика та керування / Маг-
льований А., Белов В., Котова А. – Львів, 1998. - 250 с.

5. Працездатність студентів: оцінка, корекція, управління /
Магльований А.В., Сафронова Г.Б., Галайтатий Г.Д., Бєло-
ва Л.А. - Львів, 1997.- 126 с.

6. Бородін Ю.А., Ольховський О.М. Модульне навчання, як
важлива складова на шляху до евроінтеграції вищої осві-
ти// Педагогіка, психологія та медико-біологічні пробле-
ми фіз. виховання і спорту: Зб. наук. пр. – Харків, 2005. -
№20. – С. 3-11.

7. Положення про кредитно-модульну систему організації
навчального процесу у Львівському державному універ-
ситеті внутрішніх справ. – Львів, ЛьвДУВС, 2006.- 27 с.

Надійшла до редакції 26.08.2007р.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ
ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ
ГРАВЦІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ЯКІ
СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У РІЗНИХ ВИДАХ

СПОРТИВНИХ ІГОР
Максименко І.Г.

Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка.

Анотація. У статті представлено показники розвитку
швидкісно-силових якостей футболістів, баскетболістів,
гандболістів та волейболістів, здобуті експерименталь-
ним шляхом, на які слід орієнтуватися в процесі фізич-
ної підготовки; а також – наведено результати порівню-
вального аналізу цих показників.
Ключові слова: гравці, фізична підготовленість, тест,
кваліфікація, аналіз, параметри.
Аннотация. Максименко И.Г. Определение показателей
развития скоростно-силовых качеств игроков различ-
ной квалификации, которые специализируются в раз-
личных видах спортивных игр. В статье представлены
показатели развития скоростно-силовых качеств фут-
болистов, баскетболистов, гандболистов и волейболис-
тов различной квалификации, полученные эксперимен-
тальным путем,  на  которые необходимо
ориентироваться в процессе физической подготовки; а
также – приведены результаты сравнительного анализа
этих показателей.
Ключевые слова: игроки, физическая подготовленность,
тест, квалификация, анализ, параметры.
Annotation. Maximenko I.G. The research of strength – and
- speed parameters of players of different qualification in
different kinds of team games. The strength – and - speed
parameters of soccers, basketball players, handball players
and volleyball players of different qualification, which were
determined by the experiment, are given in the article. The
results of the comparative analysis of these parameters are
presented.
Key words: players, the level of physical qualities, test,
qualification, analysis, parameters.
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Вступ.
Загальновідомо, що рівень розвитку фізич-

них якостей гравців лімітує ефективність змагаль-
ної діяльності команди у будь-якому виді спортив-
них ігор [2,3,6]. Тому вивчення показників фізичної
підготовленості спортсменів різної кваліфікації доз-
воляє здійснювати якісний контроль стану гравців
та ефективно керувати тренувальним процесом. У
зв’язку із цим особливої актуальності набуває дос-
лідження параметрів швидкісно-силових якостей
спортсменів [1,4,7].

Як свідчить аналіз останніх досліджень і
публікацій, у різних видах спортивних ігор фахівці
рекомендують для оцінки рівня розвитку швидкіс-
но-силових здібностей гравців використовувати
різноманітні тести [2,3,4,6,8], а саме: стрибок у дов-
жину з місця; потрійний стрибок з місця;стрибок
угору з місця з діставанням баскетбольного щита;
вкидання футбольного м’яча двома руками з-за го-
лови; стрибок угору з місця; метання медицинболу
двома руками з-за голови з положення сидячи; ме-
тання медицинболу двома руками знизу - уперед та
через голову-назад; кидок м’яча на дальність; різні
варіанти стрибків у глибину з наступним відскоком
з фіксацією часу опори й висоти стрибка та інші.

У серії попередніх публікацій [2,3,5,8]
відображено результати тестування рівня швидкіс-
но-силових якостей гравців в окремих видах
спортивних ігор. Однак, до цього часу в повному
обсязі не здійснено порівнювального аналізу показ-
ників швидкісно-силових здібностей спортсменів
різної кваліфікації, які спеціалізуються у різних ви-
дах спортивних ігор.

Цю роботу виконано згідно з темою 2.2.3
„Удосконалення підготовленості спортсменів різної
кваліфікації в групах видів спорту” Зведеного пла-
ну НДР у сфері фізичної культури і спорту Міністер-
ства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Формулювання цілей роботи.
Вищезазначене обумовило мету досліджен-

ня – визначити показники швидкісно-силових якос-
тей , на які слід орієнтуватися в процесі фізичної
підготовки футболістів, баскетболістів, гандболістів
та волейболістів з різним рівнем кваліфікації; та
здійснити порівнювальний аналіз цих показників.

Результати роботи.
Для реалізації поставленої мети було про-

ведено тестування рівня розвитку швидкісно-сило-
вих якостей 17-25-річних футболістів, баскет-
болістів, гандболістів та волейболістів з рівнем
кваліфікації від ІІІ розряду до майстра спорту. В
якості контрольних вправ за рекомендацією про-
відних фахівців [1,2,7] було обрано універсальні те-
сти, які відповідають вимогам інформативності, ек-
вівалентності та надійності: стрибок у довжину з
місця; стрибок угору з місця; потрійний стрибок з
місця. В тестуванні прийняли участь: 189 гравців з
кваліфікацією ІІІ розряд, 171–другорозрядників, 152
– першорозрядники, 125- кандидатів у майстри
спорту (КМС),117-майстрів спорту (МС). Результа-

ти тестування наведено у табл.1. Показники баскет-
болістів, гандболістів та волейболістів в окремих
тестах, представлені в табл., отримані в процесі дос-
ліджень Г.М.Максименком, Ю.О.Подколзіним та
А.М.Касаткіним.

Дослідження проводилися у змагальному
періоді тренування. З метою виключення впливу по-
переднього тренувального заняття тестування
гравців планувалося після двох днів відпочинку.

Аналіз результатів досліджень дозволив
встановити наступне. Паралельно із зростанням
спортивної майстерності – від ІІІ розряду до майст-
ра спорту – практично у всіх тестах достовірно
(Р<0,05; Р< 0,01) підвищуються показники швидкі-
сно-силових якостей футболістів, баскетболістів,
гандболістів та волейболістів. Так, найвищі резуль-
тати у стрибках у довжину з місця, угору з місця та
у потрійному стрибку з місця було зафіксовано у
гравців – майстрів спорту.

За результатами порівнювального аналізу
визначено, що найбільш високий рівень розвитку
швидкісно-силових якостей мають волейболісти.
Практично на всіх ступенях кваліфікації спортсме-
ни, які спеціалізуються з волейболу, випереджали по
результатах тестування інших гравців. Трохи ниж-
чий рівень швидкісно-силових здібностей було за-
фіксовано у баскетболістів та футболістів. Найгірші
показники у більшості тестів мають гандболісти.

Як видно з табл., серед гравців з кваліфіка-
цією ІІІ розряд у стрибку у довжину з місця най-
вищі показники було зафіксовано у волейболістів –
251см., а найнижчі – 239см., - у футболістів. Спорт-
смени, які спеціалізуються з баскетболу, продемон-
стрували майже однакові (Р>0,05) з волейболістами
результати – 249см. При цьому, за результатами по-
рівнювального аналізу волейболісти та баскетболі-
сти випередили гравців з футболу та гандболу на
статистично значиму величину (Р<0,05).

У стрибку угору з місця спортсмени ІІІ роз-
ряду продемонстрували наступні показники: волей-
болісти – 53,6см., баскетболісти – 50,8см., футболі-
сти – 47,1см., гандболісти – 46,9см.

У потрійному стрибку з місця динаміка ре-
зультатів третьорозрядників була наступною: гравці
волейбольних команд – 721,7см., баскетбольних ко-
манд – 690,3см., футбольних команд – 669,4 см., ган-
дбольних команд – 610,5см. Практично між усіма
цими показниками було зафіксовано високу дос-
товірність відмінностей (Р<0,01).

Спортсмени - волейболісти та баскетболі-
сти з кваліфікацією ІІ розряд у всіх тестах достовір-
но (Р<0,05; Р<0,01) випередивши гравців футболь-
них та гандбольних команд, продемонстрували,
відповідно, такі результати: у стрибку у довжину з
місця – 263см. та 261см.; у стрибку угору з місця –
63,9 см. та 59,6см.;у потрійному стрибку з місця –
775,6см. та 742,6см.

Беззаперечну достовірну (Р<0,05; Р<0,01)
перевагу гравців-волейболістів та баскетболістів в
рівні розвитку швидкісно-силових здібностей також



100

було зафіксовано в процесі аналізу результатів тес-
тування спортсменів І розряду та кандидатів у май-
стри спорту. Так, наприклад, волейболісти - КМС
продемонстрували наступні показники:
- у стрибку у довжину з місця – 281см.;
- у стрибку угору з місця – 75,4см.;
- у потрійному стрибку з місця – 809,5см.

З табл. видно, що практично у всіх тестах
волейболісти - майстри спорту достовірно (Р<0,05;
Р<0,01) випередили баскетболістів, гандболістів та
футболістів, продемонструвавши:
- у стрибку у довжину з місця – 286 см.;
- у стрибку угору з місця – 76,3см.;
- у потрійному стрибку з місця – 835,5см.

Поступилися (Р>0,05) майстри спорту, які
спеціалізуються з волейболу, баскетболістам лише
у стрибку у довжину. У цьому тесті у баскетболістів
було зафіксовано 287см.

А найнижчі, серед майстрів спорту, резуль-

тати продемонстрували:
- футболісти - у стрибку у довжину з місця –

269см.;
- гандболісти – у стрибку угору з місця – 63,6см.

та у потрійному стрибку з місця – 805,4см.
Висновки.

1. В ході експериментальних досліджень встано-
вили показники швидкісно-силових якостей в
структурі фізичної підготовленості волей-
болістів, баскетболістів, футболістів та ганд-
болістів, на які необхідно орієнтуватися в про-
цесі підготовки гравців з рівнем кваліфікації від
ІІІ розряду до майстра спорту.

2. Визначили,  що паралельно із зростанням
спортивної майстерності – від ІІІ розряду до
майстра спорту – достовірно (Р<0,05; Р<0,01)
підвищуються показники швидкісно-силових
якостей волейболістів, баскетболістів, фут-
болістів та гандболістів.

Таблиця 1
Показники швидкісно-силових якостей гравців з кваліфікацією ІІІ розряд – майстер спорту, які спеціалізу-

ються у різних видах спортивних ігор
Кваліфіка

ція 
Контрольні вправи Футболісти 

Х±м 
Р Баскетболісти 

Х±м 
Р Гандболісти 

Х±м 
Р Футболісти 

Х±м 

Стрибок у довжину з місця, см. 239±2,01 <0,05 249±2,15 <0,05 240±2,21 >0,05 239±2,01 

Стрибок угору з місця, см. 47,1±0,98 <0,05 50,8±0,83 <0,05 46,9±0,81 >0,05 47,1±0,98 

ІІІ розряд 

Потрійний стрибок з місця, см. 669,4±8,32 <0,05 690,3±8,11 <0,01 610,5±9,05 <0,01 669,4±8,32 

Стрибок у довжину з місця, см. 247±2,14 <0,01 261±2,30 <0,01 245±2,12 >0,05 247±2,14 

Стрибок угору з місця, см. 49,9±0,84 <0,01 59,6±0,92 <0,01 48,1±0,83 >0,05 49,9±0,84 

ІІ розряд 

Потрійний стрибок з місця, см. 714,3±8,65 <0,05 742,6±7,54 <0,01 706,4±8,13 >0,05 714,3±8,65 

Стрибок у довжину з місця, см. 252±2,26 <0,01 270±2,04 <0,01 256±2,35 >0,05 252±2,26 

Стрибок угору з місця, см. 56,1±0,83 <0,01 64,0±0,77 <0,01 54,7±0,85 >0,05 56,1±0,83 

І 
розряд 

Потрійний стрибок з місця, см. 768,5±7,94 >0,05 780,1±7,15 <0,01 749,7±9,01 >0,05 768,5±7,94 

Стрибок у довжину з місця, см. 258±2,17 <0,01 278±2,36 <0,01 260±2,41 >0,05 258±2,17 

Стрибок угору з місця, см. 60,9±0,73 <0,01 69,5±0,94 <0,01 58,5±0,84 >0,05 60,9±0,73 

КМС 

Потрійний стрибок з місця, см. 792,4±6,13 >0,05 802,6±7,93 >0,05 793,7±8,06 >0,05 792,4±6,13 

Стрибок у довжину з місця, см. 269±2,11 <0,01 287±2,36 <0,01 270±2,43 >0,05 269±2,11 

Стрибок угору з місця, см. 64,8±0,71 <0,01 73,7±0,85 <0,01 63,6±0,78 >0,05 64,8±0,71 

МС 

Потрійний стрибок з місця, см. 820,9±7,12 >0,05 827,9±8,05 <0,05 805,4±9,0 >0,05 820,9±7,12 

 
Продовження табл.1

Кваліфікація Контрольні вправи Футболісти 
Х±м 

Р Волейболісти 
 Х±м Р Баскетболісти 

Х±м 
Р Волейболісти 

 Х±м Р Гандболісти 
Х±м 

Стрибок у довжину з 
місця, см. 

239±2,01 <0,05 251±2,07 >0,05 249±2,15 >0,05 251±2,07 <0,05 240±2,21 

Стрибок угору з місця, 
см. 

47,1±0,98 <0,01 53,6±0,85 <0,05 50,8±0,83 <0,05 53,6±0,85 <0,01 46,9±0,81 

ІІІ розряд 

Потрійний стрибок з 
місця, см. 

669,4±8,32 <0,01 721,7±8,05 <0,01 690,3±8,11 <0,01 721,7±8,05 <0,01 610,5±9,05 

Стрибок у довжину з 
місця, см. 

247±2,14 <0,01 263±2,40 >0,05 261±2,30 >0,05 263±2,40 <0,01 245±2,12 

Стрибок угору з місця, 
см. 

49,9±0,84 <0,01 63,9±1,11 <0,05 59,6±0,92 <0,05 63,9±1,11 <0,01 48,1±0,83 

ІІ розряд 

Потрійний стрибок з 
місця, см. 

714,3±8,65 <0,01 775,6±9,02 <0,01 742,6±7,54 <0,01 775,6±9,02 <0,01 706,4±8,13 

Стрибок у довжину з 
місця, см. 

252±2,26 <0,01 272±2,60 >0,05 270±2,04 >0,05 272±2,60 <0,01 256±2,35 

Стрибок угору з місця, 
см. 

56,1±0,83 <0,01 67,8±0,69 <0,05 64,0±0,77 <0,05 67,8±0,69 <0,01 54,7±0,85 

І 
розряд 

Потрійний стрибок з 
місця, см. 

768,5±7,94 <0,05 796,3±8,14 >0,05 780,1±7,15 >0,05 796,3±8,14 <0,01 749,7±9,01 

Стрибок у довжину з 
місця, см. 

258±2,17 <0,01 281±2,35 >0,05 278±2,36 >0,05 281±2,35 <0,01 260±2,41 

Стрибок угору з місця, 
см. 

60,9±0,73 <0,01 75,4±1,01 <0,01 69,5±0,94 <0,01 75,4±1,01 <0,01 58,5±0,84 

КМС 

Потрійний стрибок з 
місця, см. 

792,4±6,13 >0,05 809,5±7,14 >0,05 802,6±7,93 >0,05 809,5±7,14 >0,05 793,7±8,06 

Стрибок у довжину з 
місця, см. 

269±2,11 <0,01 286±2,08 >0,05 287±2,36 >0,05 286±2,08 <0,01 270±2,43 

Стрибок угору з місця, 
см. 

64,8±0,71 <0,01 76,3±0,95 <0,05 73,7±0,85 <0,05 76,3±0,95 <0,01 63,6±0,78 

МС 

Потрійний стрибок з 
місця, см. 

820,9±7,12 >0,05 835,5±8,16 >0,05 827,9±8,05 >0,05 835,5±8,16 <0,01 805,4±9,0 
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3. За результатами порівнювального аналізу вста-
новили, що найбільш високий рівень розвитку
швидкісно-силових здібностей мають волейбо-
лісти та баскетболісти. Таке випередження но-
сить достовірний (Р<0,05; Р<0,01) характер та
зафіксовано практично на всіх ступенях квалі-
фікації. Найнижчі показники у більшості тестів
зареєстровано у гравців, які спеціалізуються з
гандболу.

Подальшими дослідженнями передбачаєть-
ся проведення порівнювального аналізу показників
розвитку швидкості, координаційних здібностей,
спеціальної та загальної витривалості у гравців, які
спеціалізуються у різних видах спортивних ігор.
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НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ СПОРУДИ І
ОБЛАДНАННЯ» У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ

ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І
СПОРТУ

Тетяна Маленюк
Кіровоградський державний педагогічний

університет

Анотація. У ході дослідження розроблено методичні
рекомендації до семінарських занять з навчальної дис-
ципліни «Фізкультурно-спортивні споруди і обладнан-
ня» для студентів факультету фізичного виховання. Са-
мостійна підготовка студентів до семінарських занять
з навчальної дисципліни «Фізкультурно-спортивні спо-
руди» сприяє самоосвіті, формуванню педагогічних
умінь та навичок, які успішно будуть ними застосову-
ватися у майбутній професійній діяльності учителя та
тренера.
Ключові слова: навчальна дисципліна, фізкультурно-
спортивні споруди, обладнання, методичні рекомен-
дації.

Аннотация. Маленюк Татьяна. К вопросу о преподава-
нии учебной дисциплины «Физкультурно-спортивные
сооружения и оборудование» в системе подготовки спе-
циалистов по физической культуре и спорту. В ходе ис-
следования разработаны методические рекомендации к
семинарским занятиям по учебной дисциплине «Физ-
культурно-спортивные сооружения и оборудование» для
студентов факультета физического воспитания. Само-
стоятельная подготовка студентов к семинарским заня-
тиям по учебному дисциплине «Физкультурно-спортив-
ные сооружения» оказывает содействие самообразова-
нию, формированию педагогических умений и привы-
чек, которые успешно будут ими применяться в буду-
щей профессиональной деятельности учителя и тренера.
Ключевые слова: учебная дисциплина, физкультурно-
спортивные сооружения, оборудование, методические
рекомендации.
Annotation. Malenuk Tatyana. To the question about the
teaching the educational discipline “Sports structures and
equipment” in the system of training the specialists of
sports. While researching it  has been developed the
methodical recommendations for the semanars in the
educational discipline “Sports structures and equipment”
for the students of the faculty of physical training. Self-
maintained preparation of students to seminar occupations
on educational to discipline « Sports sports buildings »
assists self-education, formation of pedagogical skills and
habits which will be successfully applied by them in the
future of professional work of the teacher and the trainer.
Key words: educational discipline, sports structures,
equipment, methodical recommendations.

Вступ.
Розвиток фізичної культури і спорту немож-

ливий без будівництва матеріальної бази у вигляді
фізкультурно-спортивних споруд, які повинні бути
спеціально обладнанні, і підлягати правильній екс-
плуатації (5, 6).

На території нашої країни діє державна про-
грама «Фізичне виховання – здоров’я нації», яка
передбачає розвиток сіті спортивних споруд (8). Для
нашої країни даний захід потребує значних фінан-
сових ресурсів, які практично для регіонів не виді-
ляються, або вони не значні. На місцевих рівнях за-
стосовують певні заходи для забезпечення населення
всіх вікових груп спорудами різних категорій, але
цього не достатньо.

Для найширшого охоплення населення за-
няттями фізичною культурою і спортом служать
криті спортивні споруди (особливо спортивні зали)
і комплексні спортивні майданчики. Ці спортивні
споруди належить до навчальних закладів,
підприємств і установ. Із практики відомо, що знач-
на частина спортивних залів має низьку пропускну
здатність. Дане протиріччя – недостатня кількість
спортивних споруд і значне недонавантаження існу-
ючих – відомо давно, але ліквідовується повільно.
Пов’язано це з тим, що керівництво споруд і адмін-
істрація навчальних закладів не зацікавлені у опти-
мальному режимі експлуатації споруд, адже це по-
требує значних капіталів на їх ремонт і обслугову-
вання. Цими факторами пояснюється низький ККД
багатьох спортивних споруд (1, 2, 3).

У теперішній час на державному рівні не
вирішується питання організації фізкультурної ро-
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боти з дітьми дошкільного віку.  Не всі діючі
дошкільні навчальні заклади мають необхідні ігрові
майданчики з відповідним обладнанням і простими
пристосуваннями для загально розвиваючих вправ і
ігор дітей (4).

На сьогоднішній час складна ситуація із
кількістю і якістю спортивних споруд спостерігаєть-
ся не лише у сфері фізичній культурі, а і у спорті
вищих досягнень. Для того щоб у ХХІ столітті спорт-
смен міг досягти переваги над суперниками, необх-
ідним є цілий комплекс компонентів, таких як висо-
коякісне обладнання, форма, інвентар. Важливою
складовою успіху є сучасні спортивні споруди, які б
відповідали міжнародним стандартам. В Україні
необхідно реконструювати діючі споруди і почати
будівництво нових спортивних споруд. Із-за відсут-
ності у нашій країні сучасних стадіонів, басейнів,
палаців спорту українці не часто стають свідками
проведення змагань міжнародного рівня (7).

Таким чином, випускники ВНЗів  фізичної
культури і спорту повинні знати основи проекту-
вання, прийоми і методи будівництва спортивних і
фізкультурно-оздоровчих споруд, їх технічне осна-
щення, правила експлуатації і догляд за ними. Для
цього у ВНЗ фізичної культури і спорту викладаєть-
ся навчальна інженерна дисципліна «Фізкультур-
но-спортивні споруди і обладнання», яка ставить
за мету вивчити основи проектування, будівницт-
ва, обліку і експлуатації спортивних споруд, вихо-
вати у майбутніх фахівців необхідність у створенні
нестандартного обладнання та інвентарю. Спрямо-
вана технічна творчість студентів повинна скоро-
чувати шлях та час практичної реалізації педагогі-
чних  пропозицій  стосовно матеріального
забезпечення місць занять.

Робота виконана за планом НДР Кіровог-
радського державного педагогічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – розробити методичні

рекомендації до семінарських занять з навчальної
дисципліни «Фізкультурно-спортивні споруди і об-
ладнання» для студентів факультету фізичного ви-
ховання за спеціальностями «Фізичне виховання»,
«Професійний і олімпійський спорт» і «Фізична ре-
абілітація».

Методи дослідження: аналіз і узагальнен-
ня літературних джерел і документальних матеріалів.

Результати дослідження.
Розроблені нами методичні рекомендації до

семінарських занять з навчальної дисципліни
«Фізкультурно-спортивні споруди і обладнання»
складаються із загальних положень, восьми тем і
планів семінарських занять, наводиться опорний
конспект по кожній темі, контрольні питання, зав-
дання для самостійної роботи, варіанти підсумко-
вих контрольних робіт, рекомендована література.

У загальних положеннях розкрито акту-
альність, мету і завдання вивчення даної дисциплі-
ни; проаналізовано форми занять (лекційні, семі-
нарські і  самостійні) та форми контролю за

успішністю студентів.
По першій темі: «Вступ у навчальну дис-

ципліну «Фізкультурно-спортивні споруди і облад-
нання»  наведено план семінару і опорний конспект,
у якому розглянуто теоретичні положення щодо по-
няття «фізкультурно-спортивні споруди», роль
спортивних споруд у суспільстві, класифікацію
спортивних споруд, характеристику спортивних спо-
руд Давнього світу, середньовіччя і нового часу.

Сформульовано ключові слова і контрольні
питання по темі. Вказано завдання для самостійної
роботи студентів: написати конспект на тему:
«Аналіз спортивних споруд у вашому виді спорту»
або «Аналіз спортивних споруд у вашому рідному
місті». Наведено орієнтовний план конспекту до са-
мостійної роботи і рекомендовану літературу по
вивченню даної теми.

По другій темі: «Основи проектування
фізкультурно-спортивних споруд» вказано план се-
мінару і опорний конспект, у якому розкрито струк-
туру спортивних споруд, аналіз конструктивного
проектування, характеристику типів проектів і аналіз
основних стадій проектування.

Визначено ключові слова і контрольні пи-
тання по темі. Сформульовано завдання для само-
стійної роботи студентів: написати конспект на тему:
«Перспективні розрахунки потреби у спортивних
спорудах у вашому місті». Вказано орієнтовний план
конспекту до самостійної роботи і рекомендовану
літературу по вивченню даної теми.

По третій темі: «Основи будівництва, обліку
і експлуатації фізкультурно-спортивних споруд»
чітко зазначено план семінару і опорний конспект, у
якому наведено основні способи будівництва, харак-
теристика видів обліку, аналіз паспорту і облікової
картки, правила експлуатації спортивних споруд.

Вказано ключові слова і контрольні питан-
ня по темі. Наведено завдання для самостійної ро-
боти студентів: написати конспект на тему: «Права і
обов’язки спортивних споруд». Вказано орієнтовний
план конспекту до самостійної роботи і рекомендо-
вану літературу по вивченню даної теми.

На четвертому семінарському занятті реко-
мендовано написати підсумкову контрольну роботу
№1 по темі: «Основи проектування, будівництва,
обліку і експлуатації спортивних споруд». Наведено
питання, що викосяться на підсумкову контрольну
роботу (двадцять варіантів по три питання).

Зазначено завдання для самостійної робо-
ти студентів: написати конспект на тему: «Будівниц-
тво відкритих спортивних споруд». Вказано орієн-
товний план конспекту для самостійної роботи і
рекомендовану літературу по вивченню даної теми.

По п’ятій темі: «Основні розміри, розмітка
і обладнання майданчиків для спортивних ігор» вка-
зано план семінару і наведено опорний конспект, у
якому розкрито вимоги щодо розмірів, розмітки і
обладнання майданчиків для волейболу, гандболу,
баскетболу, настільного тенісу, бадмінтону і фут-
больного поля.
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Визначено ключові слова і контрольні пи-
тання по темі. Наведено завдання для самостійної
роботи студентів: розробити плани майданчиків і
полів для спортивних ігор. Вказано орієнтовну схе-
му виконання даного завдання і рекомендовану літе-
ратуру по вивченню даної теми.

По шостій темі: «Основні розміри, розміт-
ка і обладнання спортивних споруд для легкої атле-
тики» визначено план семінару і наведено опорний
конспект, у якому розкрито вимоги щодо розмірів,
розмітки і обладнання прямої і колової бігової дор-
іжки, легкоатлетичних секторів для стрибків у дов-
жину і потрійного, стрибків у висоту, метання спи-
су, гранати, м’яча, диску, молоту, штовхання ядра.

Вказано ключові слова і контрольні питан-
ня по темі. Наведено завдання для самостійної ро-
боти студентів: розробити плани легкоатлетичних
бігових доріжок і секторів. Визначено орієнтовну
схему виконання даного завдання і наведено реко-
мендовану літературу по вивченню даної теми.

По сьомій темі: «Спортивні споруди для
водних видів спорту» наведено план семінару і опор-
ний конспект, у якому розглянуто загальну характе-
ристику і класифікацію споруд для водних видів
спорту, проаналізовано басейни для плавання,
стрибків у воду і водного поло, споруди для греб-
них видів спорту.

Зазначено ключові слова і контрольні пи-
тання по темі. Наведено завдання для самостійної
роботи студентів: написати реферат на тему: «Загаль-
на характеристика і вимоги до спортивних споруд у
вашому виді спорту». Сформульовано орієнтовний
план реферату і рекомендована література по вив-
ченню даної теми.

На восьмому семінарському занятті реко-
мендовано написати підсумкову контрольну роботу
№2 у вигляді тестового завдання по темі: «Основи
розміри, розмітка і обладнання майданчиків і полів
для спортивних ігор, споруд для легкої атлетики і
плавання». Наведено питання, що викосяться на
підсумкову контрольну роботу (сорок питань, на
кожне питання наводиться три варіанти відповідей,
слід обрати правильний варіант).

Зазначено завдання для самостійної робо-
ти студентів: написати конспект на тему: «Гігієнічні
вимоги до спортивних споруд». Вказано орієнтов-
ний план конспекту для самостійної роботи і реко-
мендована література по вивченню даної теми.

Висновки:
1. Аналіз науково-методичної літератури і доку-

ментальних матеріалів два змогу розробити
методичні рекомендації до семінарських занять
для студентів з навчальної дисципліни «Фізкуль-
турно-спортивні споруди і обладнання». Реко-
мендації розроблені згідно до нової структури
навчальної дисципліни (з огляду на впроваджен-
ня кредитно-модульної системи організації на-
вчального процесу у Кіровоградському держав-
ному педагогічному університеті  імені
Володимира Винниченка).

2. Програмний матеріал навчальної дисципліни
вивчається у межах сього модуля, що охоплює
теми: «Вступ у навчальну дисципліну «Фізкуль-
турно-спортивні споруди і обладнання», «Осно-
ви проектування фізкультурно-спортивних спо-
руд», «Основи будівництва, обліку і експлуатації
фізкультурно-спортивних споруд», «Будівницт-
во відкритих спортивних споруд», «Основні
розміри, розмітка і обладнання майданчиків для
спортивних ігор», «Основні розміри, розмітка і
обладнання спортивних споруд для легкої атле-
тики», «Спортивні споруди для водних видів
спорту», «Гігієнічні вимоги до спортивних спо-
руд». За даними темами проводяться семі-
нарські заняття.

3. При розробці планів семінарських занять ми
враховували модулі змістовних блоків, які вклю-
чають вивчення теоретичного навчального ма-
теріалу і творчі завдання. Тому у процесі підго-
товки до семінарських занять студенти
поєднуватимуть теоретичні знання про фізкуль-
турно-спортивні споруди і обладнання із дис-
циплінами «Історія фізичної культури і спорту»,
«Легка атлетика  і методика викладання»,
«Спортивні ігри і методика викладання», «Пла-
вання і методика викладання», «Олімпійський і
професійний спорт» та практичною діяльністю
вчителя і тренера.

4. Методична розробка по кожній темі включала
номер і тему семінарського заняття, план, опор-
ний конспект по темі, ключові слова,  контрольні
питання,  завдання для самостійної роботи, кон-
трольні роботи, завдання для тестового контро-
лю, літературу.

5. Самостійна підготовка студентів до семінарсь-
ких занять з навчальної дисципліни «Фізкуль-
турно-спортивні споруди» сприяє самоосвіті,
формуванню педагогічних умінь та навичок,
які успішно будуть ними застосовуватися у
майбутній професійній діяльності учителя та
тренера.

Практичні рекомендації. Рекомендувати
студентам факультету фізичного виховання викори-
стовувати у підготовці до семінарських занять з на-
вчальної дисципліни «Фізкультурно-спортивні спо-
руди і обладнання» розроблені нами методичні
рекомендації.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем підготов-
ки фахівців з фізичної культури і спорту.
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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ
ВИТРИВАЛОСТІ У ШКОЛЯРІВ 2-4 КЛАСІВ

ЗАСОБАМИ РУХЛИВИХ ІГОР
Марченко С.І.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті розглядаються питання моделюван-
ня витривалості учнів 2-4 класів засобами рухливих
ігор. Регресійні моделі дають можливість розробляти
оптимальні варіанти тренувальних навантажень на уро-
ках фізичної культури, що дозволяє підвищити ефек-
тивність навчального процесу. План факторного експе-
рименту типу 23 дозволив уточнити  оптимальні
співвідношення факторів для їх використання у період
розвитку рухових здібностей учнів 2-4 класів під час
уроків фізичної культури. Вони є об’єктивним інстру-
ментом оптимізації навчального процесу. Наведені
рівняння регресії є  моделями які можуть бути викори-
стані для визначення оптимального співвідношення
ігрових засобів у навчальному процесі учнів 2-4 класів.
Ключові слова: витривалість, метод, моделювання, ігри,
рухове тестування.
Аннотация. Марченко С.И. Моделирование развития
выносливости школьников 2-4 классов средствами под-
вижных игр. В статье рассматриваются вопросы моде-
лирования выносливости учеников 2-4 классов сред-
ствами подвижных игр. Регрессионные модели дают
возможность разрабатывать оптимальные варианты тре-
нировочных нагрузок на уроках физической культуры,
что позволяет повысить эффективность учебного про-
цесса. План факторного эксперимента позволил уточ-
нить оптимальные соотношения факторов для их ис-
пользования  в период  развития двигательных
способностей учеников 2-4 классов во время уроков
физической культуры. Приведенные уравнения регрес-
сии являются моделями, которые могут быть использо-
ваны для определения оптимального соотношения иг-
ровых средств в  учебном процессе учеников 2-4
классов.
Ключевые слова: выносливость, метод, моделирование,
игры, тестирование.
Annotation. Marchenko S.I. Simulation of development of
endurance of schoolboys of 2-4 form by means of outdoor
games. Problems of simulation of endurance of pupils of
2-4 form by considered by means of outdoor games.
Regressive models are enabling to develop optimum
alternatives of training loads at lessons of physical training.
It allows increasing efficacy of educational process. The
plan of factorial experiment has been allowed to specify
optimum interrelations of factors. It used in term of
development of motion abilities of pupils of 2-4 form during
lessons of physical tra ining. Reduced equations of
regression are models. It can be used for determination of
an optimum interrelation of game means in educational
process of pupils of 2-4 form.
Keywords: endurance, method, modeling, games, testing.

Вступ.
Аналіз наукових джерел показав відсутність

науково-обґрунтованих рекомендацій з регламенту-
вання та оптимізації рухливих ігор, спрямованих на
розвиток витривалості у учнів 2-4 класів, у зв’язку з
чим, на практиці використовуються ігри малоінтен-
сивні, або не використовуються зовсім.

Дослідниками доведена можливість управ-
ління процесом навчання за допомогою варіювання
різних умов (В.І.Мірошниченко, 1988; О.В.Іващен-
ко, 1988; О.М.Худолій, Т.В.Карпунець, 2002 та інші).
Таке управління можливе при наявності кількісних
і якісних характеристик стану тренованості спорт-
сменів, які дають можливість створити моделі цьо-
го стану.

Отже, моделювання є одним із актуальних
напрямків в області фізичного виховання та спортив-
ного тренування, важливим методом дослідження
сучасної науки. Метод моделювання, тобто відтво-
рення форм або деяких властивостей предметів чи
явищ, з метою їх вивчення, набув широкого розпов-
сюдження. У цьому випадку модель може являти
собою відтворення форм, структури, всіх або дея-
ких властивостей предмету-оригіналу.

На нашу думку, факторний аналіз дасть мож-
ливість знайти оптимальні співвідношення ігрових
засобів для підвищення рухової підготовленості
учнів 2-4 класів у фізичному вихованні.

 На сьогодні ще недостатньо вивчені меха-
нізми впливу різних факторів та їх взаємодій на зміну
показників витривалості учнів 2-4 класів. Тому, для
досягнення найкращого педагогічного ефекту в ру-
ховій підготовці учнів необхідне визначення опти-
мальних співвідношень кількості ігор, їх повторів
та інтервалів відпочинку як в одному занятті так і
на протязі навчального процесу.

Тема дослідження є складовою комплекс-
ної програми науково-дослідної роботи кафедри
теорії та методики фізичного виховання Харківсь-
кого національного педагогічного університету ім.
Г.С.Сковороди з проблеми „Методологія і методика
викладання спеціальних дисциплін у педвузі та за-
гальноосвітній школі”.

Формулювання цілей роботи.
Об’єкт дослідження: процес розвитку вит-

ривалості учнів 2-4 класів.
Предмет дослідження: режим використан-

ня засобів рухливих ігор в навчальному процесі
учнів 2-4 класів.

Мета дослідження:
Оптимізувати режим використання ігрових

засобів для розвитку витривалості учнів 2-4 класів.
Завдання дослідження

1. Визначити вплив обраних факторів на розвиток
витривалості учнів 2-4 класів.

2. Визначити оптимальний режим розвитку вит-
ривалості учнів 2-4 класів засобами рухливих
ігор.

В дослідженні використовувались такі ме-
тоди: теоретичний аналіз і узагальнення науково-
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методичної літератури; педагогічне тестування; ме-
тоди математичного планування експерименту (ПФЕ
23 ); метод моделювання.

Структура плану 23 для трьох факторів.
В експерименті вивчали вплив кількості ігор

(Х1), їх повторів (Х2) і інтервалів відпочинку (Х3) на
зміну показників витривалості учнів 2-4 класів.

