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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖА
И ГИДРОПРОЦЕДУР В КОМПЛЕКСЕ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У
СПОРТСМЕНОВ И ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

Балакирева Е.А., Якушонок Н.В., Еремка Е.В.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта
Донецкий национальный университет

Аннотация. Велосипедисты -шоссейники испытывают боль-
шие физические нагрузки. Предложен комплекс восстанови-
тельных мероприятий, включающий спортивный массаж в
сочетании с гидропроцедурами для ускорения восстанови-
тельных процессов. Предложенный комплекс позволяет зна-
чительно ускорить процесс восстановления велосипедистов
- шоссейников в послесоревновательный период.
Ключевые слова: велосипедисты - шоссейники, восстанови-
тельный период, спортивный массаж, углекислые ванны.
Анотація. Балакирева Э.А., Якушонок Н.В., Еремка Э.В. Особ-
ливості використання масажу і гидропроцедур в комплексі
відновних заходів у спортсменів і велосипедистів. Велосипе-
дисти - шосейники випробовують великі фізичні навантажен-
ня. Запропонований комплекс відновних заходів, що включає
спортивний масаж у поєднанні з гидропроцедурами для при-
скорення відновних процесів. Запропонований комплекс доз-
воляє значно прискорити процес відновлення велосипедистів
- шосейників в послесоревновательный період.
Ключові слова: велосипедисти - шосейники, відновний пері-
од, спортивний масаж, вуглекислі ванни.
Annotation. Balakireva Е.A., Yakushonok N.V., Eremka E.V.
Features of usage massage and water procedure in the complex
of restoration measures for sportsmen and bicyclists. Bicyclists
test the large physical loadings. The complex of restoration
measures, including a sporting massage in combination with
water procedure for the acceleration of restoration processes, is
offered. The offered complex allows considerably to accelerate
the process of renewal of bicyclists in a emulative after period.
Keywords: bicyclists, period of rehabilitation, sporting massage,
carbonate baths.

Введение.
Врожденные адаптивные механизмы оказыва-

ются нередко недостаточными для обеспечения нор-
мального функционирования организма спортсме-
на при весьма интенсивных физических нагрузках в
современном спорте.

При этом очень важны анализ и оценка функ-
ционального состояния организма спортсменов, сво-
евременное выявление и правильная диагностика
предпатологических состояний организма, что игра-
ет решающую роль при планировании тренировоч-
ного процесса и его строгой индивидуализации,  оп-
ределению оптимальных нагрузок и выбора
мероприятий для интенсификации восстановитель-
ных процессов после нагрузок.

Восстановление и повышение работоспособ-
ности спортсмена представляет собой одну из самых
важных проблем его полготовки.

Наряду с физической и психологической под-
готовкой - основными факторами, способствующи-
ми повышению спортивной работоспособности, ро-
сту спортивных результатов, - все большее значение
приобретают дополнительные факторы, в частности
спортивный восстановительный массаж.

В комплексных мероприятиях, способствую-
щих ускоренному восстановлению работоспособно-
сти спортсменов, существенное место занимает со-
четание медико-биологических средств - массажа и
гидропроцедур.

Массаж способствует снятию психического
напряжения, расслаблению мышц, улучшению кро-
воснабжения, устраняет болевые ощущения в мыш-
цах, стимулирует окислительно-восстановительные
процессы, ускоряет процесс выведения недоокислен-
ных продуктов жизнедеятельности из организма, что
способствует более быстрому восстановлению ра-
ботоспособности. Кроме этого массаж оказывает
благотворное влияние на дыхательную функцию.

Эффективность спортивного массажа повы-
шается при его сочетании с водными процедурами.
При этом восстановительный массаж целесообраз-
но проводить после гидропроцедур.

Использование водных процедур способству-
ет восстановлению работоспособности за счет уси-
ления кровотока и лимфотока, что в свою очередь
приводит к ускоренному выведению продуктов рас-
пада, образующихся при мышечной работе.

Одной из важнейших в практике тренировки
спортсменов является проблема восстановления их
работоспособности. Накоплен довольно обширный
материал, обосновывающий необходимость исполь-
зования восстановительных мероприятий, разраба-
тываются новые методики использования восстано-
вительных средств в системе  спортивной тренировки
[1, 2, 3, 5, 6]. Желательный эффект, как показывает
практика, может дать только комплексный подход к
использованию различных средств восстановления.

Для усиления лечебного эффекта положитель-
ный результат дает применение массажа в сочета-
нии с физиотерапевтическими процедурами. При
лечении заболеваний и травм массаж назначают пос-
ле тепловых процедур. Ряд авторов указывает на це-
лесообразность применения массажа в чередовании
с электрофорезом, а при назначении их в один день
назначить электрофорез 30-90 мин. после массажа
или за 2-3 часа до него, но на другие участки. Дина-

I РАЗДЕЛ
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мические и синусоидально-модулированные токи,
ультразвук назначают после массажа. При одновре-
менном применении электролечения и ванн массаж
назначают в день приёма ванн. Общие физиотера-
певтические процедуры не назначают в один день с
массажем. Массаж, как правило, не сочетают с ульт-
рафиолетовым облучением. Практика показывает на
положительный результат применения массажа в
сочетании с ЛФК.

Практический опыт сочетанного применения
восстановительного и лечебного массажа с ультра-
звуком позволяет рекомендовать след. последователь-
ность: массаж, затем ультразвук после тренировоч-
ных  нагрузок (ЛФК) через 20-30 мин или в виде
отдельной комплексной лечебной процедуры.

Эффективно такое сочетание-соллюкс (5-7
мин), предварительный массаж травмированного
участка (до 10 мин) с согревающей растиркой, ЛФК,
теплый душ (5-7мин), через 20 мин-соллюкс с лечеб-
ной растиркой (випросал "В", Бом-Бенге, тигровая
мазь) до ее полного всасывания (8-10 мин) лечебный
массаж (до 15 мин), ультразвук.

Диадинамические точки в восстановительном
массаже следует проводить через 20-30 мин после
окончания тренировочной нагрузки. В практике эф-
фективной оказалась схема лечения: предваритель-
ный массаж (8-10 мин), затем соллюкс с согреваю-
щей растиркой травмированной конечности или
участка тела (5-7 мин) тренировочная нагрузка по 4-
5 периоду реабилитации, теплый гигиенический душ
(- 36-39), отдых 30-40 мин.,"соллюкс 3 мин., согрева-
ющая растирка по типу аппликации болевых точек,
согревающий компресс на ночь.

Действующими факторами душа являются
температурное и механическое раздражение, от сте-
пени отклонения температуры воды от так называе-
мой индифферентной температуры (34-36), а также
от продолжительности воздействия. Непродолжи-
тельные холодные и горячие души понижают возбу-
димость чувствительных и двигательных нервов, по-
вышают обменные процессы.

Хороший эффект дает контрастный душ, кото-
рый проводится двумя шлангами: через один пода-
ется холодная вода, а через другой - горячая. Спорт-
смен подвергается вначале воздействию горячей воды
(38-450) в течение 30-50 сек., затем холодной (10-200)
в течение 10-20 сек. Смену воды производят от 3 до 8
раз ( в зависимости от задачи, самочувствия спорт-
смена и т.д.). Давление воды должно быть 2-5 атм.

Непосредственный набор восстановительных
средств обусловлен видом спорта, периодом трени-
ровки, ее режимом. Одна из задач решения  проблем
восстановления состоит в поиске рационального со-
четания в учебно-тренировочном процессе трени-
ровочных и восстановительных средств, особенно в
период работы над повышением уровня общей фи-
зической и специальной подготовленности [4].

Работа выполняется  согласно НИР Донецко-
го государственного института здоровья, физичес-
кого воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Целью настоящей работы является поиск оп-

тимальных мероприятий для ускорения восстанов-
ления работоспособности спортсменов велосипеди-
стов-шоссейников после интенсивных нагрузок.

Результаты исследований.
Обследовалась группа спортсменов велосипе-

дистов-шоссейников в возрасте 17-20 лет, имеющих
разряды КМС и МС после тренировки и соревнова-
тельных нагрузок.

Возникшие у спортсменов в условиях тяжелой
физической нагрузки функциональные изменения в
сердечно-сосудистой системе были связаны с наруше-
нием электролитного обмена, с изменением уровня
активности ферментов, снижением доставки кислоро-
да сердечной мышце. Со стороны выделительной сис-
темы были следующие изменения - в моче обнаружи-
вались следы белка, сахара, повышенное содержание
молочной кислоты. Эти изменения свидетельствовали
об ухудшении течения адаптационных процессов.

В целях ускорения процессов восстановления
велосипедистов-шоссейников в опытной группе
спортсменов использовали мероприятия, оказыва-
ющие общее действие на организм - спортивный мас-
саж в сочетании с приемом углекислых ванн.

Процедуры назначали, когда утомление носи-
ло распространенный характер и захватывало ряд
физиологических систем организма.

При этом использовались ванны легкого воздей-
ствия - углекислые, которые положительно влияют на
окислительно-восстановительные процессы всех уров-
ней, повышают устойчивость организма к гипоксии.

Восстановительный спортивный массаж про-
водился в два этапа. Общий массаж продолжитель-
ностью двадцать минут спустя полтора часа после
легкого завтрака и частный массаж вечером, про-
должительность десять минут.

У велосипедистов большую нагрузку выпол-
няют нижние конечности, поэтому при массаже ак-
цент делался на мышцы голени, бедра, таза и область
поясницы. Тщательно массировали голеностопные
и коленные суставы. Сеанс начинали со спины, за-
тем массаж поясничной области, и массаж передней
поверхности бедер. Как правило, после силовых тре-
нировок сильно устают бедра, а в местах перехода
четырехглавой мышцы в сухожилие появляются боли.
Поэтому  до 70% времени уделялось массажу ног.
Поскольку у велосипедистов выражено снижение
температуры пальцев стоп, ухудшение кровотока в
них, при одновременном повышении температуры
кожи задней поверхности ног, массировались также
стопы с расслаблением мышц голени.

Из приемов массажа применяли преимуще-
ственно выжимание и разминание. Из приемов виб-
рации исключали ударные приемы, применяя толь-
ко лабильную непрерывную вибрацию. Разминания
проводились мягко, но глубоко, особенно тщательно
в местах прикрепления мышц.

Установлено, что в опытной группе спортсме-
нов, принимавших углекислые ванны в сочетании со
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спортивным массажем, восстановительный период
значительно сокращался, что позволяет рекомендо-
вать данный комплекс спортсменам - велосипедис-
там после значительных физических нагрузок.

Выводы.
Применение комплекса восстановительных

мероприятий, включающих спортивный массаж в
сочетании с гидропроцедурами (углекислыми ван-
нами) в качестве одного из методов общего воздей-
ствия на организм, дает положительный эффект у
велосипедистов-шоссейников, испытывающих боль-
шие физические нагрузки и может быть рекомендо-
ван для ускорения процессов восстановления их ра-
ботоспособности.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
использования массажа и гидропроцедур в комплек-
се восстановительных мероприятий у спортсменов
и велосипедистов.
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КРЕАТИВНОСТЬ И СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
В АВТОСПОРТЕ (КАРТИНГ)

Басенко Е.В., Ашанин В.С., Градусов В.А.
Харьковская государственная академия

физической культуры

Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи ха-
рактеристик креативности"личности со спортивным резуль-
татом в  шоссейно-кольцевых  гонках по картингу  (авто-
спорт) .  Установлено  существование определенной
взаимосвязи между спортивным результатом и показателем
креативности гонщика. Выявлена взаимосвязь между тех-
нико-тактическим мастерством и уровнем развития твор-
ческих способностей гонщиков.
Ключевые слова: картинг, креативность, результат, скорость,
трасса.
Анотація. Басенко О.В., Ашанін В.С., Градусов В.О. Креа-
тивность та спортивний результат в автоспорті (картинг).
Стаття присвячена вивченню взаємозв'язку характеристик
креативності особистості зі спортивним результатом у шо-
сейно-кільцевих  гонках з картингу (автоспорт). Установле-

но існування певного взаємозв'язку між спортивним резуль-
татом і показником креативності гонщика. Виявлено взає-
мозв'язок між техніко-тактичною майстерністю й рівнем роз-
витку творчих здатностей гонщиків.
Ключові слова: картинг, креативність, результат, швидкість,
траса.
Annotatoin.  Basenko E.V., Ashanin V.S., Gradusov V.A.
Creativity and sporting result in car sport (carting). The article
deals with study for interaction of creative personality
characteristics with sporting result in carting circular road racing
(car sport). Existence of the certain interrelation between sports
result and a parameter creative the racer is established. The
interrelation between technical tactical sk ill  and a level of
development of creative abilities of racers is revealed.
Key words: carting, creativity, result, speed, track.

Введение.
Проведенные нами ранее исследования [1, 2,

3] дают основание сделать вывод, что в практике ав-
тоспорта, в частности картинга, большое значение и
влияние на спортивный результат оказывают твор-
ческие способности (креативность) пилота-гонщика.
Особенно это характерно для этапов специализиро-
ванной базовой подготовки и максимальной реали-
зации возможностей спортсменов. Творческие спо-
собности пилота проявляются в полной мере при
выборе тактики ведения гонки, которая, в свою оче-
редь, состоит из техники и тактики старта, тактики
прохождения поворотов различной конфигурации,
тактики блокирования соперника и тактики распре-
деления сил по всей соревновательной дистанции. В
наибольшей степени творческие способности гон-
щика (креативность) реализуются в процессе возник-
новения сложных тактических ситуаций, складываю-
щихся в  гонке. Пилот,  как оператор системы
автомобиль-гонщик-трасса должен принимать ряд
неординарных решений, учитывая мощностные ха-
рактеристики машины, свое положение и положе-
ние соперников на трассе, коэффициент сцепления
шин с покрытием трассы, динамику разгона и тор-
можения машины и другие факторы. В этой связи,
определение взаимосвязи спортивного результата как
показателя интегральной подготовленности спорт-
смена и характеристик креативности личности пило-
та, является важным звеном, в конечном счете, спо-
собных оказать влияние на результат подготовки
спортсмена.

Проведенные исследования выполнялись в
рамках сводного плана научно-исследовательской
работы в сфере физической культуры и спорта на
2006-2010 г.г., за направлением исследования 2.1.12.5п
“Усовершенствование спортивной подготовки спорт-
сменов пилотов в автомобильном спорте”, номер го-
сударственной регистрации 0106U011990.

Формулирование целей работы.
Цель работы — выявить взаимосвязь спортив-

ного результата и показателей креативности личнос-
ти спортсмена-пилота.

Задачи:
1. Определить уровень креативности пилотов-

гонщиков.
2. Провести сравнительный анализ показате-

лей креативности со спортивным результатом.
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Объект исследования: соревновательная дея-
тельность в шоссейно-кольцевых гонках по картингу.

Предмет исследования: технико-тактическая
подготовка спортсменов.

Организация исследования. Исследования
проводились на пятом заключительном этапе Чем-
пионата Украины 2007 года по картингу.

Результаты исследования.
В процессе проведения исследований были

получены данные, характеризующие уровень разви-
тия креативности личности пилотов, а также данные
спортивных результатов, показанных пилотами на
пятом этапе Чемпионата Украины.

Во время финальных заездов велся покруговой
хронометраж, где фиксировалось время преодоления
соревновательной дистанции. Полученные данные по
всем классам машин, принимающих участие в сорев-
нованиях, представлены в таблицах № 1, 2, 3.

Как видно из данных приведенных в таблицах
1 и 2, спортсмены, занимающие места с 1-го по 3-е в
классах ІСА и ІСА-Ю имеют более высокий показа-
тель уровня креативности по сравнению со спорт-
сменами, занимающими места с 6-го по 9-е. Время
прохождения одного круга дистанции также лучше в
группах гонщиков, занимающих лидирующие пози-
ции, чем у остальных гонщиков. Например, средний
показатель креативности пилотов в первой тройке в
классе ІСА 8,3 балла, а среднее время прохождения
одного круга дистанции для той же группы равняет-
ся 52,889 с. В группе гонщиков, занимающих места с
4-го по 6-е средний показатель креативности равен
4,1 балла, а среднее время прохождения одного кру-
га дистанции для данной группы равно 66,339 с.

Аналогичная ситуация наблюдается у гонщиков,
выступающих на машинах других классов, что подтвер-
ждается данными представленными в таблицах 2 и 3.

Таблица 1
Показатели спортивного результата и уровня креативности пилотов в классе машин ІСА

Таблица 2
Показатели спортивного результата и уровня креативности пилотов в классе машин ІСА-Ю

Таблица 3
Показатели спортивного результата и уровня креативности пилотов в классе машин KZ-2

Место в 
финале 

№ 
п/п 

Старт. 
номер 

Инициалы 
спортсмена 

Разряд  

I-м II-м 

Место в 
этапе 

Среднее 
значение 
уровня 
креатив-
ности (б) 

Среднее 
значение 
лучшего 
времени 
круга (с) 

1 3 Ч.А. МС 1 1 1 
2 41 В.О. б/р 2 3 2 
3 43 Ф.Д. КМС 3 2 3 

8,3 52,889 

4 33 П.В. б/р 8 5 6 
5 30 В.С. б/р 7 7 7 
6 9 И.Ю. б/р 9 8 8 

4,1 66,339 

 

Место в 
финале 

№ 
п/п 

Старт. 
номер 

Инициалы 
спортсмена 

Разряд  

I-м II-м 

Место в 
этапе 

Среднее 
значение 
уровня 

креативнос
ти (б) 

Среднее 
значение 
лучшего 
времени 
круга (с) 

1 6 К.В. МС 1 1 1 
2 2 К.Е. КМС 2 2 2 
3 3 П.А. МС 3 4 3 

7,9 53,406 

4 9 К.С. КМС 7 3 7 
5 27 З.А. б/р 8 7 8 
6 41 К.И. ІІІ 9 12 9 

5,2 54,173 

 

Место в 
финале 

№ 
п/п 

Старт. 
номер 

Инициалы 
спортсмена 

Разряд  

I-м II-м 

Место в 
этапе 

Среднее 
значение 
уровня 

креативнос
ти (б) 

Среднее 
значение 
лучшего 
времени 
круга (с) 

1 4 К.М. КМС 1 2 1 
2 7 Ф.В. МС 4 1 2 
3 9 Ш.К. КМС 2 6 3 
4 12 В.К. КМС 3 7 4 
5 70 Ш.А. МС 5 5 5 

9,4 49,002 

6 14 К.В. КМС 14 10 11 
7 5 А.В. МС н/з 8 12 
8 8 А.А. КМС 9 н/з 13 
9 24 Г.А. КМС 18 9 14 

10 43 М.Р. КМС1 11 17 15 

5,9 50,339 
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Необходимо так же отметить тот факт, что у
пилотов, принимающих участие на машинах класса
ІСА, которые не имеют коробки перемены передач,
показатели креативности ниже, чем у пилотов клас-
са KZ-2 почти на 1 балл. Это, на наш взгляд, можно
объяснить тем, что тактика ведения гонки на беско-
робочных классах машин гораздо проще, чем на
машинах имеющих коробку перемены передач и
обладающих более высокими мощностными харак-
теристиками. Что в свою очередь требует от пилота
определенных знаний и навыков технике пилотиро-
вания. В этом случае можно говорить о том, что уро-
вень технико-тактического мастерства у пилотов клас-
са ІСА ниже, чем у пилотов класса KZ-2.