 На основі  даних Б.М.Шияна [8], О.В.Гогі-
на [3], О.М.Худолія [7], Л.В.Билєєвої, І.М.Коротко-
ва [1], Л.В.Волкова [2], результатів педагогічних
спостережень, бесід та власних досліджень визна-
чено нижній і верхній рівні для обраних факторів,
кількість ігор і повторів обмежувалась рамками уро-
ку та вимогами Державної програми для 1-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів „Основи здо-
ров’я і фізична культура”.

Для проведення експерименту в кожному
класі було створено по вісім дослідних груп, окре-
мо для хлопчиків та дівчаток. Всього таких дослід-
них груп було 48. Відмінності між дослідними гру-
пами в методиці проведення занять диктувалися
умовами факторного експерименту. У результаті
проведених досліджень було виявлено регресійну
залежність результатів розвитку витривалості від
кількості ігор (Х1), кількості підходів (Х2) та інтер-
валів відпочинку (Х3) в учнів 2-4 класів у залежності
від вікових та статевих особливостей.

Таблиця 1
Матриця плану факторного експерименту типу
23 вивчення впливу кількості ігор, кількості по-

вторів та інтервалів відпочинку на розвиток вит-
ривалості учнів 2-4 класів

Ігрові навантаження 
Номер  
досліду 

Х1 
(кількість  
ігор) 

Х2 
(кількість  
повторів) 

Х3 
(інтервали  
відпочинку) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

2 – 
8 + 
2 – 
8 + 
2 – 
8 + 
2 – 
8 + 

1 – 
1 – 
3 + 
3 + 
1 – 
1 – 
3 + 
3 + 

20 – 
20 – 
20 – 
20 – 
40 + 
40 + 
40 + 
40 + 

 
Результати дослідження наведені в табли-

цях 2,3.
Факторний експеримент дав можливість

вивчити вплив кількості ігор (Х1), їх повторів (Х2)
та інтервалів відпочинку (Х3) на розвиток витрива-
лості учнів 2-4 класів та використати комплексний
підхід до вивчення об’єктів, що припускає одночас-
не варіювання багатьох факторів з метою оцінки
їхнього впливу і впливу взаємодій. Одночасне варі-
ювання факторами за спеціальною програмою за-
безпечило вивчення кожного з них у різних умовах,
створюваних зміною інших факторів. Це дозволило
отримати більш надійні висновки, придатні до умов,
що змінюються.

Кожний фактор чинить різний вплив на роз-

виток витривалості учнів. Так, на зміну показників
витривалості хлопчиків 2-их класів на протязі 10-
ти уроків найбільш впливають кількість ігор (Х1),
кількість повторів (Х2), та взаємодія кількості по-
вторів із інтервалами відпочинку (Х2Х3). На протязі
20-ти та 30-ти уроків найбільш впливають кількість
ігор (Х1) та кількість повторів (Х2). На протязі 40-ка
уроків – кількість ігор (Х1), взаємодія кількості ігор
із інтервалами відпочинку (Х1Х3) та взаємодія
кількості ігор із кількістю повторів і інтервалами
відпочинку (Х1Х2Х3).

На зміну показників витривалості у хлоп-
чиків 3-іх класів на протязі 10-ти уроків найбільш
впливають кількість ігор (Х1), кількість повторів (Х2)
та взаємодія кількості ігор із кількістю повторів
(Х1Х2). На протязі 20-ти уроків – кількість ігор (Х1)
та взаємодія кількості ігор із кількістю повторів
(Х1Х2). На протязі 30-ти уроків – кількість ігор (Х1)
та кількість повторів (Х2). На протязі 40-ка уроків –
кількість ігор (Х1).

На зміну показників витривалості у хлоп-
чиків 4-их класів на протязі 10-ти та 20-ти уроків
найбільш впливають кількість ігор (Х1) і кількість
повторів (Х2). На протязі 30-ти уроків – кількість
ігор (Х1) та інтервали відпочинку (Х3). На протязі
40-ка уроків – кількість ігор (Х1).

На зміну показників витривалості дівчаток
2-их класів на протязі 10-ти уроків найбільш впли-
вають кількість ігор (Х1) та взаємодія кількості ігор
із кількістю повторів і інтервалами відпочинку
(Х1Х2Х3).

На протязі 20-ти уроків найбільш вплива-
ють кількість ігор (Х1) та кількість повторів (Х2). На
протязі 30-ти уроків –кількість повторів (Х2). На
протязі 40-ка уроків – взаємодія кількості ігор із
кількістю повторів (Х1Х2).

На зміну показників витривалості дівчаток
3-іх класів на протязі 10-ти уроків найбільш впли-
вають кількість ігор (Х1) і кількість повторів (Х2).
На протязі 20-ти уроків – кількість ігор (Х1) та  взає-
модія кількості ігор із кількістю повторів (Х1Х2). На
протязі 30-ти уроків – кількість ігор (Х1) та кількість
повторів (Х2). На протязі 40-ка уроків – кількість
повторів (Х2) і спостерігається негативний вплив
взаємодії кількості ігор із кількістю повторів і інтер-
валами відпочинку (Х1Х2Х3).

На зміну показників витривалості дівчаток
4-их класів на протязі 10-ти уроків найбільш впли-
вають кількість ігор (Х1), кількість повторів (Х2). На
протязі 20-ти уроків – кількість ігор (Х1) та  взаємо-
дія кількості ігор із кількістю повторів (Х1Х2). На
протязі 30-ти уроків – кількість ігор (Х1). На протязі
40-ка уроків – кількість ігор (Х1).

З часом, на протязі 10-40 уроків спостері-
гається зменшення кількості факторів, що вплива-
ють у всіх вікових групах. Спостерігається зменшен-
ня коефіцієнта регресії в усіх класах як у хлопчиків
так і у дівчаток.

Факторний аналіз дозволив уточнити про-
центний вплив факторів на рівень розвитку витри-
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валості. Перший і другий фактори у процентному
відношенні найбільш впливають на динаміку роз-
витку витривалості дівчаток і хлопчиків.

Аналіз результатів дисперсійного аналізу
показує, що на ефективність процесу розвитку вит-
ривалості хлопчиків 2 класів впливає кількість ігор.
При цьому спостерігається досить сильний вплив
кількості ігор на 1-му етапі на 53,42%, а далі він
зменшується (на 4 етапі) до 12,07%. Тобто, вже при
високому рівні розвитку витривалості у хлопчиків
2 класу вплив гри значно менший.

Значно високий рівень кількості ігор спос-
терігається у хлопчиків 3 класів на протязі всього
періоду дослідження. Після 10 уроків вплив цього
фактору досягає 45,33%, після 20 уроків дещо
збільшується – 71,57%, після 30 уроків – 66,23%,
після 40 уроків – 66,12%. Таким чином, спостері-
гається у цьому віці значний вплив ігор на розвиток
витривалості.

У хлопчиків 4 класів порівняно з 2 та 3 кла-
сами збільшується вплив кількості ігор але спосте-
рігається зменшення впливу другого фактору –
кількості підходів. На 1-му етапі наших спостере-
жень вплив кількості ігор досить високий – 70,53%,
а до 4-го етапу він збільшується. На 2-му етапі сягає
82,43%, на 3-му –  68,73%, а на 4-му етапі досить

високий –  88,33%.
На ефективність процесу розвитку витри-

валості дівчаток 2 класів кількість ігор впливає знач-
но. Спостерігається досить сильний ріст впливу
кількості ігор на 1-му та до 2-му етапах. Після 10
уроків – 57,5%, після 20 – 64,92%. А далі він змен-
шується після 30 –  17,93%, після 40 уроків до 9,89%.
Але після 40 уроків спостерігається високий рівень
впливу кількості підходів (Х2), що дорівнює 53,85%.
Тобто, вже при високому рівні розвитку витривалості
у дівчаток 2 класу вплив гри менший.

У дівчаток 3 класів порівняно з 2 класами
спостерігається вищий рівень впливу кількості ігор
і спостерігається збільшення впливу другого факто-
ру – кількості підходів (Х2). Після 10 уроків вплив
кількості ігор досягає 80,65%, після 20 уроків дещо
зменшується –  75,11%, після 30 уроків – 51,61%, а
після 40 уроків зменшується до 12,6%. Після 30
уроків вплив кількості підходів (Х2) досягає  22,94%
а після 40 уроків ще збільшується до 50,39%.

У дівчаток 4-их класів також має значення
фактор кількість ігор. Після 10 уроків вплив цього
фактору досягає  68,83%, після 20 уроків дещо змен-
шується –  53,94%, після 30 уроків – 87,54%, після
40 уроків – 90,08%. Порівняно з 3 класами змен-
шується вплив другого фактору – кількості підходів

К л а с   К і л ь к і с т ь  у р о к і в  Р і в н я н н я  р е г р е с і ї  д л я  к о д о в а н и х  п е р е м ін н и х  
1 0  Y  =  5 , 5 6 3  +  1 ,3 1 3  Х 1  +  0 , 8 1 3  Х 1  Х 2  Х 3  
2 0  Y  =  3 , 7 8 1  +  1 ,2 1 9  Х 1  +  0 , 6 5 6  Х 2  
3 0  Y  =  3 , 2 8 1  +  0 ,6 5 6  Х 2  2  

4 0  Y  =  2 , 1 8 8  +  0 ,4 3 8  Х 1  Х 2  
1 0  Y  =  4 , 2 5  +  1 , 2 5  Х 1  +  0 , 5  Х 2  
2 0  Y  =  2 , 8 4 4  +  1 ,0 9 4  Х 1  +  0 , 4 6 9  Х 1  Х 2  
3 0  Y  =  2 , 0 6 3  +  0 ,7 5  Х 1   +  0 ,5  Х 2  3  

4 0  Y  =  1 , 4 3 8  +  0 ,5  Х 2  –  0 , 3 1 3  Х 1  Х 2  Х 3  
1 0  Y  =  7 , 3  +  3 , 6  Х 1   +  1 , 9  Х 2  
2 0  Y  =  4 , 4  +  1 , 9 5  Х 1   +  1 ,0 5  Х 1  Х 2  
3 0  Y  =  4 , 1  +  1 , 6 5  Х 1  4  

4 0  Y  =  3 , 6 8  +  1 , 3 8  Х 1  
 

Таблиця 2
Регресійна залежність результатів розвитку витривалості від кількості ігор (Х1), кількості підходів (Х2)

та інтервалів відпочинку (Х3) у хлопчиків 2, 3, 4 класів
К л а с   К іл ь к іс т ь  у р о к ів  Р ів н я н н я  р е г р е с і ї  д л я  к о д о в а н и х  п е р е м ін н и х  

1 0  Y  =  6 ,7 1 9  +  1 ,4 6 9  Х 1  +  1 ,1 5 6  Х 2  +  0 ,6 5 6  Х 2  Х 3  
2 0  Y  =  4 ,9 6 9  +  1 ,4 0 6  Х 1  +  1 ,2 8 1  Х 2  
3 0  Y  =  3 ,3 7 5  +  0 ,8 1 3  Х 1  +  0 ,6 8 8  Х 2  2  

4 0  Y  =  1 ,5 9 4  +  0 ,2 8 1  Х 1  –  0 ,5 9 4  Х 1  Х 3  –  0 ,4 0 6  Х 1  Х 2  Х 3  
1 0  Y  =  4 ,0 6 3  +  1 ,4 3 8  Х 1  +  1 ,1 8 8  Х 2  +  0 ,9 3 8  Х 1  Х 2  
2 0  Y  =  2 ,4 6 9  +  0 ,9 0 6  Х 1  +  0 ,4 6 9  Х 1  Х 2  
3 0  Y  =  1 ,9 3 8  +  0 ,6 2 5  Х 1  +  0 ,3 1 3  Х 2  3  

4 0  Y  =  1 ,2 8 1  +  0 ,3 4 4  Х 1  
1 0  Y  =  5 ,9 5  +  2 ,2 5  Х 1  +  1 ,1  Х 2  
2 0  Y  =  4 ,5 5  +  2 ,1 5  Х 1  +  0 ,7  Х 2  
3 0  Y  =  4 ,2 2 5  +  1 ,3  Х 1  +  0 ,6 2 5  Х 3  4  

4 0  Y  =  3 ,5 2 5  +  1 ,0 2 5  Х 1  
 Таблиця 3

Регресійна залежність результатів розвитку  витривалості від кількості ігор (Х1), кількості підходів (Х2)
та інтервалів відпочинку (Х3) у дівчаток 2, 3, 4 класів
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(Х2). Таким чином, у дівчаток 2-4 класів спостері-
гається значний вплив ігор на розвиток витривалості.

Висновки
1. Застосування ПФЕ типу 23 дало змогу вивчити

багатофакторну структуру ігрового навантажен-
ня учнів 2-4 класів. Дисперсійний  аналіз
свідчить про достатню значимість  кількості ігор
та кількості повторів на зміну показників вит-
ривалості учнів.

2. План факторного експерименту типу 23 дозво-
лив уточнити оптимальні співвідношення фак-
торів для їх використання у період розвитку
рухових здібностей учнів 2-4 класів під час
уроків фізичної культури. Вони є об’єктивним
інструментом оптимізації навчального процесу.

3. Наведені рівняння регресії є  моделями які мо-
жуть бути використані для визначення опти-
мального співвідношення ігрових засобів у на-
вчальному процесі учнів 2-4 класів.

4. Дані свідчать, що за показниками витривалості
у віковій динаміці дівчаток i хлопчиків відзна-
чається поступовий розвиток з наявністю сен-
ситивного періоду у віці 7-8 років (2клас). У 3
класі (віковому діапазоні від 8 до 9 років) на-
стає стабілізація темпів розвитку, від 9 до 10
років (4 клас) – їх зростання. Ці дані свідчать,
що в молодшому шкільному віці слід цілеспря-
мовано використовувати ігри, що сприяють роз-
витку витривалості. Розвиток та вдосконален-
ня цієї  здібності  значною мірою буде
визначатися методикою, яка передбачає вико-
нання вправ із максимальною інтенсивністю за
короткий проміжок часу та зі зменшенням інтер-
валів відпочинку.

Наступним завдання експериментальної
роботи буде розробка методичних рекомендацій з
питань організації та методики проведення уроків
фізичної культури з учнями молодших класів засо-
бами рухливих ігор, які були систематизовані за
спрямованістю на розвиток рухових здібностей учнів
2-4 класів.
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ВПЛИВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
НА ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОЇ

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УПРОДОВЖ
НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Овчарук І.С.

Військовий інженерний інститут Подільського
державного аграрно-технічного університету

Анотація. У ході лонгітюдинального формувального
експерименту вивчали зміни показників фізичної і прак-
тичної військово-професійної підготовленості май-
бутніх фахівців з ліквідації наслідків надзвичайних си-
туацій під впливом експериментальної системи фізичної
підготовки впродовж навчання у вищому військовому
навчальному закладі. Встановлено значну ефективність
використаної системи в покращенні рівня фізичної та
практичної військово-професійної підготовленості кур-
сантів, що дозволяє рекомендувати її для широкого
впровадження в практичну діяльність таких навчаль-
них закладів.
Ключові слова: формувальний експеримент, майбутні
фахівці з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,
курсанти вищих військових навчальних закладів, фізич-
на підготовленість, практична військово-професійна
підготовленість.
Аннотация. Овчарук И.С. Влияние экспериментальной
системы на показатели физической подготовленности
будущих специалистов по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в ходе обучения в высшем во-
енном учебном заведении. В ходе лонгитюдинального
формирующего эксперимента изучали изменения пока-
зателей физической и практической военно-професси-
ональной подготовленности будущих специалистов по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в ходе
обучения в высшем военном учебном заведении. Выяв-
лена значительная эффективность разработанной сис-
темы в улучшении уровня физической и практической
военно-профессиональной подготовленности курсан-
тов, что позволяет рекомендовать ее для широкого ис-
пользования в практической деятельности таких учеб-
ных заведений.
Ключевые слова: формирующий эксперимент, будущие
специалисты по ликвидации последствий чрезвычай-
ный ситуаций, курсанты высших военных учебных за-
ведений, физическая подготовленность, практическая
военно-профессиональная подготовленность.
Annotation. Ovcharuk I.S. Influence of the experimental
system on the indexes of physical preparedness of future
specialists on liquidation of consequences of extraordinary
situations during studies in higher military educational
establishment. During of longitude forming experiment
studied the changes of indexes physical and practical
military-professional preparedness of future specialists on
liquidation of consequences of extraordinary situations
during teaching in higher military educational
establishment. Considerable efficiency of the developed
system is exposed in the improvement of level of physical
and practical military-professional preparedness of cadets
that allows recommending her for the wide use in practical
activity of such educational establishments.
Keywords: forming experiment, future specialists on
liquidation of consequences extraordinary situations,
students of higher educational establishments of soldieries,
physical preparedness, and practical military-professional
preparedness.
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Вступ
Під час аналізу літературних джерел вияви-

ли протиріччя між положеннями галузевої науки про
фізичне виховання в системі професійної освіти та
змістом його програмно-нормативних основ на су-
часному етапі підготовки майбутніх фахівців з
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у вищих
військових навчальних закладах (ВВНЗ). Так, незва-
жаючи на розширення функцій, збільшення завдань
рятувальних підрозділів і реорганізацію їх управлі-
нських структур [4, 5], чинне фізичне виховання
курсантів зовсім не враховує зазначених тенденцій
[8, 9]. Також, не знайшла комплексного вирішення
проблема реалізації системного підходу в їхній
фізичній підготовці, оскільки дотепер не конкрети-
зовано за роками навчання її завдань, засобів, ме-
тодів, спрямованості й оптимальних величин фізич-
них навантажень,  недостатньо розроблені
контрольно-нормативні вимоги до загальної і спец-
іальної фізичної підготовленості курсантів з ураху-
ванням особливостей майбутньої професійної діяль-
ності, незначною є кількість годин на їхню фізичну
і практичну військово-професійну підготовку по-
рівняно з розвинутими країнами світу. Підтверджен-
ням цього є поодинокі праці [1-3, 6, 7] з вивчення
лише окремих питань зазначеної проблеми, що обу-
мовлює необхідність її подальшого дослідження.

Робота виконується згідно плану науково-
дослідної роботи військового інженерного інститу-
ту Подільського держаного аграрно-технічного уні-
верситету на 2001-2005, 2006-2010 рр., Зведеного
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної
культури і спорту на 2001-2005 рр. Державного ко-
мітету молодіжної політики, спорту і туризму Ук-
раїни за темою 2.1.6 «Комплексний підхід до вирі-
шення завдань фізичного виховання учнівської
молоді» (номер державної реєстрації 0102U005721).

Формулювання цілей роботи
Мета – експериментально дослідити ефек-

тивність розробленої системи фізичної підготовки
майбутніх фахівців з ліквідації наслідків надзвичай-
них ситуацій упродовж їхнього навчання у вищому
військовому навчальному закладі.

Методи й організація дослідження. Під час
дослідження використовували такі методи: на тео-
ретичному рівні – аналіз, синтез, системний; на ем-
піричному – лонгітюдинальної організації конста-
тувального експерименту, педагогічне тестування,
математико-статистичні. Досліджувані – одні й ті
самі 57 курсантів, які у вересні 2002 року розпоча-
ли навчання у Військовому інженерному інституті
ПДАТУ на факультеті підготовки майбутніх фахівців
з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і впро-
довж навчання використовували експериментальну
(група ЕГ) та 468 курсантів, які в 1999-2002 навчаль-
них роках використовували чинну систему фізичної
підготовки (група КГ). Для вивчення фізичної підго-
товленості курсантів використовували батарею з 14
тестів, що дозволяла оцінити всі основні й деякі
спеціальні фізичні якості; кожен тест відповідав

встановленим метрологічним вимогам [10]. Прак-
тичну військово-професійну підготовленість кур-
сантів визначали, використовуючи 14 спеціальних
рухових завдань, визначених програмою державно-
го іспиту навчального закладу на основі відповід-
них директивних документів [9]. Ефективність екс-
периментальної  системи встановлювали,
використовуючи такі характеристики: кількість по-
казників фізичної підготовленості, що впродовж
кожного року покращилися на статистично значу-
щу величину, величини їх прояву в ЕГ та КГ;
відповідність результатів фізичної підготовленості
в цих групах розробленим нами, практичної військо-
во-професійної підготовленості – визначеним про-
грамою державного іспиту контрольно-норматив-
ним вимогам.

Результати дослідження
Кількісні й якісні характеристики показ-

ників фізичної підготовленості курсантів. На-
прикінці І курсу в дослідних групах збільшилися
швидкісні якості, швидкісна сила в стрибках, коор-
динаційні здібності в циклічних локомоціях і акро-
батичних рухових діях, у КГ також швидкісна в бігу,
загальна і швидкісна витривалість в складнокоор-
динаційній руховій діяльності (табл. 1). Разом з тим,
їхні величини відрізнялися: результати бігу 20 м в
ЕГ були краще на 0,03 с порівняно з КГ, хоча на по-
чатку навчального року перевагою відзначалася ос-
тання (р <0,01); в інших досліджуваних показниках
результати КГ були вищі порівняно з ЕГ, за винят-
ком стрибка в довжину з місця, що між собою прак-
тично не відрізнялися.

Водночас приріст показників, що відзначав-
ся невірогідними величинами, суттєво відрізнявся,
а саме: в ЕГ результати динамометрії правої і лівої
кистей були кращі відповідно на 2,9 і 2,1 кг порівня-
но з КГ; бігу 100 м, 3000 м, подолання смуги пере-
шкод, човникового бігу, навпаки, були вищі в КГ
порівняно з першою (р<0,05÷0,001).

Вищезазначене свідчило про дещо кращу
тенденцію зміни показників фізичної підготовле-
ності в КГ порівняно з ЕГ за їх кількістю та приро-
стом результатів, що пов’язували з особливостями
перебігу адаптаційних процесів, а саме з різною
спрямованістю розвивальних навантажень та висо-
кими (порівняно з використаними до вступу у ВВНЗ)
величинами фізичних навантажень, які в зв’язку з
постійною мобілізацією функціональних ресурсів
організму призвели до виникнення в КГ широкого
«перехресного» ефекту, забезпечивши покращення
більшості фізичних якостей та більш високі вели-
чини прояву фізичних якостей порівняно з ЕГ. Ос-
таннє пов’язували з більш вузькою (вибірковою)
спрямованістю використаних у цій групі розвиваль-
них навантажень (насамперед швидкісної спрямо-
ваності), що зумовило виникнення відмінного від
вищезазначеного «перехресного» ефекту, оскільки
констатували значне покращення швидкісних, швид-
кісно-силових якостей та координаційних здібнос-
тей в циклічних локомоціях, акробатичних рухових
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діях, які певною мірою залежать від швидкості ви-
конання відповідних рухових дій.

Іншу причину отриманих результатів вбача-
ли в чітко визначених в ЕГ величинах навантажень і
їх систематичному корегуванні виходячи з поточного
стану курсантів, у той час як в КГ вони відзначали-
ся, переважно, максимальними і субмаксимальни-
ми величинами, а корегувалися кожним курсантом
виходячи із самопочуття, але бажання не бути
гіршим за інших, у більшості випадків призводило
до ігнорування цього, а значить до максимальної
мобілізації психофізичних ресурсів. В ЕГ урахуван-
ня особливостей статистичних взаємозв’язків між
показниками, почерговий вплив на визначені фізичні
якості, використання відповідних їм оптимальних
параметрів навантажень забезпечило більш гармо-
нійне покращення фізичної підготовленості порівня-
но з КГ, про що свідчило суттєве покращення зазна-
чених якостей,  зміни інших – відзначалися
аналогічною тенденцією, що в деяких випадках
кількісно була значно вища порівняно з останніми.

Наприкінці ІІ курсу в дослідних групах сут-
тєво збільшилися силові, швидкісні, швидкісно-си-
лові якості в стрибках, координаційні здібності в
акробатичних рухових діях, швидкісна в бігу, загаль-
на і швидкісна витривалість в складнокоорди-
наційній руховій діяльності. У ЕГ такими змінами
відзначалися також координаційні здібності в цикл-
ічних локомоціях, швидкісна сила в метаннях, у КГ

– статична силова витривалість. Разом з тим, вели-
чини зазначених показників дещо відрізнялися: ре-
зультати станової динамометрії в ЕГ були на 10,1 кг,
стрибка в довжину з місця – на 5,0 см, бігу 20 м –
0,03 с, подолання смуги перешкод – 0,02 хв. вищі
порівняно з КГ, хоча наприкінці І курсу розбіжності
були значно менші – відповідно тільки 4,5 кг, 0 см
(на користь ЕГ), 0,03 с і 0,04 хв (на користь КГ);
результати виконання трьох перекидів уперед були
на 0,33 с кращі в КГ, інших вищезазначених показ-
ників – практично не відрізнялися між собою.

Водночас приріст показників, що відзначав-
ся невірогідними величинами, суттєво відрізнявся:
в ЕГ сила правої і лівої кистей була відповідно на
3,5 і 2,7 кг більше порівняно з КГ (р <0,01÷0,001).

Вищезазначене свідчило про значно кращу
тенденцію зміни фізичної підготовленості в ЕГ по-
рівняно з КГ, оскільки відзначалася більшою
кількістю фізичних якостей, які вірогідно покра-
щилися та більшими величинами їх приросту впро-
довж навчального року. Одна з причин встановле-
ного може  полягати в  більш раціональній
довготривалій адаптації до використаних наванта-
жень в ЕГ порівняно з КГ, що відзначалася перехо-
дом на другу стадію – інтенсивного перебігу струк-
турних і функціональних перетворень в органах і
тканинах відповідних функціональних систем на
основі вже сформованих у попередньому році
функціональних систем, які забезпечували високий

 I рік навчання II рік навчання III рік навчання IV рік навчання 
на початку наприкінці наприкінці наприкінці наприкінці 

Загальні 
 зміни 

Показник 
фізичної  

підготовленості Гр
уп
а 

X 1 ± m X 2 ± m ? X  t X 3 ± m ? X  t X 4 ± m ? X  t X 5 ± m ? X  t ? X  t 
КГ 45,8 ± 0,6 45,8 ± 0,6 0 0 46,4 ± 0,2 0,6 1,67 47,0 ± 0,2  0,6 2,14* 47,5 ± 0,2 0,5 1,79 1,7 2,67* Динамометрія 

правої кисті, кг ЕГ 48,1 ± 0,7 48,7 ± 0,7 0,6 0,60 49,9 ± 0,8 1,2 1,13 50,7 ± 0,8  0,8 0,71 51,0 ± 0,8 0,3 0,27 2,9 2,74* 
КГ 44,8 ± 0,6 44,9 ± 0,3 0,1 0,15 45,3 ± 0,3 0,4 1,00 45,7 ± 0,2  0,4 1,11 46,3 ± 0,2  0,6 2,14* 1,5 2,38* Динамометрія 

лівої кисті, кг ЕГ 46,4 ± 0,6 47,0 ± 0,6 0,6 0,71 48,0 ± 0,6 1,0 1,18 49,1 ± 0,6  1,1 1,29 49,0 ± 0,7 -0,1 0,11 2,6 2,82* 
КГ 138,6 ± 2,2 141,4 ± 1,2 2,8 1,12 145,9 ± 0,8  4,5 3,13** 148,6 ± 0,7 2,7 2,55*  150,9 ± 0,6 2,3 2,50* 12,3 5,39*** Станова 

динамометрія, кг ЕГ 141,7 ± 2,7 145,9 ± 2,8 4,2 1,08 156,0 ± 2,9  10,1 2,51* 164,2 ± 3,0 8,2 2,01*  170,0 ± 2,7 5,8 1,44 28,3 3,88** 
КГ 35,5 ± 1,1 37,2 ± 0,6 1,7 1,36 41,2 ± 0,4 4,0 5,56*** 44,7 ± 0,3 3,5 7,0*** 46,3 ± 0,3 1,6 3,81** 10,8 9,47*** Вис на 

зігнутих руках, с ЕГ 33,7 ± 1,5 36,3 ± 1,4 2,6 0,56 43,4 ± 1,5 7,1 1,52 50,7 ± 1,5 7,3 3,44** 52,0 ± 1,5 1,3 0,61 18,3 8,63*** 

КГ 2,78 ± 0,01  2,73 ± 
0,01  -0,05 5,00*** 2,66 ± 0,005 -

0,07 7,00***  2,62 ± 0,004 - -0,04 6,66 
***  2,59 ± 0,003  -0,03 6,00*** -0,19 19,0*** Біг 20 м 

з ходу, с ЕГ 2,83 ± 0,01 2,7 ± 0,01 -0,13 13,0*** 2,63 ± 
0,01 

-
0,07 7,00*** 2,53 ± 0,01 -0,1 10,0*** 2,51± 0,01  -0,02 2,00* -

0,32 22,8*** 

КГ 4,87 ± 0,07 4,94 ± 0,04 0,07 0,87 5,01 ± 
0,03 0,07 1,40 5,07 ± 0,02 0,06 1,50 5,12 ± 0,02 0,05 1,67 0,25 3,57** Метання набивного 

м′яча сидячи, м ЕГ 5,04 ± 0,09 5,1±0,09 0,06 0,46 5,41 ± 
0,09 0,31 2,38* 5,86 ± 0,08 0,45 3,75** 5,92 ± 0,08 0,06 0,55 0,88 7,33*** 

КГ 2,05 ± 0,01 2,07±0,007 0,02 2,00* 2,09 ± 0,005 0,02 2,22 * 2,11 ± 0,004 0,02 3,33**  2,13 ± 0,003 0,02 4,00*** 0,08 8,00*** Стрибок у 
довжину з місця, м ЕГ 2,05 ± 0,01 2,07±0,01 0,02 2,00* 2,14 ± 

0,01 0,07 7,00*** 2,25 ± 0,01 0,11 11,0*** 2,26 ± 0,01 0,01 1,00 0,21 21,0*** 

КГ 7,74 ± 0,02 7,6±0,01 --0,14 7,0*** 7,59 ± 0,008 -
0,01 1,00 7,55 ± 0,006  -0,04 4,00***  7,52 ± 0,004  -0,03 4,30*** -

0,22 11,0*** Човниковий 
біг 3х10 м, с ЕГ 7,77 ± 0,04 7,67±0,03 -0,1 2,00* 7,57 ± 

0,03 -0,1 2,50* 7,4 ± 0,02 -0,17 4,25*** 7,34 ± 0,03  -0,06 1,50 - - 
0,43 8,60*** 

КГ 5,06 ± 0,05 4,86±0,03 -0,2 3,33** 4,43 ± 
0,02 

-
0,43 10,7*** 4,13 ± 0,02 -0,3 10,0*** 3,95 ± 0,02  -0,18 6,00*** -

1,11 20,9*** Три перекиди 
вперед, с ЕГ 5,14 ± 0,06 4,92±0,06 -0,2 2,72** 4,7 ± 0,05 -

0,22 2,75** 4,35 ± 0,06 -0,35 4,38*** 4,13 ± 0,05  -0,22 2,75* -
1,01 14,4*** 

КГ 4,61± 0,5 5,66±0,3 1,05 1,81 6,2 ± 0,2 0,54 1,50 6,79 ± 0,2 0,59 2,00 7,7 ± 0,2 0,91 2,00 3,1 5,84*** Нахил уперед 
сидячи, см ЕГ 5,07 ± 0,6 5,6±0,6 0,5 0,62 6,47 ± 0,6 0,87 1,00 7,59 ± 0,71 1,12 1,20 7,49 ± 0,7 -0,1 0,10 2,42 2,63* 

КГ 97,8 ± 0,7 97,0±0,5 -0,8 0,90 96,2 ± 0,3 -0,8 1,38 95,5 ± 0,2 -0,7 1,94 94,6 ± 0,2 -0,9 2,00 -3,2 4,44*** Викрут мірної 
лінійки за спину, см ЕГ 97,0 ± 1,1 96,4±1,1 -0,6 0,38 95,8 ± 1,1 -0,6 0,38 93,4 ± 1,0 -2,4 1,57 92,7 ± 1,1 -0,7 0,46 -4,3 2,77** 

КГ 14,9 ± 0,07 14,7±0,04 -0,2 2,50* 14,4 ± 
0,03 -0,3 6,00*** 14,3 ± 0,02 -0,1 5,56*** 14,2 ± 0,02 -0,1 3,57*** -0,7 10,0*** Біг 

100 м, с ЕГ 15,1 ± 0,08 15,0±0,08 -0,1 0,91 14,4 ± 
0,06 -0,6 6,00*** 13,9 ± 0,06 -0,5 6,25*** 13,9 ± 0,06  0 0 -1,2 12,0*** 

КГ 2,28 ± 0,01 2,21±0,007 -0,07 7,00*** 2,16 ± 0,005 -
0,05 5,80*** 2,12 ± 0,006 -0,04 2,00*  2,09 ± 0,007  -0,03 3,33** -

0,19 19,0*** ЗКВ на смузі 
перешкод, хв. с ЕГ 2,29 ± 0,02 2,25±0,02 -0,04 1,33 2,14 ± 

0,01 
-

0,11 5,50*** 1,96 ± 0,03 -0,18 6,00*** 1,94 ± 0,03  -0,02 0,50 -
0,35 11,6*** 

КГ 12,9 ± 0,07 12,7±0,04 -0,2 2,50* 12,6 ± 
0,03 -0,1 2,00* 12,5 ± 0,02 -0,1 2,78** 12,5 ± 0,02  0 0 -0,4 5,71*** Біг 

3000 м, хв, с ЕГ 13,01 ± 0,1 12,8±0,09 -0,21 1,62 12,5 ± 
0,08 -0,3 2,50* 11,89 ± 0,1 --0,61 4,69 

*** 11,8 ± 0,09  -0,09 3,00** -
1,21 9,30*** 

 

Таблиця 1
Зміни показників фізичної підготовленості в ЕГ та КГ упродовж формувального педагогічного

експерименту (ЕГ – n=57; KГ – n=468)
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рівень прояву швидкісних, швидкісно-силових яко-
стей, координаційних здібностей в циклічних ло-
комоціях і акробатичних рухових діях у зв’язку з
тим, що оскільки використані впродовж ІІ курсу
навантаження відзначалися, як і в попередньому
році, чітко визначеною більш вузькою спрямован-
істю й оптимальними величинами. У КГ особли-
вості перебігу адаптаційних процесів були схожі з
попереднім роком, – вона відбувалася за рахунок
постійної мобілізації функціональних ресурсів
організму, обумовленої широким спектром спрямо-
ваності використаних розвивальних навантажень та
їх біляграничними величинами, які хоча і забезпе-
чили наприкінці року «перехресний» ефект, але
його результативність була значно нижча порівня-
но з попереднім роком.

Упродовж ІІІ курсу в дослідних групах сут-
тєво покращилася більшість фізичних якостей кур-
сантів, а саме: в ЕГ – швидкісна сила в метаннях, в
обох групах – швидкісні, силові, швидкісно-силові
якості в стрибках, координаційні здібності в циклі-
чних локомоціях, акробатичних рухових діях, швид-
кісна в бігу, складнокоординаційній руховій діяль-
ності, загальна і статична силова витривалість (табл.
1). Разом з тим, їх величини були неоднакові: в ЕГ
результати станової динамометрії були вищі на 15,6
кг, вису на зігнутих руках – на 6,0 с, бігу 20 м – 0,09
с, стрибка в довжину з місця – 14,0 см, човникового
бігу – 0,15 с, бігу 100 м – 0,4 с, подолання смуги
перешкод – 0,16 хв, бігу 3000 м – 0,61 хв порівняно
з КГ, хоча на початку року розбіжності були значно
менші – відповідно 10,1 кг, 2,2 с, 0,03 с, 5,0 см, 0,02
с, 0 с, 0,02 хв, 0,1 хв на користь ЕГ. Що стосується
виконання трьох перекидів, то тут результати були
на 0,22 с кращі в КГ, метання набивного м’яча, на-
впаки – на 79,0 см кращі в ЕГ (р <0,001).

Водночас, виявлено статистично значущі
розбіжності між приростом показників, збільшення
яких за рік було невірогідне: в ЕГ результати дина-
мометрії правої кисті на 3,7 кг, лівої – на 3,4, викру-
ту мірної лінійки за спину – на 2,1 см були більше
порівняно з даними КГ (р<0,05÷0,001).

Вищезазначене свідчило про значно кращу
тенденцію зміни показників фізичної підготовле-
ності в ЕГ порівняно з КГ, що пов’язували з аналог-
ічними визначеним у попередньому навчальному
році причинами.