С целью определения значимости креативных
способностей у пилотов и возможности их влияния
на спортивный результат, нами был проведен экспер-
тный опрос тренеров, которые занимаются подготов-
кой спортсменов в автомобильном спорте. Анкета-
опросник включала в себя следующие вопросы:

1. Как Вы считаете, влияют ли умственные спо-
собности пилота на спортивный результат?

2. Как Вы считаете, должен ли пилот прояв-
лять творческие способности в процессе подготовки
и соревновательной деятельности?

3. Как Вы думаете, каким уровнем интеллек-
туальных способностей должен обладать пилот? (вы-
соким, средним, низким).

4. Обозначьте в порядке значимости, состав-
ляющие креативности (творческих способностей)
личности пилота (от 1 до 8).
Творческое мышление  
Любознательность  
Оригинальность  
Воображение  
Интуиция  
Чувство юмора  
Эмоциональность  
Творческое отношение к работе  

5. Включаете ли Вы в тренировочный процесс
методики, развивающие креативные (творческие)
способности пилота.

Экспертный опрос ведущих тренеров Украины
подтверждает предположение о значении креативных
способностей в подготовке пилотов. Так все тренеры
на вопросы «Как Вы считаете, влияют ли умственные
способности пилота на спортивный результат?» и «Как
Вы считаете, должен ли пилот проявлять творческие
способности в процессе подготовки и соревнователь-
ной деятельности?» — ответили положительно. На воп-
рос «Как Вы думаете, каким уровнем интеллектуаль-
ных способностей должен обладать пилот?» —
высоким — ответили 81% опрошенных, средним —
19% опрошенных, низким — 0%. С точки зрения значи-
мости показателей креативности, практически все тре-
неры поставили на первое место творческое мышле-
ние, на второе — творческое отношение к работе, третье
и четвертое место поделили между собой такие пока-
затели как любознательность и оригинальность, пятое
и шестое — воображение и интуиция, на седьмом ме-
сте чувство юмора, а на восьмом — эмоциональность.

Выводы.
1. Полученные результаты дают основание

утверждать, что существует определенная взаимо-
связь между спортивным результатом и показателем
креативности гонщика.

2. Выявлена взаимосвязь между технико-так-
тическим мастерством и уровнем развития творчес-
ких способностей гонщиков.

В дальнейшем предполагается исследование
и разработка целостной системы технико-тактичес-
кой подготовки пилотов с учетом показателей креа-
тивности.
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ВІКОВІ ЗМІНИ СТАТИЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ
ЗГИНАЧІВ ТА РОЗГИНАЧІВ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ І

КИСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ 8-14 РОКІВ,
ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ АРМСПОРТОМ

Безкоровайний Д.О.
Харківська національна академія

міського господарства

Анотація. Розглянуто вікові зміни показників статичної вит-
ривалості різних груп м’язів школярів 8-14 років. Обґрунто-
вана і експериментально підтверджена можливість ефектив-
ного використання дозованих статичних вправ локальної дії
в процесі силової підготовки школярів 8-14 років для відбо-
ру на заняття армспортом.
Ключові слова: статична, витривалість, вікові, показники.
Аннотация. Безкоровайный Д.О. Возрастные изменения вы-
носливости сгибателей и разгибателей предплечья и кистей у
школьников 8-14 лет, занимающихся армспортом. Рассмотре-
ны возрастные измененияпоказателей статической выносли-
вости разных групп мышц школьников 8-14 лет. Обоснована и
экспериментально подтверждена возможность эффективного
использования дозированных статических упражнений локаль-
ного действия в процессе силовой подготовки школьников 8-
14 лет для отбора на занятия армспортом.
Ключевые слова: статическая, выносливость, возрастные,
показатели.
Annotation. Bezkorovayniy D.O. Age changes of static
endurance of musculus flexor and extensor of forearm and brushes
at schoolboys 8-14 years, getting armsport. The age-old changes
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of indexes of static endurance of different groups of muscles of
schoolboys are considered 8-14 years. Grounded and
experimentally confirmed possibility of the effective use of the
dosed static exercises of local action in the process of power
preparation of schoolboys 8-14 years for a selection on
employment of armsport.
Keywords: dead weight, endurance, age, indexes.

Вступ.
Відомо, що будь-яка рухова активність люди-

ни пов'язана з природним проявом різних м'язових
зусиль динамічного і ізометричного характеру. У цих
м'язових проявах найбільш важливе місце займає така
фізична якість як сила. При цьому, у багатьох випад-
ках думки авторів сходяться на тому, що за допомо-
гою тих, що дозованих обтяжили вдається ефективн-
іше розвивати силові здібності осіб молодого віку.
Що ж до застосування статичних напруг в силовій
підготовці школярів, то в цьому питанні немає єдиної
думки про їх користь.

Є окремі наукові дані, які дозволяють говори-
ти про те, що при правильному поєднанні динаміч-
них і статичних напруг можна одержати більш вира-
жені результати в прирості сили, як у дорослих, так і
юних спортсменів. Проте на нашу думку, повністю
переносити методи тренування юних спортсменів в
шкільний урок без серйозного наукового обґрунту-
вання буде неправильним. У той же час досліджень,
направлених на пошук оптимальних методичних
шляхів широкого застосування статичних напруг у
фізичному вихованні з метою розвитку сили прово-
дилося украй мало.

У науковій літературі немає єдиної точки зору
по одному з важливих питань тренування статичної
витривалості - питанню про найбільш ефективні за-
соби і методи її розвитку. У деяких дослідженнях [6, 7]
показано, що найбільший ефект у розвитку статич-
ної витривалості виходить при застосуванні самих
статичних вправ, тоді як тренування в динамічних
вправах (біг на лижах) не змінює працездатності в ста-
тичних зусиллях.

Багато авторів [1] дійшли висновку, що трену-
вання статичної витривалості може проводитися як
шляхом систематичного виконання статичних вправ,
так і шляхом застосування спеціальних динамічних
вправ, при виконанні яких беруть участь переважно
ті ж м'язи, то і в статичних положеннях. Цей висновок
дозволяє звернути увагу на можливість взаємозамі-
нності вправ динамічного і статичного характеру.

Є ряд досліджень, в яких досить чітко показа-
ний взаємозв'язок одночасної статичної і динамічної
роботи [2, 9, 10]. Доцільність тренування статичної
витривалості полягає в тому, що вона позитивно впли-
ває на підвищення працездатності в динамічній формі
роботи [7, 11, 12]. Так, за даними [11], витривалість
правої руки при динамічній роботі в результаті тре-
нування за допомогою статичних зусиль збільшила-
ся в 1,5-4 рази, а витривалість лівої - в 2-4,4 разу.

Слід помітити, що у всіх дослідженнях, де об-
'єктом вивчення були статичні зусилля, не було
відмічено негативного впливу їх на організм людини.
У переважній більшості випадків реакція різних

функцій на статичні напруги знаходилася в межах
норми, що, ймовірно, і послужило підставою для ви-
користання їх в різноманітних умовах. Статичні на-
пруги знайшли значне застосування в комплексах
гігієнічної і лікувальної гімнастики, як для здорових
людей, так і для шлункових хворих, у протилежність
поширеній думці про небажаність призначення їх при
захворюваннях травного тракту [13], вони також ви-
користовуються і для лікування хворих хронічними
гастритами [8]. Застосування статичних напруг дає
можливість особам літнього віку з ознаками ожирін-
ня звільнитися від зайвої ваги.

Нарешті, на підставі спеціальних досліджень
визнано доцільним включення елементів статичних
напруг в комплекси виробничої гімнастики для осіб,
у яких основне виробниче навантаження падає на зір
[3]. Потрібно сказати, що до останнього часу статичні
напруги в спорті використовувалися, як правило,
тільки для розвитку сили різних груп м'язів, проте за-
раз їх застосовують і для підвищення статичної вит-
ривалості [4, 5].

У всіх проаналізованих нами роботах трену-
вання статичної витривалості проводилося тільки на
дорослих. Можна думати, що це обумовлено, по-
перше, більш обширними знаннями про вплив ста-
тичних навантажень на різні функції дорослого орган-
ізму, по-друге, повнішими знаннями про потенційні
можливості дорослої людини в прояві статичної вит-
ривалості, що дозволяє визначати об'єм допустимих
статичних навантажень.

Робота виконана згідно Зведеного плану нау-
ково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і
спорту на 2006-2011 рр. Міністерства України у спра-
вах сім'ї, молоді і спорту № 2.2.12.5.П "Удосконалення
навчально-тренувального процесу спортсменів
різної кваліфікації, які займаються силовими видами
спорту та одноборствами".

Формулювання цілей статті
Мета роботи полягає в науковому обґрунту-

ванні інтенсивних методів фізичної підготовки дітей
8-14 років на основі широкого застосування статич-
них і динамічних вправ локальної дії, що дозуються
як за величиною зусиль, так і за тривалістю їх вико-
нання за допомогою обтяжень.

Завдання роботи. 1. Розробити методику тре-
нування школярів дитячого і підліткового віку із зас-
тосуванням статичних напружень в поєднанні з ди-
намічними вправами. 2. Розробити педагогічні
характеристики і оцінки рівня різних сторін силової
підготовленості юних спортсменів 8-14 років, а також
їх фізичного розвитку під час занять армспортом.

Методи досліджень
Запропонована статична функціональна про-

ба для лікарсько-педагогічних обстежень школярів,
як в лабораторіях, так і на заняттях армспортом, що
проводяться в природних умовах.

Організація досліджень
Дослідження проводилося в період з вересня

2005 по травень 2006 року, на базі середніх шкіл № 9,
29, 31 м. Харкова з метою визначення рівня фізичної
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підготовленості і фізичного розвитку школярів 5-7-х
класів. У дослідженні брали участь тільки хлопчики:
5-х класів - 98 чоловік, 6-х класів - 110 чоловік і 7-і
класи - 120 чоловік. Дослідження проводилося в два
етапи, всього було проведено чотири серії досліджень
фізичного розвитку школярів, вимірювання прово-
дилися на початку і в кінці навчального року.

Результати досліджень.
Результати дослідження статичної витривалості

груп м'язів у хлопчиків від 8 до 14 років дозволили
відзначити, що з віком спостерігається збільшення
статичної витривалості цих груп м'язів (табл. 1).

До 11 років найбільш витривалими є згиначі і
розгиначі передпліччя. Відзначаючи поступальний
характер розвитку витривалості даних груп м'язів з
віком, помітимо, що не у всіх віках і не у всіх груп
м'язів дотримується постійне збільшення. Мають
місце випадки зменшення витривалості тієї або іншої
групи м'язів в порівнянні з попереднім віком. Наприк-
лад, в 14 років спостерігається зменшення статичної
витривалості розгиначів передпліччя в порівнянні з
13-річним віком.

Відносні показники статичної витривалості
різних груп м'язів, що постійно змінюються з віком
(особливо в молодшому і середньому віці), свідчать
про безперервний процес формування рухового
апарату дітей, який через неоднакові темпи розвитку
цих груп м'язів на кожному новому етапі свого роз-
витку має певні особливості.

Аналіз вікового розвитку статичної витрива-
лості  згиначів кисті дозволяє відзначити не-
рівномірність її зростання (витривалість кисті з 8 до
14 років збільшилася в 2,1 разу). Більший приріст вит-
ривалості доводиться на молодший (особливо від 8
до 9 років) шкільний вік (рис. 1). У молодшому
шкільному віці(від 8 до 11 років) статична витри-
валість кисті виросла на 75,5%, в середньому віці (від
11 до 14 років) - на 11,4%.

 вік (роки)
Мал. 1. Приріст статичної витривалості

згиначів кисті

Перерахунок вікової зміни статичної витрива-
лості кисті, зроблений у відсотках (абсолютний показ-
ник витривалості в 8 років був прийнятий за 100%),
підтвердив, що збільшення витривалості найінтенсивн-
іше відбувається в молодшому шкільному віці (табл. 2).

Звертає увагу велика варіабельність показників
витривалості кисті усередині кожного віку, коли мак-
симальні і мінімальні показники значно різняться між
собою: 8 років-29-80 с; 9 років - 43-120 с; 10 років-65-
115 с; 11 років - 79-125 с; 12 років - 75-115 с; 13 років -
79-125 с; 14 років - 80-133 с.

Вимірювання статичної витривалості згиначів
передпліччя дозволяє вказати на збільшення з віком
абсолютного показника витривалості (рис. 2). Перера-
хунок вікових змін витривалості цієї групи м'язів у відсот-
ках (за 100% приймався показник витривалості в 8 років)
підтвердив, що інтенсивніше наростання витривалості
відбувається в молодшому шкільному віці (табл. 2).

 Порівняння темпів зростання за віком показує,
що від 8 до 11 років витривалість згиначів передпліччя
збільшується на 50,3%, від 11 до 14 років - на 12%. До-
датковим аргументом на користь найбільшого приро-

Таблиця 1 
Статична витривалість різних груп м'язів у школярів 8-14лет (у с-1) 

Вік Згиначі передпліччя 
(М ± т) 

Розгиначі передпліччя  
(М ± т) 

Згиначі 
кисті 

(М ± т) 
8 74,5+2,8 69,7+1,2 55,3+1,3 
9 101,1+2,2 94,2+1,0 82,3+2,4 

10 103,2+1,8 95,6+1,7 95,8+1,8 
11 112,0+1,8 98,2+1,2 97,1+1,6 
12 114,7+2,2 99,5±1,9 99,1±1,5 
13 122,8+2,6 105,6+1,9 102,1+1,9 
14 125,5+2,4 103,0+2,5 108,2+1,9 

 
Таблиця  2  

Зміна статичної витривалості згиначів кисті (в%) 
Вік Витривалість згиначів кисті Вік Витривалість згиначів кисті 
8 100 12 179,2 
9 148,8 13 184,6 
10 173,2 14 195,6 
11 175,5   
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сту витривалості в молодшому шкільному віці є мате-
матична обробка одержаних даних. Вона показала, що
статистично достовірні відмінності існують між показ-
никами витривалості в 8-9, 10-11 років, а в середньому
шкільному віці вони спостерігаються тільки через 2-3
роки, вказуючи на незначний приріст витривалості від
віку до віку. Статична витривалість згиначів передпліч-
чя збільшується з 8 до 14 років в 1,74 разу. Звертають
на себе увагу певні відмінності між віками в характері
підтримки заданого зусилля (50% від максимальної
сили). Так, молодші школярі дуже часто не можуть
підтримувати це зусилля на постійному рівні, вони
відволікаються (причому не навмисно) і переводять
увагу на сторонні предмети, не дивлячись на нетрива-
ле (1-1,5 мін) виконання завдання. Це примушує пост-
ійно звертати увагу випробовуваного, а іноді повто-
рювати вимірювання витривалості через деякий час.
Невміння підтримувати зусилля на постійному рівні,
а також нестійкість уваги молодших школярів при ви-
мірюванні статичної витривалості тісним чином по-
в'язані з взаємостосунками процесів збудження і галь-
мування в корі головного мозку, з  їх легкою
іррадіацією. Ряд дослідників абсолютно справедливо
пов'язують це з нездатністю молодших школярів тонко
диференціювати ступінь м'язових напруг.

Вимірювання статичної витривалості згиначів
передпліччя дозволяє відзначити досить великий діа-
пазон коливань абсолютних показників усередині
кожного віку: у 8 років - 37- 11 с, у 9 років - 63-125 с, у
10 років - 80-130с, у 11 років 86-136 с, у 12 років - 85-
149 с, у 13 років-73-11 с, у 14 років - 89-157 с.

Певний інтерес представляє вікова зміна ста-
тичної витривалості розгиначів передпліччя. Витри-
валість цієї групи м 'язів з віком безперервно
збільшується. Проте в 14 років спостерігається змен-
шення витривалості в порівнянні з 13-річним віком.

Найбільшій зміні в своєму розвитку ця група м'язів
піддається в молодшому шкільному віці і особливо з
8 до 9 років, коли приріст складає 35,1 % (рис. 3).

Далі зростання витривалості продовжується,
від 10 до 12 років це збільшення йде поволі, потім від
12 до 13 років відбувається значний приріст. Від 8 до
14 років статична витривалість розгиначів передпліч-
чя збільшується в 1,48 разу. Наочніше зміна статич-
ної витривалості представлена у відсотках, коли по-
казник статичної витривалості у віці 8 років був
умовно прийнятий за 100% (табл. 3).

Порівняння приросту витривалості по віках
показує, що в молодшому віці (від 8 до 11 років) він
складає 40,8%, в середньому (від 11 до 14 років) - 4,8%.

Висновки:
1. Питання методик навчання школярів розвит-

ку витривалості до статичних напруг розроблено не
достатньо: не узагальнений звіт вчителів і тренерів,
не визначені ефективні, доступні для роботи з школя-
рами і спортсменами методи і засоби вдосконалення
силової витривалості.

2. Практика ведення тренувальної роботи, що скла-
лася, по даному розділу не є достатньо ефективною.

3. Виконання вправ на витривалість є ефектив-
ним засобом вдосконалення витривалості до статич-
них м'язових напруг, що дає можливість приступати
до занять армспорту в молодшому віці.

Подальший напрямок досліджень:
1. Продовжити подальші дослідження статич-

ної витривалості литкових м’язів, згиначів та розги-
начів тулуба у хлопчаків молодшої та середньої віко-
вої групи 8-14 років.

2. Провести дослідження статичної витрива-
лості різних груп м’язів у хлопчаків старшої вікової
групи 15-17 років.

Таблиця 3
Зміна статичної витривалості розгиначів передпліччя (в%) 

Вік Витривалість розгиначів 
передпліччя 

Вік Витривалість розгиначів 
передпліччя 

8 100 12 142,7 
9 135,1 13 151,0 

10 137,1 14 147,7 
 

Мал. 2. Збільшення абсолютного показника
витривалості згиначів кисті.

с-1

 вік (роки)

Мал. 3. Зміна статичної витривалості
розгиначів передпліччя.

с-1

 вік (роки)
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ОЦІНКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ
В СПОРТИВНИХ КОМАНДАХ НА ОСНОВІ

АНАЛІЗУ РІЗНИХ ТИПІВ ДІАДНИХ СТОСУНКІВ

Бринзак Сава
Національний університет

фізичного виховання та спорту України

Анотація. Розглянуто діадні стосунки команди «А» та ко-
манди «Б». Встановлено, що команда «А» характеризується
високим рівнем дружніх стосунків та стосунків симпатії і
відповідно є фаворитом чемпіонату. Команда «Б» характе-
ризується низьким рівнем дружніх і достатньо суттєвим
рівнем напружених стосунків, і відповідно є аутсайдером
чемпіонату. Психологічна сумісність команди «А», в такому
разі, переважає над цією ж характеристикою команди «Б».
Ключові слова: психологічна сумісність, діадні стосунки,
спортивна  команда.
Аннотация. Брынзак С.С. Оценка психологической совме-
стимости в спортивных командах на основе анализа разных
типов диадных отношений. Рассмотрены диадные отноше-
ния команды «А» и команды «Б». Установлено, что команда
«А» характеризуется высоким уровнем дружеских отно-
шений и отношений симпатии, и соответственно есть фа-
воритом чемпионата. Команда «Б» характеризуется низ-
ким  уровнем дружеских  и  достаточно существенным
уровнем напряженных отношений, и соответственно есть
аутсайдером чемпионата. Психологическая совместимость
команды «А», в таком случае, преобладает над этой же ха-
рактеристикой команды «Б».
Ключевые слова: психологическая совместимость, диадные
отношения, спортивная команда.

Annotation. Brinzak Suva. Тhe Estimation of psychological
compatibility in sports teams on the basis of the analysis of
different types died relations. In the article is considered died
relations of a team «А» and team «В». It is established, that the
team «А» is characterized by a high level of friendly relations
and relations of sympathy, and accordingly is a favorite of the
championship. The team «В» is characterized by a low level
friendly and essential enough level of intense relations, and
accordingly is the outsider of the championship. Psychological
compatibility of a team «А», in that case, prevails of same
characteristic of a team «В».
Key words: psychological compatibility, died relations and a
sports team.

Вступ.
Завдання визначення психологічної сумісності

в спортивній команді має величезне прикладне зна-
чення. Члени спортивної команди – соціальні особи-
стості, які об’єднанні в одній команді, і взаємодіяти, і
жити окремо один від одного не можуть [2]. Саме їх
сукупність і утворює команду, успіх якої, у вагомому
значенні, визначається тим, на скільки спортсмени
близькі між собою, спрацьовані, конфліктні чи задо-
воленні один одним [3]. Тому психологічна сумісність
найважливіша умова успішної життєдіяльності та
розвитку команди і її членів, а уміння визначати пси-
хологічну сумісність – командно-життєва не-
обхідність [5].

Розрізняють парну (діадну) психологічну
сумісність і психологічну сумісність у групі. Якщо
відома парна сумісність членів групи, то розрахува-
ти групову не складно. В такому випадку діадність
розглядається як така, що включає стосунки парт-
нерів між собою, які можна представити у формі
матриці [1]. Взаємовідносини в таких діадах проявля-
ються в чотирьох оцінках:

1) спортсменом А свого відношення до спорт-
смена Б (А→ Б);

2) спортсменом А відношення до нього спорт-
смена Б (А←Б);

3) спортсменом Б свого відношення до спорт-
смена А (Б→ А);

4) спортсменом Б відношення до нього спорт-
смена А (Б←А);

Якщо партнери команди дають один одному
позитивні оцінки, то можна констатувати, що між ними
встановились сповна доброзичливі стосунки. Причо-
му, чим більш високі оцінки вони виставляють один
одному, тим більш вираженні взаємні симпатії і тим
більш ефективно може відбуватися взаємодія між ними.

Негативні оцінки, виставлені одним спортсме-
ном іншому, або ж обома партнерами один одному,
свідчать про напруженість у відносинах між ними.
Характер, таким чином, виставлених оцінок дозво-
ляє виявити абсолютне число конфліктних діад, чис-
ло діад із напруженими, дружніми стосунками та сто-
сунками симпатії.

Робота виконана за планом НДР Національ-
ного університету фізичного виховання й спорту
України.
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Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – вивчення психологічної

сумісності спортсменів у команді на основі їх діадних
стосунків.

Методи та організація дослідження
У дослідженні взяли участь дві команди з хо-

кею на траві, що виступають у чемпіонаті України,
умовно позначені як «А» і «Б», і що займають по-
лярні положення в турнірній таблиці. Опитування
спортсменів проводилося за методикою «Система
збалансованих індикаторів психологічного клімату
спортивної команди» (СЗІПК).

Результати досліджень.
Для наочного представлення характеру стосунків

в діадах членів досліджуваних ігрових команд, потрібно,
із  використаної методики (СЗІПК) взяти модуль «Моє
відношення», і наведенні в ньому результати, занести в
таблицю. В результаті наших досліджень, ми отримали
зручну таблицю у вигляді матриці (табл. 1).

Конфліктними рахуються діади, в яких партне-
ри за модулем «Моє відношення» оцінили один одно-
го негативно. Напруженими є діади, в яких один із парт-
нерів оцінив своє відношення до партнера за модулем
«Моє відношення» негативним балом, в той ж час
йому самому не поставив негативної оцінки. Діадами
партнерів, які знаходяться у стосунках симпатії, раху-
ються такі, в яких в модулі «Моє відношення» одна із
оцінок при взаємному виборі знаходиться в інтервалі
від +1 до +3 балів, а інша – позитивна. Наприклад, мож-
ливі такі поєднання, як +3 і +1, +5 і +2, +1 і +4, +3 і +3 і т.д.
В нормі це самі розповсюдженні діади, які забезпечу-
ють високу ефективність командної діяльності. Під
дружніми діадами розуміються взаємні вибори в мо-
дулі «Моє відношення» не нижче +4 балів. В даному
випадку партнери самі оцінюють своє відношення
один до одного як дуже добре. Тим самим вони де-
монструють бажання і готовність до взаємодії.

Так, в досліджуваній команді «А» (табл. 1) діа-
ди із конфліктним типом відсутні, а от напружених
діад в даному випадку дві. Вони виділенні жирним
шрифтом, і це діади 16–9-й та 18–9-й (під цифрами
розуміється порядковий номер в списку).

Діад партнерів, які знаходяться в стосунках
симпатії, в таблиці сімдесят вісім, і вони підкреслені.
В їх складі, для прикладу, діади: 2–1-й, 3– 1-й, 3–2-й, 4–
1-й, 5–1-й, 5–2-й, 5–4-й, 6–1-й, 6–2-й, 7–1-й, 7–2-й, 7–
4-й, 8–1-й, 8–2-й, 8–5-й, 9–2-й, 9–3-й, 9–5-й, 9–6-й, 9–
7-й, 9–8-й і так далі інші за списком партнери.

Діади із дружніми стосунками виділенні жир-
ним курсивом. В даному випадку їх нараховується
сто чотири: 4–3-й, 5–3-й, 6–3-й, 6–4-й, 6–5-й, 7–3-й, 7–
5-й, 7–6-й, 8–3-й, 8–4-й, 8–6-й, 8–7-й, 10–3-й, 10–4-й,
10–5-й, 10–6-й, 10–7-й, 10–8-й і так далі інші за спис-
ком партнери.

Інші типи діадних стосунків є нейтральними
або нейтрально-позитивними. В даних типах сто-
сунків один або обидва гравці не визначили свого
відношення до партнера. До таких, в нашому випад-
ку, відносяться шість діад: 4–2-й, 9–1-й, 9–4-й, 13–9-й,
15–9-й, 17–9-й за списком партнери.

В цілому дані табл. 1 свідчать про достатньо
переважаючу кількість позитивних стосунків в даній
команді, які лежать в основі ефективної роботи всієї
команди, при цьому 1% наявних стосунків оцінюють-
ся як напруженні. Відсоткове розподілення діадних сто-
сунків наведене на рис. 1, дає можливість побачити,
що конфліктних стосунків не спостерігається взагалі,
відсоток діад із стосунками симпатії дорівнює 41%.

Діади із дружніми стосунками в досліджуваній
команді «А» переважають і становлять 55% . Відсотко-
вий показник, який припав на інші стосунки склав 3%.
Це діади із нейтрально-позитивними стосунками.

Результати діадних стосунків команди «Б» на-
веденні в табл. 2. Так, діад із конфліктними стосунка-
ми, які виділенні жирним шрифтом та підкреслені, в
цій команді нараховується лише одна: 15–13-й парт-
нери в списку. Пар із напруженими стосунками в
даному випадку нараховується одинадцять. Вони
виділенні жирним шрифтом і це 9–6-й, 13–1-й, 13–3-
й, 13–4-й, 13–6-й, 13–7-й, 13–8-й, 13–10-й, 13–11-й, 13–
12-й, 14–13-й за списком партнери.

Діад із стосунками симпатій нараховується
сорок вісім і вони підкресленні в таблиці. Це, наприк-
лад, пари 2–1, 3–2, 4–1, 4–3, 7–2, 7–3, 7–6 і так далі за
списком таблиці. Пари із дружніми стосунками в таб-
лиці виділені жирним курсивом. Їх кількість в команді
нараховується шістнадцять. Наприклад, 3–1-й, 6–1-й,
6–3-й, 7–1-й, 8–1-й, 9–2-й, 10–3, 10–6-й і так далі за
списком в таблиці. Інші типи діадних стосунків є ней-
тральними, нейтрально-негативними та нейтрально-
позитивними. В даних типах стосунків один або обид-
ва гравці не визначили свого відношення до партнера.
До таких, в нашому випадку, відносяться двадцять два:
4–2-й, 5–1-й, 5–2-й, 5–3-й, 5–4-й, 6–2-й, 6–4-й, 6–5-й і
так далі в списку таблиці партнери.

Так, дані табл. 2 свідчать, що при домінуванні
позитивних діадних стосунків, вагому частку займа-
ють напруженні діади та пари, які носять нейтраль-
но-негативний та нейтрально-позитивний характер.
Як видно із таблиці в даній команді виділяється, та-
кож, конфліктна пара. Такий хід подій може відбива-
тися на просуванні команди в турнірній таблиці, в
якій вона поки що на останньому місці.

Відсоткове розподілення діадних стосунків (рис.
2) дозволяє говорити, що із 100% стосунків переважа-
ють стосунки симпатії – 47%. Діади із дружніми сто-
сунками мають 16%. 14% припадає на діади із напру-
женими стосунками. Діадні стосунки із конфліктним
типом відношень має 1%. На інші типи діадних сто-
сунків припадає немала частка, яка становить 22% від
загальної кількості переглянутих типів стосунків.

Висновки.
Діадні стосунки команди «А» та команди «Б»

відрізняються між собою, що дозволяє визначити
психологічну сумісність. Як показують отримані ре-
зультати, команда «А» характеризується високим
рівнем дружніх стосунків та стосунків симпатії і відпо-
відно є фаворитом чемпіонату. Команда «Б» харак-
теризується нижчим рівнем дружніх і достатньо сут-
тєвим рівнем напружених стосунків, і відповідно є
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Таблиця 1 
Діадні стосунки в команді «А» 

/ 1 
1  2 
2 3/3  3 
3 4/3 4/3  4 
4 5/3 4/0 4/4  5 
5 3/3 4/3 4/4 2/4  6 
6 3/3 3/3 4/4 4/4 4/4  7 
7 3/3 3/3 4/4 3/4 4/5 4/5  8 
8 3/3 3/3 4/4 4/5 3/5 5/5 5/4  9 
9 0/3 3/3 1/4 0/5 3/5 2/4 2/4 3/5  10 
10 3/3 4/3 4/4 4/4 4/5 4/5 4/4 4/4 4/1  11 
11 3/3 3/3 4/4 3/4 3/5 4/5 4/4 3/4 4/2 4/4  12 
12 5/3 5/3 5/4 5/4 5/5 5/5 5/4 5/3 5/3 5/4 5/5  13 
13 4/3 4/3 5/4 3/5 3/4 4/4 4/4 3/4 4/0 5/4 4/5 5/5  14 
14 5/3 5/3 5/4 4/4 5/5 5/4 5/4 4/4 4/2 5/4 5/5 5/5 5/5  15 
15 4/3 4/3 4/4 4/4 4/5 4/3 4/3 4/3 4/0 4/4 4/2 4/5 4/5 4/4  16 

16 4/3 4/3 5/4 4/4 3/2 4/3 4/3 4/5 4/-
3 5/1 5/5 4/2 5/5 5/4 5/4  17 

17 5/3 4/3 4/4 4/4 4/4 5/5 4/3 4/5 4/0 4/4 4/5 4/5 4/3 4/4 4/4 4/4  18 

18 4/3 4/3 4/4 4/4 4/4 3/2 4/3 4/4 3/-
2 5/4 4/4 5/4 4/2 3/4 4/4 3/3 4/4  19 

19 4/3 4/3 4/4 4/4 4/4 4/5 4/4 4/4 4/1 4/4 4/5 4/5 4/5 4/5 4/4 4/5 4/4 4/4  
20 5/3 4/3 5/4 5/4 5/4 5/3 5/3 4/3 5/1 5/4 5/3 5/3 5/3 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 

 

Рис.1. Відсоткове розподілення діадних стосунків
в команді «А». Примітка: к – конфліктні; н – напру-

женні; с – симпатії; д – дружні; і – інші.
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Таблиця 2
Діадні стосунки в команді «Б» 

 

/ 1 
1  2 
2 4/3  3 
3 4/4 4/3  4 
4 3/2 0/0 1/1  5 
5 0/3 0/5 0/5 0/2  6 
6 5/5 1/0 5/5 2/0 4/0  7 
7 4/5 3/1 4/2 0/1 4/0 2/3  8 
8 5/4 2/1 3/2 3/3 3/0 3/3 4/3  9 
9 3/3 5/5 0/1 3/0 2/0 -4/2 2/2 -2/2  10 
10 4/3 2/4 5/5 1/2 2/0 4/5 2/3 2/3 2/0  11 
11 3/4 5/5 4/5 2/0 3/0 2/4 2/4 3/3 5/5 5/4  12 
12 4/3 3/0 4/2 5/4 3/0 4/3 3/3 3/4 4/1 5/3 3/3  13 
13 -4/3 -3/0 -3/5 -4/2 -3/0 -4/5 -4/2 -3/2 -4/0 -4/4 -3/2 -4/4  14  
14 4/3 3/3 5/5 3/3 3/0 4/4 3/3 3/3 3/2 5/5 3/5 4/3 4/-4  15 
15 3/4 2/0 4/4 3/3 3/0 3/5 2/2 1/4 2/3 3/3 4/3 1/4 -4/-4 3/4  
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 47% 

 14%  1% 
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Рис. 2. Відсоткове розподілення діадних стосунків
в команді «Б». Примітка: к – конфліктні; н – напру-

женні; с – симпатії; д – дружні; і – інші.
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аутсайдером чемпіонату. Психологічна сумісність
команди «А», в такому разі, переважає над цією ха-
рактеристикою команди «Б».

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем психологіч-
ної сумісності в спортивних командах на основі ана-
лізу різних типів діадних стосунків.
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СПОРТА В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА
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Национальный Университет физического

воспитания и спорта Украины

Аннотация. В статье изложены основные вопросы, посвя-
щенные организации и особенностям развития детско-юно-
шеского спорта в наиболее преуспевающих, с точки зрения
спорта, странах мира, основным факторам, определяющим
эти особенности, мировым тенденциям и наиболее общим
проблемам, актуальным для детского спорта.
Ключевые слова: детско-юношеский спорт, система, органи-
зация, управление, подготовка, социально-экономические
аспекты, сравнительный анализ.
Анотація. Вареник О.Н. Особливості організації дитячого
спорту різних країнах світу. У статті викладені основні пи-
тання, присвячені організації та особливостям розвитку ди-
тячо-юнацького спорту в найбільш успішних з точки зору
спорту країн світу, основним факторам, що визначають дані
особливості, світовим тенденціям та загальним проблемам,
актуальним для дитячого спорту.
Ключові слова: дитячо-юнацький спорт, система, організа-
ція, управління, підготовка, соціально-економічні аспекти,
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Annotation. Varenik O.N. Features of organization of child’s
sport in different countries of world. This article is devoted to
the organizing and particulars of the development of sports
programs for children and young adults in countries known for
their  competitive athletes. It  seeks to disclose certa in
peculiarities, international tendencies and the most common
problems children and young adults face in sports programs, the
organization of the training system. It also examines the socio-
economic aspects involved and offers a contrastive analysis.
Key words: children and young adults sports, the organization
of the training system, management, socio-economic aspects,
contrastive analysis.

Введение.
Детско-юношеский спорт в любом обществе

имеет кардинальное значение не только лишь с точ-
ки зрения подготовки спортивного резерва, но также
как мощное средство воспитания подрастающего

поколения, формирование физически и психологи-
чески здоровой нации.

Сегодня все чаще приходится рассматривать
детско-юношеский спорт как часть производствен-
ной деятельности общества, результатом которой
является создаваемое нематериальное благо в фор-
ме услуги, обладающей всеми свойствами товара.
Потребителями этого блага являются как отдельный
индивид, так и общество в целом. В процессе адапта-
ции детско-юношеского спорта к новым экономичес-
ким условиям хозяйствования, в ряде стран возник-
ли проблемы,  связанные,  прежде всего,  с
пересмотром взглядов на детско-юношеский спорт
как на объект рыночных отношений.

Публикаций на данную тему на сегодняшнее
время есть немного, и основная их часть посвящена,
в основном, вопросам теории и методики подготов-
ки и отбора спортсменов и т.п. [1-9]. Это связано с
тем, что тема организации детско-юношеского спорта
в условиях рыночной экономики, в условиях суще-
ствования профессионального спорта для специали-
стов в странах, ранее входивших в состав Советского
Союза, до определенного времени была полностью
закрытой для изучения. Сегодня мы имеем некото-
рый рабочий материал по данной тематике, но пока
что остается ощутимым его дефицит.

Работа выполнена по плану НИР Националь-
ного университета физического воспитания и спорта
Украины.

Формулирование целей работы.
Целью данной работы является проведение

сравнительного анализа организации и развития дет-
ско-юношеского спорта в разных странах мира, об-
зор системы организации спортивной работы с деть-
ми в наиболее развитых спортивных державах, а также
в тех государствах, опыт которых может стать полез-
ным для специалистов этой области.

Методы. В процессе данного исследования
использовались такие методы: библиографического
и ретроспективного анализа, теоретического обобще-
ния и сравнения, системный и комплексный подход.