Наприкінці ІV курсу в дослідних групах
значно покращилися швидкісні якості, коорди-
наційні здібності в акробатичних рухових діях, в ЕГ
також загальна витривалість, в КГ – швидкісна в бігу,
складнокоординаційній руховій діяльності, статич-
на силова витривалість, координаційні здібності в
циклічних локомоціях, швидкісно-силові в стрибках
і швидкісні якості (табл. 1). Разом з тим, їх величи-
ни відрізнялися: в ЕГ результати бігу 20 м були на
0,08 с кращі порівняно з КГ, в останніх – на 0,18 с у
виконанні трьох перекидів; в інших показниках, за
винятком нахилу вперед, величин прояву показників
були значно вищі в ЕГ порівняно з КГ.

Водночас, суттєвими розбіжностями відзна-
чалися результати, приріст яких у дослідних групах
був невірогідний, – в ЕГ у метанні набивного м’яча
вони були на 80,0 см вищі порівняно з КГ (р
<0,05÷0,001).

Вищезазначене свідчить про перевагу КГ
над ЕГ у кількості показників фізичної підготовле-
ності, що вірогідно покращилися та про зворотний
характер співвідношення величин їх приросту, які,
навпаки більшими були в останніх. Такі зміни в ЕГ
пов’язували з переходом довготривалої адаптації
на новий рівень – мобілізацію функціональних ре-
сурсів організму тільки в окремому (вузькому) на-
прямку, а саме в збільшенні швидкісних можливо-
стей курсантів, що сприяло суттєвому покращенню
крім швидкісних, також координаційних здібнос-
тей в акробатичних рухових діях, загальної витри-
валості та підтриманню на досягнутому рівні інших
досліджуваних якостей. У КГ, незважаючи на ком-
плексний розвиток фізичних якостей з використан-
ням граничних і біляграничних навантажень, дов-
готривала адаптація відзначалася вибірковим
впливом на функціональні системи і переходом на
стадію стійкого ефекту, забезпечивши наприкінці
року значне покращення більшості досліджуваних
фізичних якостей.

Зміни показників фізичної підготовленості
впродовж усього періоду навчання свідчили про їх
суттєве покращення в КГ та ЕГ, за винятком рух-
ливості в поперековому відділі хребта і плечових
суглобах (табл. 1). Разом з тим, в ЕГ величини про-
яву всіх показників, крім координаційних здібнос-
тей в акробатичних рухових діях, що відзначалися
більш високим рівнем розвитку в КГ та рухливості
в поперековому відділі хребта, плечових суглобах,
які в групах не відрізнялися, були значно більші
порівняно з останніми, а отже вказувало на пере-
вагу експериментальної системи фізичної підготов-
ки над чинною.

Стан фізичної підготовленості випускників
за результатами виконання контрольно-норматив-
них вимог. Порівняльний аналіз підсумкових даних
за розробленими нами нормативами оцінки фізич-
ної підготовленості курсантів наприкінці навчання
у ВВНЗ виявив, що в ЕГ високим рівнем відзнача-
лося 14,3% курсантів, у КГ – жоден, вищим від се-
реднього – відповідно 60,7% і 4,3%, середнім –
25,0% і 74,6%, нижчим від середнього – тільки в КГ
21,1% курсантів (р<0,05); результатів на низькому
рівні не виявлено.

Стан практичної військово-професійної
підготовленості випускників за результатами ви-
конання контрольно-нормативних вимог. Отримані
дані свідчили, що за сумарною оцінкою виконання
визначених програмою державного іспиту чотирнад-
цяти контрольних завдань, практична військово-про-
фесійна підготовленість 42,1% курсантів ЕГ і 25,0%
– КГ відповідала оцінці «відмінно» (р <0,05), відпо-
відно 57,9% та 75,0% – оцінці «добре», тобто була
значно краще в перших.
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Аналіз даних про виконання кожного ок-
ремого контрольного завдання виявив, що в 4 з
14 завданнях є статистично значущі розбіжності
між кількістю оцінок «відмінно», а саме: в зав-
данні «звільнення постраждалого за допомогою
домкрату» в ЕГ їй відповідали результати 98,2%
курсантів, в КГ – тільки 92,7, «одягання ЗЗК у
вигляді плащу» – відповідно 84,2 і 69,4, «заванта-
ження пораненого на автомобіль УАЗ-452А/ АС-
66 (в складі розрахунку з 4 осіб)» – 93,0 і 77,3,
«розгортання дезінфекційно-душової  техніки
ДДА-66 у складі відділення» – 75,4 і 61,4 (р <0,05).
Ще більші розбіжності виявлено при аналізі ре-
зультатів на оцінку «добре»: у завданні «стрільба
з ПМ» в ЕГ її отримало 49,1% курсантів, у КГ –
тільки 32,5%, «накладання гумового джуту (хус-
тинки) на стегно (плече)» – відповідно 52,6 і 37,8,
«стрільба з АК-74» – 42,1 і 27,7 (р<0,05); у зав-
даннях «звільнення постраждалого за допомогою
домкрату», «одягання ЗЗК у вигляді плащу», «за-
вантаження пораненого на автомобіль УАЗ-452А/
АС-66» їх було більше в КГ, що обумовлювалося
більшою кількістю оцінок «відмінно» в ЕГ. Із заз-
наченим також пов’язували розбіжності між ЕГ та
КГ у кількості оцінок «задовільно».

Висновки:
1. Експериментальна система фізичної

підготовки майбутніх фахівців з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій відзначається більш вираз-
ним позитивним впливом на їхню фізичну підготов-
леність порівняно з чинною, оскільки наприкінці за
період навчання у ВВНЗ забезпечує покращення
всіх, за винятком рухливості в поперековому відділі
хребта і плечових суглобах, досліджуваних фізич-
них якостей, що за величиною прояву значно більші
порівняно з контрольною групою.

2. Використання експериментальної систе-
ми сприяє покращенню практичної військово-про-
фесійної підготовленості курсантів, що наприкінці
навчання оцінюється тільки на «відмінно» або «доб-
ре», з яких перших у півтора рази більше порівняно
з отриманими після використання чинної системи
фізичної підготовки.

Подальші дослідження необхідно спрямува-
ти на розробку змісту фізичної підготовки майбутніх
фахівців з ліквідації наслідків надзвичайних ситу-
ацій з урахуванням індивідуальних моторних особ-
ливостей, використовуючи різні критерії диферен-
ціації курсантів і, в першу чергу, тип соматичної
конституції.
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Подбуцкая Н.В. , Воробьева Е.В. 
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«Харьковский политехнический институт»

Анотація. У статті проведений аналіз таких дефініцій,
як самосвідомість, цінність, самооцінка, “Образ Я”, які
дозволив здійснити дослідження, результатом якого ста-
ло вивчення особливостей самосвідомості студентів
менеджерів, а також його розвитку в процесі професій-
ної підготовки у ВНЗ. Автори поставили такі завдання,
як виявлення ціннісних орієнтацій у студентів менед-
жерів 1 і 4 курси; вивчення особливостей самосвідо-
мості в студентів менеджерів і зрівняти характеристи-
ки самосвідомості студентів менеджерів 1 і 4 курси.
Ключові слова: самосвідомість, цінність, саморозумін-
ня, самоінтерес.
Аннотация. Подбуцкая Н.В., Воробйова Е.В. Особли-
вості формування самосвідомості в студентів-менед-
жерів у процесі професійної підготовки. В статье про-
веден анализ таких дефиниций, как самосознание,
ценность, самооценка, “Образ Я”, которые позволил
осуществить исследование, результатом которого ста-
ло изучение особенностей самосознания студентов ме-
неджеров, а также его развития в процессе профессио-
нальной подготовки в ВУЗе. В процессе проведенного
исследования авторы решили такие задачи, как выяв-
ление ценностных ориентаций у студентов менеджеров
1 и 4 курса; изучение особенностей самосознания у сту-
дентов менеджеров и сравнение характеристик само-
сознания студентов менеджеров 1 и 4 курса.
Ключевые слова: самосознание, ценность, самопонима-
ние, самоинтерес.
Annotation. Podbutskaya N.V., Vorobiova E.V. Features of
formation of consciousness at students - managers during
vocational training. The analyze of next comprehension self-
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consciousness, valuables, self-appraisal and “I conception”
was conducted in this article. That analyze was allowed to
realize research of self-consciousness and its evolution in
process of training of future manager. Also authors solved
next tasks: exposure future manager’s understanding of
valuables; research future manager’s self-consciousness and
comparison of characteristics for first-year and fourth-year
students.
Key words: self-consciousness, valuables, insight, self-
interest.

Введение.
Проблема развития самосознания является

одной из ключевых в психолого-педагогических ис-
следованиях отечественных и зарубежных ученых.
Изучение структуры самосознания, динамики его
развития представляет большой интерес, как в тео-
ретическом, так и в практическом плане, поскольку
позволяет приблизиться к пониманию механизмов
формирования личности, что крайне важно для пе-
дагогов высших учебных заведений (ВУЗ).

Актуальность данного исследования заклю-
чается в анализе особенности формирования само-
сознания у студентов менеджеров и его изменения в
процессе обучения в ВУЗе, т. к. это важный период
личностного и профессионального самоопределения.

Анализ исследований и публикаций свиде-
тельствует о том, что проблеме самосознания посвя-
щено значительное число работ, как в отечествен-
ной, так и в зарубежной психологии.

Теоретической основой работы послужили
исследования отечественных авторов – Л.И. Божо-
вич, И.И. Чесноковой, А.Г. Спиркина, И.С. Кона,
В.В. Столина, М.И. Лисиной и др.; зарубежных –
У. Джемса, Э. Эриксона, К. Роджерса, Р. Бернса и др.
В указанных работах рассматриваются такие про-
блемы как структура самосознания, динамика его
развития в онтогенезе, социально-перцептивные
аспекты самосознания, связанные с особенностями
самооценок, с самосознанием и познанием других
людей и др.

Работа выполнена по плану НИР Нацио-
нального технического университета «Харьковский
политехнический институт».

Формулирование целей работы.
Целью данной статьи является изучение

особенностей самосознания студентов менеджеров,
а также его развития в процессе профессиональной
подготовки в ВУЗе. Авторы ставят перед собой ряд
задач: провести теоретический анализ исследований
по проблеме самосознания; выявить ценностные
ориентации у студентов менеджеров 1 и 4 курса;
изучить особенности самосознания у студентов ме-
неджеров и сравнить характеристики самосознания
студентов менеджеров 1 и 4 курса.

Результаты исследований.
Термины “самосознание”, “представление

о себе” применяются для описания когнитивной
стороны самосознания, знание человека о себе.
Эмоциональная сторона самосознания описывает-
ся с помощью терминов “отношение к себе” и “са-
мооценка”. “Образ Я” рассматривается, как струк-

турное образование самосознания, своего рода
“итоговый продукт” неразрывной деятельности
трех его сторон – когнитивной, эмоциональной и
регуляторной [4].

Самосознание человека не дано непосред-
ственно в переживаниях, оно является результатом
познания, для которого требуется осознание реаль-
ной обусловленности своих переживаний. Оно мо-
жет быть более или менее адекватно. Самосознание,
включая и то или иное отношение к себе, тесно свя-
зано и с самооценкой. Самооценка человека суще-
ственно обусловлена мировоззрением, определяю-
щим нормы оценки.

Самосознание – не изначальная данность,
присущая человеку, а продукт развития; при этом
самосознание не имеет своей отдельной от личнос-
ти линии развития, но включается как сторона в
процесс ее реального развития. В ходе этого разви-
тия, по мере того как человек приобретает жизнен-
ный опыт, перед ним не только открываются все
новые стороны бытия, но и происходит более или
менее глубокое переосмысливание жизни. Этот про-
цесс ее переосмысливания, проходящий через всю
жизнь человека, образует самое сокровенное и ос-
новное содержание его существа, определяет моти-
вы его действий и внутренний смысл тех задач, ко-
торые он разрешает в жизни [3].

Во многих психологических и педагогичес-
ких исследованиях проблема изучения самосозна-
ния является одной из центральных. Большинство
исследователей проблемы самосознания считают,
что самосознание – это, прежде всего, процесс, с
помощью которого человек познаёт себя и относит-
ся к самому себе.

Таким образом, самосознание это процесс,
который позволяет человеку приобретать жизнен-
ный опыт, а также в различной степени переосмыс-
ливать жизнь и тем самым определять мотивы сво-
их действий и внутренний смысл тех задач, которые
он разрешает в жизни. Следовательно, наличие цен-
ностей является одним из решающих факторов для
успешной реализации процесса самосознания.

В научной литературе понятию “ценность”
даются множество определений: одни имеют общий
смысл, другие рассматривают ценность посредством
тесной связи с потребностями, мотивами, целями,
интересами, идеалами и нормами.

В психологическом словаре А.В. Петровс-
кого и М.Г. Ярошевского “ценность” – любой
“объект” (в том числе и идеальный), имеющий жиз-
ненно важное значение для субъекта [2].

В широком понимании в качестве ценнос-
ти могут выступать не только абстрактные привле-
кательные смыслы или ситуативные ценности, но и
стабильно важные для личности конкретные мате-
риальные блага. В более узком значении мы гово-
рим о ценностях как о духовных идеях, заключён-
ных в понятиях, которые имеют высокую степень
обобщения.

Понятие личность не может рассматривать-
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ся в отрыве от социальной среды, общества. Исход-
ным мотивом индивидуальных характеристик чело-
века как личности, по мнению Б.Г. Ананьева, явля-
ется его статус в обществе, ровно, как и статус
общности, в которой складывалась и формировалась
данная личность. На основе социального статуса
личности формируются системы её социальных ро-
лей и ценностных ориентаций. Статус, роли и цен-
ностные ориентации, образуя первичный класс лич-
ностных свойств ,  определяют особенности
структуры и мотивации поведения, и, во взаимодей-
ствии с ними, – характер и склонности человека. В
этой связи Б.Г. Ананьев рассматривает ценностные
ориентации как одно из центральных звеньев в ком-
плексном изучении личности и закономерностей её
развития [1].

С.Л. Рубинштейн также писал, что “ценно-
сти – …производны от соотношения мира и чело-
века, выражая то, что в мире, включая и то, что со-
здаёт человек в процессе истории, значимо для
человека” [3].

Таким образом, мы видим, что категория
“ценность” является важнейшей в изучении лично-
сти и группы, так как, зная систему мотивов, нормы
и ценностные ориентации личности, легче понять
особенности её самочувствия в группе и поведения
в ней. Следовательно, чтобы охарактеризовать груп-
пы по каким-либо существенным параметрам необ-
ходимо выявить наличие ценностей и ценностных
ориентаций.

Поскольку целью данной статьи выступает
анализ особенности сферы самосознания личности
студентов-менеджеров, то авторами было проведе-
но исследование, которое состояло из 3 этапов:
1) выявление ценностных ориентаций у студентов
менеджеров 1 и 4 курса; 2) изучение особенностей
самосознания у студентов менеджеров; 3) сравнение
характеристик самосознания студентов менеджеров
1 и 4 курса.

В исследовании принимала участие группа
студентов первого и четвёртого курсов. Испытуемые
обучаются в Национальном техническом универси-
тете “Харьковском политехническом институте” на
экономическом факультете. Первая группа – 26 сту-
дентов первого курса, вторая – 20 студентов четвёр-
того курса.

В процессе исследования использовались
следующие методы и методики: метод наблюдения
использовался для фиксации поведенческих особен-
ностей в группах; метод беседы использовался для
уточнения данных полученных в ходе наблюдения;
методика личностного дифференциала адаптирован-

ная в НИИ им. В. М. Бехтерева; методика “ценност-
ные ориентации” М. Рокича; тест-опросник само-
отношения В.В. Столина.

Методика личностного дифференциала
дала авторам возможность изучить определенные
свойства личности, ее самосознания и межличнос-
тных отношений. Результаты диагностирования
представлены в табл. 1.

Материалы таблицы свидетельствуют о том,
что первокурсники, как и четверокурсники положи-
тельно оценивают, принимают себя, склонны осоз-
навать себя как носителя позитивных, социально
желательных качеств и в определенном смысле до-
вольны собой. Показатели высокого уровня по шка-
ле “Оценка” в целом высоки у всех испытуемых,
однако в процессе обучения положительное оцени-
вание себя возрастает, о чем свидетельствуют полу-
ченные данные: студенты первого курса –84,7%,
четвертого – 95%.

По шкале “Силы” результаты позволяют
говорить о том, что половина испытуемых (53,2% и
50%) имеют средний уровень развития. Высокий
уровень развития по шкале “Сила” имеют 35,3%
первокурсников и 40% студентов 4-го курса, т.е. мы
можем предположить, что во время обучения неко-
торое число будущих менеджеров обретают уверен-
ность в себе, независимость и начинают рассчиты-
вать на собственные силы в трудных ситуациях.

Показатели шкалы “Активность” дают воз-
можность утверждать, что большинство студентов
1 и 4 курсов высоко активны, общительны (73,3% и
75%). Т.е., по нашим данным, на развитие активно-
сти не влияет обучение в ВУЗе.

Следующим этапом исследования явилось
диагностирование испытуемых с помощью методи-
ки “Ценностные ориентации” М. Рокича.

Результаты исследования свидетельствуют
о том, что ранги большинства терминальных цен-
ностей имеют небольшую разницу между 1 и 4 кур-
сом. Только одна терминальная ценность – матери-
ально обеспеченная жизнь – имеет разницу в
ранжировании двумя группами на 4 единицы, чет-
верокурсники поставили ее на 9 место, а первокур-
сники на 5 различия в рангах. Первые три ранга
полностью совпали: на первое место студенты 1 и 4
курсов поставили здоровье, на второе – любовь, на
третье – наличие верных друзей. Можно предполо-
жить, что здоровье попало на первое место в связи
с загрязненной окружающей средой, неправильным
питанием и распространенностью у молодежи вред-
ных привычек. Для юношеского возраста, как ран-
него, так и позднего периода, свойственен интерес

высокий средний низкий уровень развития (%) 
шкала 1 курс 4 курс 1 курс 4 курс 1 курс 4 курс 

Оценка 84,7 95 11,5 5 3,8 0 
Сила 35,3 40 53,2 50 11,5 10 
Активность 73,3 75 19 25 7,7 0 
 

Таблица 1
Результаты диагностики студентов-менеджеров с помощью методики ЛД (1 и 4 курс)
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к противоположном у полу, следствием которого
является возникновение влюбленности, а также
свойственна потребность в друзьях, которые могли
бы выслушать о тех проблемах, с которыми сталки-
вается юноша или девушка данного возраста.

На четвертом месте у студентов 1 курса –
уверенность в себе, на пятом – материально обеспе-
ченная жизнь, на шестом – счастливая семейная
жизнь, на седьмом – интересная работа, на восьмом –
жизненная мудрость, на девятом – активная деятель-
ная жизнь, на десятом – свобода, на 11-м – развитие,
на 12-м – познание, на 13-м – продуктивная жизнь,
на 14-м – общественное призвание, на 15-м – твор-
чество, на 16-м – красота природы и искусства, на
17-м – развлечения, на 18-м – счастье других.

На четвертом месте у студентов 4 курса –
счастливая семейная жизнь, на пятом – жизненная
мудрость, на шестом – активная деятельная жизнь,
на седьмом – уверенность в себе, на восьмом – инте-
ресная работа, на девятом – материально обеспечен-
ная жизнь, на десятом – свобода, на 11-м – познание,
на 12-м – развитие, на 13-м – продуктивная жизнь,
на 14-м – общественное призвание, на 15-м – твор-
чество, на 16-м – счастье других, на 17-м – красота
природы и искусства, на 18-м – развлечения.

Проанализировав результаты исследования,
можно сказать, что иерархия терминальных ценно-
стей практически не отличается у студентов 1-го и
4-го курсов, обучающихся на специальности “Ме-
неджмент”.

Далее авторами были проанализированы
инструментальные ценности, которые проранжиро-
вали студенты-менеджеры. Результаты свидетель-
ствуют о наличии существенных отличий между
позициями тех или иных ценностей. Так, например,
твердая воля первокурсниками поставлена на вто-
рое место, а 4-курсниками – на 15. Аккуратность
испытуемые первой выборки поставили на 13 мес-
то, а испытуемые второй – на 4. Одинаково проран-
жированы были следующие ценности – высокие зап-
росы (17), непримиримость к недостаткам в себе и
других (18), рационализм (9) и чуткость (14).

К первым трем важным инструментальным
ценностям студенты 1-го курса отнесли образован-
ность, твердую волю и ответственность, на четвер-
том месте находится воспитанность, на пятом – че-
стность, на шестом – жизнерадостность, на седь-
мом – независимость, на восьмом – смелость, на
девятом – рационализм, на десятом – терпимость,
на 11-м – эффективность, на 12-м – самоконтроль,
на 13-м – аккуратность, на 14-м – чуткость, на 15-
м – широта взглядов, на 16-м – исполнительность,
на 17-м – высокие запросы, на 18-м – непримири-
мость к недостаткам других.

Студенты 4-го курса на первые три места
поставили – воспитанность, жизнерадостность, об-
разованность, на четвертом месте находится аккурат-
ность, на пятом – независимость, на шестом – ответ-
ственность, на седьмом – честность, на восьмом –
терпимость, на девятом – рационализм, на десятом –

широта взглядов, на 11-м – исполнительность, на 12-
м – эффективность, на 13-м – самоконтроль, на 14-
м – чуткость, на 15-м – твердая воля, на 16-м – сме-
лость, на 17-м – высокие запросы, на  18-м –
непримиримость к недостаткам других.

Две группы испытуемых такую инструмен-
тальную ценность, как образованность поставили на
одно из первых трех мест, это говорит о том, что
студентам и первого и четвертого курсов важно по-
лучить образование, быть образованным самому, и
общаться с другими образованными людьми.

Студенты 4-го курса внесли воспитанность
в ранг самой важной ценности, это может объяснять-
ся тем, что во время обучения они поняли такую
причинно-следственную связь: воспитанность – хо-
рошее отношение со стороны окружающих. Кроме
того, такую ценность, как жизнерадостность четве-
рокурсники поставили на второе место, это свиде-
тельствует о том, что им необходима жизнерадост-
ность для приятного общения со сверстниками.

Первокурсники к наиболее важным ценно-
стям отнесли твердую волю и ответственность, это
может объясняться тем, что поступившие студенты
хотят самореализоваться, а это возможно сделать
при наличии ответственности и твердой воли.

Результаты исследования с помощью тес-
та-опросника самоотношения В.В.Столина пред-
ставлены в таблице 2.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что
по шкале “Интегральное чувство” высокие показа-
тели имеют больший процент первокурсников
(84,6%), что говорит о более развитом внутреннем
чувстве “за” и “против”, по сравнению со студента-
ми 4 курса (65 %).

По шкале “Самоуважение” между двумя
выборками есть видимые отличия, больше полови-
ны четверокурсников (55%) имеют высокий уровень
развития самоотношения, что говорит о том, что они
больше верят в свои силы, способности, самостоя-
тельность, чем первокурсники.

По шкале “Аутосимпатия” у первого курса
показатели выше (73%), что говорит об одобрении
себя в целом, доверии к себе и о позитивной само-
оценке.

По шкале “Ожидаемое отношение от дру-
гих” показатели у четвертого курса выше (80%), по
сравнению с первокурсниками (69,2%), это свиде-
тельствует о том, что четверокурсники больше ожи-
дают от других людей положительного отношения,
уважения их достоинств и т.д.

По шкале “самоинтерес” показатели в двух
выборках практически не отличаются, т.е. не изме-
няются в течение обучения (34,6% и 35%), и перво-
курсники и четверокурсники близки себе, интере-
суются собственными мыслями и чувствами, готовы
общаться с собою “на равных”.

Практически одинаковое количество буду-
щих менеджеров (61,5% и 60%), как первого, так и
четвертого курсов имеют высоко развитую самоуве-
ренность, т.е. как в начале учебы студенты готовы
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воплотить в жизнь задуманное, так и в конце они
оптимистично и уверенно идут к тому, чтобы воп-
лотить свои планы в жизнь.

Необходимо отметить, что заинтересован-
ность выглядеть лучше со стороны, для других боль-
ше выражена у студентов 4-го курса, т.е. этот инте-
рес по шкале “Отношение других” развивается в
течение учебы в институте.

По шкале “Самопринятие” нами были по-
лучены результаты, которые свидетельствуют о том,
что как в начале, так и в конце обучения студенты
принимают себя, относятся дружественно к своей
личности (38,5% и 35%).

Саморуководство (самопоследователь-
ность) развивается во время обучения в институте,
так высокий уровень саморуководства имеют пер-
вокурсников 42,3%, 50% студентов 4-го курса.

По шкале “Самообвинение” нами были по-
лучены интересные данные. Высокий уровень са-
мообвинения имеют 15,4% первокурсников и ни
одного из опрошенных студентов 4-го курса, тогда
как низкий уровень самообвинения имеют большее
количество будущих менеджеров четверокурсни-
ков – 80%, по сравнению с первокурсниками –
65,4%.

К себе, как интересной личности относятся
46,2% студентов 1-го курса и 35% студентов 4-го
курса, т.е. за время обучения некоторые будущие
менеджеры теряют к себе интерес, как собеседнику,
другу и т.д.

За время обучения почти вдвое вырастает
процент студентов, которые понимают себя: с 26,9%
до 55%. Можно сказать, что обучение по специаль-
ности “Менеджмент” положительно влияет на са-
мопонимание студента.

Выводы.
Таким образом, проведенное исследование

позволяет нам говорить о том, что обучение по спе-
циальности “Менеджмент” положительно влияет на
развитие и формирование компонентов самосозна-
ния, а именно студенты более положительно отно-
сятся к своей личности, понимают себя, обретают
уверенность в себе, независимость и рассчитывают

на собственные силы в трудных ситуациях. Все эти
качества личности будущего менеджера являются
неотъемлемыми составляющими эффективной про-
фессиональной деятельности.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
формирования самосознания у студентов-менедже-
ров в процессе профессиональной подготовки.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАНГРОЛА ПРИ

ДИСПЕПСИИ У БОЛЬНЫХ С
ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКИМ

СИНДРОМОМ
Прихода И.В.

Луганский национальный педагогический
университет имени Тараса Шевченко

Аннотация. Применение ферментного препарата Панг-
рол 20000 у больных с постхолецистэктомическим син-
дромом способствовало диспепсического и болевого
синдрома, а также не сопровождалось побочными эф-
фектами. Лечение позволяет эффективно и безопасно
устранять синдром диспепсии у больных.. Коррекция
синдрома диспепсии у больных Пангролом  более эф-
фективна и безопасна, чем терапия препаратом Креон.
Терапия Пангролом  улучшает качество жизни больных.
Ключевые слова: Пангрол 20000, постхолецистэктоми-
ческий синдром.
Анотація. Прихода І.В. Ефективність та безпечність ви-
користання Пангролу при диспепсії у хворих на постхо-

Таблица 2
Показатели самоотношения у студентов-менеджеров 1-го и 4-го курсов

вы с о к и й  с р е д н и й  н и з к и й  у р о в е н ь  р а з ви ти я  ( % )  
ш к ал а  1  к у р с  4  к у р с  1 к ур с  4  к ур с  1  к ур с  4  к ур с  

и н т е г р а л ь н о е  ч ув с т в о  8 4 ,6  6 5  1 5 ,4  3 5  0  0  
с а м о у в а ж е н и е  2 9 ,9  5 5  6 6 ,3  4 5  3 ,8  0  
а у т о с и м п а т и я  7 3  5 5  1 1 ,6  4 0  1 5 ,4  5  
о ж и д а н и е  +  о т н ош е н и я  6 9 ,2  8 0  2 7  2 0  3 ,8  0  
с а м о и н т е р е с  3 4 ,6  3 5  6 5 ,4  6 5  0  0  
с а м о у в е р е н н о с т ь  6 1 ,5  6 0  1 9 ,3  2 5  1 9 ,2  1 5  
о т н ош ен и е  д р у г и х  3 0 ,8  5 5  6 1 ,5  4 5  7 ,7  0  
с а м о п р и я т и е  3 8 ,5  3 5  3 0 ,7  5 0  3 0 ,8  1 5  
с а м о р у к о в о д с тв о  4 2 ,3  5 0  2 3 ,1  2 0  3 4 ,6  3 0  
с а м о о б в и н е н и е  1 5 ,4  0  1 9 ,2  2 0  6 5 ,4  8 0  
с а м о и н т е р е с  4 6 ,2  3 5  5 0  5 5  3 ,8  1 0  
с а м о п о н и м ан и е  2 6 ,9  5 5  5 3 ,9  3 0  1 9 ,2  1 5  
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лецистектомічний синдром. Застосування ферментного
препарату Пангрол 20000 у хворих на постхолецистек-
томічний синдром сприяло зникненню диспепсичного і
больового синдрому, а також не супроводжувалося по-
бічними ефектами. Лікування дозволяє ефективно й без-
печно усувати синдром диспепсії у хворих.. Корекція
синдрому диспепсії у хворих Пангролом  більше ефек-
тивна й безпечна, чим терапія препаратом Креон. Тера-
пія Пангролом  поліпшує якість життя хворих.
Ключові слова: Пангрол 20000, постхолецистектоміч-
ний синдром.
Annotation. Prikhoda I.V. Efficacy and safety of use Pangrol
of dyspepsia for patients with postcholecystectomic
syndrome. Usage of the treatment preparation Pangrol
20000 for patients with postcholecystectomic syndrome
promoted disappearance of dyspeptic syndrome and painful
syndrome as there were no side effects. Treatment allows
to eliminate effectively and safely a set of symptoms of a
dyspepsia at patients.. Correction of a set of symptoms of a
dyspepsia at patients Pangrol is more effective and is safe,
than therapy by preparation Kreon. Therapy Pangrol
enriches quality of life of patients.
Key words: Pangrol 20000, postcholecystectomic syndrome.

Введение.
Постхолецистэктомический синдром

(ПХЭС) – собирательное понятие. Под ним пони-
мают заболевания, прямо или косвенно связанные с
операцией холецистэктомии, а также заболевания,
прогрессирующие в результате операции [1, 2, 3].

Многие клиницисты считают это опреде-
ление малоудачным (Ситенко В.М., Нечай А.И.,
1972) или даже неправомочным (Маят В.С., 1980;
Иванченкова Р.А., 1986), так как оно достаточно
неопределенно, не отражает причин возникнове-
ния и сущности различных патологических процес-
сов, наблюдаемых у больных после холецистэкто-
мии. Более того, это определение само по себе не
нацеливает врача на конкретные средства помощи
больному. Однако вследствие простоты и емкости
оно нашло широкое распространение в клиничес-
кой практике и является как бы напоминанием вра-
чу, направляющему больного на холецистэктомию,
что при неполноценном предоперационном обсле-
довании и технических погрешностях при выпол-
нении операции больной обрекается на многолет-
ние страдания [1].

 Большинство авторов включают в класси-
фикацию ПХЭС все патологические изменения, воз-
никающие в организме после холецистэктомии, хотя
в отдельных случаях причинно-следственные отно-
шения труднодоказуемы. Другие авторы предлага-
ют использовать другое определение заболевания –
„истинный ПХЭС”, включая в это понятие только
рецидивы печеночной колики вследствие произве-
денной холецистэктомии, т. е. группу тех осложне-
ний, которые обусловлены ошибками, допущенны-
ми во время холецистэктомии. В эту группу входят
резидуальные камни гепатикохоледоха, патологичес-
ки измененная культя пузырного протока, стенози-
рующий папиллит, посттравматическая рубцовая
стриктура общего желчного протока, оставленная
часть желчного пузиря. Ряд авторов признают, что
„истинного ПХЭС” нет. По их мнению, жалобы

больных после холецистэктомии связаны с наличи-
ем заболеваний, не распознанных до холецистэкто-
мии, с недостаточным обследованием больного до
и во время операции, недостаточной технической
подготовкой хирурга, повторным камнеобразовани-
ем, которое может не иметь никакого отношения к
оперативному вмешательству [2, 3, 4].

 Своевременная, технически и тактически
грамотно выполненная холецистэктомия в большом
проценте случаев приводит к улучшению функцио-
нального состояния гепатодуоденопанкреатической
системы. При длительном и рецидивирующем те-
чении холелитиаза в органах, анатомически и функ-
ционально связанных между собой, возникают нео-
братимые структурные изменения. Отмеченные
нарушения часто являются причиной неудовлетво-
рительных результатов хирургического лечения жел-
чнокаменной болезни. Однако центральное место в
вопросах ПХЭС занимает неадекватное хирургичес-
кое вмешательство. По данным статистических ис-
следований, неудовлетворительные результаты,
обусловленные техническими и тактическими ошиб-
ками, составляют 12 – 20% [2, 3, 4].

 Патологические изменения в организме,
наблюдаемые после холецистэктомии, очень разно-
образны и далеко не всегда ограничиваются только
билиарным трактом. Больных после операции бес-
покоят различные по интенсивности боли в эпигаст-
рии, ранние или поздние рецидивы печеночной ко-
лики, желтуха, диспепсические явления и т. д.
Последствия холецистэктомии (выпадение основной
функции желчного пузыря) наблюдаются лишь у еди-
ничных больных. Наиболее часто причиной страда-
ния в этих случаях являются заболевания органов
гепатодуоденопанкреатической системы [1, 2, 3, 4, 5].

 Работа выполнена по плану НИР Луганс-
кого национального педагогического университета
имени Тараса Шевченко.

 Формулирование цели исследования.
 Целью исследования была оценка эффек-

тивности и безопасности использования препарата
Пангрол 20000 (панкреатин, BERLIN-CHEMIE, Гер-
мания) в сравнении с эффективностью и безопасно-
стью препарата Креон (панкреатин,  SOLVAY
PHARMA, Германия) в лечении диспепсии у боль-
ных с ПХЭС.

 Материалы и методы исследования.
 Исследование было организовано как про-

стое контролируемое. Все пациенты были полнос-
тью информированы о целях, задачах и содержании
исследования и дали добровольное согласие на уча-
стие в нем.

 Эффективность препаратов панкреатина
изучали на основании субъективной оценки выра-
женности основных симптомов диспепсии, потреб-
ности в диете с ограничением жиров и экстрактив-
ных веществ и потребности в приеме спазмолитиков,
а также содержания нейтрального жира и жирных
кислот в копрограмме до и после 2-х недель лече-
ния. В процессе исследования у больных регистри-
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ровали нежелательные эффекты лечения.
 Критериями эффективности лечения слу-

жили:
- исчезновение или нивелирование до 1 балла

симптомов диспепсии у 75% и более пациен-
тов выборки;

- исчезновение или уменьшение до незначитель-
ного содержания нейтрального жира в копрог-
рамме у 75% и более пациентов выборки;

- оценка 75% и более пациентами выборки умень-
шения потребности в диете с низким содержа-
нием жира;

- признание лечения не менее чем эффективным
75% и более пациентами выборки.

 До и после окончания 2-х недельного кур-
са лечения пациенты и врач оценивали выражен-
ность таких симптомов, как боль в животе, вздутие
живота, расстройства стула, изжога. Пациенты ана-
логично оценивали потребность в диете с ограни-
чением жиров и экстрактивных веществ и потреб-
ность в приеме спазмолитиков. Врач исходно и по
окончании терапии оценивал выраженность боли
при пальпации живота и вздутие живота. И пациен-
ты, и врач оценивали выраженность симптомов от 0
до 3 баллов с применением аналоговой шкалы, в
соответствии с которой: 0 баллов – симптом отсут-
ствует, 1 балл – симптом слабый, 2 балла – симптом
средней силы, 3 балла – симптом выражен.

 Исходно и по окончании лечения у боль-
ных стандартно определяли уровень амилазы плаз-
мы, лейкоциты периферической крови и содержа-
ние нейтральных кислот и жирных кислот в
копрограмме, а также при эндоскопии регистриро-
вали кислотность содержимого желудка.

 По окончании терапии пациент субъектив-
но оценивал ее эффективность на основании выра-
женности жалоб и клинических проявлений диспеп-
сии до и после лечения, а также потребности в
соблюдении диеты и приеме спазмолитиков до и пос-
ле лечения. Субъективная оценка эффективности
лечения врачом была основана на выраженности
клинических проявлений диспепсии и содержании
нейтрального жира в копрограмме до и после лече-
ния. И пациент, и врач субъективно оценивали эф-
фективность лечения по 3-бальной шкале (от 0 до 3
баллов).

 Нежелательные эффекты лечения у паци-
ентов оценивали в баллах от 1 до 3. Отсутствие не-
желательных эффектов оценивали в 1 балл; 2 балла
– незначительные нежелательные эффекты, не по-
влекшие прерывания лечения; 3 балла – нежелатель-
ные эффекты, связанные с лечением и приведшие к
прерыванию лечения.