Результаты исследований.
Рассмотрение вопросов с позиции организа-

ции работы с молодыми спортсменами в странах с
различными политическими укладами, социально-
экономическими условиями и традициями, изуче-
ние их преимуществ и недостатков позволило дать
сравнительную характеристику основных аспектов
организации юношеского спорта в таких государствах
как Федеративная Республика Германия, Соединен-
ные Штаты Америки, Китайская Народная респуб-
лика, Австралия, Финляндия, Малайзия и др.

Подходы, которые используются в организа-
ции детско-юношеского спорта в разных странах
мира, зависят от многих внутренних факторов. К ос-
новным из них относятся:

а) состояние экономики страны;
б) уровень благосостояния населения;
в) отношение государства к спорту вообще и

к детскому спорту в частности;
г) национальные традиции;
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д) отношение общества к физической культу-
ре и спорту;

е) состояние науки в данной сфере;
ж) соответствие законодательной базы нуждам

детского спорта и др.
В детско-юношеском спорте в современном

мире наблюдаются такие основные тенденции.
Интерес к изучению вопросов привлечения к

занятиям физической культурой и спортом и отбора
талантливых спортсменов, а также их дальнейшего
становления, в современном спорте возрастает.

В спортивной науке наблюдается перемеще-
ние интересов от изучения медико-биологических и
спортивно-методических проблем к социально-эко-
номическим, психологическим и общепедагогичес-
ким аспектам подготовки спортивного резерва.

В странах, где преобладает командно-админи-
стративная и смешанная система хозяйствования (Ки-
тай, Малайзия, Куба, другие страны преимуществен-
но социалистического выбора и страны, которые
переходят к рыночной экономике), степень участия
государства в процессе подготовки молодых спорт-
сменов является довольно высокой. Нужды детского
спорта в них почти полностью обеспечиваются из
бюджета. Также внимание государственных органов
в таких странах акцентируется преимущественно на
привлечении к занятиям физической культурой и
спортом, как можно большего количества детей. Про-
цесс подготовки спортсменов высшей квалификации
носит, в основном, экстенсивный характер.

В наиболее экономически развитых странах с
преимущественно рыночной экономикой, странах, где
уровень благосостояния населения является довольно
высоким, степень участия государства в обеспечении
подготовки молодых спортсменов значительно огра-
ничена. В этих странах существенным является учас-
тие в данном процессе других субъектов: учебных за-
ведений, спортивных клубов, спонсоров, родителей и
др. Законодательством таких стран стимулируется при-
влечение средств на нужды детско-юношеского спорта
из других негосударственных источников.

Общей для всех наиболее развитых в спортив-
ном отношении стран является тенденция к спортив-
ной ориентации молодых спортсменов в довольно
раннем возрасте. Особенно она заметна в странах пер-
вой группы. В наиболее развитых странах данная тен-
денция также наблюдается, но основная работа по
подготовке перспективных спортсменов происходит
во время их обучения в колледжах и университетах, а
до этого времени дети посещают спортивные секции
по собственному выбору во внеурочное время.

На наш взгляд, наиболее характерными для
всей современной системы детско-юношеского
спорта есть следующие проблемы:

1) недостаточная двигательная активность детей,
связанная с подменой физической нагрузки другими
видами деятельности, не связанных с физической куль-
турой и спортом, и, как следствие, неудовлетворитель-
ное состояние здоровья подрастающего поколения;

2) преждевременная спортивная специализа-
ция и стремление как можно быстрее достичь наи-

высшего результата;
3) во многих странах мира, особенно в стра-

нах с недостаточным уровнем развития экономики,
пока что не стал доминирующим положительный
взгляд на значение физического воспитания в разви-
тии подрастающего поколения;

4) дефицит профессиональных кадров по ра-
боте с детьми и молодежью;

5) проблемы, связанные с морально-этичес-
кими аспектами спорта высших достижений среди
детей и молодежи и др.

Причины возникновения данного ряда про-
блем носят, в основном, экономический характер. В
их основе лежит стремление быстрейшего достиже-
ния максимальных спортивных результатов при ми-
нимальном уровне использования ресурсов.

Выводы.
Детско-юношеский спорт, как и спорт высших

достижений, является составной частью сферы не-
материального производства хозяйственного комп-
лекса любой страны. Социально-экономические от-
ношения, которые складываются между субъектами
исследуемой сферы, имеют общие педагогические,
психологические и этические аспекты. Но вместе с
тем, каждая национальная система подготовки детей,
имеет и свои отличительные особенности.

Для дальнейшего выявления и решения имею-
щихся проблем необходимо формирование общей
стратегии спортивной подготовки детей и молодежи,
а так же осуществление более глубокой интеграции
национальных систем подготовки спортивного резер-
ва. Для этого необходимо расширение сети междуна-
родных спортивных организаций, занимающихся про-
блемами детско-юношеского спорта;
совершенствование системы проведения международ-
ных соревнований среди детей и молодежи, организа-
ция и проведение научных мероприятий по вопросам
детского спорта на международном уровне и др.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы уп-
равления соревновательной деятельностью в спортивных
играх. Для достижения этих целей необходимо иметь разра-
ботанную модель объекта и результат, который требуется
получить. Эффективность соревновательной деятельности
зависит от выбора современных средств комплексного конт-
роля. Для оперативного управления соревновательной дея-
тельностью волейбольных команд и отдельных спортсменов
имеются хорошие возможности. Частые паузы  и порядок
замены игроков создают для этого хорошие предпосылки.
Ключевые слова: управление, контроль, информация.
Анотація. Вертель А.В. Особливості управління змагальною
діяльністю у спортивних іграх. В даній статті розглядаються
питання управління змагальної діяльності в спортивних іграх.
Для досягнення цих цілей необхідно мати розроблену мо-
дель об’єкта і результат, якого треба досягнути. Ефективність
змагальної діяльності залежить від вибору сучасних засобів
комплексного контролю. Для оперативного керування зма-
гальної діяльністю волейбольних команд і окремих спорт-
сменів є гарні можливості. Часті паузи  й порядок заміни
гравців створюють для цього добрі передумови.
Ключові слова: управління, контроль, інформація.
Annotation. Vertel A.V. Features of management by competition
activity in the sporting games. In the given article are considered
the questions that for management of competitive activity in
sports is necessary to have existing model of object and result
which is required to achieve. Efficacy of competitive activity
depends on a choice of state-of-the-art agents of complex
monitoring. For on-line control by competitive activity of
volleyball commands and separate sportsmen there are good
opportunities. Often spacing intervals and the order of changing
of players frame for this purpose good premises.
Key words: management, control, information.

Введение.
По своей сути управление - это процесс пере-

вода сложной динамической системы из одного со-
стояния в другое заданное состояние путем воздей-
ствия на её переменные. Для этого необходимо иметь
модель объекта в его данном состоянии и в том со-
стоянии, которого нужно достигнуть. Поэтому, для
решения проблемы управления соревновательной
деятельностью спортсменов допустимо ограничить
число переменных, выделив для изучения наиболее
существенные. При этом не только не игнорируются
другие переменные, но и учитывается их влияние.

В соответствии с необходимостью управления
различными состояниями спортсмена в процессе
тренировки выделяют несколько видов управления:

· этапное, направленное на оптимизацию под-
готовки в крупных структурных образованиях тре-
нировочной деятельности (этапах многолетней под-
готовки, макроциклах, периодах) [4];

· текущее, обеспечивающее оптимизацию по-
ведения спортсмена в микро - и мезоциклах трени-
ровки, отдельных соревнованиях [2];

· оперативное, ставящее своей целью оптими-
зацию реакций организма, режима работы и отдыха,

характеристик двигательных действий при выполне-
нии отдельных упражнений и их комплексов, про-
грамм тренировочных занятий, в отдельных сорев-
новательных стартах, схватках, поединках и т. п. [5].

В процессе этапного управления следует учи-
тывать необходимость строгого соответствия знаний,
используемых при различных операциях цикла этап-
ного управления специфики конкретного вида спорта
и его отдельной дисциплины, уровню квалификации
спортсмена, этапу многолетней подготовки, перио-
ду тренировочного макроцикла [1,3].

В частности, при анализе структуры соревно-
вательной деятельности и соответствующей ей струк-
туры подготовленности необходимо опираться на
объективный анализ факторов, определяющих уро-
вень спортивных достижений в конкретном виде спорта
и его отдельной дисциплине, понимая всю сложность
и многообразие требований к оптимальной структу-
ре соревновательной деятельности и подготовленно-
сти, диктуемых спецификой каждого вида спорта.

Работа выполнена в соответствии с требова-
ниями Сводного плана научно-исследовательской
работы на тему 2.2.8.1. п. «Усовершенствование под-
готовки спортсменов различного возраста и квали-
фикации в спортивных играх» (№ госрегистрации
0106U011993).

Формулирование целей работы.
Цель и задачи исследования: рассмотреть воп-

росы совершенствования процессов управления
подготовкой занимающихся игровыми видами на
основе создания модельных характеристик.

Методы исследования: анализ литературных
источников и документальных материалов, модели-
рование тренировочной деятельности.

Результаты исследования
Принятая в тех или иных видах спорта система

соревнований предопределяет реализацию управ-
ленческих решений при построении тренировочной
деятельности в различных структурных образовани-
ях. Например, система соревнований с 9-10 месяч-
ным соревновательным периодом создает большие
сложности для сочетания задач эффективной и все-
сторонней подготовки для ведения полноценной со-
ревновательной деятельности, что, в свою очередь,
затрудняет использование ряда закономерностей и
принципов спортивной тренировки [1, 5].

Реализация возможностей текущего управле-
ния осуществляется двумя путями. Первый путь свя-
зан с применением стандартных «блоков» из серий
тренировочных занятий, типовых моделей трениро-
вочных дней, микро - и мезоциклов, сочетаний тре-
нировочных программ, восстановительных и стиму-
лирующих средств и т. п. В основе таких «блоков»,
моделей, сочетаний и т.п. лежат научно обоснован-
ные положения, отражающие закономерности раз-
вития утомления и восстановления при выполнении
работы различной направленности и продолжитель-
ности, формирования адаптации к факторам воздей-
ствия, суммарного и кумулятивного воздействия на
организм спортсмена путем тренировочных и сорев-
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новательных нагрузок и др. Такие типовые структур-
ные элементы тренировочной деятельности разра-
ботаны экспериментально, апробированы в практи-
ке подготовки спортсменов, специализирующихся в
различных видах спорта.

Знание закономерностей построения этих эле-
ментов, их сочетания и особенностей воздействия на
организм спортсмена позволяет тренеру достаточ-
но эффективно управлять его состоянием, не прибе-
гая к данным специального контроля.

Второй путь основывается на постоянном теку-
щем контроле за работоспособностью спортсменов,
развитием процессов утомления и восстановления,
приспособления к факторам тренировочного воздей-
ствия, возможностями основных функциональных си-
стем и их реакциями на предельные и стандартные на-
грузки и др. Этот путь, хотя и требует дополнительных
знаний, специальной аппаратуры, привлечения специ-
алистов (физиологов, биохимиков и др.), позволяет точ-
но оценивать текущее состояние организма спортсме-
на и в соответствии с этим планировать величину и
направленность нагрузок занятий, режим работы и от-
дыха в микроциклах, выбор наиболее эффективных
средств тренировочного воздействия.

Оперативное управление является решающим
фактором, определяющим эффективность совершен-
ствования и проявления различных сторон подготов-
ленности особенно физической, технической, такти-
ческой. Управлению на основе данных оперативного
контроля подлежат такие характеристики параметров
тренировочной нагрузки, как продолжительность и
количество отдельных упражнений, интенсивность
работы при их выполнении, продолжительность пауз
между отдельными упражнениями и т. п.

В спортивных играх управление поведением
спортсменов осуществляется на основе анализа иг-
ровой деятельности путем выявления основных оши-
бок в технике, тактике, в защите и нападении [1,5].

Оперативное управление соревновательной дея-
тельностью связано с постоянной информацией спорт-
смена об эффективности его действий, выполнения тех-
нико-тактических планов, особенностей выступления
основных соперников. В каждом виде спорта существу-
ет своя система оперативного управления. Большие воз-
можности для оперативного управления соревнователь-
ной деятельностью команд и отдельных спортсменов
имеют тренеры по гандболу, хоккею с шайбой, баскет-
болу, волейболу. Частые паузы, порядок замены игро-
ков создают для этого хорошие предпосылки.

Современные тенденции управления соревно-
вательной деятельностью спортсменов изложены в
трудах отечественных и зарубежных ученых, которые
способствовали развитию научного управления про-
цессом соревновательной деятельности [4, 6].

Долговременное управление направлено на
подготовку спортсменов или команды к участию в цикле
соревнований и обеспечение успеха выступлений на
протяжении всего сезона. Текущее – осуществляется в
период непосредственной подготовки к соревнованию
и в ходе него. Текущее управление носит подчиненный

характер по отношению к долговременному. Долговре-
менное управление тесно связано с избранной страте-
гией подготовки и выступления команды. Цель его —
постепенное подведение команды к пику спортивной
формы к моменту наиболее важных соревнований.
Поэтому все соревнования в сезоне разделяют на кон-
трольные, подводящие и основные. Долговременное
управление осуществляется на этапе предсоревнова-
тельной подготовки.

Контрольные соревнования рассматриваются
как средство выявления уровня подготовленности
команды, степени владения тактическим арсеналом
и умения использовать его в ходе соревнования. По
итогам контрольных игр вносят изменения в содер-
жание подготовки, уточняют состав и избранную
тактику игры.

В основных соревнованиях, - это сезон, плей-
офф, ведущую роль приобретает оперативное уп-
равление. Анализ иностранных и отечественных ис-
точников литературы, а также практический опыт
специалистов в этом виде спорта, позволил нам оп-
ределить систему контроля и управления в спортив-
ных играх [1, 5].

В его задачи входит:
- сбор информации о противнике;
- разработка тактического плана игры;
- подготовка команды к творческой реализа-

ции плана;
- непосредственная подготовка спортсменов

к участию в предстоящем соревновании;
- руководство действиями команды в ходе со-

ревнования;
- сбор информации о действиях своих игроков

и противника;
- коррекция плана и схем;
- анализ результатов соревнования (статисти-

ка, выводы);
- восстановление психических и физических

сил спортсменов после соревнования.
Составление тактического плана игры - пред-

ставляет определенную игровую модель, в которой
устанавливаются тактические системы ведения игры,
отбираются целесообразные формы тактического
действия и предусматриваются контрприемы такти-
ческих замыслов противника.

Составление тактического плана игры - пред-
ставляет определенную игровую модель, в которой
устанавливаются тактические системы ведения игры,
отбираются целесообразные формы тактического
действия и предусматриваются контрприемы такти-
ческих замыслов противника Разработку тактичес-
кого плана игры проводит тренер на основании име-
ющейся у него информации о противнике, о
возможностях своей команды и с учетом стратеги-
ческих задач, решаемых на этом этапе соревнований.

Тактический план представляет определенную
игровую модель, в которой устанавливаются систе-
мы ведения игры, отбираются целесообразные фор-
мы игровых действий и предусматриваются контр-
приемы замыслов противника.
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Подготовка спортсменов к реализации такти-
ческого плана игры складывается из установки на
игру и проведения модельной тренировки. В ней от-
мечается значение встречи, дается характеристика
соперника, системы защиты и нападения, ставятся
частные задачи и определяется характер действий
игроков, состав и возможные замены игроков. Пос-
ле установки проводится (если позволяют условия)
модельная тренировка, в ходе которой апробируют-
ся игровые модели.

Методология построения стратегии и тактики
ведения игры, базирующаяся на конкретных данных
контроля и анализа, может рассматриваться как важ-
ный фактор обеспечения эффективной соревнова-
тельной деятельности в волейболе. Выявление недо-
статков при анализе игровых характеристик команды
противника и учет своих возможностей, позволяет
своевременно корректировать технико-тактические
действия в ходе соревновательной деятельности.

Выводы.
Таким образом, проанализировав отечественные

и зарубежные источники литературы, опыт передовых
тренеров мы пришли к выводу, что в основе постоянно-
го роста спортивных рекордов, выдающихся достиже-
ний спортсменов и команд, как правило, имеются новые
научно обоснованные организационные формы подго-
товки, интересные методические решения.

На эффективность соревновательной деятельно-
сти исключительно велико влияние современных
средств комплексного контроля. В волейболе для опе-
ративного управления соревновательной деятельнос-
тью команд и отдельных спортсменов имеются боль-
шие возможности. Частые паузы, порядок замены
игроков создают для этого хорошие предпосылки. Для
этого используют разнообразные методы педагогичес-
ких наблюдений, фиксирующие действия участников с
применением технических средств: видео- и магнито-
фонной записи, компьютерной обработки хода игры.

В дальнейших исследованиях предполагается
рассмотреть эффективность применения различных
средств контроля для улучшения ведения технико-так-
тических действий волейбольных команд в процессе
соревнований.
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ЛІДЕР-ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ СЛІПИХ І ГЛУХИХ ПЛАВЦІВ

Вихляєв Ю.М.
Національний технічний університет України  «КПІ»

Анотація. Нами розроблений спеціалізований лідер-трена-
жер, який надає можливість сліпим та  глухим плавцям сприй-
мати накази та установки тренера не через пошкоджений
зоровий або слуховий аналізатори, а за допомогою тактиль-
ного сприймання інформації . Тренажер також дозволяє
здійснювати вібромеханічну стимуляцію з метою підвищен-
ня функціональних можливостей спортсменів.
Ключові слова: тренажер, плавання, сліпі та глухі спортсме-
ни, тактильне сприймання інформації, вібромеханічна сти-
муляція.
Аннотация. Вихляев Ю.Н. Лидер-тренажер для слепых и глу-
хих пловцов. Нами разработан лидер-тренажер, который пре-
доставляет возможность слепым и глухим пловцам восприни-
мать команды и установки тренера не через поврежденный
зрительный или слуховой анализаторы, а с помощью тактиль-
ного восприятия информации. Тренажер также позволяет
осуществлять вибромеханическую стимуляцию с целью по-
вышения функциональных возможностей спортсмена.
Ключевые слова: тренажер, плавание, слепые и глухие спорт-
смены, тактильное восприятие информации, вибромехани-
ческая  стимуляция.
Annotation. Vykhliaiev J.M. Leader-training facility for blind
and deaf swimmers. We have developed a specialized leader-
training facility with the help of which blind and deaf swimmers
can sense orders and directives of a coach not over the damaged
visual or acoustic analyzers but with the help of factual
perception of information. This training  facility also allows
performing vibromechanic stimulation to increase functional
abilities of sportsmen.
Key words: training facility, swimming, blind and deaf sportsmen,
factual perception of information, vibromechanic stimulation.

Вступ
Гуманізм, духовність націй в сучасному світі

в значній мірі оцінюється за їх турботою і відношен-
ню до інвалідів. Ідеї гуманізму притаманні й сучас-
ному спорту: проводяться Параолімпійські ігри, ве-
лика кількість національних і міжнародних змагань
серед інвалідів.

Тренувальний процес спортсменів-інвалідів
пов’язаний з певними труднощами, так, сліпі чи глухі
плавці не чують, або не бачать тренера і не сприйма-
ють адекватно його словесні установки, за допомо-
гою яких тренер корегує дії своїх вихованців. У зв’яз-
ку з  цим  ми зробили спробу розробити
лідер-тренажер для сліпих і глухих плавців-інвалідів.

Відомий пристрій для тренування спорт-
сменів-плавців, який має безкінцеву гнучку тягу, до
якого прикріплено поводок з поперековим поясом, а
тяга намотана з одного кінця на барабан з ручкою
управління швидкістю протяжки гнучкої тяги [1]. Не-
долік цього пристрою у тому, що він непристосова-
ний для спортсменів з порушенням зору і сліпих, до
того ж це тренажер, а не лідируючий пристрій, бо
спортсмен не має можливості відчувати ту швидкість
руху плавальних дій, яка задається тренером.

Відомий лідер плавця, що має гнучку безкінце-
ву тягу, при цьому на активній гільці тяги, що ру-
хається за програмою тренера, закріплено плаваючу
у воді мітку у вигляді ярко пофарбованої капсули [2].
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Недолік цього пристою в тому, що задатчик швид-
кості дій плавця розрахований лише для зрячих спорт-
сменів, а для сліпих він непридатний ні для лідируван-
ня, ні для тренування.

Відомий лідер плавця, що має датчик швид-
кості плавальних рухів і швидкості плавання плавця у
воді, закріплений на шиї плавця і пов’язаний гнуч-
ким пневмоканалом з закріпленими на шапочці плав-
ця окулярами, оснащеними шкалою регістратора
швидкості руху плавця у воді [3]. Недолік цього ліде-
ра також у тому, що він придатний лише для зрячих
спортсменів.

Найбільш близьким за технічною суттю є лідер
спортсмена-плавця, який має встановлену між бор-
тами басейна безкінцеву гнучку тягу, на якій закріп-
лена пуста кулька з ярко помітною фарбою, при цьо-
му тяга намотана на барабан встановленого на борту
басейна управляючого пристрою з можливістю про-
тяжки її у обидва боки зі швидкістю, яку задає тренер
[4]. Недолік цього пристрою також у непридатності
лідирувати і тренувати сліпих плавців, бо пристрій не
має відповідного для цієї категорії спортсменів дат-
чика. Непридатний він і для глухих спортсменів-
плавців, бо навчання потребує словесних наказів для
виконання вправ зі складними діями чи логічних по-
яснень, а для глухих це неприйнятно.

Таким чином, патентний пошук показав
відсутність придатних для тренування сліпих та глу-
хих плавців лідируючих пристроїв.

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

Формулювання цілей роботи.
Нами поставлена задача створити такий ліди-

руючий пристрій, який би могли застосувати у своїй
тренувальній роботі спортсмени з порушеннями зору,
а також сліпі і глухі плавці.

Результати дослідження.
Для вирішення поставленої задачі ми розроби-

ли лідер-тренажер сліпого плавця, що має встановле-
ний на борту басейна пристрій з протяжним механіз-
мом, пов’язаний з встановленою між бортами басейна
безкінцевою гнучкою тягою, до якої прикріплений
поводок з датчиком швидкості плавання у вигляді трип-
лечового важеля, середнє плече якого направлено вго-
ру і пов’язано з повідком, а бокові плечі оснащені м’я-
кими дотиковими наконечниками, направленими до
тіла плавця – один вперед від вушка поперекового по-
ясу, а другий – назад, від нього, мал. 1.

Суть пропонованого пояснюється  креслен-
ням, де на фіг.1 зображений лідер-тренажер між бор-
тами басейна, вигляд збоку; на фіг.2 – датчик відпов-
ідності швидкості плавання, яку задає тренер, вигляд
спереду збільшено; на фіг.3 – те ж саме, вигляд збо-
ку; на фіг. 4 – те ж саме, при відставанні; на фіг.5 – те
ж саме, при випередженні; на фіг.6 – положення трип-
лечового важеля датчика відповідності швидкості пла-
вання, яку задає тренер, у вихідному положенні; на
фіг.7 – те ж саме, при відставанні; на фіг.8 – те ж саме,
при випередженні; на фіг.9 – триплечовий важіль,

вигляд зверху; на фіг.10 – опорно-зворотний ролик
(блок) на борту басейна, вигляд збоку; на фіг.11 –
зворотно-протяжний ролик і корпус механізму (про-
тяжка тяги з вібратором), вигляд збоку; на фіг.12 – те
ж саме, вигляд спереду; на фіг.13 – механізм протяж-
ки тяги з вібратором, вигляд зверху; на фіг.14 – те ж
саме, збільшено, фрагмент – опорно-поворотний
ролик з пальцем вібратором; на фіг.15 – те ж саме,
вигляд збоку; на фіг.16 – поперековий пояс з пряж-
кою-липучкою, вигляд спереду ; на фіг.17 – лідер-тре-
нажер, вигляд зверху. Конкретно лідер-тренажер для
сліпих плавців має без кінцеву  гнучку тягу 1, натяг-
нуту між закріпленими у бортах басейна 2 опорно-
зворотного 3 і зворотно-протяжного 4 роликів, і зв’я-
зану з управляючим пристроєм 5, що включає
механізм протяжки безкінцевої гнучкої тяги з регуля-
тором 6, з опорою її на вібратор 7 і зв’язком її через
легкий поводок 8 з датчиком зворотного зв’язку 9 у
вигляді триплечового важеля 10, шарнірно встанов-
леного у вушках на поперековому поясі 11 з можли-
вістю переводу його на спину  плавця і на  живіт
(фіг.2). Безкінцева гнучка тяга виконана із кордового
або з легкого капронового не тягнучого вологостій-
кого шнура, який натягнуто між  протилежними  бор-
тами  басейну. З однієї сторони тяга 1 приєднана до
бортика  басейна обіговими опорно-зворотними
роликами 3, які віссю своєю прикріплені до стрижня
12, вмонтованого у стіну ванни басейну 2, при цьо-
му гнучка тяга охоплює ролик з можливістю її обертів
і її протяжки (фіг.10). З іншої протилежної сторони
тяга 1 спирається на зворотно-протяжний ролик 4
(блок), закріплений аналогічно, але з більшим діамет-
ром контактної і тягової поверхні та отвору – канал
13, який виконаний вертикально і ексцентрично
відносно вісі ролика 4. Над цим роликом і над його
стрижнем 12, в якому виконано отвір, для насадже-
ного на вісь 14 Г-подібного рухомого пальця 15 з
можливістю ручного вводу у канал 13 ролика 4  (фіг.11,
фіг.12). Управляючий пристрій 5 містить корпус 16,
встановлений на борту басейна проти натягнутої тяги
1. Він вміщує редуктор 6 механізму протяжки гнуч-
кої тяги 1, який має на верхньому торці  вісі 14 малу
шестерню 17 зв’язану зубами з великою шестернею
18, які утворюють редуктор 6, а разом з Г-подібним
пальцем 15, віссю 14 і роликом 4 складають вібратор
7 для утворення вібромеханічної стимуляції, яка, як
відомо, є важливим фактором підвищення ефектив-
ності фізичного тренування  (фіг.11, 12, 13, 14, 15).

Користуються лідером-тренажером при на-
вчанні і тренуванні сліпих та глухих плавців в чотирь-
ох напрямках.

1) З метою лідирування, тобто дотримання за-
даної швидкості плавання. Для цього обертами руко-
ятки 17 редуктора 6 обертають з заданою швидкістю
обертів ролик 4 зтовщину вісь 14 якого охоплює гнуч-
ка тяга 1, яка протягується  при цьому, оббігає ролик
3 і через поводок 8 передає цей рух на триплечовий
важіль 10 та датчик 9 швидкості переміщення плавця
у воді. Якщо поводок 8 натягується, то важіль 10 по-
вертається вперед по ходу плавця.
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Спортсмен це відчуває і робить свій висновок
о необхідності збільшити частоту і силу гребків рука-
ми і ногами (фіг 4, 7). Якщо, навпаки, поводок ослаб-
люється, а потім тягне важіль 10 назад, то його заднє
плече натискує на тіло плавця позаду і це слугує сиг-
налом зменшити швидкість до заданої тренером (фіг.
2, 3, 4, 5). Таким чином плавці з вадами зору викори-
стовують тактильні або частково проприоцептильні
аналізатори.

2) Для підвищення швидкості плавання. Це
відбувається також при застосуванні редуктора ме-
ханізму протяжки без кінцевої тяги 1 при включено-
му пристрої 5 управління, який використовують для
передачі на тіло плавця через його поперековий
пояс 11 збільшеного тягового зусилля. В такому разі

посилюють натиск на рукоятку 17 великої шестерні
редуктора 6.

3) Щоб посилити ефективність тренування та
покращити функціональний стан спортсменів, вклю-
чають в роботу вібратор 7, що створює вібромехані-
чну стимуляцію дій плавця, яка таким чином підви-
щує його працездатність. Для цього сам плавець або
тренер подають вниз Г-подібний палець 15, який вхо-
дить в канал 13 ролика 3, чим створює ексцентричність
навколо його вісі 14. Це призводить до того, що при
переміщенні пальця 15 вбік просування плавця тяга
розтягується вперед і через натягнутий при трену-
ванні поводок 8 цей сіпок тяги передається на важіль
10, а з нього на тіло пацієнта. Такі поштовхи переда-
ються на тіло плавця при кожному оберті малої шес-

Мал. 1. Лідер-тренажер для сліпих плавців
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терні редуктора при умові чим менш діаметр цієї
шестерні відносно великої, тим вища частота вібрації,
і навпаки. Тренер рухами  рукоятки 7 великої шес-
терні задає оптимальну частоту вібрації, яка і вико-
ристовується у тренувальному процесі.

4) Для покращення ефективності навчання та
засвоєння оптимальної техніки плавання. Вказівки
тренера сліпий плавець відчуває своїм тілом від на-
тиску переднього плеча важеля 10, спрямованого вбік
руху плавця, що ніби-то вказує йому напрямок при-
кладання правильного зусилля. Застосовані з обох
боків вушка шарніру  важеля 10 захищають плавця
від зайвих за силою натисків на його тіло плечами
цього важеля і тому всі коригуючи вказівки (поштов-
хи) від тренера передаються на тіло плавця лише че-
рез його поперековий пояс 11.

При цьому тренування з лідируванням мож-
ливе при плаванні, як вперед, так і назад (якщо при
цьому змінювати напрямок обертів редуктора), і при
перемінному плаванні, тобто при багаторазовому
подоланні довжини басейну з підвищеною швидкі-
стю плавання у одному напрямку (при збереженні
напрямку обертів редуктора і обігу повідка 8 навко-
ло опорних роликів).

Висновки.
Технічною і практичною споживчою перева-

гою пропонованого пристрою для сліпих  і глухих над
прототипом є те, що цей лідер-тренажер оснащений
таким датчиком, який адекватний цій категорії інвалідів,
а саме: він дає інформацію зворотного зв’язку не че-
рез зоровий аналізатор, а тактильний – за тими відчут-
тями, які людина отримує від дотику оточуючих пред-
метів. Спортсмен, відчуваючи дотик заднього м’якого
наконечника триплечового важеля датчика, отримує
від проприорецепторів м’язів і суглобів тіла інформа-
цію про перевищення швидкості плавання. Ця інфор-
мація передається центральній нервовій системі, яка в
свою чергу, віддає наказ м’язам про уповільнення рухів
рук і ніг. При уповільненні заданої тренером швид-
кості плавання, спортсмен відчуває дотик переднього
м’якого наконечника триплечового важеля і, одержав-
ши цю інформацію, прискорює свої рухи. При цьому
пристрій придатний не тільки для лідирування плавця,
а й для і освоєння, оволодіння і удосконалення техніки
різноманітних видів плавання на грудях і на спині  всіх
спортсменів-аматорів плавання і у комфортних умо-
вах, і там, де  вода насичена хлором, шкідливим для
очей. Використання вібростимуляції, яка як відомо,
суттєво підвищує ефективність фізичного тренуван-
ня, значно покращує якості  пропонованого  нами тре-
нажера. Він придатний і для глухих спортсменів, бо
вони не можуть сприйняти назву і суть словесних по-
нять від тренера, який не володіє мовою глухих при
навчанні плаванню, тому спортсмен може з’ясувати
інтенсивність виконання тієї чи іншої вправи лише за
допомогою тактильного сприймання наказів. Споді-
ваємось, що в арсеналі технічних засобів плавання з’яв-
ляться і лідери-тренажери для сліпих, глухих, плавців з
вадами зору, які повною мірою можуть бути викори-
стані і спортсменами-плавцями високої кваліфікації.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОЧНОСТИ БРОСКОВ
С ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ

ПОКАЗАТЕЛЯМИ БАСКЕТБОЛИСТОВ
СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

Вицько А.Н., Козина Ж.Л., Воробьева В.А.,
Яренчук И.В., Белохвостова Т.А.
Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры

Аннотация. Точность как комплексное проявление психо-
моторных функций. В работе представлены результаты оп-
ределения количественной взаимосвязи точности бросков со
средней дистанции и штрафных бросков с более чем 30-ю
показателями педагогического, физиологического, психоло-
гического и медицинского тестирования. Полученные дан-
ные позволили сделать вывод о том, что точность бросков в
баскетболе является комплексным качеством, зависящим от
степени согласованности действия сердечно-сосудистой,
нервной, эндокринной и других систем организма.
Ключевые слова: баскетбол, точность, комплексное качество
Анотація. Віцько А.М., Козіна Ж.Л., Воробйова В.А., Ярен-
чук І.В., Білохвостова Т.А. Взаємозв’язок точності кидків з
психофізіологічними показниками баскетболістів студентсь-
ких команд. Точність як комплексний прояв психомоторних
функцій.  У роботі  представлені результати  визначення
кількісного взаємозв'язку точності кидків із середньої дис-
танції і штрафних кидків з більш ніж 30-ма показниками пе-
дагогічного, фізіологічного, психологічного і медичного
тестування. Отримані дані дозволили зробити висновок про
те, що точність кидків у баскетболі є комплексною якістю,
яка залежить від ступеня узгодженості дії серцево-судинної,
нервової, ендокринної й інших систем організму.
Ключові слова: баскетбол, точність, комплексна якість.
Annotation. Vitsko A.N., Kozina Zh.L., Vorobyova V.A., Yarenchuk
I.V., Belokhvostova T.A. Intercoupling accuracy dashes with
psychophysical factors of basketball players student commands.
Accuracy as complex display of psychomotor functions. In work
results of definition of quantitative interrelation of accuracy of
throws from an aver-age distance and penal throws with more than
30 parameters of pedagogical, physiological, psychological, medical
test-ing are submitted. The received data have allowed to draw a
conclusion that accuracy of throws in basketball is the complex
quality dependent on a degree of a coordination of action
cardiovascular, nervous and other systems of an or-ganism.
Key words: basketball, accuracy, complex quality.

Введение.
Спортивные игры – это не только увлечение

миллионов. Это – совершенствование способности
мыслить, быстро и эффективно принимать решения в
мгновенно меняющейся обстановке, выполнять вы-
сококоор-динированные и точные движения на фоне
практически предельного физического и психическо-
го напряжения. Это – способность выходить из слож-
нейших ситуаций, решать проблемы и добиваться ус-
пеха не только на площадке, но и в жизни.
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А основа всех спортивных игр – точность.
Именно точность ассоциируется, прежде всего, с
баскетболом – видом спорта, требующим наиболь-
шего развития этого удивительного качества.

Анализируя литературу, посвященную обуче-
нию и совершенствованию точности  бросков,  мож-
но от-метить, что все без исключения авторы
[1,4,5,6,7] подчеркивают значение результативности
этого игрового приема. Однако, от чего, то есть от
каких внешних и внутренних факторов, зависит точ-
ность в баскетболе и как можно ею управлять – это
вопросы, требующие своих решений и ответов.

Исследование проведено согласно сведенно-
му плану научно-исследовательской работы Государ-
ственного комитета Украины по вопросам физичес-
кой культуры и спорта на 2001-2005 г. по теме 1.2.18.
„Оптимизация учебно-тренировочного процесса
спортсменов разного возраста и квалификации в
спортивных играх” (№ государственной регістрації
0101U006471).

Формулирование целей работы.
Цель работы - выявить основные факторы,

влияющие на точность бросков в баскетболе.
Методы исследования: анализ – научно-мето-

дической литературы, методы функциональной диаг-
ностики [8,10], метод анализа гемолитических и эндок-
ринних показателей, метод математического анализа
сердечного ритма [3], педагогическое тестирование [6],
метод математической статистики з застосуванням ком-
п'ютерних програм „EXEL” і „SPSS-11”.

Результаты исследований.
Результаты исследования точности как комп-

лексного проявления психомоторных функций по-
казали, что между точностью попаданий бросков как
со средней дистанции, так и штрафных бросков и
большинством исследуемых показателей существу-
ет достоверная взаимосвязь (табл.1, рис.1), которая
обуславливается различными факторами. Наличие
положительной взаимосвязи между показателями
антропометрии и точностью главным образом
штрафных бросков можно объяснить тем, что в
штрафных бросках спортсмены более высокого рос-
та имеют большую абсолютную силу и поэтому спо-
собны к более тонкой дифференцировке усилия при
бросках в кольцо.

Отрицательная высокая взаимосвязь между
временем пробегания 6-метрового отрезка и точно-
стью бросков со средней дистанции обусловлена не-
обходимостью достаточно высокого проявления ско-
ростно-силовых способностей для успешной
реализации бросков со средней дистанции. То же
можно сказать и о взаи-мосвязи точности бросков с
результатами прыжков с места и с разбега (табл. 1,
рис. 1): прыжок обусловлен работой ног аналогично
работе ног при бросках, поэтому логично предполо-
жить, что при обучении броскам весьма положитель-
ный эффект может дать акцент на работу ног как при
прыжке вверх, т.е. ноги должны быть достаточно со-
гнуты и выпрямляться достаточно быстро.  Наличие
положительной взаимосвязи между метанием набив-

ного мяча и точностью штрафных бросков свидетель-
ствует о влиянии скоростно-силовых качеств и абсо-
лютной силы на точность бросков и, соответственно,
указывает на необходимость развития данных качеств
для комплексного воздействия на способность к точ-
ным броскам. О влиянии общей работоспособности
на точность бросков говорит наличие положитель-
ной достоверной взаимосвязи между абсолютным и
относительным показателем PWC170, концентрацией
гемоглобина, наличие отрицательной взаимосвязи
между показателями индекса напряжения вегетатив-
ной нервной системы в покое, определяемым с по-
мощью математического анализа сердечного ритма,
и концентрацией β -эндорфинов, которые повыша-
ются при чрезмерной активизации стрессовых сис-
тем организма.