 Критерии включения пациентов в исследо-
вание:
- возраст 18 – 75 лет;
- синдром диспепсии;
- состояние вне обострения хронического панк-

реатита;
- состояние вне обострения хронического каль-

кулезного холецистита;
- согласие больного соблюдать больничный ре-

жим и диету №5 «А» по Певзнеру.
 Критерии исключения пациентов из иссле-

дования:
- обострение или декомпенсация любого из хро-

нических заболеваний внутренних органов;
- функциональные заболевания ЖКТ в анамне-

зе;
- ожирение > III степени;
- постоянный прием каких-либо фармакологичес-

ких препаратов;
- злоупотребление алкоголем;
- несоблюдение условий исследования.

 В исследование были включены 60 боль-
ных с ПХЭС, разделенные на 2 клинические груп-
пы:
- основная клиническая группа (30 человек) – в

течение 2-х недель получали Пангрол 20000 по
3 таблетки в сутки, по 1 таблетке непосредствен-
но после основного приема пищи на фоне стан-
дартной диеты №5 «А» по Певзнеру;

- контрольная клиническая группа (30 человек)
– в течение 2-х недель получали Креон 10000
по 6 таблеток в сутки, по 2 таблетки непосред-
ственно после основного приема пищи на фоне
стандартной диеты №5 «А» по Певзнеру.

 Рандомизация основной и контрольной
клинических групп проводилась методом случайных
чисел.

 Статистическая обработка полученных ре-
зультатов проводилась с вычислением критерия
Стьюдента для парных переменных и применением
χ2-теста для оценки достоверности различий диск-
ретных значений. Достоверность полученных дан-
ных и межгрупповых различий: р < 0,05.

 Результаты исследования и их обсужде-
ние.

 Демографическая характеристика обследо-
ванных больных, включенных в исследование пред-
ставлена в таблице 1.

Целевые данные анамнеза и клинические
данные пациентов, включенных в исследование,
представлены в таблице 2.

При анализе этих данных установлено, что
из фонових или сопутствующих заболеваний у боль-
ных наиболее часто встречались ишемическая бо-
лезнь сердца, артериальная гипертензия, а также
ожирение. Кроме того, у 38% пациентов основной
клинической группы и 41% пациентов контрольной
клинической группы, несмотря на нормальную или
несколько сниженную кислотность в теле желудка,
антральный отдел желудка был декомпенсирован-
ным, что может быть отражением дефицита секре-
ции бикарбоната поджелудочной железой.

 Выраженность основных жалоб, сопут-
ствующих ПХЭС, и их динамику на фоне лечения
пациенты оценивали с использованием аналоговой
шкалы (таблица 3).

Динамику содержания нейтрального жира
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в копрограмме на фоне лечения оценивали полуко-
личественно на фоне стандартной диеты №5 «А» по
Певзнеру (таблица 4).

Нежелательные эффекты лечения, не при-
ведшие к прекращению терапии (категория 2), были
зарегистрированы в одном случае у больного конт-
рольной клинической группы, принимавшего Кре-
он: к 8-м суткам лечения была выявлена крапивни-
ца на внутренней поверхности обоих бедер, не
требовавшая лечения и не приведшая к прекраще-
нию терапии, поскольку самостоятельно исчезла

через 24 часа. У пациентов основной клинической
групп, принимавших Пангрол, нежелательные эф-
фекты лечения не наблюдались. Таким образом,
Пангрол имел более высокий профиль безопаснос-
ти по сравнению с препаратом Креон.

 Больные оценивали эффективность лече-
ния субъективно с применением вышеуказанной
аналоговой шкалы от 0 до 3 баллов. Критерию «вы-
сокоэффективно» соответствовала оценка 3 балла
(таблица 5).

При общей объективной оценке эффектив-

Показатель Основная группа (n=30) Контрольная группа (n=30) 
Возраст (M±SD) 57,4±2,5 58,3±2,6 
Пол, м:ж (%) 33:67 35:65 
Вес (кг) 75,5±5,2 76,2±6,2 
Анамнез ПХЭС (лет) 3,2±0,7 3,4±0,8 
 

Таблица 1.
Демографическая характеристика обследованных больных, включенных в исследование

Таблица 2.
Клиническая характеристика обследованных больных, включенных в исследование

Показатель Основная группа (n=30) Контрольная группа (n=30) 
ИБС  18 19 
АГ 19 20 
Ожирение 12 14 
ХОБЛ 3 4 
ЯБ 5 6 
Кислотность желудка 
(ед. рН) 
С 
А 

 
2,13±0,3 
3,32±0,7 

 

 
 

2,14±0,4 
3,38±0,8 

Декомпенсация 
ощелачивания в 
антральном отделе 
желудка (%) 

 
38 

 
41 

Амилаза крови (Е/л) 205,5±36,2 208,3±38,8 
Лейкоциты крови (Ч 
109/л) 

6,3±1,2 
 

6,5±1,3 
 

 Таблица 3.
Динамика жалоб обследованных больных на фоне лечения (оценка пациентом в баллах, % от n)

После лечения  
Симптом 

 

 
Баллы 

 
Исходно Основная группа 

(n=30) 
Контрольная 
группа (n=30) 

3 32 4* 7 
2 36 12* 22 
1 17 5* 40 

Боль в животе 

0 11 73* 31 
3 16 3* 7 
2 50 28* 41 
1 11 40* 50 

Вздутие живота 

0 15 17* 4 
3 17 0* 13 
2 30 11* 25 
1 41 46* 33 

Нарушения стула 

0 6 48* 11 
3 32 0 0 
2 46 5* 47 
1 18 50* 33 

Потребность в 
диете 

0 0 40* 18 
 Примечание: * – достоверность межгрупповых различий.
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ности лечения оказалось, что терапия Пангролом
была достоверно более успешной при анализе каж-
дого из пяти выбранных критериев эффективности
(таблица 6).

Выводы.
1. Лечение Пангролом (BERLIN-CHEMIE, Герма-

ния) позволяет эффективно и безопасно устра-
нять синдром диспепсии у больных с ПХЭС.

2. Коррекция синдрома диспепсии у больных с
ПХЭС Пангролом (BERLIN-CHEMIE, Герма-
ния) более эффективна и безопасна, чем тера-
пия препаратом Креон.

3. Терапия Пангролом (BERLIN-CHEMIE, Герма-
ния) улучшает качество жизни больных с синд-
ромом диспепсии при ПХЭС, поскольку умень-
шает потребность в соблюдении диеты с низким
содержанием жира и экстрактивных веществ.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
применения Пангрола у больных с постхолецистэк-
томическим синдромом.
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РІВЕНЬ НЕРВОВО-ПСИХІЧНОЇ СТІЙКОСТІ
У СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ,
ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ З КІОКУШИНКАЙ

КАРАТЕ
Саєнко В. Г.

Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка
Інститут фізичного виховання і спорту

Анотація. В статті досліджується рівень нервово-псих-
ічної стійкості у спортсменів різної кваліфікації, які
спеціалізуються з кіокушинкай карате в змагальному
періоді тренувань. Визначені параметри показників
нервово-психічної стійкості у спортсменів різної квал-

Таблица 5.
Оценка обследованными больными эффективности лечения (0 – 3 балла, % от n)

Примечание: * – достоверность межгрупповых различий.
Таблица 6.

Объективная оценка эффективности лечения (% от n)

Примечание: * – достоверность межгрупповых различий.

 
Критерии эффективности (>75% от n) 

 

Основная группа 
(n=30) 

Контрольная 
группа (n=30) 

Боль в животе 87 81 
Вздутие живота 69* 52 

Исчезновение или 
нивелирование  
симптомов диспепсии Нарушения стула 94* 55 
Исчезновение или нивелирование содержания нейтрального 
жира в копрограмме  

85* 39 

Уменьшение потребности в низкожировой диете 96* 59 
Признание лечения не менее чем эффективным 100* 68 
 

Таблица 4.
Динамика содержания нейтрального жира в копрограмме у обследованных больных на фоне лечения (при

полуколичественной оценке, % от n)
После лечения  

Симптом 
 

 
Полуколичественная оценка 

 
Исходно Основная 

группа (n=30) 
Контрольная 
группа (n=30) 

Много 70 0* 7 
Умеренно 16 21* 50 
Мало 4 55* 30 

Содержание 
нейтрального 
жира 

Нет 0 22* 7 
 Примечание: * – достоверность межгрупповых различий.

Основная группа  
(n=30) 

Контрольная группа (n=30) 

27* 15 
73* 54 
0* 31 

 
 

Высокоэффективное 
Эффективное 

Малоэффективное 
Неэффективное 0 0 
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іфікації у всіх чотирьох вагових категоріях. У каратистів
зі зростом кваліфікації укріплюється стан нервової си-
стеми, а спортсмени в тренувальній і змагальній діяль-
ності з більш високою майстерністю піддаються впли-
ву негативним факторам в меншій мірі.
Ключові слова: нервово-психічна стійкість, кіокушин-
кай карате, тренування, спортсмен.
Аннотация. Саенко В.Г. Уровень нервно-психической
устойчивости у спортсменов различной квалификации,
специализирующихся в киокушинкай каратэ. В статье
исследуются уровень психологической устойчивости у
спортсменов различной квалификации, специализиру-
ющихся в киокушинкай каратэ в соревновательном пе-
риоде тренировки. Определены параметры показателей
нервно-психической стойкости у спортсменов разной
квалификации во всех четырех весовых категориях. У
каратистов с ростом квалификации укрепляется состо-
яние нервной системы, а спортсмены в тренировочной
и соревновательной деятельности с более высоким ма-
стерством подвергаются влиянию отрицательным фак-
торам в меньшей мере.
Ключевые слова: нервно-психическая устойчивость,
киокушинкай каратэ, тренировка, спортсмен.
Annotation. Saenko V.G. Level of psychological stability
at the sportsmen of a different qualification, specializing
in кyoкushinkai karate. Level of psychological stability at
the sportsmen of a different qualification, specializing in
кyoкushinkai karate in the competitive period of training
were studied in the article. Parameters of parameters of
psychological stability sportsmen of different qualification
in all four weight categories are defined. At karatekas with
body height of qualification the state of nervous system
becomes stronger, and sportsmen in training and
competitive activity with more great skill influence
influence to the negative factors in a smaller standard.
Key words: level of psychological stability, кyoкushinkai
karate, training, sportsman.

Вступ.
Спортивна діяльність в тренувальному про-

цесі вимагає високого рівня психологічної напруже-
ності, що доведено спеціалістами з різних видів
спорту. Особливо динамічне зростання психологіч-
ного напруження фіксується в контактних видах єди-
ноборств, до яких відноситься і кіокушинкай кара-
те. Спортивна діяльність цього виду східних
єдиноборств характеризується повноконтактним
веденням поєдинку і обумовлюється тривожністю
бійців не тільки перед суперником, глядачами та
суддями, але й загрозою отримання значної травми,
наслідків шокового впливу, а інколи ще й існує навіть
загроза життю. Тому каратистам притаманна не
тільки психологічна напруженість, але й психологі-
чна тривожність, що проявляється як у періоді зма-
гань, так і у процесі тренувань. Їх прояв пропорцій-
но залежить від набутого рівня нервово-психічної
стійкості каратистів та від тієї ситуації, що має вплив
на спортсмена в даний момент.

Виходячи з цього у контактному карате при
підготовці спортсменів особливо актуальною є про-
блема пошуку найбільш інформативних психологі-
чних критеріїв, що відображають оцінку ефектив-
ності засобів і методів в тренувальному процесі та
виявляють стан підготовленості каратиста. Для виз-
начення стану психологічної підготовленості кара-
тистів різної кваліфікації у даній роботі використа-

ний психологічний тест В. А. Бодрова „Прогноз”,
за яким передбачається встановлення рівня нерво-
во-психічної стійкості людини. Дана методика оріє-
нтована на оцінку здатності спортсмена зберігати
певний рівень психологічної стабільності й віднов-
люватися стан рівноваги в разі впливу небезпечних
зовнішніх чинників. Фахівцям [3] відомо, що спорт-
смени з високим рівнем нервово-психічної стійкості
мають більші пристосувальні можливості при знач-
них фізичних і психічних навантаженнях та не
схильні до нервових зривів, що обумовлюється біо-
логічними здатностями нервової системи, як захис-
ний механізм для організму. Дана методика дозво-
ляє виявити закономірність зростання поточного
рівня та зміцнення нервово-психічної стійкості зі
зростом спортивної майстерності каратистів. Вико-
ристання отриманих показників у тренувальному
процесі дозволяє контролювати зміни рівня психо-
логічної підготовленості спортсменів та приймати
обґрунтовані рішення щодо коректування тренуваль-
ного процесу в кіокушинкай карате з метою покра-
щення результатів в змагальній діяльності.

Проблемі забезпечення оптимального пси-
хологічного стану в період змагальної діяльності
присвячується ряд публікацій з боксу [9], рукопаш-
ного бою [4, 6], інших видів спортивних єдиноборств
[1-3, 8, 12]. Проте, аналогічні показники психологі-
чної підготовленості не досліджені у спортсменів в
кіокушинкай карате. У попередніх роботах нами вже
проведені дослідження з виявлення характеристик
фізичної [10] та технічної підготовленості [11] в кіо-
кушинкай карате, проте психологічна підготов-
леність залишається не дослідженою. В цій роботі
проводиться визначення показників рівня нервово-
психічної стійкості у спортсменів різної кваліфікації,
які спеціалізуються з кіокушинкай карате.

Робота виконана за Зведеним планом нау-
ково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і
спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді
та спорту на 2006-2010 роки; тема 2.2.3 „Удоскона-
лення підготовленості спортсменів різної кваліфі-
кації в групах видів спорту”.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - виявити рівень нерво-

во-психічної стійкості у спортсменів різної кваліф-
ікації, які спеціалізуються з кіокушинкай карате.

Завдання дослідження - дослідити рівень
нервово-психічної стійкості у спортсменів різної ква-
ліфікації, які спеціалізуються з кіокушинкай карате.

Методи дослідження: 1. Теоретичний
аналіз і узагальнення даних науково-методичної літе-
ратури. 2. Педагогічні випробування (тестування).
3. Методи математичної статистики.

Результати дослідження.
За методикою дослідження проведено ви-

явлення показників психічної підготовленості спорт-
сменів з кваліфікацією від 3 розряду до майстра
спорту за чотирма ваговими категоріями – до 70, до
80, до 90 і понад 90 кілограм, які спеціалізуються з
кіокушинкай карате. Оцінка рівня нервово-психіч-
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ної стійкості каратистів виконана за тестом В. А.
Бодрова „Прогноз”. Тестування спортсменів прово-
дилися в спортивних таборах м. Слов’янськ (липень)
і м. Святогірськ (вересень) у 2006 році в період про-
ведення спортивних зборів на етапі підготовки
збірних Донецької і Луганської областей до кубку
світу з кіокушинкай карате в м. Сідней. Тестування
спортсменів проводилось в змагальному періоді тре-
нувань, коли спортивна підготовленість каратистів
знаходилась на найвищому рівні. Для виконання
поставленого завдання в коло обстеження було вклю-
чено 220 каратистів чоловічої статі різної кваліфі-
кації, серед яких нараховувалось по одинадцять
спортсменів у кожній досліджуваній групі від тре-
тього спортивного розряду до майстра спорту та у
кожній ваговій категорії. Вік каратистів складав від
16 до 30 років, а спортивний стаж від п’яти до 17
років. Всім спортсменам було запропоновано дати
альтернативну відповідь на 84 запитання опитуваль-
ної анкети. Узагальнення відповідей дозволяє опе-
рувати результатами розрахунків, що відображають-
ся кількісними показниками в балах. За оцінками
суб’єктивних даних спортсменів за названим тестом

робиться висновок щодо рівня нервово-психічної
стійкості. Аналіз відповідей дозволяє також вико-
нати уточнення ряду особливостей поведінки та
станів психічної діяльності каратиста в різних ситу-
аціях. Під час обстеження, окрім названого, ведеть-
ся спостереження за поведінкою кожного респон-
дента й при необхідності робляться відповідні
проміжні узагальнення і висновки. Обробка резуль-
татів проводиться за допомогою „ключів” до тесту,
що розроблені і наведені у джерелах [5, с. 444-449;
7, с. 544-548]. За тлумаченням автора залежність між
показниками наступна: нижчі бали відповідають
вищої стійкості нервової системи. За домовленістю
особистісні результати обстеження не розголошу-
ються, а в співбесіді доводяться до кожного карати-
ста особисто. Обробка результатів тестування про-
водилась за допомогою методів математичної
статистики з розрахунком визначення вірогідності
розходжень (Р<0,05) за t-критерієм Стьюдента.

Матеріали тестування каратистів наведені
у табл. 1. Рівень нервово-психічної стійкості у кара-
тистів покращується від третього спортивного роз-
ряду до майстра спорту. Але треба зазначити, що

Рис. 1. Характеристика рівня нервово-психічної стійкості каратистів
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МС  КМС  Назва  показника  
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P  

до  7 0  кг  5 ,91 ±  0 ,2 1 < 0 ,05  10 ,73 ±  0 ,51  > 0 ,0 5 
до  8 0  кг  5 ,09 ±  0 ,4 1 < 0 ,05  9 ,18  ±  0 ,41  < 0 ,0 5 
до  9 0  кг  4 ,18 ±  0 ,3 1 < 0 ,05  8 ,27  ±  0 ,41  > 0 ,0 5 

Р івень  
нервово -псих ічно ї  
стійкості  

понад  90  кг  3 ,00 ±  0 ,3 1 < 0 ,05  8 ,73  ±  0 ,82  > 0 ,0 5 
 

Продовження таблиці 1

Кваліф ікац ія  

МС  КМС  Назва  показника  
Вагова  
категор ія  
каратистів  

mX ±  

P  

mX ±  

P  

до  70  кг  5 ,91  ±  0 ,2 1 < 0 ,05  10 ,7 3 ±  0 ,5 1 > 0 ,05  
до  80  кг  5 ,09  ±  0 ,4 1 < 0 ,05  9 ,18  ±  0 ,4 1 < 0 ,05  
до  90  кг  4 ,18  ±  0 ,3 1 < 0 ,05  8 ,27  ±  0 ,4 1 > 0 ,05  

Р івень  
нервово -психічно ї  
стійкості   

понад  9 0  кг  3 ,00  ±  0 ,3 1 < 0 ,05  8 ,73  ±  0 ,8 2 > 0 ,05  
 

Таблиця 1
Показники рівня нервово-психічної стійкості у спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються з кіо-

кушинкай карате
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статистично значиме (P<0,05) поліпшення резуль-
татів зафіксовано між кандидатами у майстри спорту
і майстрами спорту та від 3 розряду до 1 розряду у
каратистів вагової категорії до 70 кілограм, від 2
розряду до майстра спорту вагової категорії до 80
кілограм, а у вагових категоріях до 90 і понад 90
кілограм – між 2 і 1 розрядами та між кандидатами
у майстри спорту і майстрами спорту. У спортсменів
інших розрядів результати поліпшуються при
P>0,05. Визначається широкий діапазон зміни аб-
солютного значення нервово-психічної стійкості
каратистів вагової категорії до 70 кілограм варіюєть-
ся у межах від 26,73 балів у спортсменів 3 розряду
до 5,91 балів у майстрів спорту. У ваговій категорії
до 80 кілограм – з 24,18 балів у спортсменів 3 роз-
ряду до 5,09 балів у майстрів спорту. Показники
спортсменів вагової категорії до 90 кілограм реєст-
руються на рівні від 23,55 балів у 3 розряду до 4,18
балів у майстрів спорту. Результати вагової категорії
понад 90 кілограм – від 22,91 балів у 3 розряду до
3,00 балів у майстрів спорту. На рис. 1. надана ха-
рактеристика рівня нервово-психічної стійкості ка-
ратистів за ваговими категоріями.

Висновки.
Проведені дослідження дозволили виявити

наступні характеристики, що мають важливе значен-
ня для контролю за психологічної підготовленістю
спортсменів в кіокушинкай карате.

1. Визначені параметри показників нерво-
во-психічної стійкості у спортсменів різної кваліф-
ікації у всіх чотирьох вагових категоріях, які спец-
іалізуються з кіокушинкай карате.

2. Статистично значимі (P<0,05) результа-
ти нервово-психічної стійкості у каратистів зафік-
совані: між кандидатами у майстри спорту і майст-
рами спорту та від 3 розряду до 1 розряду вагової
категорії до 70 кілограм, від 2 розряду до майстра
спорту вагової категорії до 80 кілограм, між 2 і 1
розрядами та між кандидатами у майстри спорту і
майстрами спорту у вагових категоріях до 90 і по-
над 90 кілограм. Між іншими розрядами каратистів,
що не вказані були вище, виявлено зі зростом квал-
іфікації аналогічне збільшення показників нервово-
психічної стійкості, але при Р>0,05.

3. У каратистів зі зростом кваліфікації укр-
іплюється стан нервової системи, а спортсмени в
тренувальній і змагальній діяльності з більш висо-
кою майстерністю піддаються впливу негативним
факторам в меншій мірі.

4. Отримані в ході досліджень дані можуть
використовуватися для контролю за рівнем психо-
логічної підготовленості спортсменів різної квалі-
фікації при побудові тренувального процесу в кіо-
кушинкай карате або в інших контактних бойових
єдиноборствах.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем визна-
чення рівня нервово-психічної стійкості у спорт-
сменів різної кваліфікації, які спеціалізуються з
кіокушинкай карате
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ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА И ОЦЕНОЧНЫЕ
УРОВНИ АНАЭРОБНО-АЭРОБНЫХ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ
КВAЛИФИЦИРОВАННЫХ РАПИРИСТОК

Собчак Анна, Смульский Валерий
Академия физического воспитания и спорта

в Гданьске (Польша)

Аннотация. Статья посвящена изучению факторной
структуры анаэробно-аэробных возможностей квалифи-
цированных польских рапиристок. Выделены ведущие
показатели четырех определяющих факторов: Wmax·kg-

1, VO2max , Wcr· kg-1, HRmax, для которых определены оце-
ночные уровни.
Ключевые слова: рапиристки, аэробные и анаэробные
возможности, факторная структура, оценочные уровни.
Анотація. Собчак А., Смульський В.Л. Факторна струк-
тура і оцінювальні рівні анаеробно-аеробних можливо-
стей кваліфікованих рапіристок. Стаття присвячена
вивченню факторної структури анаеробно-аеробних
можливостей кваліфікованих польських рапіристок.
Виділено провідні показники чотирьох визначальних
чинників: Wmax·kg-1, VO2max , Wcr· kg-1, HRmax, для яких ок-
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реслено оцінювальні рівні.
Ключові слова: рапіристки, аеробні і анаеробні можли-
вості, факторна структура, оцінювальні рівні.
Annotation. Sobczak A., Smulskij V. The factor structure
and estimation levels of anaerobic-aerobic possibilities of
skilled female rapierists. The article introduces the research
of the factor structure of aerobic-anaerobic possibilities of
skilled female rapierists. Next basic indices of four leading
factors were separated: Wmax·kg-1, VO2max , Wcr· kg-1 and
HRmax. The estimation levels for those indices were
calculated.
Key words: female rapierists, anaerobic-aerobic
possibilities, factor structure, estimation levels.

Введение.
Фехтование относится к видам спорта, в

которых требуется проявление определенного уров-
ня как анаэробных, так и аэробных возможностей.
Специфика соревновательной деятельности в дан-
ной спортивной дисциплине предопределяет необ-
ходимость реализации всех механизмов, обеспечи-
вающих как генерацию энергии в организме
(систему АТФ-КФ, гликолитическую и окислитель-
ную), так и ее утилизацию.[1]. Поэтому вполне
объяснимым может быть тот факт, что максималь-
ные показатели аэробной и анаэробной работоспо-
собности у фехтовальщиков проявляются в суще-
ственно меньшей степени по сравнению с
представителями видов спорта преимущественно
анаэробной (бег на короткие и средние дистанции)
или аэробной (марафонский бег, лыжные гонки) на-
правленности [7]. Так, показатель максимального
потребления О2, определяемый у чемпионов Наци-
ональной Атлетической Ассоциации Коледжей
(NCAA) [4], членов Олимпийской команды США [2]
и у фехтовальщиков мирового уровня [3], находил-
ся в диапазоне от 51 ml·кg-1·min-1у чемпионов кол-
леджей до 67 ml·кg-1·min-1 у фехтовальщиков миро-
вого уровня.  В этой связи определенный
теоретический и практический интерес представляет
вопрос об установлении объективных критериев
оценки уровня проявления анаэробной и аэробной
работоспособности фехтовальщиками в зависимо-
сти как от их половых особенностей, так и от уров-
ня их спортивного мастерства. Между тем, имею-
щаяся к настоящему времени в специальной
литературе информация по данному вопросу часто
носит противоречивый и фрагментарный характер,
что требует внесения определенной ясности в его
разрешение.

Учет изложенных выше обстоятельств оп-
ределил цель настоящей работы – определить фак-
торную структуру и оценочные уровни проявления
квалифицированными рапиристками анаэробно-
аэробных возможностей.

Материалы и методы.
В исследовании, проведенном в соревнова-

тельном периоде 2005 г., приняли участие 11 рапи-
ристок, являющихся членами сборной команды ПНР
по фехтованию (этап максимальной реализации ин-
дивидуальных возможностей и сохранения дости-
жений). Возраст испытуемых 20-28 лет, спортивный

стаж – 7-15 лет). Согласно результатам диспансер-
ных обследований, в период проведения исследова-
ний отклонений от нормы в состоянии здоровья
спортсменок отмечено не было. Все исследования
выполнены на кафедре Теории и методики спортив-
ных игр и спортивной борьбы в Академии физичес-
кого воспитания и спорта г. Гданьска, а также в Ла-
боратории функциональной диагностики этой же
Академии.

Определение анаэробных возможностей
производили с помощью велоэргометрического те-
ста Wingate Anaerobic Power Test (WAPT) в его 30-
секундной версии [5]. Выполнение теста осуществ-
лялось с одновременной регистрацией с помощью
компьютеризованного комплекса следующих пока-
зателей: максимальной мощности работы (Wmax;
Wmax·kg-1); средней мощности работы (Wsr; Wsr·kg-1);
общего объема выполненной работы за 30 с (KJ; J·kg-

1); времени достижения максимальной мощности
(TuїWmax; s); времени удержания максимальной мощ-
ности (TutrWmax; s); показателя снижения мощности
работы (W·kg-1·s-1).

Исследование аэробных возможностей ра-
пиристок проводили в лабораторных условиях с ис-
пользованием ступенчатовозрастающей по мощно-
сти через каждые 2 минуты на 20 W нагрузки до
отказа на велоэргометре типа “Monark E-824” (по
стандартам, предложенным D. Thoden [6]) и мето-
дики непосредственного газоанализа.

Для регистрации частоты сердечных сокра-
щений (HR) использовали спорттестер (“Polar Sport
Tester”), а для респираторных показателей – порта-
тивный анализатор “Cosmed” (K 4 B-2). В процессе
тестирования регистрировали как абсолютную кри-
тическую (аэробную) мощность работы на уровне
VO2max (Wcr), так и ее относительное значение (на kg
массы тела) - Wcr·kg-1 . Из респираторных показате-
лей - абсолютное и относительное максимальное
потребление кислорода (VO2max /ml·min-1/, VO2max·kg-

1 /ml·min-1·kg-1/), содержание углекислого газа в вы-
дыхаемом воздухе (VCO2max /ml·min-1/), дыхательный
коэффициент (RQ), а также величину кислородного
пульса (VO2/HR).

Математико-статистическую обработку по-
лученных данных (факторный анализ – метод глав-
ных компонент, корреляционный анализ, определе-
ние M±SD) осуществляли с помощью стандартной
компьютерной программы „STATISTICA 6,0”.

Результаты исследования.
В табл. 1 и 2 представлены результаты оп-

ределения соответственно анаэробной и аэробной
работоспособности ведущих польских рапиристок.

В связи с полученными данными возника-
ет вопрос о том, в какой степени каждая из исследо-
ванных нами энергетических систем организма
спортсменок задействована в обеспечении их дви-
гательной активности и, с другой стороны, какие из
исследованных показателей могут быть наиболее
информативными для их характеристики. Ответ на
поставленный вопрос можно получить путём ис-
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пользования факторного анализа как математичес-
кого метода классификации и редукции данных.
Применение указанного метода позволило выделить
в структуре состояния анаэробной и аэробной сис-
тем энергообеспечения двигательной активности
исследованных рапиристок четыре ведущих факто-
ра, вклад которых в общую характеристику энерге-
тических возможностей спортсменок составил
88,1% (табл. 3).

Как видно из представленных данных,
наиболее значительный вклад в указанную характе-
ристику (37,6%) пришелся на первый фактор (F1), в
котором высокие значения весовых коэффициентов
составили показатели анаэробной производительно-
сти. Из них самым высоким (0,94) оказался показа-
тель относительной максимальной мощности рабо-
ты (Wmax·kg-1). Приведенное обстоятельство может
служить основанием, с одной стороны, для услов-
ного обозначения F1_el как фактора относительной
максимальной анаэробной мощности и, с другой
стороны, при его характеристике ограничиться ис-
следованием лишь данного показателя (рис. 1).

1
2
3
4

1 - F1 - фактор относительной максимальной
анаэробной мощности

2 – F2 - фактор абсолютного максимального
потребления О2

3 – F3 - фактор относительной максимальной
аэробной мощности

4 - F4- - фактор максимальной частоты сердечных
сокращений

Рис.1. Факторная структура состояния энерге-
тических систем обеспечения мышечной деятель-
ности ведущих польских рапиристок и условные

названия выделенных факторов

Вклад второго по значимости фактора в
общую дисперсию показателей энергетического
обеспечения мышечной деятельности рапиристок
высокой квалификации составил 26,7%. Для него
наиболее весомыми оказались показатели, характе-
ризующие аэробные возможности, среди которых
самое высокое значение весового коэффициента
(0,98) пришлось на показатель абсолютного макси-
мального потребления кислорода (VO2max ml·min-1).
В связи с этим данный показатель можно считать
наиболее информативным для характеристики вто-
рого фактора (F2), который условно можно обозна-
чить как фактор абсолютного максимального по-
требления кислорода.

Третий фактор (F3 , процентный вклад в
структуру составляет 12,4%) условно назван фак-
тором относительной максимальной аэробной
мощности, поскольку наиболее весомым (0,82), а
значит и наиболее информативным для него являет-
ся показатель Wcr· kg-1.

Для четвертого по значимости фактора (F4),
вклад которого в анализируемую структуру соста-
вил 11,4%, наиболее весовым коэффициентом ока-
зался показатель HRmax (0,81). В связи с этим для
данного фактора указанный показатель можно счи-
тать наиболее информативным, а сам фактор мож-
но условно обозначить как фактор максимальной
частоты сердечных сокращений.

С учетом приведенных данных создается
возможность установления объективных критериев
оценки уровня проявления анаэробной и аэробной
работоспособности квалифицированных рапирис-
ток на основании сравнительного анализа индиви-
дуальных значений выделенных показателей со
среднегрупповыми. В данном случае значения по-
казателей, входящих в пределы M±SD, можно рас-
ценивать как средние для данной группы спортсме-
нок, а значения, выходящие за эти пределы, как выше
или ниже средних. На основании такого подхода
оценочные уровни проявления анаэробно-аэробных
возможностей обследованных нами рапиристок

Таблица 1
Показатели анаэробной работоспособности ведущих польских рапиристок  в тесте Wingate (n=11)

Показатели Статистика 
Wsr  W sr⋅kg-1 ∑ KJ J⋅kg-1 Wmax  Wmax⋅kg-1 W⋅kg-1⋅s-1 TuzWmax TutrzWmax 

 
M 

 SD 

 
443,2 
53,1 

 
6,85 
0,75 

 
13,0 
1,6 

 
205,3 
22,5 

 

535,9 
81,5 

 

8,3 
1,1 

 

0,169 
0,056 

 
5,2 
1,1 

 

5,0 
2,5 

 Таблица 2
Показатели аэробной работоспособности ведущих польских рапиристок (n=11)

Показатели  
Статистика VE 

max 
l·min-1 

VO2 max 
ml·min-1 

VCO2 

max 
ml·min-1 

 VO2 max 
ml·кg-

1·min-1 

VE/ 
VO2 

 

VE/ 
VCO2 

 
RQ HRmax 

VO2/ 
HR  

 
 

 
W cr 

 
Wcr·kg-

1 

M 
 SD 

93,1 
19,0 

2564 
363 

3013 
512 

40,66 
5,09 

34,8 
5,2 

30,0 
5,6 

1,17 
0,09 

178 
8,0 

14,4 
2,0 

227 
38 

3,53 
0,68 
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представлены следующим образом (табл. 4):
Таким образом, ориентация на выделенные

показатели и определенные нами оценочные уров-
ни, как мы полагаем, может благоприятствовать осу-
ществлению мониторинга анаэробно-аэробных воз-
можностей рапиристок и рационального индивиду-
ального подбора для них соответствующих средств
и методов подготовки.

Выводы.
1. Установлено, что среднегрупповые показатели

анаэробных и аэробных возможностей ведущих

польских рапиристок находятся на уровне зна-
чений, характерных для представительниц дан-
ного вида спорта международного класса.

2. В факторной структуре состояния энергетичес-
ких систем обеспечения двигательной активно-
сти квалифицированных рапиристок выделено
четыре определяющих фактора, вклад которых
в общую дисперсию выборки составил 88,1%.
Наиболее информативными показателем, харак-
теризующими указанную структуру для факто-
ра F1 (37,6%), является определяемый в тесте

Факторы   
Показатели 

F 1 F2 F3 F 4 

W sr 0,93  0,17 0,13 0,17 

W sr⋅kg -1 0,86  0,23 0,25 0,02 

∑  K J 0,93  0,17 0,13 0,18 

J⋅kg -1 0,86  0,24 0,24 0,02 

W max 0,91  0,17 0,16 0,06 

W max⋅kg-1 0,94  0,16 0,14 0,27 

W ⋅kg -1⋅s-1 0,61  0,15 0,03 0,48 

T uzW max 0,64  0,57 0,36 0,23 

А
на
эр
об
ны
е 

TutrzW max 0,66  0,37 0,11 0,36 
VE l·min -1 0,49  0,74 0,45 0,02 

V O 2 max m l··min -1 0,02  0,98 0,01 0,11 
V CO 2 max ml·min -1 0,10  0,88 0,14 0,41 

V O 2 max ml··кg -1··m in -1 0,14  0,85 0,20 0,06 
V E/ V O 2 0,69  0,15 0,68 0,04 

V E/ V CO 2 0,72  0,14 0,43 0,47 
RQ  0,13  0,11 0,42 0,77  

H R max 0,12  0,07 0,10 0,80 
VO 2/HR 0,02  0,94 0,08 0,09 

W  cr 0,30  0,65 0,60 0,23 

А
эр
об
ны
е 

W cr· kg -1 0,12  0,51 0,82  0,10 
Вклад  фактора (% ) 37,6  26,7 12,4 11,4 

 

Таблица 3
Факторная структура состояния энергетических систем обеспечения двигательной активности ведущих
польских рапиристок (n=10; курсивом выделены весовые коэффициенты, значения которых превышают

0,70)

Таблица 4.
Оценочные уровни проявления квалифицированными рапиристками анаэробно/аэробных возможностей

Оценочные уровни анаэробно-аэробных возможностей 

Ф
ак
то
ры

 

 
Наиболее 

информативные 
показатели 
факторов 

 
Ниже среднего 

уровня 

 
Средний 
уровень 

 

 
Выше среднего 

уровня 

F1 Wmax⋅kg-1 < 7,2 7,2 - 9,4 > 9,4 
F2 VO2max ( ml·min-1) < 2200 2200 - 2930 > 2930 
F3 Wcr· kg-1 < 2,8 2,8 – 4,2 > 4,2 
F4 HRmax (уд·мин

-1) < 170 170 - 186 > 186 
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Wingate показатель Wmax·kg-1; для фактора F2
(26,7%) показатель абсолютного максимально-
го потребления кислорода VO2max ml·min-1; для
фактора F3 (12,4%) показатель Wcr· kg-1; для фак-
тора F4 (11,4%) – показатель максимальной ча-
стоты сердечных сокращений.

3. Установлены оценочные уровни проявления
квалифицированными рапиристками наиболее
информативных показателей их анаэробно/
аэробных возможностей:

- для Wmax·kg-1: < 7,2 - ниже среднего уров-
ня; 7,2…9,4 - средний уровень; > 9,4 -
выше среднего уровня;

- для VO2max ( ml·min-1): < 2200 - ниже сред-
него уровня; 2200....2930- средний уро-
вень; > 2930 - выше среднего уровня;

- для Wcr· kg-1: < 2,8- ниже среднего уров-
ня; 2,8 ...4,2 - средний уровень; > 4,2 -
выше среднего уровня;

- для HRmax (уд·мин
-1): < 170 - ниже среднего

уровня; 170...186 - средний уровень;
- 186 - выше среднего уровня.
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І
РОЗВИТКУ АСОЦІАЦІЇ УЧАСНИКІВ

МІЖНАРОДНОЇ ОЛІМПІЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
Томенко О.А.

 Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С.Макаренка

Анотація. Особливості становлення і розвитку Асоці-
ації учасників міжнародної олімпійської академії. Дос-
ліджено особливості становлення і розвитку Асоціації
учасників міжнародної олімпійської академії. Вона фун-
кціонує як незалежна громадська організація, що має
спільні з МОА цілі і задачі – розповсюдження ідеалів
олімпізму у світі, популяризація олімпійської освіти, дія
у якості мережі, що поєднує та координує дії минулих
учасників сесій міжнародної олімпійської академії.
Ключові слова: олімпійська освіта, Асоціація учасників
міжнародної олімпійської академії, олімпійський рух.

Аннотация. Томенко А.А. Особенности становления и
развития ассоциации участников международной олим-
пийской академии. Иcследованы особенности станов-
ления и развития Ассоциации участников международ-
ной олимпийской академии как института олимпийского
образования. Она функционирует как независимая об-
щественная организация, которая имеет общие с МОА
цели и задачи – распространение идеалов олимпизма в
мире, популяризация олимпийского образования, дей-
ствие в качестве сети, которая объединяет и координи-
рует действия бывших участников международной
олимпийской академии.
 Ключевые слова: олимпийское образование, Ассоциа-
ция участников международной олимпийской академии,
олимпийское движение.
Annotation. Tomenko A.A. The peculiarities of International
Olympic Academy Participants Association existence and
development. The existence and development peculiarities
of International Olympic Academy Participants Association
as an olympic education institution were investigated. It
exists as an independent public organization, which has a
common goals with IOA – the spreading of olympic ideals,
the popularization of оlympic education, acts as a net for
unification and coordination of former International
Olympic Academy participants.
Key words: оlympic education, Olympic Academy
Participants Association, оlympic movement.

Вступ.
Національні олімпійські комітети різних

країн сприяють створенню організацій, діяльність
яких пов’язана з олімпійською освітою. Значна ува-
га питанням олімпійської освіти молоді в дусі ідей
олімпізму приділяється в роботі Міжнародної олімп-
ійської академії (МОА) і Національних олімпійських
академій, які створені в багатьох країнах [ 1; 3; 7].

Слід також зазначити, що на міжнародному
рівні найбільш відомим інститутом, що займається
олімпійською освітою є МОА. В основі діяльності
міжнародної олімпійської академії лежить реаліза-
ція освітніх програм та проектів. Серед них: міжна-
родна сесія молодих учасників; міжнародний семі-
нар післядипломної олімпійської освіти; об’єднана
міжнародна сесія президентів національних олімп-
ійських академій, членів і представників національ-
них олімпійських комітетів і міжнародних феде-
рацій; об’єднана міжнародна сесія педагогів і
представників вищих навчальних закладів й інших
інститутів з фізичного виховання; спеціальні сесії
для представників установ та організацій, діяльність
яких пов’язана з олімпійським рухом (національні
олімпійські комітети, національні олімпійські ака-
демії, міжнародні спортивні федерації, товариства
спортивної медицини, асоціації тренерів, суддів і
спортивних керівників); спеціальних сесій для інсти-
тутів, які мають непряме відношення до олімпізму,
проте націлені на поширення олімпійських ідей та
інші [1].

Досить часто в літературних джерелах
вітчизняних і закордонних авторів [1;2;4;5;7] зустр-
ічається інформація про особливості проведення
вищезгаданих сесій і програм МОА, але практично
відсутні дані про наявність організацій, що створені
на базі і під патронатом МОА. Однією з таких орган-
ізацій є Асоціація учасників міжнародної олімпійсь-

http://home.lynx.net/bactau/
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кої академії, що поєднує і координує людей, які ра-
ніше приймали участь в освітніх програмах МОА.

Виходячи з вищезгаданого, вивчення історії
становлення й розвитку Асоціації  учасників
міжнародної олімпійської академії (АУМОА) є ак-
туальним.

Дослідження проведені у відповідності до
Зведеного плану науково-дослідної роботи Міністер-
ства України у справах сім’ї, молоді та спорту на
2006-2010 роки за темою 1.1. «Історія розвитку,
формування і сучасний стан спорту і фізичної куль-
тури. Система олімпійської освіти».

Формулювання цілей роботи.
Метою наших досліджень є вивчення історії

становлення і особливостей розвитку Асоціації учас-
ників міжнародної олімпійської академії як інсти-
туту олімпійської освіти.

Завдання досліджень:
1. Встановити хронологію зародження Асоціації
учасників міжнародної олімпійської академії.
2. Проаналізувати організаційну структуру і норма-
тивно-правові основи діяльності Асоціації учасників
міжнародної олімпійської академії як інституту олі-
мпійської освіти.

Для рішення поставлених завдань нами ви-
користали наступні методи досліджень:
1. Аналіз науково-методичної літератури та матері-
алів мережі Інтернет.
2. Аналіз архівних і документальних матеріалів.
3. Історичний метод.

Результати досліджень.
Дослідження були проведені на території

Древньої Олімпії (Греція) на базі МОА в період з
19.06.07. по 2.07.07.

За архівним даними, отриманими у МОА,
історія зародження Асоціації учасників міжнарод-
ної олімпійської академії бере своє коріння з 80-х
років минулого сторіччя. Ідейними натхненниками
її створення були учасники сесій 1985 року на чолі з
Хансом Ван Хют (Бельгія) і 1986 року, скоордино-
вані Інгольфуром Ханнесоном (Ісландія) і Іоаннісом
Зомпоулісом (Греція).

Як видно з таблиці 1, 8 липня 1985 на 25-ої
сесії для молодих учасників, під час традиційного
соціального вечора бельгійський делегат Ханс Ван
Хют, запропонував створити організацію учасників
сесій МОА під назвою “Новий Олімпійський Рух”.
Після того вечора ця фраза стала неофіційною те-
мою сесії. Те, що учасники відчули в “Новому Олі-
мпійському Русі”, і був олімпізм у чистому й про-
стому вигляді.

На церемонії закриття сесії, тодішній пре-
зидент МОА, доктор Николаос Ніссіотіс, задоволе-
ний створенням “Нового Олімпійського Руху” ска-
зав, “... ми будемо відділені тільки географічними
відстанями, але не духом олимпизму, що буде три-
мати нас усіх разом, як олімпійців, завжди”.

Незалежно від групи учасників 1985 року,
учасники 1986 року, очолювані Лорою Брассі-Івер-
сен (США), Інгольфуром Ханнессоном (Ісландія) та

Іоанісом Зомпоулісом (Греція), що створили свою
подібну організацію, зустрілися із президентом МОА
доктором Нісіотісом про можливе співробітництво.
Він підтримав їхню ідею й обіцяв коштів МОА й
безкоштовне обслуговування зустрічі випускників.

У жовтні 1986 року Ханнессон почав вида-
вати інформаційний бюлетень для делегатів. Пізніше
Зомпоуліс повідомив Ханнессону щодо дій Ханса
Ван Хюта й групи учасників 1985 року, вони поча-
ли координувати свої зусилля. До цього часу до них
приєдналися Пауль Болдаччіно (Мальта) і делегати
сесії 1987 року.

У березні 1988 року Ханнессон і Зомпоуліс
зустрілися в Афінах з Нікосом  Філаретосом,
тодішнім президентом МОА і була досягнута домо-
вленість про остаточне возз’єднання організацій до
1989 року. Неоціненною підтримкою послугувало
те, що Філаретос послав офіційний лист 27 березня
1989 року, що повідомляв всім НОКам і НОА про
майбутню зустріч і її цінність для олімпійського руху.

19-24 липня 1989 року в Олімпії був зібра-
ний 61 колишній учасник сесій МОА і через п’ять
днів на настановній сесії було створено Асоціацію
випускників міжнародної олімпійської академії (АВ-
МОА), відому сьогодні як Асоціація учасників
міжнародної олімпійської академії. З тих часів вона
перетворилася в організацію, представлену на кож-
ному континенті, а кількість її учасників виросла
майже до 500 з 92 країн.

Ключовий момент існування асоціації насту-
пив на конференції в 1995 році, коли Атанассіос
Кріцінеліс, технічний директор по забезпеченню
естафети й запалювання олімпійського вогню, зап-
росив членів асоціації брати участь у грецькому її
етапі. Через вісім місяців 42 члени асоціації за влас-
ний рахунок зібралися в Олімпії щоб стати свідка-
ми однієї з найзахоплюючих традицій у світі, освя-
чення Олімпійського вогню. Наступного дня, 31
березня 1996 року, члени асоціації випускників об-
слуговували етапи несення вогню приблизно 12 кіло-
метрів під сильною зливою (табл. 1). Після участі в
естафеті, 6-го квітня, делегати стали гостями МОА
й Грецького Олімпійського Комітету на святкуван-
нях сторіччя Ігор 1-ї Олімпіади на Панафенійскому
стадіоні.

АВМОА стала тим, що доктор Нісіотіс про-
рокував у 1985 році на церемонії закриття сесії МОА,
- “... мініатюрною точною копією універсального
сімейства, сімейства, що Ви формуєте без будь-якої
релігійної, політичної й расової дискримінації…”.

В 1997 конференція АВМОА була удостоє-
на присутністю президента МОА Нікоса Філарето-
са. Зустріч із ним була плідною і 48 делегатів, що
представляли 21 країну, для уточнення членства про-
голосували за зміну назви організації на Асоціацію
учасників міжнародної олімпійської академії
(АУМОА). Був прийнятий її статут, відповідно до
якого керівні органи (виконавче керівництво) виби-
рається на сесіях один раз на два роки.

З 1989 року виконавче керівництво органі-
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зації становили: президент - Лора Брассі-Іверсен;
секретар - Улріке Хасбах; скарбник - Пауль Болдач-
чіно, відповідальний за комунікації - Лорен Падж
Рікер; координатор - Інголфер Ханнесон. З 1991 по
1993 рік виконавче керівництво становили прези-
дент - Лора Брассі-Іверсен, секретар - Інголфер Хан-
несон, скарбник Сраймал Вікермасіге, координатор
Глорія Кастілла Латтк; відповідальний за комунікації
Лідія дe Ла Тур.

Згідно з рішенням останньої сесії асоціації,
що відбулась з 2 по 6 липня 2007 року, президентом
асоціації і одночасно відповідальним за Інтернет є
Гектор Аргуілес (Іспанія), віце-президентом - Ніко-
лет Волф (Австрія), секретарем - Вігдіс Ватшауг
(Норвегія), скарбником - Карло Фаруджа (Мальта),
редактор інформаційного бюлетеня – Расті Вілсон
(США), регіональний координатор – Марко Левов-
ник (Словенія), відповідальний за маркетинг Аксель
Баммер (Австрія), минулий президент – Джеремі
Кросс (Великобританія).

Сьогодні Асоціація учасників міжнародної
олімпійської академії у своїй діяльності керується
Олімпійською хартією [6], статутом та іншими нор-
мативно-правовими актами, прийнятими ООН,
НОК, МОА, АУМОА.

Відповідно до статуту Асоціації учасників
міжнародної олімпійської академії її метою є подаль-
ша популяризація олімпізму серед всіх категорій на-
селення. Для досягнення мети поставлені ряд завдань:
забезпечувати підтримку національних і міжнарод-
них контактів для випускників Міжнародної олімп-
ійської академії в їхній справі по поширенню олімп-
ізму; забезпечувати підтримку й допомогу
Національним олімпійським академіям; забезпечува-
ти допомогу й консультацію МОА; організовувати
сесії, у яких члени Асоціації можуть поділитись прак-
тичним досвідом поширення олимпизму, і спонукати
до цього інших через особистий контакт; полегшити
обмін інформацією між членами Асоціації.

Членство в Асоціації досяжне всім, хто був
учасником певної із сесій, проведених МОА. Розрі-
зняють кілька категорій членства:
a) Звичайне членство: через оплату внеску, установ-
леного виконавчим комітетом. Ця плата членства
минає 31-го грудня наступного після вступу року.
б) Спорт для Всіх: після демонстрації значного інте-
ресу до роботи Асоціації виконавчий комітет може
надати можливість безкоштовного членства.
в) Довічне членство: довічна оплата членства повин-
на бути в десять разів більше звичайної плата член-
ства.
г) Почесний Член, висунутий виконавчим комітетом
і схвалений 2/3 голосів конференції АУМОА.

Плата за членства в АУМОА (з серпня 2005
р.) - 30 євро.

Верховним керівним органом АУМОА є ви-
конавчий комітет, що за статутом повинен складати-
ся з наступних членів: президент, віце-президент /
голова сесії, секретар, скарбник, відповідальний за
зв’язки з МОА, минулий президент, редактор інфор-
маційного бюлетеня, координатор вебсайта, регіо-
нальний координатор, відповідальний за маркетинг.

Слід відзначити чітке розмежування повно-
важень між виконавчим керівництвом, що свідчить
про злагоджену структуру й організацію їх роботи.
Так, президент асоціації повинен відповідати за її
дії й контролювати роботу виконавчого комітету. На
вимогу одного з членів, президент може призначи-
ти когось у допомогу для вирішення завдань асоці-
ації. Президент повинен представляти АУМОА на
всіх Сесіях МOA або призначити представника, і
представляти учасникам мету Асоціації.

Віце-президент / голова сесії - повинен до-
помагати президентові в щоденній роботі асоціації
й допомагати контролювати роботу Виконавчого
комітету. Він відповідає за організацію наступної
сесії АУМОА, збираючи, організувати, і поширюю-
чи всю інформацію про сесії АУМОА по всіх НОА.

Таблиця 1.
Основні етапи розвитку Асоціації учасників міжнародної олімпійської академії.

8 липня 
1985 р. 

На 25-й Сесії для молодих учасників бельгієць Ханс Ван Хют, запропонував створити 
організацію випускників сесій МОА за назвою "Новий Олімпійський Рух" 

липень 1986 
р. 

Учасники 26-ї Сесії МОА, очолювані Лорою Брассі-Іверсен (США), Інгольфуром 
Ханнессоном (Ісландія) та Іоанісом Зомпоулісом (Греція) створюють свою організацію 
випускників і зустрічаються із президентом МОА доктором Нісіотісом.  

жовтень 
1986 р. 

І. Ханнессон почав видавати інформаційний бюлетень для делегатів. 

березень 
1988 р. 

І.Ханнессон та І.Зомпоуліс зустрілися в Афінах з Н.Філаретосом, тодішнім президентом МОА 
й була досягнута домовленість про заключне возз'єднання організацій до 1989 року. 

19-24 липня 
1989 р. 

В Олімпії зібрався 61 колишній учасник сесій МОА і через п'ять днів була проведена 
настановна сесія Асоціації випускників міжнародної олімпійської академії (АВМОА). 

1995 р. Атанасіос Кріцинеліс, технічний директор по забезпеченню естафети й запалювання 
олімпійського вогню ігор Олімпіади 1996, запросив членів асоціації узяти участь у грецькому 
етапі естафети.  

31 березня 
1996 р. 

Члени асоціації випускників обслуговували етапи несення вогню приблизно 12 кілометрів під 
зливою.  

1997 р.  48 делегатів, що представляли 21 країну зібралися на конференцію АВМОА й проголосували 
за зміну назви організації на Асоціацію учасників міжнародної олімпійської академії (АУМОА) 
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 Секретар - відповідає за всю кореспонден-
цію асоціації, посилаючи й одержуючи всі заяви для
членства, обслуговує базу даних членства і допома-
гає редактору інформаційного бюлетеня видавати й
поширювати офіційний інформаційний бюлетень.

 Скарбник - веде фінансові звіти асоціації
відповідно до практики звітності.

Відповідальний за зв’язки з МОА повинен
бути людиною, що живе в Греції, і повідомляти про
роботу АУМОА до МОА.

Редактор інформаційного бюлетеня - відпо-
відальний за збір інформації й організацію оголо-
шень щодо асоціації. Інформаційний бюлетень по-
винен бути розповсюджений два рази в рік.

Координатор вебсайту є відповідальним за
створення й обслуговування вебсайта асоціації. Всі
матеріали, показані на сайті повинні бути схвалені
виконавчим комітетом.

Регіональний координатор відповідає за ко-
ординацію національних/регіональних координа-
торів асоціації, підтримує й розширює активну й
ефективну мережу координаторів у країнах, щоб
гарантувати безперервний зв’язок з ними.

Відповідальний за маркетинг займається
фінансуванням і субсидіюванням. Він повинен по-
пуляризувати програми й сесії асоціації, повинен
працювати з агентствами зовнішнього маркетингу і
внутрішньою підкомісією маркетингу.

При необхідності Асоціація може формува-
ти й інші комітети для посилення роботи по вико-
нанню завдань АУМОА.

Зібрання, що проводитися раз на два роки -
конференція АУМОА визначає напрямки подальшо-
го розвитку організації та обирає нове виконавче
керівництво, може тривати від шести до восьми днів.
Члени, що приймають участь у конференції АУМОА,
в межах передбаченого строку повинні внести
членські внески. Ті члени, які не в змозі заплатити
членські внески в межах передбаченого строку, зо-
бов’язані сплатити додаткову плату, що складає 20
% від суми внеску.

Хуан Антонио Самаранч – колишній прези-
дент МОК, на святкуванні десятої річниці асоціації,
дуже високо оцінив діяльність її членів: “…члени
АУМОА - кращі посли олімпійського руху у своїх
країнах й їхня діяльність під керівництвом енергій-
ної, і успішної Лори Брассі-Іверсен чудова. Я над-
звичайно гордий бути членом цього сімейства. Аб-
солютно впевнений, що олімпійський рух може й
повинен прагнути вести й готувати молодь усього
світу, щоб підняти відповідальність за збереження
ідей гуманізму…”.

Висновки.
За результатами досліджень можна зроби-

ти деякі висновки:
1. Історія зародження організації учасників міжна-
родної олімпійської академії бере своє коріння з 80-
х років минулого сторіччя. Ідейними натхненника-
ми її створення були учасники сесій 1985 року на
чолі з Хансом Ван Хют (Бельгія) і 1986 року, скоор-

диновані Лорою Брассі-Іверсен (США), Інгольфу-
ром Ханнесоном (Ісландія) і Іоаннісом Зомпоулісом
(Греція). Тоді учасники запропонували назвати таку
організацію - “Новий Олімпійський Рух”. Остаточ-
но організацію було створено у липні 1989 під на-
звою Асоціація випускників міжнародної олімпійсь-
кої академії (АВМОА). У 1997 році було прийняте
рішення про зміну назви організації на Асоціацію
учасників міжнародної олімпійської академії
(АУМОА).
2. Сьогодні Асоціація учасників міжнародної олім-
пійської академії у своїй діяльності керується Олім-
пійською хартією, статутом, що був прийнятий у
1997 році, та іншими нормативно-правовими акта-
ми, прийнятими ООН, НОК, МОА, АУМОА. Відпо-
відно до статуту Асоціації учасників міжнародної
олімпійської академії членство в ній досяжне всім,
хто був учасником однієї із сесій, проведених МОА.
Розрізняють кілька категорій членства: звичайне
членство; спорт для всіх; довічне членство; почес-
не членство. Верховним керівним органом АУМОА
є виконавчий комітет, що за статутом обирається на
сесіях один раз на два роки.
3. Сьогодні МОА і АУМОА - незалежні організації,
які переслідують взаємні інтереси і цілі, у найбільш
узагальненому вигляді - це поширення олімпізму і
олімпійської освіти. Ця незалежність підтверджена
фактом, що АУМОА не одержує фінансову підтрим-
ку від МОА, остання лише надає базу й устаткуван-
ня для проведення конференцій. МОА використає
колишніх учасників як потенційних координаторів і
лекторів на сесіях та інших заходах, що проводять-
ся по всьому світу.

На нашу думку актуальними є подальші дос-
лідження у даному напрямку, пов’язані із практич-
ною реалізацією досвіду Асоціації учасників міжна-
родної олімпійської академії на території України
по розповсюдженню ідеалів олімпізму та олімпійсь-
кої освіти.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ
КООРДИНАЦІЇ РУХІВ  КИСТІ У ДІВЧАТОК

4-6 РОКІВ
Худолій О.М., Касьян А.В.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

Глухівський державний педагогічний університет

Анотація. Стаття присвячена вивченню процесу розвит-
ку координації рухів кисті у дівчаток 4-6 років. В досл-
ідженні встановлено вплив рівня розвитку рухових
здібностей і режиму навчання на формування точності
рухів кисті. На результат точнісних рухів у дівчаток 4-6
років впливають швидкісні, силові, координаційні
здібності і вестибулярна усталеність. У дівчаток відзна-
чається залежність результату на більш ранніх етапах
розвитку, від вестибулярної усталеності, а на більш
пізніх  - від  швидкісно-силової підготовленості  і
здібності до керування рухами.
Ключові слова: дівчатка, точність, координація, кисть.
Аннотация. Худолей О.Н., Касьян А.В. Моделирование
процесса развития координации движений кисти у де-
вочек 4-6 лет. Статья посвящена изучению процесса
развития координации движений кисти у девочек 4-6
лет. В исследование установлено влияние уровня раз-
вития двигательных способностей и режима обучения
на формирование точности движений кисти. На резуль-
тат точностных движений у девочек 4-6 лет влияют ско-
ростные, силовые, координационные способности и ве-
стибулярная устойчивость. У девочек отмечается
зависимость результата на более ранних этапах разви-
тия, от вестибулярной устойчивости, а на более поздних
- от скоростно-силовой подготовленности и способно-
сти к управлению движениями.
Ключевые слова: девочки, точность, координация,
кисть.
Annotation. Hudoley O.N., Kasyan A.V. Design of process
of development of co-ordination of motions of brush at
girlies 4-6 years. An article is devoted to the study of process
of development of co-ordination of motions of brush at
girlies 4-6 years. In research influencing is set of level of
development of motive capabilities and mode of teaching
on forming of exactness of motions of brush. The outcome
of precise locomotions at girls of 4-6 years is influenced
with velocity, power, coordination abilities and vestibular
stability. At girls dependence of outcome at earlier stages
of development from vestibular stability is scored. On more
serotinal - from velocity power readiness and ability to
control of locomotions.
Keywords: girlies, exactness, co-ordination, brush.

Вступ.
Проблемою дошкільного фізичного вихо-

вання є недостатня спрямованість на розвиток точ-
ної координації дрібних рухів пальців. Ця проблема
в деякому ступені відшкодовується сенсорним ви-
хованням, однак у результаті спостерігається про-
тиріччя між знанням про необхідність і незнанням
як досягти за допомогою фізичних вправ належно-
го рівня точності рухів кисті.

Розвитку окремих компонентів рухової
функції у дітей дошкільного віку присвячено багато
робіт, у яких відбиті вікові зміни рухової підготов-
леності дітей [1, 2, 3, 7, 11]. Особливу увагу при-
діляється розвитку точних рухів [6]. Дослідники
розглядають вікові зміни рухової підготовленості
дітей дошкільного віку в аспекті готовності до за-

нять у школі [8, 9, 10]. Досить багато матеріалу на-
копичено про закономірності розвитку рухової
функції у віковому аспекті [3, 4, 5], а також відзна-
чається готовність 6-річних дітей до занять у школі.
Аналіз державних програм дошкільного виховання
показав, що підготовка планується так, щоб до 6-
літнього віку діти були підготовлені до переходу до
шкільної освіти. Вік 6-років розглядається як ета-
лонний [1, 10, 11].

У науково-методичній літературі навчання
рухам розглядається як основний компонент фор-
мування рухової функції дітей [11, 2]. Точнісні рухи
обрані не випадково. Вони, на думку Л.А. Леонової,
О. Н. Васильєвої [6], є найбільше продуктивними
для виявлення основних етапів і вузлових моментів
удосконалювання рухової підготовленості дітей.

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

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - оптимізувати режим

розвитку координації рухів кисті у дівчаток 4-6 років.
Завдання дослідження удосконалити мето-

дику розвитку координації рухів кисті у дівчаток 4-
6 років.

Для цього використовувалися такі методи
дослідження:
1. Теоретичний аналіз і узагальнення науково-ме-

тодичної літератури.
2. Педагогічне тестування.
3. Динамометрія.
4. Методи  математичного планування експери-

менту (повний факторний експеримент типу 22).
Структура плану 22 для двох факторів. В

експерименті вивчався вплив кількості повторення
завдання (X1) і перерви в повторенні (Х2) на форму-
вання точності і швидкості руху кисті. Завданням
піддослідних було якнайшвидше перенести 30
фішок із чарунок верхньої половини дошки в чарун-
ки нижньої. Фіксувалася швидкість виконання зав-
дання. Рівні факторів визначалися на основі науко-
во-методичної літератури. Аналіз показав, що на
навчання руховим діям у практиці фізичного вихо-
вання приділяється 6-12 повторень у занятті з пере-
рвою в повторенні від 40 с до 3 хв. X1min=6 повто-
рень, Х1mах=12 повторень; X2 min=40 с, X2 max=180 с. У
дослідженні брали участь по 16 дівчаток у кожній
віковій групі.

1. Дисперсійний і регресійний аналіз.
Для аналізу результатів дослідження був

використаний алгоритм наведений нижче:
1. Аналіз ПФЕ 22.
2. Регресійна і дисперсійна модель результатів

аналізу (табл. 1, 2).
3. Обчислювальний експеримент, суть якого -

сформувати масив даних по максимально
можливим варіантам навчання і провести
аналіз двовимірного розподілу, а також по-
будувати номограму тривимірної залеж-
ності, де Y - результат, X1 - повторення, Х2 -
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перерва в повторенні   (див. рис. 1).
4. Вибір оптимального варіанта навчання.

Вважалося, що оптимальним кроком при-
росту є величина рівна M+s, тому що
ймовірність досягнення названого резуль-
тату найбільша (див. рис. 2).
Результати дослідження та їх обговорен-

ня.
На основі аналізу науково-методичної літе-

ратури припускалося, що на ефективність навчання
точнісним рухам впливає рівень розвитку рухових
здібностей і режим навчання (кількість повторень і
перерва в повторенні).

Факторний аналіз показав, що в кожній
віковій групі у дівчаток виділяється чинник, що
інтерпретується як «здібність до швидких і точних
рухів».

У дівчаток 4 років результат точнісних рухів

зв’язується з керуванням рухами за часом, вестибу-
лярною усталеністю, швидкістю. У дівчаток 5 років
результат точнісних рухів пов’язаний із усім комп-
лексом тестів на вестибулярну усталеність, а також
проявом силових здібностей. У дівчаток 6-років ре-
зультат точнісних рухів пов’язаний із швидкісно-
силовою підготовленістю, а також із диференцію-
ванням м’язових зусиль.

Режим навчання. Результати дослідження
впливу режиму навчання  наведені в таблицях 1, 2,
3, 4. Аналіз показує, що на ефективність навчання
точнісним рухам дівчаток 4 років впливає кількість
повторень на 2,8%, перерва в повторенні на 41,9 % і
їх взаємодія 55,3 %. Тривала перерва в повторенні
збільшує час виконання завдання. З віком змен-
шується вплив перерви в повторенні на формуван-
ня навички виконання точнісних рухів (таблиця 1,2).
При цьому спостерігається досить сильний вплив

Рис. 1. Поверхня відгуку (Y) для рівняння регресії. Дівчатка 5-ти років

Рис. 2. Результати обчислювального експерименту. Дівчатка 5-ти років.
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кількості повторень на ефективність навчання. Так,
у дівчаток 5 років на ефективність навчання на
52,25%, а в хлопчиків 6 років на 98,6% впливає
кількість повторень (X1).

Отже, у дівчаток 4-6 років спостерігається
з віком збільшення впливу кількості повторень на
ефективність навчання. Чим молодше дівчатка, тим
більше впливає перерва в повторенні (Х2) і його взає-
модія з кількістю повторень (X1X2) на результат на-
вчання (таблиці 3, 4).

Таблиця 1
Регресійна залежність результатів навчання від
кількості повторень (X1) і перерви в повторенні

(Х2) у дівчаток 4-6 років
Вік, 
років 

Рівняння регресії для кодованих змінних 

4 Y = -10,187 - 0,438Х1 + 1,688Х2  + 1,938Х1Х2 
5 Y =  -7,125 + 3,750Х1 - 0,625Х2  -  3,500Х1Х2 
6 Y =  -5,000 - 1,500Х1-0,125Х2  -  0,125Х1Х2 
 

На основі рівнянь регресії, представленого
у таблиці 1 виконаний обчислювальний експеримент.
Установлено, що приріст результатів навчання з виз-
наченою мірою допущення нормально розподілені
і середнє арифметичне, середнє квадратичне є най-
важливішими характеристиками вибірки. Оптималь-
ним кроком приросту є величина рівна M+s, тому
що ймовірність досягнення названого результату
найбільша (таблиці 1-2, рис. 1, 2).

Таблиця 2
Результати дисперсійного аналізу для експери-
менту, що вивчає вплив кількості повторень і пе-
рерви в повторенні на навчання точнісним рухам

дівчаток 4-6 років
Відношення середніх квадратів Вік, років 

Х1 Х2 Х1Х2 
4 2,80% 41,9% 55,3% 
5 52,25% 1,5% 45,9% 
6 98,60% 0,7% 0,7% 
 

У таблицях 3, 4 наведені оптимальні режи-
ми навчання точнісним рухам дівчаток 4-6 років.
Найбільш ймовірного результату в навчанні дівчат-
ка досягають, якщо кількість повторень коливаєть-
ся у межах 12-14, а перерва в повторенні менше 3
хвилин і більше 50 секунд.

Таблиця 3
Результати обчислювального експерименту. Еле-
ментарні статистики (дівчатка 4-6 років)

Вік,  
років 

X s As Ех Ly с n 

4 -10,483 2,282 -0,046 0,507 1,082 29,629 164 
5 -9,551 4,666 -0,005 0,234 1,080 18,794 164 
6 -6,000 1,593 -0,006 -1,186 1,052 30,946 164 

 
Дані таблиць 1, 4 можуть використовувати-

ся для планування режиму навчання точнісним ру-
хам, а рисунки 1-2 - для оцінки ефективності впли-
ву перерви в повторенні (X1) і кількості повторень
(X2) на процес навчання дітей 4-6 років.

Таблиця 4
Оптимальні режими навчання точнісним рухам

дівчаток 4-6 років
Кількість 
повторень 

Перерва 
в повторенні 

Вік, 
років 

Приріст 
результату, 

сек Х 1 s Х 2 s 
4 -12,907 12,750 1,913 67,500 17,645 
5 -14,490 14,077 1,256 131,538 28,239 
6 -7,439 13,953 0,594 103,330 45,774 

 
Висновки.

1. На результат точнісних рухів у дівчаток 4-6 років
впливають швидкісні, силові, координаційні
здібності і вестибулярна усталеність.

2. У дівчаток відзначається залежність результату
на більш ранніх етапах розвитку, від вестибу-
лярної усталеності, а на більш пізніх - від швид-
кісно-силової підготовленості і здібності до ке-
рування рухами.

3. Процес формування рухової навички точним
рухам кисті у дівчаток 4-6 років залежить від
режиму навчання. В усіх вікових групах пере-
рва в повторенні 180 с викликає збільшення
амплітуди «вдала-невдала спроба», спостері-
гається негативний вплив перерви в повторенні
на формування рухової навички. У дівчаток усіх
вікових груп найкращим є режим із перервою в
повторенні 40 с.

4. Подальші дослідження доцільно спрямувати на
розширення можливостей планів ПФЕ у вив-
ченні структури процесу навчання складним
точнісним рухам з урахуванням трьох і більше
педагогічних факторів.
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СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ
СУЧАСНИХ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДІВ
Шаповал Р.В.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Розкрито особливості функціонування сучас-
них дошкільних навчальних закладів (ДНЗ): зміна па-
радигми дошкільної освіти (перехід від навчально-дис-
циплінарної  до  особистісно-орієнтованої моделі
виховання); орієнтація на освітні запити дітей і батьків;
здійснення постійного освітнього маркетингу; форму-
вання позитивного іміджу ДНЗ; упровадження освітніх
інновацій. Наголошено на особливому значенні підви-
щення кваліфікації фахівця ДНЗ у розв’язанні завдань
сучасної дошкільної освіти.
Ключові слова: дошкільна освіта, особистість, вихова-
телі, маркетинг, імідж, інновації.
Аннотация. Шаповал Р.В. Специфика функционирова-
ния современных дошкольных учебных заведений. Рас-
крыты особенности функционирования современных
дошкольных учебных учреждений (ДУУ): смена пара-
дигмы дошкольного образования (переход от учебно-
дисциплинарной к личностно-ориентированной моде-
ли  воспитания); ориентация  на  образовательные
запросы детей и родителей; осуществление постоянно-
го образовательного маркетинга; формирование поло-
жительного имиджа ДУУ; внедрение образовательных
инноваций. Подчеркивается особенное значение повы-
шения квалификации специалиста ДУУ в решении за-
дач современного дошкольного образования.
Ключевые слова: дошкольное образование, личность,
воспитатели, маркетинг, имидж, инновации.
Annotation. Shapoval R.V. The Specific Features of
Functioning of Modern Pre-school Educational Institutions.
The peculiarities of functioning of modern pre-school
educational institutions (PSEI) are revealed. They are
change of the paradigm of pre-school education (the change
from educational-disciplinary to personal-oriented model
of education); orientation to educational requirements of
children and parents; the realization of constant educational
marketing; forming of favourable image of PSEI;
inculcation of educational innovations. The especial
importance of improvement of PSEI specialist’s
qualification concerning solving the problems of modern
pre-school education is emphasized.
Key words: pre-school education, individual, pre-school
educator, marketing, image, innovations.

Вступ.
Складні й суперечливі процеси, які відбу-

ваються в Україні в останні роки, вимагають підви-
щення рівня професіоналізму освітян, зокрема,

фахівців дошкільних навчальних закладів (ДНЗ), що
передбачає високий рівень психолого-педагогічних
знань, умінь, досвіду; здатність особистості вико-
нувати професійні функції відповідно до сучасних
освітніх ідеалів, самостійно розв’язувати різно-
манітні завдання в нестандартних умовах, ефектив-
но взаємодіяти з іншими людьми, готовність до са-
мозмінювання й саморозвитку.

Ефективне здійснення процесу підготовки
спеціалістів ДНЗ вимагає розкриття особливостей
функціонування сучасних дошкільних навчальних
закладів.

Аналіз психолого-педагогічних джерел, дос-
ліджень з проблем діяльності соціально-освітніх
систем дозволяє зробити висновок про те, що спе-
цифіка функціонування дошкільних навчальних зак-
ладів розглядається в таких основних напрямах:
· розробка концептуальних положень норматив-

них документів щодо освіти України (Націо-
нальна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ
ст., закон України «Про дошкільну освіту», Ба-
зовий компонент дошкільної освіти в Україні)
[1,3,8];

· обґрунтування загальних основ педагогічного
управління закладами освіти (Л.Даниленко,
Л.Карамушка, Н.Коломінський, Ю.Конаржевсь-
кий, В.Кричевський, М.Поташник, В.Симонов,
Т.Шамова ін.) [4-6,9-12].

Разом з тим у педагогічній науці не розкри-
то власне специфіку діяльності дошкільних навчаль-
них закладів.

Робота виконана відповідно до плану НДР
Харківського національного педагогічного універ-
ситету імені Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – визначити особливості фун-

кціонування сучасних дошкільних навчальних зак-
ладів.

Результати дослідження
Відповідно до нормативних документів

щодо освіти України [1,3,8] діяльність дошкільних
навчальних закладів необхідно розглядати в кон-
тексті загальних тенденцій розвитку цивілізації, що
обумовлюють реформування системи освіти Украї-
ни й її першої ланки – дошкільної освіти.

На сучасному етапі модернізація дошкіль-
ної освіти виступає як її вдосконалення, змінення
відповідно до вимог часу. Ці зміни мають не зачіпа-
ти основ, сталих і таких, що виправдали себе. Про-
те такі положення необхідно збагатити новими про-
гресивними ідеями.