Взаимосвязь с другими показателями сердеч-
ного ритма также свидетельствует о том, что повы-
шенная активность парасимпатического отдела ве-
гетативной нервной системы в покое, являющаяся
признаком высокой работоспособности, положитель-
но влияет на точность бросков. Возможно, это связа-
но со способностью расслабляться наряду с высо-
кой общей выносливостью.

Высокая положительная взаимосвязь с пока-
зателями скорости зрительно-моторной реакции, а
также – показателями устойчивости, выносливости
и функциональных возможностей нервной системы,
рассчитывае-мыми по данным тестирования точно-
сти реакции свидетельствует о том, точность являет-
ся проявлением координированности работы не-
рвной системы и зависит от согласованности ее
работы [2]. Об обусловленности точности сенсомо-
торными механизмами свидетельствует наличие от-
рицательной взаимосвязи между показателем кине-
статической чувствительности и точностью
штрафных бросков, а также – наличие отрицатель-
ной взаимосвязи между суммой отклонений, типом
нервной системы и точностью. Это свидетельствует
также о том, что точность обратно пропорциональ-
на силе нервной системы и прямо пропорциональна
восприимчивости.

В целом, можно отметить, что точность брос-
ков в баскетболе является комплексным проявлени-
ем всех функций организма при ведущей роли не-
рвной системы и является отражением некого
оптимального баланса работы всего организма.

На основе обобщения результатов корреляци-
онного анализа показателей точности бросков и пси-
хофи-зиологических показателей баскетболистов и
литературных данных [2,10,11] была разработана ме-
тодика подго-товки спортсменов – игроков баскет-
больных команд вузов, которая стала основанием
формирующего педагогического эксперимента.

Проведенное исследование убедительно по-
казало целесообразность применения комплексной
методики подготовки баскетбольных команд гума-
нитарных высших учебных заведений.

До и после применения разработанной экс-
периментальной методики, был проведен также срав-
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Рис. 1. Достоверные коэффициенты
корреляции между показателями точности
бросков и показателями расширенного

комплексного тестирования
баскетболистов 1 разряда

Таблица 1 
Результаты корреляционного анализа показателей точности бросков со средней дистанции и точности 

штрафных бросков с показателями комплексного тестирования баскетболистов 1 разряда 
(выделены достоверные коэффициенты корреляции) 

№  Группы тестов Название теста точн. средних 
бросков 

точн. штр. 
бросков 

1 Рост (см) 0,32 0,544 
2 Вес (кг) 0,428 0,818 
3 Бег 6м (с) -0,832 -0,362 
4 Бег 2Х24 м (с) -0,002 -0,012 
5 Прыжок вверх с места (см) 0,642 0,743 
6 Прыжок вверх с разбега (см) -0,017 0,422 
7 Скоростная прыгучесть (колич. раз за 20 с) -0,032 -0,683 
8 Скоростная техника (с) 0,41 0,456 
9 Метания наб. мяча с места (м) 0,37 0,4 

10 Метания наб. мяча с разбега(м) 0,24 0,513 
11 Скорость защитных перемещений (с) -0,135 0,235 
12 Челночный бег (сумма 3-х попыток) (с) 0,297 -0,312 
13 Точность бросков со средней дистанции (%) 1 0,519 
14 
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Точность штрафных бросков (%) 0,519 1 

15 Мо (мода) (с) – наиболее часто встреч. 
интервал  между R-зубцами в ЭКГ -0,19 -0,217 

16 АМо (амплитуда моды) (%) – частота 
встречаемости моды -0,517 -0,368 

17 дельта х (с) – разница между самым большим 
и самым маленьким интервалом 0,546 0,411 

18 
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ІН (индекс напряжения) – вычисляется по 
специальной формуле 0,323 -0,46 

19 PWC170 0,498 0,676 
20 

Работоспособнос
ть PWC170/ вес 0,452 0,365 

21 Хср. 0,665 0,611 

22 ФУС – функциональная устойчивость 
системы -0,83 -0,709 

23 УР – устойчивость реакции -0,842 -0,638 

24 

Зрительно-
моторная реакция 

УФВ – уровень функциональных 
возможностей 0,757 0,321 

25 Порог кинестатической чувствительности (г) 0,371 -0,53 

26 Макс. значения в теппинг-тесте за 5 с 
(колич.раз) -0,377 -0,194 

27 Сумма отклонений за 30 с -0,135 -0,756 
28 

Тип н/с 
(Теппинг-тест) 

Тип н/с (1-слабый, 2-средний, 3-сильный) -0,667 -0,615 
29 Концентрация кортизола (нмоль/л) -0,222 -0,195 
30 Концентрация инсулина (пмоль/л) -0,483 -0,012 
31 Конц. β -эндорф. (пмоль/л) -0,231 -0,516 
32 

Гемолитические 
показатели 

Конц. гемоглобина 0,459 0,074 
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нительный анализ динамики игровой эффективнос-
ти, которая определялась по формуле, позволяющей
суммировать результативность различных действий
в нападении и защите.

До проведения эксперимента контрольная и
экспериментальная группа согласно результатам t-
теста для независимых выборок достоверно не раз-
личалась по показателям игровой эффективности
(р=0,345) (табл. 2). Однако после проведения экспе-
римента различия между группами согласно резуль-
татам t-теста для независимых выборок стали досто-
верными (р<0,001) (табл. 2).

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа игровой эф-
фективности баскетболистов контрольной и экс-
периментальной групп до и после проведения экс-
перимента (t-тест для независимых выборок)

до эксперимента 
группа n Х  σ m t p 
эксперем. 12 16,84 1,62 0,47 
контр. 11 17,49 1,59 0,48 

-0,97 0,345 

после эксперимента 
группа n Х  σ m t p 
эксперем. 12 22,31 3,02 0,87 
контр. 11 17,22 1,68 0,51 

4,92 0,000 

 
Среднее значение показателя игровой эффек-

тивности в экспериментальной группе до проведе-

ния эксперимента составило 16,84 баллов. После про-
ведения эксперимента среднегрупповой показатель
игровой эффективности в экспериментальной груп-
пе стал равен 22,31 баллов (табл. 2, рис. 2). Данное
изменение достоверно при наивысшем уровне зна-
чимости (р<0,001) (табл. 3).

В контрольной группе подобные изменения
игровой эффективности практически не выражены.
Так, до проведения эксперимента среднее значение
показателя игровой эффективности в контрольной
группе до проведения эксперимента составило 17,49
баллов. После проведения эксперимента среднегруп-
повой показатель игровой эффективности в конт-
рольной группе стал равен 17,22 балла (табл. 3, рис. 2).
Данное изменение не достоверно (р=0,45) (табл. 3).

Исходя из полученных данных динамики игро-
вой эффективности можно заключить, что разрабо-
танная методика подготовки игроков баскетбольных
команд гуманитарных вузов оказала положительное
влияние не только на показатели специальной физи-
ческой и технической подготовленности, но и на эф-
фективность игровых действий, что выразилось в дос-
товерном повышении суммарного значения
коэффициента  игровой эффективности в эксперимен-
тальной группе. В то же время в контрольной группе
подобных изменений не было вы-явлено.

Выводы.
1. Результаты исследования точности как ком-

плексного проявления психомоторных функций по-
казали, что между точностью попаданий бросков как

Рис. 2. Показатели игровой
эффективности в контрольной
и экспериментальной группах до
и после проведения эксперимента

Таблица 3
Результаты сравнительного анализа изменения игровой эффективности баскетболистов контрольной и 

экспериментальной групп в результате проведения эксперимента (t-тест для зависимых выборок) 

группа период тестиров. Х  N σ m Х разности
σ  

разн.
m  
разн. t p 

до эксперем. 16,84121,620,47эксперем.
после эксперем. 22,31123,020,87

-5,47 2,74 0,79 -6,920,00

до эксперем. 17,49111,590,48контр. 
после эксперем. 17,22111,680,51

0,27 1,16 0,35 0,78 0,45
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со средней дистанции, так и штрафных бросков и
большинством исследуемых показателей существу-
ет достоверная взаимосвязь.

2. Из полученных данных следует, что для раз-
вития точности необходимо создавать комплексные
ме-тодики, включающие специальные упражнения
для работы ног, поскольку точность бросков корре-
лирует с результатами прыжков с места и с разбега;
применение специальных тренажеров для улучше-
ния работы кистей рук и устранения технических
ошибок, поскольку точность коррелирует с кинеста-
тической чувствительностью; применение широко-
го диапазона подводящих и подготовительных упраж-
нений и наглядных пособий для акти-визации
сознания занимающихся при обучении точности
бросков, поскольку точность коррелирует с уровнем
функционирования нервной системы, а также комп-
лекса специальных упражнений для общего укреп-
ления ор-ганизма, поскольку точность коррелирует
с уровнем оптимального баланса активности адап-
тивных механизмов по данным анализа крови и ма-
тематического анализа сердечного ритма.

3. Точность бросков в баскетболе является ком-
плексным проявлением всех функций организма при
ве-дущей роли нервной системы и является отраже-
нием некого оптимального баланса работы всего
организма.

4. Разработанная методика является адекват-
ной для решения задач учебно-тренировочного про-
цесса в баскетбольных командах вузов и может быть
рекомендована в широкую практику подготовки бас-
кетбольных команд вузов

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем взаи-
мосвязи точности бросков с психофизиологически-
ми показателями баскетболистов студенческих команд.
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ
ПРОЦЕССЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ

(НА ПРИМЕРЕ СПОРТИВНЫХ ИГР)

Голец А. В.
Национальный университет физического

воспитания и спорта Украины

Аннотация: В статье рассмотрены ценностные ориентации
спортсменов, специализирующихся в спортивных играх, как
важную составляющую ценностно-смысловой сферы лично-
сти, которая влияет на успешность спортивной деятельнос-
ти в процессе многолетней подготовки.
У представителей спортивных игр (футбол, гандбол, бас-
кетбол, настольный теннис) доминирующими ценностями
являются: достижение, социальные контакты и духовное удов-
летворение. Среди доминирующих сфер у спортсменов  –
игровиков выделены сферы «физическая активность», «сфе-
ра увлечений» и «семейная и профессиональная жизнь».
Ключевые слова: ценностные ориентации, ценностно-смыс-
ловая сфера.
Анотація: Голець О.В. Ціннісно-смислові орієнтації спорт-
сменів, що спеціалізуються в спортивних іграх у процесі ба-
гаторічної підготовки (на прикладі спортивних ігор). . У статті
розглянуто ціннісні орієнтації спортсменів, що спеціалізуються
в спортивних іграх, як важливу складову ціннісно-смислової
сфери особистості, що впливає на успішність спортивної діяль-
ності у процесі багаторічної підготовки. У представників
спортивних ігор (футбол, гандбол, баскетбол, настільний теніс)
домінуючими цінностями є: досягнення, соціальні контакти й
духовне задоволення. Серед домінуючих сфер у спортсменів-
ігровиків виділені сфери «фізична активність», «сфера захоп-
лень» і «сімейне й професійне життя».
Ключові слова: ціннісні орієнтації, ціннісно-смислова сфера
особистості.
Annotation. Golets A. Valuable semantic orientations of the
qualified sportsmen process of long-term preparation (by the
example of sports). The essay is about value orientations of the
athletes who specialize in sport games, sense and values have a
great influence on athlete’s performance and their  ultimate
success in the competition. At representatives of sports (football,
handball, basketball, tennis) dominating values are: achievement,
social contacts and spiritual satisfaction. Among dominating
spheres at sportsmen spheres « physical activity », « sphere of
hobbies » and «a family and professional life» are allocated.
Key words: value orientations, sense and values.

Введение.
Ценностные ориентации являются важной со-

ставляющей ценностно-смысловой сферы личности,
которая влияет на успешность спортивной деятельно-
сти, а также включает представления и объединяет
различные мотивационные образования: жизненные
установки и позиции, мировоззрение и убеждения,
цели и притязания, идеалы, и все то, что связано с по-
нятиями ценностей и смыслов субъекта спортивной
деятельности [1]. Взаимосвязь ценностей спортсме-
нов с мотивами и смыслом их деятельности влияет на
весь процесс многолетней подготовки, и в частности,
на победу на определенных соревнованиях [2, 6].

В психологии проблема ценностей личности
заняла важное место. Многие известные ученые за-
нимались проблемой ценностно-смысловой сферы
субъекта. Из отечественных ученых следует выделить
А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, В.Н. Мясищева, Б.С.
Братусь, К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов и
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др. [5]. Такие зарубежные авторы как Г.Олпорт, А.Мас-
лоу, А.Адлер, В.Франкл, К.Г. Юнг и многие другие
ученые занимались проблемой смысла жизни.

Что же касается детального изучения тех пре-
образований, которые претерпевает вся мотиваци-
онная сфера личности, ее направленность на разных
этапах спортивной карьеры, то такие данные практи-
чески отсутствуют в доступной нам литературе. В то
же время проблематика личности спортсмена имеет
значение в силу того, что смысл и ценности создают
в сознании ту цель, которая мотивирует спортсмена
к достижению более высокого результата.

Ценностные ориентации, жизненные цели и
планы как последовательно формирующиеся ком-
поненты осознанной картины будущего дают отве-
ты на ключевые жизненные вопросы: в каких сферах
жизни сконцентрировать усилия для достижения ус-
пеха? Что именно и в какой период должно быть до-
стигнуто? Какими средствами, и в какие конкретные
сроки могут быть реализованы поставленные цели?
(Н.А. Логинова, 2000; Е.И. Головаха, 2000). Эта кон-
цепция является актуальной в процессе становления
смысловой сферы личности спортсмена в процессе
многолетней подготовке.

Анализ имеющихся данных показывает, что
проблема изучения ценностно-смысловой сферы
личности спортсмена не была предметом специаль-
ных исследований, и требуют более глубокого изу-
чения, что и определило актуальность исследования
данной темы, которая включена в тематику НУФВ-
СУ и выполнена в рамках темы: «Психологические
проблемы подготовки и развития субъектов спортив-
но-педагогической деятельности в сфере физическо-
го воспитания и спорта».

Формулирование целей работы.
Цель исследования - проанализировать осо-

бенности ценностно-смысловых ориентаций спорт-
сменов, специализирующихся в спортивных играх, в
процессе многолетней подготовки.

Методы и организация исследования. В ходе
исследования использовались теоретическое обоб-
щение литературных данных, методы психодиагнос-
тики, морфологический тест жизненных ценностей
под ред. В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной, математи-
ческая обработка данных проводилась с помощью
программы SPSS, материалы интерпретировались в
стены. Исследования проводилось на базе Нацио-
нального университета физического воспитания и
спорта Украины. В исследовании принимали учас-
тие спортсмены, студенты 1-4 курсов, специализи-
рующиеся в спортивных играх.

Результаты исследования.
Исследования были направлены на изучение

доминирующих ценностей и жизненных сфер квали-
фицированных спортсменов [4]. Анализ данных, по-
лученных в ходе исследования показал (рис. 1.), что у
представителей спортивных игр (футбол, гандбол,
баскетбол, настольный теннис) явно доминирует три
ценности: достижение, социальные контакты и ду-
ховное удовлетворение. Все три доминирующие цен-

ности набрали практически одинаковое количество
баллов, это говорит о том, что для представителей
этих видов спорта процесс достижения цели не ме-
нее важен, чем достижение цели как таковой. Цен-
ность «достижения» набрала 6,48, «социальные кон-
такты» – 6,26; «духовное удовлетворение» – 6,15; Это
показывает то, что общение в тренировочном и со-
ревновательном процессах играет важную роль для
достижения успеха в этих видах спорта. Ценность
«креативность» также присутствует в ценностной
иерархии спортсменов, хотя и уступает ценностям
«социальные контакты» и «сохранение индивидуаль-
ности», возможно это связано с тем, что большин-
ство спортсменов пользуются определенными игро-
выми паттернами, что уменьшает возможность
пользоваться творческими способностями и исполь-
зовать творческий потенциал полностью. Ценность
«сохранение индивидуальности» говорит о том, что
многие спортсмены, представители командных ви-
дов спорта, ценят свою индивидуальность, и, возмож-
но, действуют на спортивной площадке в соответ-
ствии со своими намерениями.  Ценность
«собственный престиж» занимает четвертое место,
так как, такие игровые виды спорта как футбол и тен-
нис являются финансово привлекательными, соот-
ветственно данная ценность может быть у этих спорт-
сменов доминирующей, несмотря на это, ценность
«материальное положение» находится на последнем
месте; это говорит о том, что финансовая сторона не
является ведущей для многих спортсменов.

В ходе исследования были изучены жизненные
сферы спортсменов – игровиков (рис. 2.); на первом
месте - сфера «физическая активность». Это сфера на
1 стен опережает второю по доминированию «сферу
увлечений». Надо полагать, что сфера физическая
активность в данный момент является основным ви-
дом деятельности спортсменов, учащихся в ВУЗе.
Сферы «семейная и профессиональная жизнь» набра-
ли 5,98 стена и поделили третье и четвертое место. Эти
две сферы имеют одинаковое, достаточно весомое,
значение для спортсменов - игровиков. Несмотря на
достаточно юный возраст сфера «семейной жизни»
является важной для них, возможно это говорит о том,
что многие спортсмены этой группы заводят семью в
студенческом возрасте, или, о существенном влиянии
родителей на деятельность спортсменов. Сфера «про-
фессиональная жизнь» занимает лишь 3\4, возможно
это говорит о том, что физическая активность являет-
ся больше увлечением для этой группы спортсменов,
чем работой. Этот факт могут объяснить несколько
причин – либо спортсмены принадлежат к состоятель-
ным семьям и материальная составляющая не являет-
ся для них ведущей в занятиях спортом, что подтверж-
дает ценность материальное положение, которая
находится на последнем месте у спортсменов-игро-
виков; либо в связи с достаточно молодым возрастом
спорт воспринимается как увлечение, любимое дело,
нежели как профессиональная деятельность. Слабо
выражены две сферы «общественная жизнь» и «об-
разование и обучение».



27

Рис. 1. Выраженность терминальных ценностей у спортсменов, специализирующихся в спортивных играх.