Найважливішим аспектом реформування
системи дошкільної освіти є зміна парадигми на-
вчально-дисциплінарної моделі виховання, що пану-
вала в радянські часи й була спрямована на озброє-
ння дітей знаннями, вміннями, навичками з різних
предметів, забезпечення функціональної придат-
ності, здатності жити у певних умовах, на парадиг-
му особистісно-орієнтованої моделі розвитку ди-
тини, основна мета якої полягає у формуванні
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цілісної картини світу, життєвої компетентності,
базису особистісної культури дитини, здатності жити
у змінних умовах.

У зв’язку з цим поняття «дошкільне вихо-
вання» поступово відходить і замінюється поняттям
«дошкільна освіта», що розуміється як «процес на-
буття зростаючою особистістю в ході виховання й
навчання духовного обличчя під впливом мораль-
них цінностей, вироблених людством і зафіксованих
у культурі» [1; с.59].

Нові підходи до освіти дітей-дошкільнят
вимагають перегляду змісту дошкільної освіти, який
спрямовується на збереження дитячої субкультури,
орієнтується на цінності та інтереси дитини, враху-
вання її вікових можливостей.

Згідно з Базовим компонентом дошкільної
освіти її основними засадами виступають [1]:

- визнання своєрідності, унікальності, особ-
ливої ролі дошкільного дитинства в становленні
особистості, врахування сенситивності даного пер-
іоду для становлення первинного схематичного
світогляду, супідрядності мотивів, довільної повед-
інки, внутрішніх етичних інстанцій, самосвідомості;

- забезпечення гармонійного та різнобічно-
го розвитку особистості;

- інтегрований підхід до організації змісту
освіти;

- пріоритет актуальних потреб сьогодення,
активного проживання дитиною кожного вікового
відрізку життя як важливої передумови її успішно-
го розвитку в наступні роки;

- особистісно-орієнтована модель дошкіль-
ної освіти;

- забезпечення багатокомпонентності, на-
ступності між дошкільною та початковою загально-
освітньою підготовкою.

При безумовній важливості визначення
змісту дошкільної освіти, його варіативності не
менш значущим є проблема взаємодії педагогів з
вихованцями, яка зорієнтована на організацію по-
вноцінної життєдіяльності самої дитини як її актив-
ного суб’єкта.

Необхідність оновлення дошкільної освіти,
оптимізація життя дитини відповідно до демокра-
тичних засад українського суспільства, розвитку
ринкових відносин потребує переорієнтації діяль-
ності дошкільних навчальних закладів на потенцій-
них замовників – батьків і дітей.

Це, з одного боку, передбачає створення
дошкільних навчальних закладів як різних типів
(ясла, дитячий садок, ясла-садок, центр розвитку
дитини, заклад сімейного типу тощо), так і різного
статусу – державної, комунальної та приватної форм
власності.

Зазначимо, що в недержавних і, як прави-
ло, «елітних» ДНЗ, що належать приватним особам,
акціонерним, кооперативним товариствам та іншим
підприємствам, батьки вимагають створення для
своїх дітей особливих умов, меншої наповнюваності
груп; висувають високі вимоги до рівня професій-

ної компетентності вихователів. Хоча кількість та-
ких ДНЗ у масштабах України незначна і вони поки
ще не в змозі бути конкурентноспроможними щодо
державних дитячих навчальних закладів, проте їх
поява певним чином впливає на процеси, які відбу-
ваються у системі дошкільної освіти.

З іншого боку, потреба врахування запитів
батьків і дітей висуває перед сучасними ДНЗ усіх
типів і форм власності проблему розвитку свого осв-
ітнього потенціалу, пошуку нових можливостей, що
забезпечують життєздатність закладу. Це передбачає
здійснення постійного освітнього маркетингу освітніх
послуг та впровадження освітніх інновацій [7,9].

Так, освітній маркетинг вимагає досліджень
попиту на освітні послуги й певні знання понад стан-
дарти, встановлені державою, вплив на розвиток
освітніх потреб громадян, а також формування по-
зитивного іміджу навчального закладу.

Основними складниками формування пози-
тивного іміджу дошкільного навчального закладу
виступають [2]:

 - імідж персоналу (зовнішній вигляд, рівень
культури, рівень професіоналізму, лояльність до зак-
ладу, комунікативні вміння, володіння техніками
ділового спілкування);

- стиль управління (демократизація процесів
управління, формування команди);

- рівень корпоративної культури (система
цінностей, вірувань, переконань, правил, традицій,
що існують у закладі та визначають поведінку кож-
ного його працівника);

- створення зворотного зв’язку з батьками,
який дозволяє перевірити, чи працює імідж органі-
зації так, як треба (батьківські збори, інформаційні
листи до батьків, анкетування, ранкова кава, спільні
з батьками та дітьми свята).

Не менш, а може й більш важливим для су-
часного ДНЗ є забезпечення розвитку інноваційних
процесів через розробку концепцій надання якісних
освітніх послуг, упровадження в навчально-вихов-
ний процес нових освітніх послуг, залучення додат-
кових спеціалістів.

За основними компонентами освітнього
процесу інновації поділяються на [9]:

 % педагогічні (тобто навчальні й виховні),
що передбачає розробку й упровадження авторсь-
ких освітніх програм, уведення активних (інтерак-
тивних) діалогових форм і методів навчання й вихо-
вання дітей;

% організаційні (управлінські)  – сучасні
економічні, психологічні, діагностичні, інфор-
маційні технології, що дають змогу створювати
відповідні умови для оперативного й ефективного
прийняття керівником управлінських рішень.

Слід зазначити, що ефективне управління
дошкільним навчальним закладом неможливе без
організації його керівником атмосфери спільної
діяльності, встановлення рівноправних, відкритих,
довірливих стосунків у педагогічному колективі, що
нерозривно пов’язано зі створенням такої ж атмос-
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фери у процесі взаємодії вихователя з вихованцями.
У сучасних умовах, що характеризуються

тенденціями децентралізації управління, значно
підвищується відповідальність як керівника ДНЗ, так
і інших суб’єктів навчально-виховного процесу, на-
самперед, вихователів. Дотримуючись нормативно-
правових положень щодо дошкільної освіти, вони
повинні виявляти ініціативу, творчість, професіо-
налізм, щоб забезпечувати потреби зростаючої лю-
дини в освіті, розвитку потенціалу особистості, ре-
алізації її можливостей.

Отже, управління дошкільним навчальним
закладом, як і будь-яким іншим навчальним закла-
дом, здійснюється на двох основних рівнях:

• діяльність адміністрації, що має організа-
торський характер, пов’язаний з нормативно-право-
вими аспектами функціонування ДНЗ, розподілом
функціональних обов’язків, розробкою стратегії
розвитку закладу, створенням умов для розвитку
педагогічного та дитячого колективів;

• управлінська діяльність вихователів, спря-
мована на виховання, навчання, розвиток дітей.

Зрозуміло, що результативність змін, які
відбуваються у галузі дошкільної освіти й спрямо-
вані на підвищення ефективності педагогічного про-
цесу, якості розвитку особистості дитини, багато в
чому залежать від фахівців дошкільних навчальних
закладів. Сучасні умови, коли самоцінність дошк-
ільного віку стає безумовним пріоритетом, вимага-
ють від педагога професійної зрілості, майстерності,
високої культури праці, психологічної грамотності.

Висновки.
Проведений науковий пошук дозволив вия-

вити такі основні особливості функціонування су-
часних дошкільних навчальних закладів, як зміна
парадигми дошкільної освіти (перехід від навчаль-
но-дисциплінарної до особистісно-орієнтованої мо-
делі виховання) та орієнтація на освітні запити дітей
і батьків, що вимагає: створення різних типів (ясла,
дитячий садок, ясла-садок, центр розвитку дитини,
заклад сімейного типу тощо) і різного статусу (дер-
жавної, комунальної та приватної форм власності);
здійснення постійного освітнього маркетингу (аналіз
попиту на освітні послуги, формування позитивно-
го іміджу ДНЗ); упровадження освітніх інновацій –
педагогічних (навчально-виховних) та організацій-
них (управлінських). Здійснення цих заходів нероз-
ривно пов’язане з підвищенням кваліфікації фахів-
ця дошкільного навчального закладу.

Перспективи подальших досліджень вба-
чаємо в розробці питань підготовки фахівців дошк-
ільних навчальних закладів, які здатні компетентно
діяти у сучасних соціально-економічних умовах.
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ҐЕНЕЗА ІДЕЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ У
ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

Янц Н.Д.
Харківський національний педагогічний

університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті представлено ретроспективний та
конструктивно-критичний аналіз ґенези основних на-
прямів розвитку проблемного навчання на різних істо-
ричних етапах. Виявлено переваги, можливості, мето-
ди і форми активізації навчального процесу в періоди
Античності, Середньовіччя, Відродження, Нового часу.
Розкрито вирішальне значення діалогічних форм на-
вчання для розвитку творчої пізнавальної діяльності,
самостійного мислення школярів.
Ключові слова: активізація, навчання, творчість, про-
блема, діалог, дискусія.
Аннотация. Янц Н.Д. Генезис идеи проблемного обуче-
ния в педагогической науке. В статье представлен рет-
роспективный и конструктивно-критический анализ
генезиса основных направлений развития проблемного
обучения на разных исторических этапах. Выявлены
преимущества, возможности, методы и формы активи-
зации учебного процесса в периоды Античности, Сред-
невековья, Возрождения, Нового времени. Раскрыто ре-
шающее значение диалоговых форм обучения для
развития творческой познавательной деятельности, са-
мостоятельного мышления школьников.
Ключевые слова: активизация, обучение, творчество,
проблема, диалог, дискуссия.
Annotation. Yants N.D. The Genesis of the Conception of
Problem Education in Pedagogical Science.  The summa-
rizing and constructive-critical analysis of the genesis of
main directions of problem education development for dif-
ferent historical stages is presented in this article. The ad-
vantages, possibilities, methods and forms of activation of
educational process in the periods of Antiquity, Middle
Ages, Renaissance, New Times are revealed. The decisive
importance of dialogue forms of education for the develop-
ment of creative cognitive activity, pupils’ independent
thinking is revealed.
Keywords: activation, education, creation, problem,
dialogue, discussion.
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Вступ.
У сучасних умовах розвитку освіти Украї-

ни одним із головних завдань школи є формування
творчої, самостійної й активної особистості (Націо-
нальна доктрина розвитку освіти України у XXІ
столітті).

У цьому плані особливої значущості набу-
ває проблемне навчання як специфічна організація
навчального процесу, що спрямована на розвиток
творчого мислення й пізнавальної активності учнів.

З огляду на це значну наукову цінність має
звернення вчених, практиків до вивчення та творчо-
го переосмислення історико-педагогічного досвіду
використання проблемного навчання.

Аналіз психолого-педагогічних джерел до-
водить, що питання проблемного навчання ґрунтов-
но досліджувалися багатьма науковцями (Загвя-
зинський В., Лернер І, Махмутов М., Оконь В.,
Скаткін М., Харламов І., Фіцула М.) [3,5,6,8,10,11].

Однак, на сьогодні відсутнє цілісне педаго-
гічне дослідження, в якому виявлено особливості
розвитку ідеї проблемного навчання у конкретний
історичний період.

Робота виконана відповідно до плану НДР
Харківського національного педагогічного універ-
ситету імені Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті – здійснити ретроспективний

та конструктивно-критичний аналіз становлення і
розвитку основних напрямів розвитку проблемно-
го навчання на різних історичних етапах.

Результати дослідження
Ідея проблемного навчання має глибоке

історичне і науково-теоретичне коріння. До істори-
ко-педагогічних передумов проблемного навчання
відносимо ідеї активізації навчання, які проголошу-
валися вченими протягом усього періоду становлен-
ня і розвитку педагогіки як науки і, навіть, ще до
формування її як самостійної наукової дисципліни
(у бесідах Сократа, ідеях Квінтіліана, в казуїстиці
диспутів середньовіччя).

Особливе місце в розвитку ідеї проблемно-
го навчання належить Сократу. Головним досягнен-
ням Сократа була його «майєвтика» або «сповиваль-
не мистецтво». Уважаючи, що в кожній людині, на
дні її свідомості, в сумлінні й у дрімотному стані,
лежать вічні й незмінні поняття про добро і зло, які
треба виявити й розбудити, Сократ для розв’язання
цього завдання керувався винайденим ним спосо-
бом діалектичної суперечки, який поступово при-
водив учнів до знаходження істини [2, с.83].

Аналіз історико-педагогічних джерел дозво-
лив установити, що елементи проблемного навчання
досить широко використовувалися у граматичних
школах Давнього Риму, де вивчалися основні струк-
тури мови, принципи віршування та стилістики [12,
с. 112], а також у римських школах риторів, де учнів
детально знайомили з подробицями складання та
проголошення промов, «декламації» [7, с. 12].

Найперші теоретичні обґрунтування ідеї

активізації навчання в історії зарубіжної педагогіч-
ної думки, на наш погляд, належать відомому римсь-
кому педагогу Марку Фабію Квінтіліану, який зали-
шив поради щодо умов їх використання.

Процес навчання у Візантійських школах
передбачав використання таких методів, як читання
вчителем та тлумачення ним текстів Гомера, Есхіла,
Софокла, Еврипіда, Аристофана, Біблії, творів
«отців церкви» І.Златоуста, І.Дамаскіна, Г. Богосло-
ва та інших; запитування дітей, відповіді на їхні за-
питання, організація дискусій. Від учнів вимагало-
ся вміти переказати текст, завчити його напам’ять,
давати описання чогось, вільно імпровізувати, скла-
сти промову, коментувати текст, описати пам’ятник
мистецтва тощо. Особливо популярним був такий
метод навчання, як змагання школярів один з одним
у тлумаченні текстів та риториці.

Кращими представниками візантійсько-пра-
вославної педагогічної думки, які продовжили тра-
дицію античної педагогіки в активізації навчання,
слід   назвати І.Златоуста, І.Дамаскіна, Фотія. Так,
наприклад, І.Златоуст прямо посилався на античну
спадщину, пропагуючи такі методи навчання, як на-
станова та бесіда, наполягаючи на необхідності об-
разності, доступності, емоційності, конкретності
мови вчителя. І.Дамаскін указував, що істинні знан-
ня починаються з відповідей на віроповчальні запи-
тання. Він залишив деякі рекомендації щодо робо-
ти з книгою, що вже описані у Квінтіліана, пропагу-
вав диспути.

У ході дослідження встановлено, що по-
мітний спад активізації навчання спостерігався в
епоху Середньовіччя, оскільки дидактичні пошуки
були спрямовані на те, щоб озброїти школярів знан-
ням догматів церкви і усунути всілякі вагання щодо
віри [12, с. 300].

Збагаченню активних методів навчання,
котрі використовувалися в середньовічній школі,
певною мірою сприяв Абеляр, в якого вчились логіці
мислення та мистецтву діалогу. Абеляром був зап-
ропонований оригінальний метод «так – ні». Цей ме-
тод ґрунтувався на співставленні різних точок зору
в дискусіях та коментарях. Абеляр вважав, що він
був слушним і для тих, хто працював самостійно з
книгою, оскільки вчив не простому читанню тексту,
а умінню «прислухатись до слів», «відчувати їх
смисл», шукати в них «істину, за якою жити». «Лю-
бити в словах істину, а не самі слова... не приймати
за достовірне, а зрозуміти достовірне... ». «І найпер-
шим ключем мудрості є постійні запитання «так і
ні»  – так звучить імператив уроку Абеляра [9, с. 107].

Педагогічні пошуки педагогів-гуманістів
віднайшли певне відображення в художній, публі-
цистичній і філософській літературі, яка показує, як
наставник-гуманіст веде постійні бесіди зі своїм
вихованцем, що допомагають йому пізнати справжнє
життя: про хліб, воду, вино, сіль, зірки, місяць, вітер,
рослини, тварини тощо. Так, наприклад, X.Вівес у
своїх творах пропагував переваги сократівського
методу навчання шляхом бесід; Еразм Роттердамсь-
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кий у роботах «Бесіди», «Метод навчання» теж до-
водив, що активні методи навчання сприяють підви-
щенню інтересу до знань [4, с. 444].

В епоху Відродження особливу роль у по-
силенні уваги до активізації навчання відіграв
М.Монтень, який першим досить різко й іронічно
засудив гіпертрофоване словесне навчання серед-
ньовічної школи і наполягав на тому, щоб у про-
цесі навчання вчитель надав можливість вислови-
тися учневі. До того ж, М.Монтень розробив
конкретні рекомендації щодо організації бесіди та
її проведення [9].

Проведений аналіз свідчить, що серед ак-
тивних методів навчання, які сприяли розумовому
розвитку молоді та використовувалися в педа-
гогічній практиці ХVI – XVII ст., були такі:

а) драматичні, театралізовані вистави («Вер-
теп»). Їх використання дозволяло вирішувати ос-
новні освітні завдання: розвиток творчої пізнаваль-
ної діяльності, розумової орієнтації, кмітливості,
винахідливості, самодіяльності; формування вміння
вирішувати різні життєво важливі проблеми, які
містять у собі новизну; підготовка юнаків до подаль-
шого вдосконалення – вміння орієнтуватися у по-
тоці інформації;

б) читання лекцій, проведення бесід, які,
звичайно, мали катехізичний характер; робота з
підручником;

в) різні види навчальних письмових вправ:
домашні завдання, підготовка різного роду таблиць;
віршування громіздких за формою, складних за
змістом віршів, од, поем, історичних комедій; залу-
чення старших учнів до роботи з молодшими, до
складання підручників.

Значну увагу методиці викладання матеріа-
лу з точки зору її впливу на розумовий розвиток
молоді приділяли українські просвітяни XVIII ст.
(Г.Сковорода, Ф.Прокопович, С.Калиновський,
Й.Кроковський, Є.Славинецький та ін.). Вони вка-
зували, що в цьому плані найбільш цікаві такі мето-
ди, як диспут, міркування, доведення, постановка
питань, тобто методи, які вимагають активної участі
вихованців під час навчання.

В Україні XVIII століття – століття «Про-
світи» – ідея активізації навчання знайшла своє
відображення як в теоретичній педагогічній думці,
так і у практиці навчально-виховних закладів.

У подальшому ідеями активізації та дослі-
дницького методу у вітчизняній науці опікувалися
такі вчені, як К.Ушинський, П. Каптерев, Б. Рай-
ков та інші.

Висновок.
Проведене дослідження дає змогу стверд-

жувати, що проблемне навчання бере свій початок
ще з давніх цивілізацій, де було започатковано чи-
тання тексту в голос, багаторазове повторення, за-
питання й відповіді на них у вигляді механічного
запам’ятовування, заучування напам’ять, роз’яснен-
ня складних слів та текстів, поєднання абстрактно-
го з конкретним тощо.

Дидактичні можливості активізації навчан-
ня були значно піднесені в часи античності: прийо-
ми діалогу Сократа дали значний поштовх для роз-
витку сократичного методу,  методу навідних
запитань, евристичної бесіди. Квінтіліан уперше те-
оретично обґрунтував методи навчання за допомо-
гою слова та накреслив методику їх використання
(читання з вірним наголосом, переказ прочитано-
го чи розповіданого, переклад тексту, словесне на-
слідування, вправляння в красномовстві, робота з
книгою).

Переваги активізації навчання були ґрун-
товно досліджені вітчизняними (Л.Баранович,
І.Галятовський, С.Калиновський, Ф.Прокопович,
А.Радивиловський, Г.Сковорода, Ф.Янкович та ін.)
та зарубіжними (І.Гербартом, Ф.Дінтером, А.Ді-
стервегом, Я.Коменським) ученими, які  розроби-
ли умови використання дидактичних методів з
метою активізації навчального процесу та розвит-
ку самостійного мислення школярів, значно роз-
ширили їх межі (піднесли роль діалогічних форм
навчання: дискусій, декламацій, бесід, словесних
конкурсів, змагань між учнями та класами, спілку-
вання «мудрих» з учнями, театральних вистав).
Вирішального значення відомі педагоги минуло-
го надавали дискусії як різновиду активних ме-
тодів навчання.

Перспективу подальших досліджень вба-
чаємо в ретельному огляді впровадження проблем-
ного навчання в освітній процес навчальних закладів
ХХ століття, що пов’язано з іменами видатних
вітчизняних педагогів  (Алексєєв М., Арістова Л.,
Данилов М., Єсіпов Б., Скаткін М., Махмутов М.,
Лернер І. та ін.).
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FACTORS DETERMINING SELF-ESTEEM OF
WOMEN PRACTISING SPORT IN FITNESS

CLUBS
Anna Romanowska-Tolloczko, Aleksander Smolinski

University School of Physical Education
 Poland, Wrocław

Annotation. Classes in fitness clubs have become a popular
and easily available form of doing sport. More and more
people become aware that looking after health is tightly
connected with sport. Apart from many somatic benefits,
fitness training implies also psychological advantages. The
aim of the undertaken research was to establish women’s
main motives for taking up physical activity in fitness clubs.
Another goal was to determine the level of self-esteem and
its determining factors. The main motives for participating
in fitness classes appear to be: a desire for slim and fit body,
looking after health and general well-being, as well as a
wish to lose weight. The achieved results reveal that the
majority of the surveyed women possess a proper level of
self-esteem. However, a large number of women express
also understated level of self-esteem.
Keywords: motivation, self-esteem, women, fitness training,
health.
Анотація. Романовська-Толлочко Ганна, Смолинські
Олександр. Фактори, що визначають почуття власного
достоїнства жінок, що займаються спортом у фітнес
клубах. Заняття у фітнес клубах стали популярною й
легко доступною формою занять спортом. Усе більше
людей довідаються, що турбота про здоров’я сильно
зв’язана зі спортом. Крім багатьох соматичних вигід,
фітнес-тренинг має на увазі також психологічні пере-
ваги. Ціль початого дослідження полягала в тому, щоб
з’ясувати основні мотиви, що спонукують жінок підви-
щувати рухову активність у фітнес клубах. Також, виз-
начити рівень почуття власної гідності і його фактори.
Основними мотивами  в заняттях фітнесом є бажання
мати струнке тіло, турбота про здоров’я, загальний доб-
робут і бажання схуднути. Досягнуті результати пока-
зують, що більшість жінок має високий рівень почуття
власної гідності. Однак, велика кількість жінок також
применшували рівень почуття власної гідності.
Ключові слова: спонукання, почуття власної гідності,
жінки, фітнес-тренинг, здоров’я.
Аннотация. Романовска-Толлочко Анна, Смолински
Александр. Факторы, определяющие чувство собствен-
ного достоинства женщин, занимающихся спортом в
фитнесс клубах. Занятия в фитнесс клубах стали попу-
лярной и легко доступной формой занятий спортом. Все
более люди узнают, что забота о здоровье сильно связа-
на со спортом. Кроме многих соматических выгод, фит-
несс-тренинг подразумевает также психологические
преимущества. Цель предпринятого исследования со-
стояла в том, чтобы выяснить основные мотивы, побуж-
дающие женщин повышать двигательную активность
в фитнесс клубах. Также, определить уровень чувства
собственного достоинства и его факторы. Основными
мотивами  в занятиях фитнессом является желание
иметь стройное тело, забота о здоровье, общем благо-
состоянии и желании похудеть. Достигнутые результа-
ты показывают, что большинство женщин обладает
высоким уровнем чувства собственного достоинства.
Однако, большое количество женщин также преумень-
шали уровень чувства собственного достоинства.
Ключевые слова: побуждение, чувство собственного
достоинства, женщины, фитнесс-тренинг, здоровье.

Introduction
Classes in fitness clubs have become a popular

and, most of all, easily available form of doing sport.

More and more people become aware that looking after
health is tightly connected with sport, hence the num-
ber of fitness club customers is increasing.

There are new forms and modifications of class-
es involving physical movement. Due to this fact the
classes can be chosen according to one’s personal needs
and preferences. All activities aim at providing good
posture, shaping body and increasing physical efficien-
cy. They also give a sense of satisfaction and content-
ment [1].

Fitness training has manifold influences on our
lives: physical, psychological, social, emotional and
kinaesthetic ones [2].

Regular and appropriately selected physical ex-
ercises lead not only to better condition and relaxation,
but also to slim body, which is particularly important
for women [6].

Apart from many somatic advantages of fitness
training, psychological benefits seem to be equally im-
portant. Such training plays an important role in reliev-
ing stress and, indirectly, in building self-esteem.

An individual’s self-esteem results, to a large
degree, from the way a person evaluates him or herself.
Self-esteem in psychology is defined as a generalized
attitude to one’s self which affects a person’s mood and
has a strong impact on certain range of personal and
social behaviours. It’s a set of opinions and judgements
which an individual has about him or herself. Such opin-
ions and judgements are concerned with physical, psy-
chological and social values [3].

Psychologist distinguish two types of attitudes
connected with general self-esteem: self-acceptance
and self-rejection. Self-acceptance implies faith, trust
and healthy self-respect. Due to these qualities indi-
viduals are able to realise their potential capabilities
and also to correct their behaviour under the influence
of other people. Individuals who accept themselves
have a positive opinion about themselves and sustain
a good mood. Self-rejection is understood as an atti-
tude towards one’s self connected with the sense of
injustice, quilt and inferiority, or the feeling of griev-
ance and resentment toward oneself. Such individuals
do no appreciate their own successes and are likely to
overstate own failures. They have a tendency to hu-
miliate or even hate themselves [4].

The objectives, methodology of the research.
The aim of the undertaken research was to es-

tablish the women’s main motives for taking up physi-
cal activity in fitness clubs as well as assessing the level
and the conditions shaping their self-esteem.

The survey research was conducted in 2007 in
three fitness clubs in Wrocław. For the purposes of the
research the following survey tools were used: a survey
constructed by the authors of the article and a self-es-
teem questionnaire by L. Niebrzydowski [3], the norms
to which were worked out in the Department of Psy-
chology in University School of Physical Education in
Wrocław. The research group was selected at random
and consisted of 152 women at the age from 18 to 55.
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The group comprised both working and studying wom-
en 57% of whom completed secondary and 43% higher
education.

Results of the research
Most surveyed women have proper weight

(61%); 22% are slightly overweight while the remain-
ing 17% exceed the proper weight by 10-15 kg.

All overweight respondents are discontented
with their weight. However,  such discontent is also ex-
pressed by women possessing proper weight, who are
conscious of a weight norm and want to be even slim-
mer. 13% of women belong to this group.

The majority of the respondents (83%) pay a
significant attention to nutrition. Nearly a half of them
(43%) look for healthy food and try to keep a well-bal-
anced diet. Over a third (35%) of women are constantly
on a weigh-loss diet. The remaining persons (22%) do
not attach much importance to the quality of meals.
About 2/3 of the group (59%) has used or are still using
various herbal or synthetic weigh-reducing  substances.

The next issue of interest were the women’s
motives for taking up physical activity in a fitness club.
For the majority of women (73%) the main aim was
possessing a slim and well-shaped body. Equally im-
portant are the health factors such as: well functioning
body and well-being, which appeared to be motivating
factors for over a half of the respondents (56%). Over
1/3 of women (35%) want to lose weight, 30% aim at
gaining good shape and physical condition; for 27% of
respondents regular exercise gives a possibility to re-
lief everyday stress and is a good way of relaxation.

The majority of women find a large variety of
classes in fitness clubs and their quality satisfying. How-
ever, 18% of women, mainly those over the age of 45,
express the need for more traditional exercise, which is
not provided by fitness clubs nowadays.

The next issue was the level of self-esteem pre-
sented by the women. The respondents’ opinions and
their intensity about themselves in terms of positive and
negative features was analysed.

Both in case of positive and negative features
mostly average results were obtained. The remaining
results in the category of positive features were high,
while in the category of negative features – low. Having
analysed the results, it can be stated that the majority of
women (63%) express an adequate level of self-esteem,
while 24% understate their self-esteem. The smallest
group, i.e. 13%, possesses overstated level of self-es-
teem.

The achieved results differ from the norm as
there is 11% more women with low self-esteem than
those with the high level. It suggests lack of self-accep-
tance, which may result from dissatisfaction with the
respondent’s appearance. It is noteworthy that among
the persons with low self-esteem there are mainly over-
weight women. Still, in the group there are also 7% of
women with proper weight. Similar results were obtained
earlier [5], which indicates a tendency to form a picture
of one’s own self mainly on the basis of accepting or

rejecting own appearance.

Conclusions
On the basis of the achieved results it can be

stated that the respondents’ awareness about active and
healthy lifestyle is high. They understand that looking
after health and attractive appearance is tightly connect-
ed with physical activity, which should be consciously
introduced to everyday lifestyle.

The researched group of women who do sport
in fitness clubs aims at achieving two aims. Middle-aged
and elderly women do exercise mainly to improve their
health, keep fit and maintain their well-being. Younger
women are usually driven by esthetic reasons: improv-
ing shape and losing excess weight.

The classes offered by fitness clubs better suit
younger women. Older persons express the need for
more traditional forms of exercise, which are unfortu-
nately scarce nowadays.

As far as self-esteem is concern, the results in-
dicate that the majority of women possess an adequate
level of self-esteem. The groups of women with too low
or too high self-esteem were less numerous, still, there
were more respondents with too low level of self-es-
teem than those with too high one. Relatively large num-
ber of women expressing negative opinion about them-
selves is alarming. It suggests that they are highly critical
about themselves, which leads to general lack of self-
acceptance. Appearance and physical condition are two
of the factors influencing the way individuals perceive
themselves, however, it is disturbing that these two fea-
tures are dominant. An ideal female appearance is con-
ditioned by fashion which created an image of a very
slim and attractive woman and a lot of women try to
achieve the perfect appearance, using various, not al-
ways healthy, means. Crash diets and weight-reducing
substances often cause more harm than good, they ruin
life and make women feel guilty that they are not able
to reach and maintain a perfect body.

The conducted research indicates that in case
of women the influence of physical conditions on self-
esteem is often too overwhelming and reduces the sig-
nificance of other spheres of personality.

Bibliography:
1. Kuźmińska O.,  Aerobik – taniec czy gimnastyka. Sport i Tu-

rystyka, Warszawa, 1985.
2. Niebrzydowski L., O poznawaniu i ocenie samego siebie.

Warszawa, 1976.
3. Olex-Mierzejewska D., Fitness.Teoretyczne i metodyczne pod-

stawy prowadzenia zajęć. Akademia Wychowania Fizycznego,
Katowice, 2002.

4. Reykowski  J.,Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi.
Warszawa,1990.

5. Romanowska-Tołłoczko A., Bartusiak I., Fitness - droga ku
zdrowiu i poczuciu wartości. Annales Universitatis Mariae
Curie-Skłodowska Sect. D Med., vol.LXII, SUPPL.XVII, N.
7, Lublin, 2007

6. Szot Z., Aerobik. Teoria, technika wykonania, metodyka nauc-
zania, przepisy sędziowania”, Akademia Wychowania Fizyc-
znego i Sportu, Gdańsk, 2002.

Came to edition 03.09.2007.



140

PRAKSEOLOGICZNY  MODEL ODWZO-
ROWUJĄCY SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA W

GRZE W PIŁKĘ PLAŻOWĄ
Szwarc A.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w
Gdańsku (Polska)

Streszczenie. W pracy przedstawiono prakseologiczny
model odwzorowujący sprawność działania w grze w piłkę
nożną plażową na podstawie obserwacji gry zawodników o
najwyższym poziomie kompetencji sportowej. Analizowano
grę zawodników drużyn, które wygrały wszystkie mecze
ćwierćfinałowe w turnieju o Puchar Europy w Portugalii w
2007 roku. Dane o grze rejestrowano na specjalnym arkuszu
obserwacyjnym. Badano aktywność,  skuteczność i
niezawodność poszczególnych sposobów działań
ofensywnych i defensywnych zmierzających do realizacji
celów gry. Stwierdzono, że w grze badanych zawodników
dominowały i były najskuteczniejsze działania utrzymujące
piłkę oraz działania, których celem było stworzenie sytuacji
do zdobycia bramki. Niezawodność w zdobywaniu bramek
była wyższa od tej, którą osiągali gracze uznawani za
mistrzów w piłce nożnej 5- i 11-osobowej. W bronieniu
badani piłkarze wykazywali się podobną niezawodnością
w działaniach indywidualnych i we współdziałaniu.
Słowa kluczowe: piłka nożna, sprawność działania, model
gry.
Annotation. Szwarc A. A praxiological model which
illustrates the efficiency of actions in the beach soccer game.
The purpose of this work was to present a praxiological
model which shows the efficiency of the actions in the game
of beach soccer, based on observations of the final
tournament matches during the European Championships
in Portugal in 2007 years. The four successful teams were
analyzed during quarterfinals matches. Actions, efficiency
and reliability, during both offensive and defensive actions,
were subject to this examination. It has been ascertained
that the most effective actions are those of possessing a
ball, and the actions in creating situations for scoring; and
scoring goals is higher than which had been observed during
finals in other top soccer tournaments. Additionally, in the
best players manifest similar reliability in co-operation as
in individual actions.
Keywords: beach soccer, efficiency of actions, model.
Анотація. Шварц А. Праксиологічна модель, що відби-
ває ефективність дій гравців у пляжному футболі. У
статті представлено праксиологічну модель, що ілюст-
рує ефективність дій гравців у пляжному футболі і яка
базується на підставі аналізу фінальних матчів Кубку
Європи 2007 р. у Португалії. Дані щодо активності,
ефективності  і надійності виконання атакуючих і за-
хисних дій футболістів заносили у спеціальний прото-
кол. Встановлено, що під час гри у досліджених спорт-
сменів домінували і були найбільш успішними дії  по
утриманню м’яча, а також дії, які були спрямовані на
створення сприятливих ситуацій для узяття воріт. Ефек-
тивність узяття воріт у даному випадку була вище у по-
рівнянні з фіналістами інших команд світового рівня.
При цьому досліджені футболісти також виявляли більш
високу ефективність як  у індивідуальних, так і у
спільних  діях.
Ключові слова: пляжний футбол,  ефективність дій,
модель гри.
Аннотация. Шварц А. Праксиологическая модель, ил-
люстрирующая исправность действий в пляжном фут-
боле. В работе представлена праксиологическая модель,
иллюстрирующая эффективность игровых действий в
пляжном футболе, базирующаяся на основе анализа
финальных матчей Кубка Европы 2007 г. в Португалии.
Данные об активности, эффективности и надежности
атакующих и защитных действий футболистов заноси-

лись в специальный протокол. Установлено, что в игре
исследованных спортсменов доминировали и были наи-
более удачными действия по удержанию мяча, а также
действия, направленные на создание благоприятных
ситуаций для взятия ворот. Эффективность взятия во-
рот в данном случае была выше по сравнению с футбо-
листами других команд мирового уровня. При этом ис-
следованные футболисты также проявляли  более
высокую эффективность, как в индивидуальных, так и
в совместных действиях.
Ключевые слова: пляжный футбол,  эффективность дей-
ствий, модель игры.

Wstęp
Piłka nożna plażowa - beach soccer  powstała

w Stanach Zjednoczonych w 1992 roku. Jest dyscyp-
liną sportową rozwijającą się bardzo dynamicznie. Co-
rocznie, od 1995 roku organizowane są mistrzostwa
świata, a od 2006 roku, pod egidą światowej federacji
piłki nożnej plażowej (BSWW) i FIFA, odbywają się na
wszystkich kontynentach turnieje kwalifikacyjne do tej
imprezy.

W grze, na boisku o piaszczystej nawierzchni
i wymiarach 28x37m, współzawodniczą dwie drużyny
po pięciu zawodników. Wskazani gracze pełnią funkcję
bramkarzy - na wyznaczonym polu mogą chwytać piłkę
w ręce, bronią bramki o wymiarach 5,5x2,2m. Mecz trwa
3 tercje po 12 minut, z 3 minutową dogrywką w przy-
padku wyniku nierozstrzygniętego. Każdy uczestnik gry
(występujący bez obuwia) może być wielokrotnie zmien-
iany i ponownie powracać na boisko. Zawody prow-
adzą dwaj sędziowie. Za grę niezgodną z przepisami
dyktują rzuty wolne, które bez tzw. „muru” muszą
wykonywać zawodnicy poszkodowani. Gracze z pola
mogą w jednej akcji tylko raz podać piłkę do swojego
bramkarza. Za drugie podanie sędziowie dyktują rzut
karny, który wykonywany jest z odległości 9m, ze środ-
ka linii pola karnego. Za grę niezgodną z przepisami
zawodnicy mogą otrzymać żółtą, niebieską (kara 2
minut, drużyna w osłabieniu bez ukaranego gracza) i
czerwoną kartkę (gracz wykluczony z gry, kara 2 minut
osłabienia dla drużyny).