Сфера «образования и обучения» стоит на
последнем месте у спортсменов, несмотря на их ста-
тус студентов. По-видимому, это связано с тем, что
финансовая привлекательность некоторых игровых
видов спорта (футбол, баскетбол, теннис) заставляет
спортсмена уделять все свое время спортивному со-
вершенствованию, забывая при этом об учебе. 10
или 15 лет проведенные в профессиональном фут-
боле или теннисе могут полностью обеспечить всю
последующую жизнь спортсмена, поэтому он стре-
мится максимально реализоваться в избранном виде
спорта для того, чтобы переход из спорта в «нор-
мальную жизнь» был наиболее благоприятным.

Выводы.
Исходя из выше изложенного, можно сделать

следующие выводы:
1. Взаимосвязь ценностей спортсменов с мо-

тивами и смыслом их деятельности влияет на весь
процесс многолетней подготовки, и в частности, на
победу на определенных соревнованиях.

2. У представителей спортивных игр (футбол,
гандбол, баскетбол, настольный теннис) доминирую-
щими ценностями являются: достижение, социальные
контакты и духовное удовлетворение. Среди домини-
рующих сфер у спортсменов – игровиков выделены

Рис. 2. Выраженность жизненных сфер у спортсменов, специализирующихся в спортивных играх.

сферы «физическая активность», «сфера увлечений»
и «семейная и профессиональная жизнь».

Перспективы дальнейших исследований.
В перспективе проведения исследований планируем
научно обосновать пути формирования мотиваци-
онной устойчивости на основе изменений ценност-
но-смысловых образований личности для повыше-
ния результативности деятельности спортсменов в
процессе многолетней подготовки.
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МОРАЛЬНО–ЕТИЧНІ АСПЕКТИ
В СПОРТІ ІНВАЛІДІВ

Гончаренко Є. В., Когут І.О.
Національний університет

фізичного виховання і спорт України

Анотація. У статті вивчені морально-етичні проблеми спілку-
вання педагога та інваліда на заняттях фізичним вихованням
і спортом, а також визначені шляхи рішення досліджуваного
питання. Спілкування зі спортсменами, які мають вади фізич-
ного чи розумового розвитку, відіграє дуже важливу роль
під час проведення заняття. Особливості спілкування зале-
жать від нозології атлетів. При спілкуванні з ними необхідно
дотримуватись етичних норм поведінки. Дотримання пра-
вил спілкування з ними  позитивно вплине на вдосконалення
фізичних якостей спортсменів.
Ключові слова: морально-етичні проблеми, фізичне вихо-
вання з людьми, які мають вади розумового розвитку.
Аннотация. Гончаренко Е.В., Когут И.А. Морально-этичес-
кие аспекты в спорте инвалидов. В статье изучены мораль-
но-этические проблемы общения педагога и инвалида на за-
нятиях физическим  воспитанием и  спортом,  а также
определены пути решения исследуемого вопроса. Общение
со спортсменами, которые имеют отклонения в физическом
или умственном развитии, играет важную роль во время про-
ведения занятия. Особенности общения зависят от нозоло-
гии атлетов. При общении с ними необходимо придержи-
ваться этических норм поведения. Соблюдение правил
общения с ними положительно повлияет на усовершенство-
вание физических качеств спортсменов.
Ключевые слова: морально-этические проблемы, физическое
воспитание людей с нарушениями умственного развития.
Annotation. Goncharenko E.V., Kogut I.A. Morally-ethical
aspects in sports of invalids. In the article are examined the
moral problems of the communication between the teacher and
the people with mental disability during the exercises of the
physical education and the sport exercises. Also the ways of the
solution of the question which is being examined are defined.
Dialogue with sportsmen which have deflections in physical or
mental development, plays the important role during conducting
occupation. Features of dialogue depend on a nosology of athletes.
At dialogue with them it is necessary to hold on to ethical standards
of conduct. Keeping of rules of dialogue with them positively will
affect betterment of physical qualities of sportsmen.
Key words: moral problems, physical activity for persons with
mental disability.

Вступ.
Фізична культура і спорт є одним з найдиво-

вижніших явищ у світовій історії. Витоки сучасного
спорту сягають стародавніх часів. Фізичне вихован-
ня і спорт людей з вадами фізичного і розумового
розвитку – одне з найвищих досягнень гуманізму
минулого тисячоріччя. Гуманізація сучасного сусп-
ільства позитивно впливає на зміну відношення до
людей, які мають вади  у розвитку. Загальновідомий
факт, що критерієм цивілізованості будь-якого сусп-
ільства є не лише політичні, економічні показники, а
й відношення суспільства до громадян з особливими
потребами. У процесі непростих економічних реформ
і складностей у соціальному розвитку Україна ро-
бить новий крок у систему цивілізованого світового
співтовариства. Необхідність цього кроку обумовле-
на потребою мільйонів громадян, які мають пробле-
ми зі здоров’ям, у самореалізації і самоствердженні,
у демонстрації сили характеру, волі духу [1, 3].

Особливості розвитку фізичної культури і

спорту серед інвалідів вивчались Бріскіним Ю. А,
Євсєєвим С. П., Байкіною Н. Г., Мудріком В. І., При-
ступою Є. Н.,  Бойко Г.М. [5], Римар О. [6]  та іншими.
Проте їх дослідження спрямовані на вивчення істо-
ричних, організаційних аспектів, особливостей підго-
товки спортсменів, але практично немає досліджень,
щодо проблеми спілкування під час занять фізичним
вихованням і спортом. Необхідність розробки пев-
них етичних принципів спілкування зі спортсменами
даної категорії є надзвичайно важливим і актуальним
питанням, адже головна мета адаптивної фізичної
культури – вирішення морально-етичних проблем та
соціальна інтеграція осіб з вадами розвитку [2].

Робота виконана у відповідності зі Зведеним
планом науково-дослідної роботи Міністерства Ук-
раїни у справах сім’ї, молоді і спорту на 2006-2010 рр.
за темою 2.5.1 «Організаційні, історичні, теоретико-
методичні аспекти спорту інвалідів».

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – виявлення проблем при

спілкуванні на заняттях з фізичного виховання та
спорту і визначення шляхів їх вирішення в залежності
від нозологічної групи спортсменів.

Методи дослідження: аналіз спеціальної літе-
ратури й інформації з мережі Інтернет; синтез і уза-
гальнення.

Результати дослідження.
Фізкультурно-спортивна діяльність з людьми,

які мають порушення фізичного і розумового розвит-
ку, має бути спрямована не лише на максимальну
реалізацію їх можливостей, шляхом досягнення най-
вищого результату на Паралімпійських чи Дефлімп-
ійських іграх, а перш за все, на самореалізацію спорт-
сменів-інвалідів, як особистостей, без заподіяння шкоди
їхньому здоров’ю та набуття можливості їх подальшої
соціальної інтеграції. Незважаючи на успішні виступи
наших спортсменів-інвалідів на міжнародних змаган-
нях (6 місце на Паралімпійських іграх, 2004 р., I місце
на Дефлімпійських іграх, 2005 р.), в Україні неналагод-
жена система підготовки кадрів для роботи з людьми,
які мають вади у розвитку [1]. Це обумовлює не-
обхідність активізації заходів щодо підготовки та пере-
підготовки кадрів для спорту інвалідів.

Особливості спілкування зі спортсменами, що
мають відхилення в розвитку, залежать від характеру
нозології. Однак існують загальновизнані принципи
етики при спілкуванні з людьми, які мають різні по-
рушення.

Термін «invalid» у перекладі з англійської озна-
чає «неприпустимий», «помилковий», «недійсний». Ці
визначення представляють людину безпомічною, не-
потрібною. Однак, у людей, незалежно від того, присут-
ня патологія чи ні, під час занять фізичним вихованням
і спортом розвиваються та вдосконалюються різні якості.
Насамперед, це фізичні — такі як: сила, швидкість,
спритність, гнучкість, витривалість, а також психологічні
— прагнення до перемоги, цілеспрямованість, напо-
легливість, сміливість, рішучість тощо [1, 4].

Спорт, як соціальне явище, позитивно впливає
на різні сторони життя інваліда, а адекватне спілку-
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вання під час тренувальних занять і змагань сприяє
більш швидким темпам адаптації людей з різними
порушеннями до сучасних умов життя. Наприклад,
Паралімпійські ігри, проходять через два тижні після
закінчення Олімпійських ігор, на тих же спортивних
спорудах, спортсмени з порушеннями опорно-рухо-
вого апарату та зору проживають в «олімпійському
селищі», завдяки чому мають можливість через
спілкування із представниками інших країн розши-
рювати свої соціальні контакти і ставати більш при-
стосованими до умов життєдіяльності [1, 3]. На Спец-
іальні Олімпійські ігри запрошуються відомі люди
шоу-бізнесу, кіно, спорту та інших сфер діяльності,
які беруть участь у змаганнях в якості глядачів, орган-
ізаторів, волонтерів і т. п. Так, на Перших Національ-
них Іграх Спеціальної Олімпіади України, які прохо-
дили 19-21 травня 2006 року, на змаганнях були
присутні такі українські зірки як: С. Вакарчук (співак),
Л. Подкопаєва, Ю. Білоног (олімпійські чемпіони) та
інші. Це позитивно впливає на психо-емоційний стан
спортсменів з порушенням інтелекту, підвищує інте-
рес до занять фізичним вихованням і спортом.

Аналіз робіт фахівців у галузі фізичної культу-
ри та спорту інвалідів [1, 2, 3, 4] дозволив виділити
наступні особливості, які необхідно враховувати при
спілкуванні з людьми, які мають різні нозології.

На заняттях фізичної культури з людьми, які
мають труднощі при пересуванні, тренеру необхідно
пам’ятати, що інвалідний візок – недоторканний
простір людини. Не потрібно над ним схилятися, штов-
хати. Не слід котити візок без дозволу спортсмена.
Перед початком тренувальних занять, необхідно пе-
реконатися в доступності спортивної споруди. При
спілкуванні тренера зі спортсменом, який викорис-
товує візок, обличчя повинні перебувати на одному
рівні, щоб атлет не підіймав занадто високо голову.

Під час тренувальних занять зі спортсменами,
які мають порушення зору, необхідно пам’ятати, що
лише 10 % від загальної кількості людей даної кате-
горії є тотально сліпими. Інші мають залишковий зір,
можуть розрізняти світло і тінь, контури предмета й т.
п. Цю інформацію необхідно з’ясувати перед почат-
ком тренувальних занять. При спілкуванні зі спорт-
сменами, які мають порушення зору необхідно дати
характеристику місця проведення тренувального за-
няття. Варто заздалегідь попередити спортсмена про
можливі архітектурні перешкоди.

Під час проведення занять, команди тренера
повинні бути чіткими та голосними. При вивченні
спортсменом нових рухових дій, крім розповіді, варто
підійти до спортсмена та провести ідеомоторне тре-
нування, при цьому, супроводжуючи його [2, 4]. Якщо
тренер проводить заняття із групою спортсменів, дуже
важливо кожного разу називати на ім’я атлета до яко-
го він звертається або робить зауваження. Варто уни-
кати не точних визначень і інструкцій. Якщо тренер
помітив, що спортсмен збився з маршруту, необхідно
підійти до нього та вказати правильний напрямок.

Спортсмени — дефлімпійці мають порушен-
ня слуху (тотальну глухоту або залишковий слух).

Тренувальні заняття і змагання серед спортсменів
даної нозології відрізняються тим, що всі команди,
які подає тренер або арбітр повинні бути у полі зору
спортсмена. Розмовляючи зі спортсменом, у якого
відсутній або погано розвинений слух, необхідно ди-
витися йому прямо у вічі, фрази повинні бути ко-
роткі, без несуттєвих слів.

Деякі люди можуть чути, але сприймають ок-
ремі звуки невірно. У цьому випадку варто говорити
чітко та голосно. В іншому випадку потрібно лише
знизити висоту голосу, тому що людина втратила
здатність сприймати високі частоти. Перед початком
занять, необхідно уточнити у спортсмена, чи вміє він
читати з вуст. Щоб привернути увагу спортсмена з
вадами слуху, необхідно звертатися до нього на ім’я.
Говорити потрібно ясно і чітко, не рекомендується
підвищувати голос, кричати у вухо.

Якщо при поясненні нової вправи спортсмен
просить повторити її, необхідно спробувати пояснити
іншими словами. При цьому варто використовувати
наочні прилади та показ. Не слід забувати про середо-
вище, у якій проходить заняття, у багатолюдних місцях
ускладнено спілкування з людьми даної категорії.

Тренувальні заняття з особами, які мають вади
в розумовому розвитку, дуже сильно відрізняються
від занять із спортсменами інших нозологій. При
спілкуванні з людьми даної категорії необхідно вико-
ристовувати доступну мову, висловлюватися чітко по
суті. Пояснюючи завдання тренувального заняття,
варто розповідати все «по крокам». Необхідно дати
можливість спортсмену проаналізувати те, що було
сказано тренером. При вивченні нових вправ дуже
важливо використовувати ілюстрації або фотографії.
Спортсмени даної нозології дуже часто з першого
разу не розуміють завдання тренера, тому одну впра-
ву необхідно повторювати кілька разів. Під час про-
ведення занять, варто розмовляти зі спортсменами
на різні теми (погоду, мистецтво, родину і т. п.), це
сприяє поліпшенню емоційного стану спортсмена,
викликає зацікавленість в заняттях руховою активні-
стю в майбутньому.

Висновки.
Таким чином, спілкування зі спортсменами, які

мають вади фізичного чи розумового розвитку, відіграє
дуже важливу роль під час проведення заняття. Особ-
ливості спілкування залежать від нозології атлетів, але
насамперед при спілкуванні необхідно пам’ятати, що
спортсмени з різними порушеннями, такі ж люди, але з
особливими потребами. При спілкуванні з ними необ-
хідно дотримуватись етичних норм поведінки.

Дотримання правил спілкування тренерами,
здоровими спортсменами, глядачами з особами, які
мають вади в розвитку позитивно вплине на вдоско-
налення фізичних якостей спортсменів, поліпшення
психоемоційного стану, підвищення спортивного
результату, що у свою чергу буде сприяти соціальній
адаптації даної категорії населення.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем морально –
етичних аспектів в спорті інвалідів.
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КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

Гончарова Н.Н., Потребенко Е.В.
Национальный университет физического

воспитания и спорта Украины
Восточноукраинский национальный

университет им. В.Даля

Аннотация. Исследование посвящено проблеме использова-
ния автоматизированных систем контроля физического со-
стояния. Авторы представляют разработанную компьютер-
ную программу «Monitoring». Программа позволит
осуществлять мониторинг физического состояния школьни-
ков и обеспечить адекватное применение средств физичес-
кого воспитания.  В процессе физического воспитания не
учитываются возможности современных технологий конт-
роля физического состояния. Это  усложняет применение
адекватных мер по повышению его уровня.
Ключевые слова: мониторинг, здоровье,  физическое состо-
яние, компьютерная программа.
Анотація. Гончарова Н.М., Потребенко Є.В. Контроль фізич-
ного стану дітей шкільного віку з використанням автомати-
зованих систем. Дослідження присвячене проблемі викорис-
тання автоматизованих систем контролю фізичного стану.
Автори пропонують  розроблену комп’ютерну програму
«Monitoring». Програма дозволить здійснювати моніторинг
фізичного стану школярів і забезпечити адекватне застосу-
вання засобів фізичного виховання.  У процесі фізичного
виховання не враховуються можливості сучасних технологій
контролю фізичного стану. Це  ускладнює застосування адек-
ватних заходів щодо підвищення його рівня.
Ключові слова: моніторинг, здоров’я,  фізичний стан, комп-
’ютерна програма.
Annotation. Goncharova N., Potrebenko E. Control of  physical
state of children with  using of the computerize-monitoring system.
The paper is dedicated to the problem of the use computerized
monitoring system of a physical state. Authors represent the
developed computer program “Monitoring”. The program will allow

to carry out monitoring of a physical state of schoolboys and to
provide adequate application of agents of physical training. During
physical training opportunities of state-of-the-art technologies of
the control of a physical state are not taken into account. It
complicates application of adequate measures on rising his level.
Kay words: monitoring, health, physical state, computer
program.

Введение.
На современном этапе развития общества

жизнь и здоровье людей становятся наивысшими
ценностями. Для обеспечения высокого уровня здо-
ровья необходимо полное представление о законо-
мерностях формирования здоровья и знание факто-
ров влияющих на его уровень.

Система управления процессом физического
воспитания, включает в себя ряд системообразую-
щих звеньев, без которых управляемость или дости-
жение запланированной цели не представляется воз-
можным [5], а управление процессом физического
воспитания возможно только при наличии достаточ-
ного объема информации о состоянии объекта.

Важность проблемы здоровья обуславливает
необходимость определения уровня физического
состояния детей школьного возраста, осуществление
его диагностики и в соответствии с этим адекватное
применение средств физического воспитания.

Известно, что уровень физического состояния
человека определяется комплексом соматометрических,
соматоскопических, физиометрических показателей фи-
зической работоспособностью, состоянием функцио-
нальных систем и уровнем физической подготовленно-
сти. Изучению физического состояния детей школьного
возраста и измерению его уровня посвящено достаточ-
ное количество источников педагогической и медико-
биологической литературы [2,4,7].

Определение уровня физической подготов-
ленности детей школьного возраста производят по
ряду показателей предусмотренных учебной про-
граммой по ФК. Для оценки состояния здоровья не-
обходима оценка таких его составляющих, как физи-
ческое развитие человека ,  функциональное
состояние ведущих систем его организма, уровень
заболеваемости и др. Значительный объем инфор-
мации, возникающий при проведении такого рода
исследований, требует привлечения информацион-
ных систем и технологий.

Несмотря на достаточное количество публи-
каций по вопросам оценивания физического состо-
яния школьников [8], в том числе и поддержания его
стабильности, не все вопросы в этой сфере нашли
свое решение. Это относится, в частности, и к вопро-
сам создание комплексной системы контроля дина-
мики изменения физического состояния.

Таким образом, в настоящее время на Украи-
не возникает острая необходимость создания совре-
менной информационной системы контроля за со-
стоянием здоровья подрастающего поколения на
основе использования автоматизированных инфор-
мационных систем.

Исследование проведено согласно сводному
плану НИР Государственного комитета Украины по
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физической культуре и спорту в рамках темы  3.2.11.5п
«Автоматизированные системы контроля физичес-
кого состояния детей школьного возраста» № госре-
гистрации  01064010790, индекс УДК 796-053.2:613.71.

Формулирование целей работы.
Цель исследования – разработать автоматизи-

рованную мониторинговую систему диагностики
физического состояния.

Задачи исследования: провести анализ данных
специальной литературы по данной проблеме; раз-
работать и обосновать программу диагностики фи-
зического состояния детей школьного возраста.

Результаты исследования.
Для обеспечения контроля за физическим со-

стоянием школьников  была разработана информа-
ционно- диагностическая программа «Monitoring».

Программа написана на языке C#, использу-
ется база данных SQLite.