Piłka nożna plażowa, mimo globalnego zasięgu
i dużej popularności, nie budzi zainteresowania w śro-
dowiskach naukowych, a kwerenda piśmiennictwa i
dostępnych baz danych potwierdza ten stan rzeczy.
Nieliczne prace dotyczą najczęściej medycznych i eko-
nomicznych aspektów gry (Gallego, 2002; Veraldi i
Perisico, 2006), a problematyka badawcza nad analizą
sprawnością działań w tej grze jest zupełnie pomijana.

Rzetelna ewaluacja działań  graczy o
najwyższym poziomie zaawansowania sportowego w
warunkach gry rzeczywistej stanowi podstawę do
wyznaczania racjonalnych zadań treningowych. Ocena
działania musi uwzględniać skomplikowanie sytuacji,
która zależy od fazy i celu gry oraz miejsca, sposobu,
czasu i warunków współzawodniczenia. W konsek-
wencji, trafne wskazanie ważności poszczególnych
działań w naturalnych okolicznościach rywalizacji
umożliwia wyróżnienie wzorów sytuacji, tzw. modeli
odwzorowujących. Modele odwzorowujące umożliwiają
tworzenie modeli projektujących, które pomagają us-
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prawniać postępowanie graczy poprzez wskazywanie
różnych typów sytuacji i sposobów ich rozwiązywania.

Dlatego też celem niniejszej pracy było przed-
stawienie modelu odwzorowującego sprawność
działania1 w grze w piłkę nożną plażową na podstawie
obserwacji działań mistrzów - uczestników turnieju
finałowego o mistrzostwo Europy w 2007 roku.

Materiał i metoda
Materiał badawczy stanowiły zapisy audiowiz-

ualne z 4 meczów piłki nożnej plażowej rozegranych w
ćwierćfinale turnieju o Puchar Europy w Portugalii w
2007 roku (tab.1). Dane o grze zawodników rejestrow-
ano na specjalnym arkuszu obserwacyjnym własnego
autorstwa. Przy jego konstrukcji uwzględniono prakseo-
logiczną wykładnię metodologii badań zaproponowaną
przez Panfila (2006).

Badano aktywność, skuteczność i niezawod-
ność poszczególnych sposobów działań ofensywnych i
defensywnych (zarówno indywidualnych, jak i grupow-
ych) zmierzających do realizacji celów gry. W atakow-
aniu oceniano sprawność działań zmierzających do:
zdobycia bramki, stworzenia sytuacji do jej uzyskania,
zdobycia pola oraz utrzymania piłki. W bronieniu sza-
cowano sprawność działań zapobiegających: utracie
bramki, tworzeniu sytuacji do jej zdobycia, zdobyciu
pola oraz utrzymaniu piłki. Na tej podstawie stworzono
proste modele poznawcze odwzorowujące sprawność
działania zawodników w grze w piłkę nożną plażową.

Wyniki badań i ich omówienie
Atakowanie

Z danych przedstawionych w tab. 2 wynika, że
w grze piłkarzy uznawanych za mistrzów dominowały
działania, których celem było utrzymanie piłki (33%) i
zdobywanie pola gry (31%). Stwarzanie sytuacji do
zdobycia bramek stanowiło 22%, a zdobywanie bramek
14% całości działań podczas atakowania.

Ćwierćfinaliści turnieju Aragona Cup 2007 byli
najskuteczniejsi w utrzymywaniu piłki (średnio 71,75
działań w meczu z 62% niezawodnością), w stwarzaniu
sytuacji do zdobycia bramek (średnio 47,50 działań w
jednym spotkaniu z 62% niezawodnością) oraz w zdo-
bywaniu pola gry (średnio 68,75 działań z 56% nieza-
wodnością). Z 122 szans na zdobycie bramki wykorzys-
tali 21 sytuacji. 17% niezawodność badanych graczy w
zdobywaniu bramek była wyższa, od tej, którą stwierd-
zono u graczy uznawanych za mistrzów w grach w piłkę
nożną pięcioosobową i jedenastoosobową, odpowied-
nio: 6,5% i 12% (Paluszek, 2005; Szwarc, 2007).

 Ze szczegółowych, tabelaryczno - graficznych

modeli odwzorowujących sprawność działań
utrzymujących piłkę wynika (tab. 3 i ryc. 1), że w grze
zwycięzców przeważały działania grupowe
(współdziałanie).

Dominowało rozegranie piłki po uprzednim jej
przyjęciu zarówno w asyście przeciwnika (95% nieza-
wodność), jak i bez znajdującego się w zasięgu gry ry-
wala (100% niezawodność). Indywidualne działania
utrzymujące piłkę (gra 1x1, zastawienie w miejscu, dry-
bling, prowadzenie piłki) stosowano dziesięciokrotnie
rzadziej niż współdziałanie, a ich niezawodność była
bardzo zróżnicowana i wahała się w granicach od 37%
(gra 1x1) do 80% (prowadzenie piłki).

Z danych przedstawionych w tab. 4 i na ryc. 1
wynika, że badani gracze uzyskali najwyższą niezawod-
ność w indywidualnych działaniach zmierzających do
zdobycia pola gry prowadzeniem piłki.

Z 34 takich działań aż 33 wykonali skutecznie.
Trzykrotne próby zdobycia pola gry w wyniku gry 1x1
zakończyły się niepowodzeniem, a w rezultacie dryb-
lingu aż 8 z 14 prób okazało się nieskutecznych (43%
niezawodność). Niska niezawodność tych indywidual-
nych sposobów zdobywania pola gry wynikała z tego,
że były wykonywane w bezpośrednim kontakcie z
przeciwnikiem. Badani gracze  nie stosowali zdobywa-
nia pola gry podaniem piłki do samego siebie.

We współdziałaniu przeważało rozegranie piłki
po jej przyjęciu zarówno w kontakcie z przeciwnikiem
(89 działań z 61% niezawodnością), jak i bez jego
przeciwdziałania (127 działań, w tym 54 skuteczne – 
niezawodność na bardzo niskim, 42% poziomie).
Ogólnie, w zdobywaniu pola gry w wyniku
współdziałania mistrzowie osiągnęli 51% niezawod-
ność.

Szczegółowe modele sprawności działania w
tworzeniu sytuacji bramkowych pokazują (tab. 5 i ryc.
1), że najlepsi piłkarze plażowi kreowali je równie często
w wyniku współdziałania (121 działań), jak i poprzez
indywidualne akcje (84 działania). Ze wszystkich 121
wspólnych prób stworzenia sytuacji do zdobycia bram-
ki 73 okazały się skuteczne, co dało łącznie wysoką,
62% niezawodność tych działań (rozegranie piłki bez
jej przyjmowania oraz po uprzednim jej przyjęciu
charakteryzowały się podobną, 50…51% niezawodnoś-
cią).

Nieco rzadsze (84 działania) indywidualne
poszukiwania okazji do zdobycia bramki
charakteryzowały się identyczną, jak współdziałanie
51% niezawodnością. Najczęściej sukcesem kończyło
się tworzenie sytuacji bramkowych w wyniku prowadze-
nia piłki i gry 1x1 (odpowiednio: 60% i 55% niezawod-

1 Sprawność działania w zespołowej grze sportowej w sensie syntetycznym to ogół walorów praktycznych działania w
grze, czyli ocenianych pozytywnie cech tego działania, w tym: aktywności ogólnej (liczba wszystkich działań podję-
tych w grze dla realizacji celu), aktywności szczegółowej (liczba wybranych działań wykonanych przez graczy w
meczu), skuteczności (liczba działań pozytywnych w odniesieniu do realizacji celów gry) oraz niezawodności (sto-
sunek liczby działań skutecznych do liczby wszystkich wykonań daneg o działania w meczu). Inne postaci sprawności
działania w grze to: racjonalność (działania uzasadnione poznawczo), cenność (współczynnik będący oceną oceny
skuteczności działania) i ekonomiczność (stosunek szeroko rozumianego wyniku – nabytków do poniesionych kosz-
tów - sztów -ubytków).
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ność), znacznie niższą niezawodność osiągano w efekcie
dryblowania (37%).

Tabela 6 pokazuje model odwzorowujący
sprawność badanych graczy w zdobywaniu bramek. Z
jej danych wynika, że najwięcej bramek próbowano
zdobyć uderzeniem piłki nogą z pominięciem działań
utrudniających ze strony rywala (72) oraz nogą w bez-
pośrednim kontakcie fizycznym z przeciwnikiem (41).

Znacznie rzadziej strzelano głową (8 razy uderzano w
asyście przeciwnika oraz jeden raz bez jego
przeciwdziałania). W strzałach głową osiągnięto 33%,
a w strzałach nogą 16% niezawodność.

Wyniki badań jednoznacznie pokazują, że mis-
trzowie piłki nożnej plażowej preferowali w grze ofen-
sywnej działania grupowe, a wysoka sprawność ich
współdziałania wiązała się ściśle z realizację celów gry.

Postaci sprawności działania 
Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

prowadzenie piłki 10 8 0,80 
gra 1x1 19 7 0,37 
drybling - - - Indywidualnie 

zastawienie w miejscu 5 3 0,60 
rozegranie po przyjęciu piłki 66 66 1,00 Współdziałanie  

(bez przeciwnika) rozegranie bez przyjęcia piłki 3 2 0,66 
rozegranie po przyjęciu piłki 167 159 0,95 Współdziałanie 

(z przeciwnikiem) rozegranie bez przyjęcia piłki 17 13 0,76 
 

Ryc. 1. Graficzny model ilustrujący niezawodność działań ofensywnych z uwzględnieniem
celów gry i sposobów działania (I - indywidualne, W - współdziałanie, BP - bez przeciwnika, ZP - z

przeszkadzającym rywalem)

Tabela 1.
Wykaz obserwowanych spotkań wraz z wynikiem rywalizacji

Tabela 2.
Model odwzorowujący sprawność działania w atakowaniu

Lp. Rywalizujące zespoły Faza turnieju Wynik meczu 
1 Francja - Polska  ćwierćfinał 5:1 
2 Ukraina - Włochy ćwierćfinał 4:3 
3 Szwajcaria - Hiszpania ćwierćfinał 7:5 
4 Portugalia - Grecja ćwierćfinał 5:3 

 

Wskaźniki 
 
Rodzaj działań 

Liczba 
działań 

Liczba działań 
skutecznych 

Niezawodność 
działań 

Odsetek 
wszystkich 

działań 

Średnia liczba 
działań w 

meczu 
Utrzymujące piłkę 287 178 0,62 0,33 71,75 
Zdobywające pole 275 154 0,56 0,31 68,75 

Stwarzające sytuacje bramkowe 190 118 0,62 0,22 47,50 
Zdobywające bramkę 122 21 0,17 0,14 30,50 
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Tabela 3
Model odwzorowujący sprawność działań utrzymujących piłkę
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Ponadto, skuteczność badanych graczy w zdobywaniu
bramek była znacznie wyższa od niezawodności str-
zeleckiej zawodników innych gier z piłką nożną.
Bronienie

Z tabelaryczno-graficznego modelu ilustrującego
sprawność działania w bronieniu wynika (tab. 7 i ryc.
2), że badani zawodnicy wykazywali się podobną akty-
wnością w działaniach przeciwko stwarzaniu sytuacji
do zdobycia bramki (przeciętnie około 29 sytuacji w
jednym spotkaniu), zdobywaniu pola gry oraz
przeciwdziałaniu utracie bramki (średnio po 26 działań
w meczu), i nieco niższą w uniemożliwianiu utrzyman-
ia piłki (średnio prawie 23 działania w meczu).
Najwyższą niezawodność osiągnęli w działaniach
zapobiegających utracie bramek (67%), mniejszą w

działaniach, których celem były przeciwdziałanie stwar-
zaniu sytuacji bramkowych i zdobywaniu pola gry
(59%), a najniższą w działaniach przeciwko utrzyman-
iu piłki  50%.

Uzyskane wyniki pokazały, że grę zawodników
najlepszych zespołów piłki nożnej plażowej
charakteryzowała szczególnie wysoka niezawodność
działań  zapobiegających utracie bramki. Warto
zauważyć, że 88% niezawodność działań przeciwko
utracie bramki lokuje dokonania zawodników
specjalizujących się w grze w piłkę nożną plażową wśród
dokonań graczy drużyn wygrywających mecze na
najważniejszych turniejach finałowych najwyższej ran-
gi także w grze 11-osobowej (Szwarc, 2003).

Przedstawiona w tab. 8 szczegółowa charak-

Tabela 4
Model odwzorowujący sprawność działań zdobywających pole gry
Postaci sprawności działania 

Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

prowadzenie piłki 34 33 0,97 
podanie do siebie - - - 

drybling 14 6 0,43 Indywidualnie 

gra 1x1 3 0 0 
rozegranie po przyjęciu piłki 127 54 0,42 Współdziałanie 

(bez przeciwnika) rozegranie bez przyjęcia piłki 2 1 0,50 
rozegranie po przyjęciu piłki 89 54 0,61 Współdziałanie 

(z przeciwnikiem) rozegranie bez przyjęcia piłki 16 8 0,50 
 Tabela 5

Model odwzorowujący sprawność działań stwarzających sytuacje do zdobycia bramki
Postaci sprawności działania 

Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

prowadzenie piłki 5 3 0,60 
drybling   8 3 0,37 Indywidualnie 
gra 1x1 71 39 0,55 
rozegranie po przyjęciu piłki 17 11 0,65 Współdziałanie  

(bez przeciwnika) rozegranie bez przyjęcia piłki 3 2 0,66 
rozegranie po przyjęciu piłki 71 42 0,59 Współdziałanie 

(z przeciwnikiem) rozegranie bez przyjęcia piłki 30 18 0,60 
 Tabela 6

 Model odwzorowujący sprawność działań w zdobywaniu bramek
Postaci sprawności działania 

Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

uderzenie nogą 41 14 0,34 
uderzenie głową 8 3 0,37 

Indywidualnie w 
bezpośrednim 
kontakcie z rywalem uderzenie sytuacyjne - - - 

uderzenie nogą 72 4 0,05 
uderzenie głową 1 0 0 Indywidualnie bez 

kontaktu z rywalem uderzenie sytuacyjne - - - 
 Tabela 7

Model odwzorowujący sprawność działań w bronieniu
Wskaźniki 

 
 
Rodzaj przeciwdziałania 

Liczba 
działań 

Liczba 
działań 
skutecz-

nych 

Niezawodn
ość działań 

Odsetek 
wszystkich 

działań 

Średnia 
liczba 

działań w 
meczu 

Utrzymaniu piłki 91 46 0,50 0,22 22,75 
Zdobyciu pole gry 105 62 0,59 0,25 26,25 
Stworzenia sytuacji do zdobycia bramki 115 68 0,59 0,28 28,75 
Utracie bramki 104 92 0,88 0,25 26,00 
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terystyka liczbowa aktywności, skuteczności i niezawod-
ności działań przeciwko utrzymaniu piłki pokazuje, że
zwycięzcy wykazywali się pięciokrotnie wyższą akty-
wnością działań indywidualnych (75 zdarzeń w obser-
wowanych meczach) niż współdziałaniem (15 podwojeń
i 1 potrojenie we wszystkich spotkaniach). Obydwa
rodzaje przeciwdziałania cechowała podobna niezawod-
ność (odpowiednio: 51% i 50%).

Ze szczegółowej analizy sposobów
przeciwdziałania wynika, że w działaniach indywidual-
nych przeważało wyprzedzanie zamiarów przeciwnika-
wybijanie piłki (46) i wybijanie piłki-przerywanie akcji
przeciwnikowi (14). Rzadziej stosowano odbieranie
piłki rywalowi (7) i wyprzedzanie działań-przejmow-

anie piłki (8). Badani zawodnicy ani razu nie zastosow-
ali zastawiania przeciwnika i blokowania piłki.

Z dokładnego, tabelaryczno-matematycznego
modelu odwzorowującego sprawność  działań przeci-
wko zdobywaniu pola gry wynika (tab. 9), że gracze
uznawani za mistrzów wykazywali się również
najwyższą aktywnością indywidualnych działań
wyprzedzających zamiary rywala (54 wybicia i przeję-
cia piłki we wszystkich meczach z 63% niezawodnoś-
ci). Znacznie rzadziej przeciwdziałali zdobywaniu pola
gry w rezultacie odebrania piłki (14 działań z 86% nieza-
wodnością) oraz w wyniku wybijania piłki rywalowi (13
działań z niską 38% niezawodnością). Inne sposoby
krępowania działań rywala (blokowanie piłki oraz

Tabela 9
Model odwzorowujący sprawność działania przeciwko zdobywaniu pola gry

Ryc. 2. Graficzny model ilustrujący niezawodność działań defensywnych z uwzględnieniem
celów gry i sposobów działania (I  -  indywidualne, W -  współdziałanie)

Tabela 8
Model odwzorowujący sprawność działania przeciwko utrzymaniu piłki

Postaci sprawności działania 
Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

wyprzedzenie-wybicie piłki 46 20 0,43 
wyprzedzenie-przejęcie piłki 8 8 1,00 
wybicie-przerwanie działań 14 3 0,21 
odebranie piłki 7 7 1,00 
blokowanie - - - 

Indywidualnie 

zastawianie - - - 
Łącznie działania indywidualne 75 38 0,51 
Współdziałanie podwajanie, potrajanie 16 8 0,50 
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Postaci sprawności działania 
Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

wyprzedzenie-wybicie piłki 41 21 0,51 
wyprzedzenie-przejęcie piłki 13 13 1,00 
wybicie-przerwanie działań 13 5 0,38 
odebranie piłki 14 12 0,86 
blokowanie 9 7 0,77 

Indywidualnie 

zastawianie 3 3 1,00 
Łącznie działania indywidualne 93 70 0,75 
Współdziałanie podwajanie, potrajanie 12 9 0,75 
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zastawianie), pomimo iż były rzadko stosowane, okazały
się najbardziej niezawodnymi sposobami
utrudniającymi rywalom zdobywanie pola gry (10
skutecznych zdarzeń z 12 zaobserwowanych we wszyst-
kich 4 meczach - niezawodność 83%).

Niezawodność współdziałania badanych graczy
(prawie ośmiokrotnie rzadziej stosowanego) w trakcie
zdobywania przez przeciwnika pola gry była taka sama,
jak łączna niezawodność działań pojedynczego gracza
(75%).

Szczegółowa charakterystyka liczbowa spraw-
ności działań przeciwko tworzeniu sytuacji do zdoby-
cia bramki pokazuje (tab. 10, ryc. 2), że piłkarze plażowi
pięciokrotnie częściej zapobiegali tym sytuacjom
działając indywidualnie niż współdziałając (odpowied-
nio: 97 i 18 działań w analizowanych meczach). pod-
wojenia/potrojenia     wykazali     się    także    wysoką,
78%   niezawodnością.

Niezawodność pozostałych sposobów
przeciwdziałania tworzeniu sytuacji bramkowych była
bardzo zróżnicowana i wahała się w granicach od  20%
do 71%.

Niezawodność działania indywidualnego była
niższa od wspólnych przedsięwzięć (podwajanie, po-
trajanie). Badani osiągnęli 70% niezawodność działań
indywidualnych i 77% niezawodność działań grupow-
ych. Najczęściej wybijano piłkę w sytuacji wyprzedze-
nia (37 razy), w dalszej kolejności stosowano
wyprzedzenie-przejęcie piłki (25 razy), podwajanie/
potrajanie (18 razy), blokowanie (14 razy), odbieranie
piłki (9 razy), zastawianie (7 razy) oraz wybicie piłki-
przerwanie działań (5 razy).

Mistrzowie w grze w beach soccer osiągnęli
najwyższą biegłość w krępowaniu działań rywala w

wyniku wyprzedzenia-przejęcia piłki (100% niezawod-
ność). Podczas blokowania piłki oraz wspólnego
przeciwdziałania w wyniku podwojenia/potrojenia
wykazali się także wysoką, 78% niezawodnością. Nieza-
wodność pozostałych sposobów przeciwdziałania
tworzeniu sytuacji bramkowych była bardzo
zróżnicowana i wahała się w granicach od  20% do 71%.

Z danych zawartych w tab. 11 i na ryc. 2 wyni-
ka, że gracze badanych zespołów wykazali się łącznie
87% niezawodnością podczas indywidualnych działań
przeciwko zdobywaniu bramek. Wykonali skutecznie
wszystkie działania, których celem było blokowanie
strzałów. Z 27 rzutów wolnych wykonanych przez ry-
wali    stracili    trzy    bramki    (niezawodność    88%),
a   z   48   strzałów z  akcji 7   bramek   (41   uderzeń
zostało       przez       bramkarzy - niezawodność 85%).

We współdziałaniu przeciwko utracie bramki
(podwajanie, potrajanie, „mur”) osiągnęli 92% nieza-
wodność.

Z modeli przedstawiających niezawodność
działań defensywnych uwzględniającego cele gry i
sposoby przeciwdziałania zamiarom rywala wynika (tab.
7-11, ryc. 2), że piłkarze najlepszych drużyn europe-
jskich wykazywali się z reguły wysoką niezawodnością
działań indywidualnych i grupowych przeciwko utracie
bramki, zdobyciu pola i tworzeniu sytuacji strzeleck-
ich. Najskuteczniej przeciwdziałali poprzez wspólne
tworzenie tzw. „muru”, którego celem było niedopuszc-
zenie do utraty bramki. Najbardziej zawodne okazały
się działania przeciwko utrzymaniu piłki, zarówno in-
dywidualne, jak i grupowe.

Spostrzeżenia i wnioski
1. W grze ofensywnej najlepszych zespołów europe-

jskich dominowały wspólne działania zmierzające

Tabela 10
Model odwzorowujący sprawność przeciwdziałania tworzeniu sytuacji do zdobycia bramki

Postaci sprawności działania 
Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

wyprzedzenie-wybicie piłki 37 20 0,54 
wyprzedzenie-przejęcie piłki 25 25 1,00 
wybicie-przerwanie działań 5 1 0,20 
odebranie piłki 9 6 0,66 
blokowanie 14 11 0,78 

Indywidualnie 

zastawianie 7 5 0,71 
Łącznie działania indywidualne 97 68 0,70 
Współdziałanie podwajanie, potrajanie 18 14 0,77 
 Tabela 11

Model odwzorowujący sprawność przeciwdziałania zdobywaniu bramek
Postaci sprawności działania 

Sposób działania Aktywność Skutecz-
ność Niezawodność 

bramkarz obrona strzałów z akcji 48 41 0,85 
bramkarz obrona rzutów wolnych i karnych 27 24 0,88 
odebranie piłki - - - 
blokowanie 5 5 1,00 

Indywidualnie 

zastawianie - - - 
Łącznie działania indywidualne 80 70 0,87 

podwajanie, potrajanie 7 6 0,86 Współdziałanie 
„mur” 17 16 0,94 
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do utrzymania piłki i zdobycia pola gry. Stanowiły
64% wszystkich działań i były wykonywane,
odpowiednio: z 62% i 56% niezawodnością.

2. Zawodnicy piłki nożnej plażowej w porównaniu do
graczy innych gier z piłką nożną tworzyli znacznie
częściej sytuacje do zdobycia bramek, a działania
te charakteryzowała wysoka, 62% niezawodność.

3. Osiągnięta przez badanych zawodników 16%
niezawodność w zdobywaniu bramek była wyższa
od tej, którą uzyskiwali mistrzowie innych gier z
piłką nożną.

4. Badani piłkarze plażowi wykazywali się podobną
niezawodnością zarówno indywidualnych, jak i
grupowych działań defensywnych. Najwyższą
niezawodność osiągnęli w działaniach przeciwko
utracie bramki (87% i 86%), wysoką przeciwko
zdobyciu pola gry (75% i 75%) i przeciwko tworze-
niu sytuacji do zdobycia bramki (70% i 77%), niską,
co jest charakterystyczne także dla innych gier z
piłką nożną, w działaniach przeciwko utrzymaniu
piłki (51% i 50%).

5. Przedstawione modele odwzorowujące sprawność
działań w grze w piłkę nożną plażową mogą być
pomocne w usprawnianiu działań zawodników
niższego poziomu zaawansowania poprzez wska-
zywanie im sklasyfikowanych typów sytuacji i
sposobów sprawnego ich rozwiązywania.
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KOORDYNACJA RUCHOWA JAKO CZYNNIK
ROZWOJU I DOSKONALENIA TAŃCA

ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO „BIAWENA” Z
BIAŁEJ PODLASKIEJ

Elżbieta Urbaniak
Zespół Tańca Ludowego „Biawena” z Białej

Podlaskiej, Polska

Streszczenie. Taniec ludowy to sztuka, która przetrwała
przekazywana z pokolenia na pokolenie drogą naśladowania
i wzajemnego nauczania. Folklor był wówczas formą
wspólnej zabawy i trwał w tej tradycji. Analizując postać
ruchową tańca ludowego, widzimy w niej odzwierciedlenie
wielu zwyczajów, obrzędów, a także czynności związanych
z codziennym życiem ludzi. W chwili obecnej taniec ludowy
odgrywa ważną rolę w życiu narodów. Istnieje wiele

zespołów folklorystycznych, które rozpowszechniają
dorobek kultury ludowej na świecie. Należy wiedzieć, że
sukces tych zespołów zależy od wszechstronnego rozwoju
motorycznego tancerzy oraz odpowiedniego „gmachu”
umiejętności technicznych. Pod wszechstronnością ukrywa
się nie tylko racjonalna współzależność zdolności
kondycyjnych i koordynacyjnych, ale również stosowanie
obszernego wachlarza różnorodnych środków
treningowych, umożliwiających tworzenie szerokich
fundamentów dla mistrzowskiej prezentacji tańca. W celu
uzmysłowienia powagi problemu podjęto badania, które
umożliwiłyby zrozumienie jak ważne są koordynacyjne
zdolności motoryczne w treningu tancerzy oraz to, iż taniec
bez nich nie istnieje. Badaniami objęci zostali chłopcy i
dziewczęta należący do Zespołu Tańca Ludowego
„Biawena” z Białej Podlaskiej. Wiek badanych wahał się
w granicach 15 - 30 lat. Długość stażu tanecznego wynosił
od 6 miesięcy do 15 lat. Badane osoby trenowały 3 dni
tygodniowo, do 6-8 godzin treningu w tygodniu. Ogólnie
przebadano 30 tancerzy: 15 osób stanowili chłopcy.
Przeprowadzono testy: Beritowa - Bołobana, Flaminga,
obroty na listwie ławeczki gimnastycznej, marsz po rozecie,
przekładanie laski gimnastycznej, rytmiczne bębnienie
kończynami górnymi i dolnymi umożliwiające ocenę
poziomu zdolności zachowania równowagi, rytmizacji
ruchów, orientacji czasowo-przestrzennej oraz sprzężenia
ruchów. Po przeanalizowaniu uzyskanych wyników
stwierdzono, iż koordynacja ruchowa (zdolności
priorytetowe: równowaga ciała, orientacja  czasowo-
przestrzenna, zdolność szybkiej reakcji, rytmizacji ruchów)
jest czynnikiem doskonalenia umiejętności tanecznych
tancerzy badanego zespołu oraz to, że koordynacja ruchowa
ma wpływ na ukierunkowanie motoryczne tancerzy i
tancerek. Uprawianie tańca ludowego wpływa na wzrost
poziomu koordynacji ruchowej o czym świadczy wyższy
poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych u osób
zaawansowanych.
Kluczowe słowa: tancerze, taniec ludowy, koordynacja
ruchowa.
Annotation. Urbaniak  El’zhbeta . Coordination of
movements as the factor of perfection of Ensemble of
national dance “ Biawena “ Bialej Podlaskiej. Folk dance
is an art form which was transfered from one generation to
the next by imitaiting and mutual teaching. Thanks to this
transfer folk dance survived until our times. Folk used to
be the way of mutual fun and sticked to this tradition.
Analysing the body movement of the folk dance itself, we
can see the reflection of many customs, ceremonies and
also people`s everyday activities. At present, folk dance
plays an important role in the life of the nation. These are
lots of folk bands which spread the folk  culture
achievements all over the world. It should be widely known,
however, that the success of the folk bands is closely related
to the dancers`versatile motor development as well as
technical skills. The term „versatility“ means not only
rational correlation of fitness and coordinative skills but
also applying a varied range of various training methods
enabling the creation of broad foundation for the master
technique of the dance presented. In order to realise the
importance of the problem, the research was done. It enabled
the understanding how important in dancers` training the
coordinative and motor skills are as well as the fact that
without these skills dance does not exist at all. The research
was carried out among the boys and girls from the folk band
„Biawena“ in Biaіa Podlaska. The age range of the people
being researched fluctuated between 15 and 30. The length
of the dancing career ranged from 6 months to 15 years.
The people who were researched trained 3 days a week
which was 6 - 8 hours a week altogether. Overall, 30 dancers
were researched and 15 of them were boys. Some tests were
conducted: Beritow`s - Boіoban`s and the Flaming`s one
as well as spins on the bench, a rosette march, the gymnastic
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cane shuffing, rhytmic clapping and stamping enabling the
evalucation of the ability to keep balance, as well as
rhytmicity of body movements, time and space orientation
and the motion coupling. After analysing the results of the
research it was stated that motor coordination (priority
skills: balance of body, time and space orientation, the
ability to react fast, rhythmicity of the body movements) is
the factor of improving „Biawena“ dancers`dancing skills
as well as the fact that motor coordination has a reliable
influence on dancers`motor orientation. Practising folk
dance affects the rise in motor coordination. Higher level
of advanced dancers is the best example of this.
Keywords: dancers, folk dance, motor coordination.
Анотація. Урбаніак Ельжбета. Координація рухів як
фактор удосконалювання Ансамблю народного танцю
„Бавяна” с. Бялой Подляскu. Народний танець - це ми-
стецтво. Він зберігся завдяки тому, що люди передають
його фольклор, його цінності, його традиції з поколін-
ня в покоління. І в цей час народний танець відіграє
важливу роль у житті кожного народу. Існують багато
фольклористичних ансамблів, які поширюють у світі
народну культуру. Успіх виступів ансамблів залежить
від багатьох складових, у тому числі від всебічного
фізичного розвитку танцюристів, сформованих специф-
ічних умінь і навичок. Використовуючи спеціальні тес-
ти (Беритова-Болобана, тест Фламінго й ін.) у дослід-
женнях виділені пріоритетні рухові координації
танцюристів, такі як орієнтація в часі й просторі, вес-
тибулярна чутливість і стійкість, темпоритм рухів, ди-
намічна рівновага, рухова реакція. Установлено, що
сенсомоторна координація має достовірний вплив на
поліпшення техніки виконання елементів танцю індив-
ідуально й у групі. Одночасно, підвищення майстерності
танцюристів позитивно розвиває їхній рухові коорди-
нації. У дослідженнях взяли участь члени Ансамблю
народного танцю „Бавяна” з Бялой Подляскu (n=30;
15ч., 15ж; вік 15-30 років; стаж - 6 мес.- 15 років).
Ключові слова: танцюристи, народний танець, коорди-
нація рухів.
Аннотация. Урбаниак Эльжбета. Координация движе-
ний как фактор совершенствования Ансамбля народ-
ного танца „Бавяна” с. Белой Подляскu. Народный та-
нец - это искусство. Он сохранился благодаря тому, что
люди передают его фольклор, его ценности, его тради-
ции из поколения в поколение. И в настоящее время
народный танец играет важную роль в жизни каждого
народа. Существуют многие фольклористические ан-
самбли, которые распространяют в мире народную куль-
туру. Успех выступления ансамблей зависит от многих
составляющих, в том числе от всестороннего физичес-
кого развития танцоров, сформированных специфичных
умений и навыков. Используя специальные тесты (Бе-
ритова-Болобана, тест Фламинго и др.) в исследовани-
ях выделены приоритетные двигательные координации
танцоров, такие как ориентация во времени и простран-
стве, вестибулярная чувствительность и устойчивость,
темпоритм движений, динамическое равновесие, дви-
гательная реакция. Установлено, что сенсомоторная
координация имеет достоверное влияние на улучшение
техники выполнения элементов танца индивидуально
и в группе. В тоже время, повышение мастерства танцо-
ров положительно развивает их двигательные коорди-
нации. В исследованиях приняли участие члены Ансам-
бля народного танца „Бавяна” с Белой Подляскu (n=30;
15м, 15ж; возраст 15-30 лет; стаж - 6 мес.- 15 лет).
Ключевые слова: танцоры, народный танец, координа-
ция движений.

Wstęp

 Słynny angielski tancerz i nauczyciel tańca

Laird Walter stwierdził: „Taniec jest jedną z najbardziej
naturalnych form ludzkiej aktywności, niosącą z sobą
wiele korzyści - jak choćby ta, że jest to najlepszy i
najprostszy sposób zawierania znajomości i
nawiązywania kontaktów towarzyskich” [18]. Każdy ma
dość jasne wyobrażenie o tym, czym jest taniec, potrafi
go rozpoznać i prawdopodobnie sam kiedyś tańczył. Od
kiedy socjologia podzieliła czynności ludzkie na
przyrodzone i kulturalne, taniec zaliczono do czynności
kulturalnych. Najprostszy podział, jakiego można
dokonać, to wyodrębnienie trzech odmiennych sfer
działalności ludzkiej, w których się rozwinął: religia,
rozrywka i sztuka i w każdej z nich pełni inne funkcje
[6]. Taniec może być także formą terapii (choreoterapia)
[12], zaś dla niektórych ludzi jest po prostu pracą.
Elementy tańca występują w niektórych dyscyplinach
sportu: łyżwiarstwo figurowe, pływanie synchroniczne,
aerobic i gimnastyka artystyczna. Taniec jest zaliczany
do ćwiczeń rekreacyjnych mających bardzo korzystny
wpływ na zdrowie psycho-fizyczne. W wyniku ruchu
ciała w tempie zgodnym z muzyką można wyrazić swoje
uczucia, a z samego ruchu czerpać dużą przyjemność
[19]. Taniec jest bardzo ważnym elementem naszego
życia. Taniec oddaje naszą osobowość, temperament,
cechy charakteru, no i to, co w największym stopniu
odróżnia nas od zwierząt - duszę. Wystarczy kawałek
przestrzeni, kilka taktów muzyki i trochę chęci, by odbyć
taneczną podróż po znanych i nieznanych zakamarkach
własnego świata czy też skrzyżować swą drogę z innymi
i wniknąć w ich świat. Podstawowe elementy tańca -
rytm i ruch - stają się drogą do uzyskania harmonii ciała
i umysłu, ułatwiają poznanie siebie, swoich emocji i
porozumienie z innymi ludźmi. Pozwalają w bezpieczny
i społecznie akceptowalny sposób, na ekspresję
własnych stanów emocjonalnych, także tych
negatywnych [20].

 Taniec ludowy jest najbliższy człowiekowi i
towarzyszy mu od początku pojawienia się na ziemi.
Związany jest z terenem, na którym powstał jako wytwór
twórczości ludowej. W wielu tańcach ludowych można
dopatrzeć się pozostałości po dawnej magii i obrzędach
ludowych. Budowa tańca ludowego jest prosta i
jednolita. Polega na obserwowaniu i zapamiętywaniu
ruchów, pomysłowości i fantazji tancerzy. Ruchy tańca
ustalane są przez instruktora, który łączy je w
widowiskowe układy taneczne. Mocne tupnięcia
symbolizują energię i siłę człowieka, kroki posuwiste
wyrażają radość, natomiast wysokie skoki energię i siłę.
Podstawowe elementy tańca są proste, naturalne i często
się powtarzają. Kroki - suwane, stąpane, dostawiane,
dosuwane, przestępowane, kołysane, dreptane w miejscu
i z przesunięciem na całej stopie, na półpalcach na
prostych kolanach lub na ugiętych. Skoki - podskoki,
skoki, przeskoki, naskoki, zeskoki. Ruch w tańcu
ludowym polega na zbliżaniu i cofaniu, gonieniu i
uciekaniu, mijaniu i spotykaniu oraz popisywaniu się i
powtarzaniu. W tańcu ludowym pozycje nóg są
swobodne, naturalne, zgodnie z anatomią człowieka.
Ręce najczęściej trzymane na pasie, w skosie górnym
lub dolnym, swobodne lub u chłopca za paskiem, a u
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dziewczyny za spódniczkę. Partnerzy stoją obok siebie
lub twarzą do siebie w trzymaniu otwartym lub
zamkniętym. W tańcu wyróżniamy także [15,17]:
1. Ruch taneczny - to ruchy elementarne, które łączą

się w pewne zestawy określone krokiem tanecznym.
2. Krok taneczny - charakterystyczny dla danego

tańca kompleks ruchów elementarnych przede
wszystkim nóg, posiadający trwale uformowaną
strukturę przestrzenną ruchową i stanowiący
jednostkę tańca. Jednakowe cząstki tańca zawarte
w jednakowych odstępach rytmicznych dzięki
którym tancerz przesuwa się w dowolnym kierunku
lub zmianie jednego kierunku na inny.

3. Motyw taneczny - może składać się z kilku
kroków tanecznych lub tylko jednego a także z
różnych elementów i tanecznych ruchów ciała. W
układach tanecznych wyróżniamy motywy główne,
główne - równorzędne i poboczne. W większych
kompozycjach może być jeden główny motyw
taneczny rozwijany i uzupełniany w całym układzie.
Motyw główny może powracać w tej samej postaci
lub też zmienionej (np. inne tempo). Kompozycja
większa może zawierać kilka motywów
równorzędnych powiązanych ze sobą motywami
pobocznymi, z których jedne mogą  być
rozwinięciem motywów głównych inne zaś,
stanowią stopniowe przejście od jednego motywu
do drugiego lub spełniają rolę bezpośrednich
łączników względnie akcentów zamykających.

4. Temat taneczny - zestaw, kompozycja kroków
tanecznych, liczba kroków w temacie tanecznym,
sposób zakończenia tematu a nawet dobór pewnych
kroków uzależniona jest zwykle od budowy utworu
muzycznego.

5. Figura taneczna - wyodrębniająca się i
posiadająca pewną utrwaloną formę część tańca.
Figury taneczne wyodrębniają się poprzez zmianę
w sposobie tańczenia pary lub zespołu. Zmiana ta,
to zastosowanie innego kroku czy tematu
tanecznego, innych objęć, położenia rąk lub
wzajemnej pozycji tańczących. Figura taneczna
może się zaznaczyć poprzez zmianę nastroju,
wyrazu emocjonalnego czy treści ruchu tanecznego.
Bywają figury specyficzne dla danego tańca lub tzw.
figury uniwersalne (stosowane w wielu tańcach).

6. Rytm taneczny - czasowo-dynamicznie
uporządkowanie elementów ruchu tanecznego.
Cechą charakterystyczną rytmu tanecznego jest
wzajemna zależność elementów muzycznych i
ruchowych. Umiejętność operowania rytmem może
wzbogacić kompozycję taneczną.

7. Kompozycja taneczna - składa się z ruchów ciała,
które oparte są na rytmach i ujęte w rysunki
choreograficzne oraz ułożone w tempie i nasileniu
dynamicznym odpowiednim dla stylu i nastroju
danego tańca.

8. Układ taneczny - trwa w określonym czasie i
przestrzeni. W układzie tanecznym planujemy:
charakterystyczne ruchy dla tematu tanecznego i
rysunki w przestrzeni które zespół kreśli wykonując

dane ruchy.
W Polsce występuje 5 tańców narodowych:

Polonez, Krakowiak, Oberek, Kujawiak, Mazur oraz
wiele tańców regionalnych, pochodzących z danego
regionu ludowego Polski. I tak do tańców regionalnych
zalicza się tańce: Wielkopolskie, Kurpiowskie,
Rzeszowskie, Śląskie, Kaszubskie, Lubelskie,
Podlaskie, Łowickie, Szamotulskie, Opoczyńskie.

Wykorzystanie elementów i kroków
tanecznych o złożonej budowie oraz wykorzystanie ich
różnorodnych wariantów może zapewnić szybsze i
doskonalsze opanowanie złożonych elementów tańca,
a jednocześnie rozwój poziomu zdolności
koordynacyjnych [7].

Analizując informacje dotyczące
podstawowych zdolności koordynacyjnych, ich
struktury i znaczenia należy podkreślić, iż w tańcu
ludowym są one bardzo ważne. Stwierdzić można, że
koordynacja ruchowa (zdolności priorytetowe:
równowaga ciała, wrażliwość przedsionkowa, orientacja
czasowo-przestrzenna, zdolność szybkiej reakcji,
rytmizacji ruchów) jest czynnikiem wpływającym na
wzrost umiejętności tanecznych tancerzy Zespołu Tańca
Ludowego „Biawena” z Białej Podlaskiej. Zdolności
koordynacyjne, w zależności od rodzaju ćwiczenia, a
przede wszystkim jego złożoności, występują w różnych
powiązaniach i wzajemnych zależnościach. Nie ma
jednak takich elementów czy kroków tanecznych,
których wykonanie łączyłoby się z zaangażowaniem
tylko jednej zdolności koordynacyjnej. Praca nad
podstawowymi składowymi tańca kształtuje
jednocześnie różne zdolności koordynacyjne.

Istotne znaczenie koordynacyjnych zdolności
motorycznych w większości dyscyplin sportu jest
bezdyskusyjne [4,5]. Koordynacyjne zdolności
motoryczne odgrywają ważną rolę w zespole czynników
decydujących o wysokiej efektywności sportowej. Jest
ona jednak zróżnicowana w zależności od dynamiki
przemian rozwojowych, etapów szkolenia sportowego
oraz specyficznego charakteru wymagań danej
dyscypliny sportu. Bardzo istotne są relacje dotyczące
stopnia ogólności oraz specyficzności koordynacyjnych
uwarunkowań motorycznych. Chodzi o to, czy i w jakim
zakresie można sprostać specyficznym wymaganiom
określonych dyscyplin sportu w oparciu o
uwarunkowania o wysokim stopniu generalizacji, jakimi
są niewątpliwie podstawowe koordynacyjne zdolności
motoryczne [9,13].

Podstawowe założenie metodyki kształtowania
koordynacji ruchowej u tancerzy tańca ludowego
sprowadza się do systematycznego opanowywania
nowych, różnorodnych czynności ruchowych
(umiejętności, nawyków) i tworzenia na ich podstawie
bardziej złożonych koordynacyjnie form ruchowych. W
zajęciach z uczniami w różnym wieku i o różnym stażu,
instruktor powinien planować ciągle nowe zadania,
służące opanowaniu i doskonaleniu koordynacji ruchów,
począwszy od ćwiczeń prostych aż po złożone pod
względem koordynacyjnym [7,14].

Dotychczasowe badania dotyczące tańca
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ludowego były nieliczne i dotyczyły stosunkowo
wąskiego wycinka problematyki zawierającej znaczenie
koordynacyjnych zdolności motorycznych w tej
dziedzinie [21].

Podjęto więc badania ukierunkowane na
osiągnięcie następujących celów: 1. Ocena rozwoju
koordynacji ruchowej, jako czynnika doskonalenia
umiejętności tanecznych tancerzy Zespołu Tańca
Ludowego „Biawena” z Białej Podlaskiej. 2. Wykazanie
różnic w poziomie koordynacji ruchowej tancerek i
tancerzy Zespołu Tańca Ludowego „Biawena” z Białej
Podlaskiej biorąc pod uwagę staż taneczny oraz płeć.

Materiał i metody badań

 Badaniami objęci zostali mężczyźni i kobiety
należący do Zespołu Tańca Ludowego „Biawena” z
Białej Podlaskiej. Wiek badanych wahał się w granicach
15 - 30 lat (średnia 21,7 u tancerek oraz 21,2 u tancerzy).
Długość stażu tanecznego wynosił od 6 miesięcy do 15
lat (średnia wyniosła 4,7 u tancerek i 4,2 u tancerzy).
Badane osoby trenowały 3 dni tygodniowo, licząc do
6-8 godzin treningu w tygodniu. Ogólnie przebadano
30 tancerzy: 15 osób stanowili chłopcy, a pozostałe 15
to dziewczęta. Żadna z osób badanych nie miała
jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich  do
uczestnictwa w zajęciach ruchowych.

Badania przeprowadzone zostały w okresie od
czerwca do listopada 2006 roku. Treść badań podzielona
została na 3 etapy.

Pierwszy etap to zebranie informacji
dotyczących problemu w świetle literatury oraz wiedzy
praktycznej instruktora i tancerzy, a także zestawienia
dotyczące badanych osób obejmujące: wiek, staż w
zespole.

 Etap kolejny to przeprowadzenie testów
motorycznych oceniających poziom koordynacji
ruchowej. Przeprowadzono je pojedynczo, każdy na
inny zajęciach, tak by nie były zbyt dużym obciążeniem
badanym tancerzom oraz aby powstałe zmęczenie nie
wpływało niekorzystnie na uzyskane wyniki. Testy
motoryczne poprzedziła rozgrzewka ogólnorozwojowa

25 min. z elementami klasyki i baletu o umiarkowanej
intensywności.

 Rozgrzewkę jak i testy przeprowadzono na
sali, w której odbywają się treningi tancerzy. Przed
przystąpieniem do wykonania każdego testu tancerze
zostali zapoznani z prawidłowym wykonaniem danego
testu. Następnie każdy z badanych miał za zadanie
wykonać jedną próbę bez pomiaru. Dopiero po takim
metodyczno- praktycznym zapoznaniu, tancerze
wykonywali właściwe testy.

 Etapem ostatnim było zestawienie uzyskanych
wyników w tabelach i ich przeanalizowanie.

 W pracy wykorzystano metodę sondażu
diagnostycznego czyli testy motoryczne: próba Beritowa
- Bołobana, Flaminga, obroty na listwie ławeczki
gimnastycznej, marsz po rozecie, przekładanie laski
gimnastycznej oraz rytmiczne bębnienie kończynami
górnymi i dolnymi. Dokonano także analizy literatury i
prasy fachowej oraz informacji zamieszczonych w
Internecie, przeprowadzono wywiady i rozmowy z
instruktorem i tancerzami, obserwacji bezpośredniej
oraz obliczeń statystycznych.

Testy motoryczne:
Test próba Beritowa (1961), w modyfikacji

Bołobana (2006) [1,3]: określony rozmiar strefy 12m
x12m, różne schematy (figury) noszenia badanego (koło,
linia prosta z obrotami o 360° na początku i na końcu
marszu, gwiazda, spirale i in.), na zawodnikach różnych
klas sportowych. Interpretacja naukowych faktów z
pozycji sensomotorycznej koordynacji (ryc. 1 - warianty
A, B, C, jako modele).

Sprzęt i pomoce: strefa 12m x 12m, dwóch
pomocników, krzesło, opaska do zasłonienia oczu.

Opis wykonania testu: Osoba badana siada na
krześle, oczy ma zasłonięte tak, aby nic nie widziała.
Dwie osoby podnoszą ja z krzesłem i przenoszą po
wyznaczonym torze według wariantów A, B, C: po
kwadracie, po trójkącie, po podniesieniu obrót o 360°
wokół podłużnej osi ciała w miejscu, po czym marsz po
linii prostej na drugą stronę strefy. Tu kolejny obrót o
360° i powrót na miejsce, z którego rozpoczynane było
zadanie.

Ryc. 1. A, B, C - warianty wykonania testu próba Beritowa - Bołobana do oceny przedsionkowej wrażliwości,
orientacji przestrzennej i dynamicznej równowagi ciała. Oznaczenia: X - pozycja wyjściowa,   - noszenie

badanego na krześle z zasłoniętymi oczyma

 

X X X 

12m 

12m 

A B C 

360˚ 

360˚ 
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Badany po znalezieniu się w miejscu, z którego
rozpoczynał wykonanie testu, po zdjęciu opaski z oczu
musiał określić po jakiej drodze jego zdaniem był
przeniesiony. Ocena przedsionkowej wrażliwości,
orientacji przestrzennej, dynamicznej równowagi ciała.
Wynik: Odchylenie od modelu przy chodzie biorąc pod
uwagę zbieżność rysunków.

Test Flaminga (utrzymanie równowagi w
pozycji flaminga), ryc. 2. [16]

Ryc. 2. Test Flaminga służący do oceny statycznej
równowagi ciała

Sprzęt i pomoce: stoper, drewniana belka o
wymiarach: długość 50 cm, wysokość 4 cm, szerokość
3 cm, pokryta miękkim materiałem o grubości nie
większej niż 5 mm (np. filcowa wykładzina podłogowa).
Poprzecznie do niej na końcach przymocowane są dwie
podpórki o długości 15 cm i szerokości 2 cm,
zapewniające stabilność „równoważni”.

Opis wykonania testu: badany stawia dowolną
stopę wzdłuż belki, chwyta z tyłu za stopę nogę wolną
ugiętą w kolanie przyjmując pozycje przypominającą
stojącego na jednej nodze flaminga. Drugą ręką wspiera
się na ramieniu testującego, niżsi wzrostem trzymają
jego dłoń. Stoper włącza się kiedy badany puści ramię
prowadzącego badania, wyłącza zaś kiedy testowany
utraci równowagę puszczając stopę nogi wolnej lub
dotykając podłogi dowolną częścią ciała. Przyjętą
pozycję należy utrzymać przez 1 min. Próba zostaje
przerwana po każdorazowej utracie równowagi - po
czym zostaje powtórzona.

Wynik: czas uzyskany stojąc w pozycji
flaminga z dokładnością do 0,1 sekundy.

Test obroty na listwie ławeczki gimnastycznej
[8].

Sprzęt i pomoce: ławeczka gimnastyczna,
stoper.

Opis wykonania testu: z pozycji stojąc „stopa
przed stopą” na listwie odwróconej ławeczki o
szerokości 10 cm należy wykonać 4 obroty w lewo bądź
w prawo i powrócić do pozycji wyjściowej.

Wynik: czas wykonania 4 obrotów z
dokładnością do 0,1 sekundy. Wyznaczono specjalną
normę podporządkowaną badanemu zespołowi. Mieści
się ona w granicach: 0,08,74 - 0,10,74.

Uwagi: obrót można uznać za zakończony w
momencie gdy wykonujący wróci do pozycji
wyjściowej. W przypadku utraty równowagi (spadnięcia
z ławeczki) wchodzi się na nią w miejsce upadku i
kontynuuje próbę.

Test marsz po rozecie ryc. 3. [8]

Ryc. 3. Test marsz po rozecie służący do oceny
zdolności zachowania równowagi.

Sprzęt i  pomoce: drewniany sześciokąt
(„rozeta”) o wymiarach: długość boku 55 cm, wysokość
10 cm, szerokość górnej powierzchni 2 cm.

Opis wykonania testu: badany stawia dowolną
stopę na jednym z boków rozety i chwyta dłońmi za
biodra, po czym rozpoczyna marsz stawiając stopy
kolejno na jego bokach. Próbę przerywa się w momencie
podparcia się stopą o podłoże lub oderwania dłoni od
bioder.

Wynik: Liczba prawidłowo wykonanych
kroków.

Uwagi: Należy pamiętać, iż nie wolno stawiać
stóp na połączeniach boków rozety.

 Test przekładanie laski gimnastycznej, ryc. 4.
[11]

Sprzęt i pomoce: laska gimnastyczna, stoper.
Opis wykonania testu: badany przyjmuje

postawę zasadniczą trzymając laskę gimnastyczną w
opuszczonych rękach. Na sygnał prowadzącego test
przekracza laskę naprzemiennie 5 razy prawą i 5 razy
lewą nogą.

Wynik: czas wykonania próby z dokładnością
do 0,1 sekundy.

Uwagi: osoba badana może wykonać próbne
ćwiczenie. W czasie wykonywania testu laskę należy
trzymać poziomo oburącz. Trzeba ją tak przekraczać
aby jedną nogą najpierw dotknąć podłoża, a następnie
przekładać przez laską drugą.

Test rytmiczne bębnienie kończynami górnymi
i dolnymi [10]

Sprzęt i pomoce: stoper
Opis wykonania testu: badany ustawia się w

rogu pomieszczenia tak, by całymi dłońmi,
wyprostowanych w przód ramion dotykać przyległych
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do narożnika ścian. Na komendę „start” powtarza w
ciągu 20 s najszybciej jak potrafi opanowany wcześniej
następujący cykl ruchów:
• Stopa lewej nogi dwa razy uderza w ścianę z lewej

strony narożnika
• Prawa dłoń raz uderza w ścianę po prawej stronie

narożnika
• Lewa dłoń dwa razy uderza w ścianę z lewej strony
• Stopa prawej nogi raz uderza w ścianę z prawej

strony

Ryc. 4. Test przekładanie laski gimnastycznej służący
do oceny zdolności sprzężenia ruchów

Wynik: liczba dobrze wykonanych cykli w
ciągu 20 s z dokładnością do jednego.

Uwagi: kolejny element cyklu wykonuje się po
zakończeniu poprzedniego. Właściwy pomiar poprzedza
próbne wykonanie w ciągu 10s.

Wyniki badań

 Wyniki badań  tancerek i tancerzy
uprawiających taniec ludowy w testach motorycznych
świadczą o zadowalającym oraz dobrym i bardzo
dobrym indywidualnym poziomem koordynacji
ruchowej. Zależy to od stażu tanecznego, wieku, płci
oraz umiejętności i nawyków przejawiających się w
wykonaniu programu tańców ludowych na wysokim
poziomie technicznym. Równowaga ciała,
przedsionkowa wrażliwość, orientacja przestrzenna,
rytmizacja, szybka reakcja z wysoką częstotliwością
ruchów są  czynnikami określającymi stopień
zaawansowania indywidualny i zespołowy tancerza.

Uśrednione wyniki wykonania testu Beritowa
- Bołobana, charakteryzujące sensomotoryczną
koordynację ruchową tancerek i tancerzy Zespołu Tańca
Ludowego „Biawena” z Białej Podlaskiej przedstawione
na ryc.5.

Analizując wynik testu całego zespołu można
stwierdzić, że badani (n=29) prawie bezbłędnie określili
drogę, po której byli noszeni. Świadczy to o wysokim
stopniu czucia przestrzeni przez tancerzy badanego
zespołu, co jest wynikiem odpowiednio
ukierunkowanego treningu tanecznego.

 

X 
Ryc. 5. Uśrednione wyniki uzyskane przez tancerki

oraz tancerzy Zespołu Tańca Ludowego „Biawena” z
Białej Podlaskiej w teście Beritowa - Bołobana w

wariancie A (n=29).
Oznaczenia: X - pozycja wyjściowa

  -  noszenie badanego na krześle z
zasłoniętymi oczyma

  - określenie drogi na piechotę po zdjęciu
opaski z oczu.

 Analizując wyniki indywidualne, najlepszy
rezultat zgodny z oryginałem wśród tancerek uzyskała
M.S. (ryc.6.), wśród tancerzy natomiast P.L. (ryc. 7.).
Na podstawie wyników tej pary można przyjąć, iż
ogromny wpływ na czucie przestrzeni w tańcu miały
wielogodzinne ćwiczenia na treningach, czego dowodem
jest fakt, iż para ta ma 8 letni staż taneczny.

 

X 
Ryc. 6. Najbliższy oryginałowi

wynik w teście Beritowa - Bołobana w wariancie
A, uzyskany przez tancerkę M.S.
 

X 
Ryc. 7. Najbliższy oryginałowi wynik w teście

Beritowa - Bołobana w wariancie A, uzyskany przez
tancerza P.L.

W wariancie B testu Beritowa - Bołobana w
wariancie B (ryc.8.) badani (n=29) określili drogę, po
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której byli noszeni z małą  ilością  błędów. Po
przeanalizowaniu rezultatów indywidualnych najlepszy
wynik uzyskali wśród tancerek M.S. (ryc.9.), natomiast
wśród tancerzy P.SZ. (ryc.10.).

 

X 
Ryc. 8. Uśrednione wyniki uzyskane przez tancerki

oraz tancerzy Zespołu Tańca Ludowego „Biawena” z
Białej Podlaskiej w teście Beritowa - Bołobana w

wariancie B (n=29)
 

X 
Ryc. 9. Najbliższy oryginałowi

wynik w teście Beritowa - Bołobana w wariancie
B, uzyskany przez tancerkę M.S.

 

 

X 
Ryc. 10. Najbliższy oryginałowi wynik w teście

Beritowa - Bołobana w wariancie B, uzyskany przez
tancerza P.SZ.

Tancerz P.SZ. jest członkiem Zespołu Tańca
Ludowego „Biawena” z Białej Podlaskiej od 10 lat.
Umiejętności taneczne odznaczają się wysokim
poziomem. Zdolność czucia przestrzeni jest wysoka, co
w połączeniu z innymi zdolnościami koordynacyjnymi
niezbędnymi każdemu tancerzowi daje dobre efekty i
wysoki poziom techniczny elementów danego tańca
ludowego, co wynika z obserwacji bezpośredniej
prowadzonej podczas treningów.

 Wyniki uzyskane w wariancie C testu Beritowa

- Bołobana, pokazują duże rozbieżności pomiędzy
tancerzami. Sugeruje to, iż mamy do czynienia z
niezrównoważonym poziomem rozwoju przedsionkowej
wrażliwości i czucia przestrzeni. W komentarzach
poszczególnych członków zespołu stwierdzono, iż ten
wariant testu był najtrudniejszy i wystąpiły trzy modele
dróg pokonania przestrzeni uzyskane przez badanych.
Tancerze nie potrafili jednoznacznie określić drogi, po
której byli noszeni. Poszczególne osoby stwierdzały w
wariancie pierwszym, iż po obrocie poruszały się nie
po linii prostej tylko po elipsie (ryc.11.), w drugim -
członkowie poruszali się po spirali czy pętli (ryc.12.).
Pozostali nie mogli graficznie zinterpretować tego
wariantu testu. Badani nie potrafili określić drogi, po
której byli przeniesieni (ryc.13.). Wyniki uzyskane
bardzo odbiegają od modelu autora modyfikacji, co
sugeruje o niskim poziomie czucia przestrzeni w
bardziej złożonych wariantach testu.

 

X 

360˚ 

360˚ 

Ryc. 11. Uśredniony wynik tancerek i tancerzy
w wariancie C testu Beritowa-Bołobana, określony

przez 10 osób

 

X 

360˚ 

360˚ 

Ryc. 12. Uśredniony wynik tancerek i tancerzy w
wariancie C testu Beritowa-Bołobana, określony

przez 13 osób

 Taniec ludowy można określić mianem sztuki
wymagającej od tancerzy wszechstronnego
przygotowania kondycyjnego oraz koordynacyjnego.
Zdolności koordynacyjne mają ogromne znaczenie,
pojawiają się w każdym elemencie technicznym tańca.
Przejawiają się one w postaci umiejętności precyzyjnego
wykonania złożonych aktów ruchowych, umiejętności
szybkiego przestawiania się z jednych ściśle
skoordynowanych ruchów na inne oraz umiejętności
dokonywania szybkiego wyboru odpowiedniego aktu
ruchowego w nieoczekiwanie powstających nowych
sytuacjach. Zdolności motoryczne: przedsionkowa
wrażliwość, or ientacja czasowo-przestrzenna,
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zachowanie równowagi ciała, rytmizacja ruchów,
symetryzacja ruchów oraz współdziałanie, szybka
reakcja, różnicowanie ruchu u tancerza powinny być na
wysokim poziomie rozwoju i doskonalenia. Takie
wnioski odpowiadają wynikom badań Szczepaniaka
(1987), Fostiak (1996), Kuleszy (2001), Raczka,
Mynarskiego, Ljacha (2003), Starosty (2003),
Sadowskiego (2003), Wróblewskiego (2004), Bołobana
(2006) i innych.

Ryc. 13. Wyniki uzyskane przez tancerki oraz tancerzy
w teście Beritowa - Bołobana wariant C, określone

przez 6 osób

 Wykorzystane testy dały obraz o stanie
rozwoju koordynacji ruchowej członków zespołu w
wybranym okresie treningowym. Obserwacja pomogła
określić problem zespołu, którym jest niedostatecznie
dostosowany do możliwości tancerzy program
nauczania elementów tańca ludowego. Wynika to z braku
wiedzy na temat tancerzy, dotyczących stanu poziomu
koordynacyjnych zdolności motorycznych.

 Analizując uśrednione i indywidualne wyniki
badań uzyskane przez tancerki i tancerzy Zespołu Tańca
Ludowego „Biawena” z Białej Podlaskiej w
poszczególnych testach motorycznych stwierdzić
możemy, iż badane zdolności koordynacyjne są na
zadawalającym dobrym i bardzo dobrym poziomie
(tab.1.).

Poprzez  testy oceniony został  poziom
statycznej i dynamicznej równowagi ciała tancerzy,
przedsionkowej wrażliwości, orientacji przestrzennej,
zdolności sprzężenia ruchów oraz rytmizacji.
Zdolności te mają znaczenie w przygotowaniu ogólnym
tancerzy tańca ludowego oraz wpływają na czas i tempo
zdobywania mistrzostwa technicznego w tej dziedzinie.
Najbardziej rozwiniętymi cechami koordynacyjnymi,
które zdecydowanie przewyższały poziomem pozostałe
są orientacja przestrzenna oraz rytmizacja. Orientacja
przestrzenna w tańcu postrzegana jest jako umiejętność
poruszania i odnalezienia się na scenie oraz współpraca
z współ tańczącymi parami. Rytmizacja natomiast, to
sposób poruszania się na scenie oraz współgranie ciała
z muzyką. Nieco niżej ulokowała się równowaga, która
wzrastała wraz z okresem przynależności do zespołu.
Obroty, przeskoki, podskoki, wymachy rękoma czy
nogami - znaczenie równowagi w wykonywaniu tych
prostych elementów jest bezdyskusyjne. Zdolność
sprzężenia ruchów odgrywa decydującą  rolę w
koordynacyjnie złożonych dyscyplinach sportowych,
również i w tańcu ludowym - jawi się w wykonywaniu
odmiennej pracy rąk i nóg połączoną  w jedną
sekwencję przy muzyce. Zdolność ta u członków
zespołu wypadła, słabo i  powinna być  sta le
stymulowana.

Analizując wyniki z tab.1. i tab.2. oraz na
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Tabela 1.
Wyniki uzyskane przez tancerki i tancerzy Zespołu Tańca Ludowego „Biawena” z Białej Podlaskiej w

poszczególnych testach motorycznych (n=30)
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J. K. P. SZ. 99:42 90:34 10:07 08:74 46 67 15:79 11:02 7 12 
S. G. J. G. 57:68 60:27 13:05 10:93 37 31 19:01 11:47 9 8 
E. U. T. J. 100:86 102:15 09:39 09:26 53 54 09:97 14:52 11 11 
M. Ł. M . C. 51:19 27:03 11:50 11:00 47 30 19:79 24:19 6 5 
K.CZ. M. SZ. 93:20 98:56 10:02 13:51 50 56 17:37 13:30 8 5 
A. K. R. K. 46:11 30:86 12:73 12:37 50 32 12:93 12:19 4 5 
J. S. P . L. 96:36 96:75 10:04 09:12 59 64 09:99 09:37 11 12 
M. S. M . P. 10:78 19:01 09:33 01:29 60 30 10:00 19:39 13 7 
A. K. P. K. 50:79 99:22 11:95 09:43 46 61 10:46 09:49 9 12 
M. F. T. S. 21:67 30:49 12:69 12:69 29 48 19:29 09:91 7 11 
A. S. G. W . 20:83 26:03 12:90 11:23 38 43 10:20 14:03 9 9 
J. SZ. T. SZ. 27:19 03:49 15:26 22:43 31 27 23:86 12:33 7 7 
M. S. R. P. 35:19 07:54 12:00 19:64 39 39 22:17 12:73 7 7 
N. W . P. K. 15:03 08:54 13:29 13:31 20 42 26:13 18:94 5 5 
B. M. M. SZ. 10:54 05:19 15:00 16:27 25 48 12:59 11:60 8 6 
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ryc.14 i 15, uzyskane przez tancerki i tancerzy widać
jak duże jest ich zróżnicowanie. Spowodowały to
rozpiętości w wartościach wieku tancerek i tancerzy
oraz okresie stażu tanecznego. Przypuszczać można,
iż duży wpływ na wyniki wykonywania testów,
wykorzystanych do oceny sprawności motorycznej
miało przygotowanie ogólne uzyskane w szkołach.
Nierównomierny poziom zdolności koordynacyjnych
u tancerzy wpływa niekorzystnie na efektywność i

widowiskowość tańca oraz tempo podnoszenia
kwalifikacji i zdobywania mistrzostwa technicznego
w tej dziedzinie.

Analizując wyniki z tab.2. zauważyć można jak
widocznie wartości współczynnika zmienności
odbiegają od norm, tj. 12% - 15%. Świadczy to o dużym
zróżnicowaniu zespołu patrząc na wiek tancerzy oraz
staż taneczny (tab.3.).
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 Tabela 3.
Podstawowe statystyki opisowe charakteryzujące wiek i staż taneczny tancerzy badanego zespołu (n=30)
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Tabela 2.
Podstawowe statystyki opisowe charakteryzujące poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych u badanych

tancerzy obliczone na podstawie danych z tabeli 1 (n=30)
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Tabela 4.
Wyniki uzyskane w poszczególnych testach motorycznych przez tancerki i tancerzy Zespołu Tańca Ludowego
„Biawena” z Białej Podlaskiej z najdłuższym stażem tanecznym oraz ze stażem tanecznym najkrótszym (n=6)
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Ryc. 14. Wartości średniej arytmetycznej grupy, odchylenia standardowego oraz współczynnika zmienności
tancerek Zespołu Tańca Ludowego „Biawena” z Białej Podlaskiej uzyskane w testach motorycznych (n=15)
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Ryc. 15. Wartości średniej arytmetycznej grupy, odchylenia standardowego oraz współczynnika zmienności
tancerzy Zespołu Tańca Ludowego „Biawena” z Białej Podlaskiej uzyskane w testach motorycznych (n=15)

Ryc. 16. Porównanie wyników uzyskanych w poszczególnych testach motorycznych przez tancerkę z najdłuższym
stażem tanecznym (J.K.) z tancerką ze stażem tanecznym najkrótszym (B.M.)
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Przy porównaniu wyników tancerzy z
najdłuższym i najkrótszym stażem tanecznym, widać
znaczne różnice w uzyskanych wartościach w kolejnych
testach (tab.4., ryc.16. i 17.). Różnica ta ma wiarygodny
wpływ na techniczną stronę tańca badanego zespołu.
Zakładając, iż  początkowy stan rozwoju
koordynacyjnych podstawowych zdolności
motorycznych osób, które odznaczają się dłuższym
stażem tanecznym był w momencie zapisania się do
zespołu na poziomie obecnych osób ze stażem
najkrótszym, dochodzimy do wniosku, iż nastąpił
widoczny rozwój koordynacyjnych zdolności
motorycznych, a co się z tym wiąże polepszenia
technicznej strony tańca.

Porównano poziom podstawowych zdolności
koordynacyjnych tancerzy badanego zespołu z
najdłuższym stażem tanecznym (J.K. i P.SZ.) i stażem

tanecznym najkrótszym ze średnią uzyskaną po
przeliczeniu wyników uzyskanych w testach
motorycznych przez wszystkich badanych tancerzy
(tab.1.). Wyniki umieszczone w tab. 5 i 6 oraz
przedstawione na ryc. 18 i 19 ukazują widoczne
rozbieżności w uzyskanych wartościach, co świadczy o
nierównomiernym poziomie badanych zdolności
koordynacyjnych w zespole.

Analizując wyniki dochodzimy do wniosku, że
wraz ze wzrostem okresu przynależności do zespołu
podstawowe zdolności koordynacyjne rozwijają się.
Świadczy o tym fakt, iż  osoby zaawansowane
odznaczają się wyższym poziomem koordynacyjnych
zdolności w stosunku do średniej grupy jak i członków
zespołu ze stażem tanecznym najkrótszym. Dowodem
na to jest uzyskanie lepszych wyników w
przeprowadzonych testach.

Tabela 5.
Wyniki uzyskane w poszczególnych testach motorycznych przez tancerki Zespołu Tańca Ludowego „Biawena” z

Białej Podlaskiej z najdłuższym stażem tanecznym (J.K.) i ze stażem tanecznym najkrótszym oraz średnia
arytmetyczna grupy wyliczona z wartości uzyskanych przez wszystkie badane tancerki (n=15)
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 Tabela 6.
Wyniki uzyskane w poszczególnych testach motorycznych przez tancerzy Zespołu Tańca Ludowego „Biawena” z

Białej Podlaskiej z najdłuższym stażem tanecznym (P.SZ.) i ze stażem tanecznym najkrótszym oraz średnia
arytmetyczna grupy wyliczona z wartości uzyskanych przez wszystkich badanych tancerzy (n=15)
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Ryc. 17. Porównanie wyników uzyskanych w poszczególnych testach motorycznych przez tancerza z najdłuższym
stażem tanecznym (P.SZ.) z tancerzami ze stażem tanecznym najkrótszym (T.SZ., R.P., P.K.)
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Ryc. 18. Porównanie wyników uzyskanych w poszczególnych testach motorycznych przez tancerkę z najdłuższym
stażem tanecznym (J.K.) z tancerką ze stażem tanecznym najkrótszym oraz ze średnią arytmetyczną grupy

wszystkich tancerek (n=15)
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Ryc. 19. Porównanie wyników uzyskanych w poszczególnych testach motorycznych przez tancerza z najdłuższym
stażem tanecznym (P.SZ.) z tancerzami ze stażem tanecznym najkrótszym oraz ze średnią arytmetyczną grupy

wszystkich tancerzy (n=15)
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Wnioski

 1. Koordynacja ruchowa ma wpływ na ukierunkowanie
motoryczne tancerzy i tancerek. Równowaga ciała,
orientacja przestrzenna, rytmizacja oraz szybka reakcja
z wysoką częstotliwością ruchów są na zadawalającym
dobrym i bardzo dobrym poziomie.
 2. Analizując wyniki testu Beritowa - Bołobana
(warianty A i B) nie ustalono znacznych różnic w
orientacji przestrzennej ch łopców i dziewcząt.
Świadczy to o zbliżonym rozwoju sensomotorycznej
koordynacji badanych dziewcząt i chłopców.
Oceniając rezultaty uzyskane w teście Beritowa -
Bołobana (wariant C), otrzymano znaczne różnice
odbiegające od modelu ustalonego przez autorów testu.
Wyodrębniono trzy schematy drogi pokonanej,
zinterpretowanej przez członków zespołu. Pierwszy
elipsa (n=10), drugi spirala lub pętla (n=13), pozostała
grupa tancerek i tancerzy nie potrafiła sprecyzować
drogi, po której była przeniesiona (n=6). Wskaźniki
uzyskane świadczą o ujawniających się brakach
sensomotorycznej koordynacji, gdy w grę wchodzi
wykonanie bardziej złożonego zadania ruchowego.
 3. W teście Flaminga, obrotach na listwie ławeczki
gimnastycznej zdecydowanie lepsze wyniki uzyskały
dziewczęta, co może świadczyć o lepiej rozwiniętej
dynamicznej równowadze ciała, precyzji i gracji
poruszania oraz lepszej technice wykonania zadania
ruchowego. Tancerze częściej mieli problemy z
utrzymaniem ustabilizowanej postawy ciała, co
niekorzystnie wpływało na końcowy wynik uzyskany
w danym teście. W sytuacji utraty równowagi ciała
pomagano sobie poprzez energiczne wymachy rąk. U
tancerek ręce trzymane były prawidłowo.
 4. W teście marsz po rozecie lepsze wyniki
dynamicznej równowagi ciała uzyskali tancerze, jednak
różnica była niewielka. Efektywniej natomiast
zaprezentowały się tancerki. Zauważono u Nich
mniejsze wahania ciała oraz brak oderwania rąk od
bioder w trakcie maszerowania po brzegach rozety (w
wymogach testu napisano, iż  ręce podczas
wykonywania testu muszą być oparte na biodrach).
 5. Analizując wiek, płeć i  staż  zawodn iczy
obserwujemy, że znacznie gorsze rezultaty w testach
uzyskały osoby, które dopiero niedawno zapisały się
do zespołu. Podstawowe zdolności koordynacyjne oraz
poziom koordynacji ruchowej rozwija się wraz ze
wzrostem okresu przynależności  do zespołu.
Dodatkowo zauważono, iż u chłopców okres rozwoju
cech motorycznych zwiększony jest do około dwóch
lat, co w przypadku dziewcząt trwa od 10 do 12
miesięcy.
 6. Obserwując trening taneczny Zespołu Tańca
Ludowego „Biawena” z Białej Podlaskiej widoczne
jest zróżnicowanie sprawności tancerek i tancerzy.

Przypuszcza się, iż może to świadczyć o różnym
przygotowaniu ogólnorozwojowym wyniesionym ze
szkół, do których uczęszczali bądź nadal uczęszczają
członkowie badanego zespołu.
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