Системные требования: Microsoft .NET
Framework 2.0, операционная система Windows 2000/
XP/Vista, процессор 500 МГг, оперативная память 192
Мб, место на жестком диске 4 Мб, клавиатура, мышь.

Программа состоит из четырех блоков: инфор-
мационный, диагностический, тренировочные про-
граммы и самоконтроль ребенка.

Рис. 1. Структура блока «Диагностика».

Диагностическая часть программы представ-
лена блоком «Диагностика», который используется с
целью всесторонней оценки физического состояния
организма детей и получение оперативной информа-
ции о состоянии и динамике данного показателя.

Изучение физического состояния школьников,
включающее оценку уровня физической подготов-
ленности, состояния здоровья и других характерис-
тик, базируется на тестировании, поэтому содержа-
ние данного блока было определено на основе
существующих в литературе положений о критериях
оценки физического состояния детей [1,3,4,6].

Диагностический блок включает на два моду-
ля: контроль и самоконтроль ребенка.

Программа предназначена для расчета уров-
ня физического здоровья, печати результатов тести-
рования.

Входящие параметры блока «Диагностика»
предлагают пользователю ввод следующих данных:
фамилия, имя, отчество, возраст, дата рождения, класс
в котором обучается ребенок, медицинский диагноз,
состояние опорно-двигательного аппарата и количе-
ство дней болезни по месяцам. Показатели физичес-
кого развития (длина, масса тела, обхватные разме-
ры,  толщина  кожно-жировых складок),
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Рис.2. Рабочее окно блока «Диагностика».

функциональных возможностей организма (ЖЕЛ,
артериальное давление, функциональные пробы Ру-
фье, Генче, Штанге), физической подготовленности.

База данных, которая сформирована из мате-
риалов тестирования, характеризуется сложной
структурой:

· физическое развитие
· показатели деятельности основных систем

организма
· состояние опорно-двигательного аппарата
· двигательные способности
· уровень заболеваемости
· обобщающий показатель - уровень сомати-

ческого здоровья  по методике Г.Л. Апанасенко.
На основании полученных данных програм-

ма проводит:
· расчет индекса Руфье, силового, жизненно-

го индекс, индекс Робинсона, определяет соответ-
ствие массы длине тела;

· на основании полученных расчетов индек-
сов определение уровня физического состояния;

· просмотр и печать вводимых данных.
В программе предусмотрен ряд сервисных

функций:
· создание учетной записи пункт меню «Об-

следуемый», подменю  «Добавить»;
· просмотр и редактирование существующих

учетных записей меню «Обследуемый», подменю
«Редактировать», удаление – «Удалить»;

· предварительный просмотр и печать инфор-
мации содержащейся в учетной записи – меню «Про-
грамма», подменю «Предварительный просмотр» и
«Печать»;

· выход из программы – меню «Программа»
подменю «Выход».

Для того чтобы создать учетную запись «До-
бавить» или редактировать «Редактировать» существу-
ющую запись  необходимо ее открыть и последова-
тельно вводить необходимую информацию в окна,

введенную информацию сохраняется нажатием кноп-
ки «Сохранить». Затем программа автоматически
производит все необходимые расчеты. Для просмот-
ра и печати данных учетной записи необходимо ис-
пользуя меню «Программа» - подменю «Предвари-
тельный просмотр» открыть существующие данные.
Окно содержит меню включающее функции: управ-
ление режимом просмотра, переход на предыдущую
или последующую страницу, печать отчета.

Выводы.
Анализ литературы по вопросу контроля фи-

зического состояния в процессе физического воспи-
тания младших школьников показал, что в процессе
физического воспитания не учитываются возможно-
сти современных технологий контроля физического
состояния, что усложняет применение адекватных
мер по повышению его уровня. Разработанная ком-
пьютерная программа «Monitoring» позволит осу-
ществлять мониторинг физического состояния
школьников и обеспечить в соответствии с этим адек-
ватное применение средств физического воспитания.

Перспективы дальнейших исследований зак-
лючаются в проверке эффективности разработанной
компьютерной программы.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА В ПРОЦЕССЕ СОХРАНЕНИЯ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Деминская Л.А.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. Основой процесса формирования и сохранения
здоровья человека является здоровый образ жизни, а также
оптимальная двигательная активность, которая обеспечива-
ется занятиями оздоровительной физической культурой. Раз-
нообразие оздоровительной физической культуры позволя-
ет не только сохранить, но и восстановить здоровье людей,
перенесших серьезные заболевания.
Ключевые слова: здоровье, активность, движения, занятия,
профилактика, восстановление.
Анотація. Демінська Л.О. Оздоровча фізична культура у
процесі збереження і відновлення здоров’я сучасної людини.
Основою процесу формування і збереження здоров’я люди-
ни є здоровий спосіб життя, а також оптимальна рухова ак-
тивність, яка забезпечується заняттями оздоровчою фізич-
ною культурою.  Різноманітність  оздоровчої фізичної
культури дозволяє не тільки зберегти, але і відновити здоро-
в’я людей, що перенесли серйозні захворювання.
Ключові слова: здоров’я, активність, рухи, заняття, проф-
ілактика, відновлення.
Annotation. Deminskaya L. Health physical culture in the
process of saving and renewal of health modern man. The healthy
way of life is the basis of process of forming and saving of
health of man, and also optimum motive activity which is
provided by employments by a health physical culture. The
variety of health physical culture allows not only to save, but
also recover the health of people carrying the serious diseases.
Keywords: health, activity, motions, employments,
prophylaxis, renewal.

Введение.
Здоровье как социально-биологическая осно-

ва жизни нации есть, в конечном счете, результат
политики государства, создающего у своих граждан
духовную потребность относиться к своему здоро-
вью как к непреходящей ценности, а к его сохране-
нию – как к необходимой основе реализации своего
предназначения к продлению здорового рода, как к
задаче энергетического обеспечения созидательно-
го труда, гарантии совершенного генофонда, основе
развития творчества и духовности [3; 23].

Здоровье современного человека находится в
центре внимания ученых различных областей, кото-
рые определяют следующее его содержание:

· отсутствие болезней;
· нормальная функция организма на всех уров-

нях его организации;
· способность к полноценному выполнению

основных социальных функций;
· полное физическое, душевное, умственное и

социальное благополучие, гармоничное развитие
физических и духовных сил организма;

· динамическое равновесие организма, его
функций и факторов окружающей среды;

· способность приспосабливаться к постоян-
но меняющимся условиям существования в окру-
жающей среде [5; 32].

Формирование, сохранение и восстановление
здоровья современного человека, возможно при ве-
дении им здорового образа жизни.

Одним из определений здорового образа жиз-
ни является следующее: «Здоровый образ жизни -
гармоничное сочетание различных сторон челове-
ческой жизнедеятельности: производственной, потре-
бительской, культурной, биологической, физкультур-
ной, психологической. Здоровый образ жизни должен
гармонизировать физиологический, психологичес-
кий и социальный уровни жизни человека [5;41].

В несколько другом аспекте представлено со-
держание здорового образа жизни, как мобильное
сочетание форм, способов повседневной жизнедея-
тельности, которые соответствуют гигиеническим
принципам, укрепляют адаптивные и резистентные
возможности организма, способствуют эффективно-
му восстановлению, поддержанию и развитию ре-
зервных возможностей, оптимальному выполнению
личностью социально-профессиональных функций.
Здоровый образ жизни - это поведение человека, ко-
торое отражает определенную жизненную позицию,
направлено на сохранение и укрепление здоровья и
основано на выполнении норм, правил и требова-
ний личной и общей гигиены. В понятие «здоровый
образ жизни» входят: рациональное питание, полно-
ценный сон, закаливание организма, борьба с вред-
ными привычками, влияние физической нагрузки,
стресса, окружающей среды на организм [6; 445, 447].

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического
воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Рассмотрим одно из составляющих здорово-

го образа жизни – занятия физической культурой.
Но, учитывая задачи, стоящие перед данной физи-
ческой культурой, более уместно было бы говорить
об оздоровительной физической культуре.

Цель работы: рассмотреть содержание оздо-
ровительной физической культуры и ее значение в
процессе формирования, сохранения и восстанов-
ления здоровья современного человека.

Задачи:
1. Показать роль оздоровительной физической

культуры, двигательной активности на организм здо-
рового человека, в процессе профилактики возник-
новения заболеваний.

2. Изучить значение оздоровительной физи-
ческой культуры на организм людей перенесших тя-
желые заболевания и хирургические вмешательства.

3. Рассмотреть некоторые механизмы воздей-
ствия на организм конкретных видов оздоровитель-
ной физической культуры.

Методы исследования: анализ специальной,
педагогической и медицинской литературы.
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Результаты исследований.
Оздоровительная физическая культура – это

специфическая сфера использования средств физи-
ческой культуры и спорта, направленная на оптими-
зацию физического состояния человека, восстанов-
ление сил, затраченных в процессе труда (учебы),
организацию активного досуга и повышение устой-
чивости организма к действию неблагоприятных
факторов производства и окружающей среды [3; 10].

В основе оздоровительной физической культу-
ры находится двигательная активность, которая имеет
важное значение для формирования и поддержания
нормальной жизнедеятельности организма человека, а
также для предотвращения возникновения различных
заболеваний. Движение – не просто одно из составля-
ющих здорового образа жизни, это совершенно необ-
ходимая предпосылка нормальной жизнедеятельности
человека. Недостаток движения, приводящий к нару-
шению обмена веществ, является основной причиной
так называемых болезней цивилизации [1; 10-11].

Строение организма человека предопредели-
ло нормальное функционирование органов и сис-
тем в условиях активной двигательной деятельности.
Снижение двигательной активности ведет к функци-
ональным и морфологическим изменениям в орга-
низме, влияющим на сокращение продолжительно-
сти жизни. Снижение двигательной активности,
обусловленное образом жизни, особенностями про-
фессиональной деятельности, постельным режимом
носит название гипокинезия. Гипокинезия пагубно
влияет на здоровье, приводит к развитию сердечно-
сосудистых расстройств и нарушению обмена ве-
ществ. Мышечный «голод» для здоровья человека
также опасен, как недостаток кислорода, питания и
витаминов [5; 20].

Одним из наиболее действенных средств, спо-
собствующих устранению негативных влияний гипо-
кинезии и профилактикой возникновения различных
заболевания являются занятия оздоровительной фи-
зической культурой, разнообразие которой позволя-
ет всесторонне и благоприятно воздействовать на
здоровье и личность человека [5; 21].

Оздоровительная физическая культура имеет
важное значение, не только как профилактическое
средство предотвращения возникновения заболева-
ний. Оздоровительная физическая культура способ-
ствует восстановлению функций организма после
перенесенных заболеваний, особенно, после хирур-
гических вмешательств. Пациенты, перенесшие се-
рьезные заболевания, после стационара, как прави-
ло, направляются в профилактории и санатории, где
им необходима оздоровительная физическая куль-
тура, которая отличается как дозировкой физичес-
кой нагрузки, так и построением, последовательнос-
тью и разнообразием физических упражнений.

Задачами оздоровительной физической куль-
туры, после перенесенных заболеваний, являются: по-
вышение функциональных возможностей организма
и восстановление моторно-висцеральных рефлексов.
Эти задачи осуществляются, во-первых, правильным

построением оздоровительных занятий; во-вторых,
полным соответствием предлагаемых нагрузок функ-
циональным возможностям организма; в-третьих,
правильным распределением оздоровительных физи-
ческих упражнений, направленных на восстановление
саморегулирующих систем организма, которые нару-
шаются в результате стрессов, энергетической разба-
лансировки, физических травм, инфекции и пр.[4; 259].

При некоторых заболеваниях, особенно после
длительного постельного режима, пациентам прихо-
диться вновь овладевать двигательными навыками,
что затрудняется при недостатке развития физичес-
ких качеств, таких как гибкость, быстрота и иные ка-
чества. Двигательные навыки совершенствуются раз-
личными средствами оздоровительной физической
культуры, однако к выбору этих средств нужно под-
ходить, исходя из психофункционального состояния
организма и физической подготовленности пациен-
та. Чрезмерные физические нагрузки могут привес-
ти к срыву вегетативного регулирования, что вызо-
вет значительное снижение функциональных
возможностей иммунной и гормональной систем.
Низкие физические нагрузки не вызывают измене-
ния функций желез внутренней секреции и будут
недостаточны для вегетативного обеспечения дея-
тельности, а значит не будет роста функциональных
резервов и возможностей организма. Следователь-
но, методика занятий оздоровительной физической
культурой должна быть оптимальной [4; 266].

Занятие по оздоровительной физической куль-
туре, для пациентов и выздоравливающих людей, ре-
комендуется строить из 4-х частей:

· вводная часть - постоянная для каждого заня-
тия, включающая определение уровня ЧСС, концен-
трацию внимания, мотивацию решения задач, введе-
ние дыхательной и сердечно-сосудистой системы,
всего организма в физическую нагрузку;

· подготовительная часть - подготовка нервно-
мышечный аппарат и функциональные системы
организма к решению конкретной задачи занятия (за-
висит от основной части);

· основная часть - решающая поставленные
задачи оздоровительного занятия;

· заключительная часть - направленная на вос-
становление функциональных систем организма пос-
ле физической нагрузки, куда входят расслабляющие
и дыхательные упражнения [4; 269 - 270].

Величина нагрузки в процессе занятия, харак-
тер средств физической культуры, используемый в
заключительной части, существенно влияют как на
состояние пациента на оздоровительном занятии, так
и на последующее его состояние. Только при пра-
вильном построении оздоровительного занятия орга-
низм получит оптимальную пользу [4; 272].

Рассмотрим некоторые примеры занятий оз-
доровительной физической культурой, которые сле-
дует использовать как с целью поддержания своего
здоровья и оптимального уровня двигательной ак-
тивности, так и с целью восстановления здоровья,
после перенесенных заболеваний.
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Оздоровительная ходьба.
Кроме ходьбы как естественного способа пе-

редвижения, различают оздоровительную ходьбу и
спортивную ходьбу. Остановимся на особенностях оз-
доровительной ходьбы. Оздоровительная ходьба яв-
ляется успокаивающим, отвлекающим от нервных и
психических нагрузок средством, которое восполняет
недостаток двигательной активности. Дозированная
ходьба является важной составляющей активного от-
дыха. Оздоровительная ходьба позволяет плавно регу-
лировать физическую нагрузку, и потому качествен-
ные изменения функциональных физиологических
систем происходят практически незаметно. Постепен-
ное увеличение продолжительности прогулки, изме-
нение скорости передвижения являются эффективным
средством развития общей выносливости, укрепления
сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем;
развития и совершенствования опорно-двигательно-
го аппарата, формирование и укрепление правиль-
ной осанки. Немаловажное значение для улучшения
физического состояния имеет сочетание прогулки с
естественными оздоровительными факторами приро-
ды: воздухом, солнечным светом [2;. 8.]

Оздоровительный бег. Бег является универ-
сальным средством укрепления здоровья, улучше-
ния функционирования основных систем организ-
ма: сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и
мышечной систем. Оздоровительный бег укрепляет
опорно-двигательную систему, предупреждает сер-
дечно-сосудистые заболевания, нарушение обмен-
ных процессов. Кроме того, оздоровительный бег
оказывает благоприятное воздействие на состояние
кровеносных сосудов и улучшает функциональное
состояние внутренних органов [2; 15.]

Ходьба на лыжах. Свежий воздух, большая ам-
плитуда движений, ритмичное чередование напряже-
ния и расслабления способствуют развитию мышеч-
ной силы, создают благоприятные условия для работы
сердечно-сосудистой системы, улучшается обмен ве-
ществ. Занятия лыжами имеют очень важную особен-
ность: они проходят в холодное время года, всегда на
свежем воздухе, что усиливает окислительные процес-
сы в организме. Движения, при ходьбе на лыжах, отли-
чаются плавностью, мышцы при этом расслабляются,
поэтому даже люди страдающие болями в коленях, го-
леностопных суставах и позвоночнике могут с пользой
для здоровья ходить на лыжах [2; 23-24].

Плавание. Плавание представляет собой уни-
кальное средство физической культуры. Благодаря
специфическим свойствам воды (высокой плотности,
насыщенности кислородом, более низкой температу-
ры), человек испытывает состояние, близкое к неве-
сомости, действие силы тяжести в воде значительно
снижаются. Разница между температурой воды и тела
человека обеспечивает возможность закаливания. В
воде понижается чувствительность кожи, уменьшают-
ся болевые ощущения. Возможность погружения на
различную глубину, задерживая дыхание, оказывает
тренирующее воздействие на дыхательную и сердеч-
но-сосудистую систему, центральную нервную сис-

тему. Мышечная нагрузка в водной среде очищает
организм без обильного потоотделения. Прохладная
вода повышает тонус мышц и оказывает благоприят-
ное воздействие на мышечную систему [2; 53-54].

Бадминтон - одна из самых древних игр на
Земле. В мяч с перьями начали играть около 3 тысяч
лет назад. Эта игра была хорошо известна в Древнем
Китае, Индии, Европе и Америки. Сам процесс игры
позволяет после совершенного удара по волану рас-
слабиться и рационально расходовать энергию, эко-
номить силы и восстанавливать дыхание. Бадминтон
характеризуется своей пластичностью, мягкостью
движений, которые сочетаются со взрывными уси-
лиями при ударах по волану. Бадминтон хорошо сни-
мает усталость и напряжение, является полезной гим-
настикой для глаз. Игра с воланом рекомендуется
людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на-
рушениями функций дыхания, повреждениями опор-
но-двигательного аппарата [2; 51-52].

Выводы.
Таким образом, можно сделать следующие

выводы:
1. Здоровье человека находится в прямой за-

висимости от его образа жизни. Для сохранения здо-
ровья человека необходимо вести именно здоровый
образ жизни, который предусматривает физическую
активность, необходимую для функциональной жиз-
недеятельности организма.

2. Одной из возможностей сохранения, разви-
тия и восстановления здоровья человека, является оз-
доровительная физическая культура.

3. Благоприятное и всестороннее воздействие
занятий на организм, как здорового человека, так и
человека перенесшего заболевания, возможно толь-
ко в случае грамотного определения задач и средств
их выполнения в процессе занятий оздоровительной
физической культурой.

4. Разнообразие оздоровительной физической
культуры позволяет каждому человеку выбрать для
себя вид занятия, исходя из своих возможностей, ха-
рактера и индивидуальных особенностей.

В дальнейшем будут рассмотрены основные
принципы построения физкультурно-оздоровитель-
ных программ, с учетом возрастных, физиологичес-
ких, психологических и иных особенностей лиц, же-
лающих заниматься оздоровительной физической
культурой.
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Аннотация. Психологическая подготовка спортсмена зани-
мает одно из ведущих мест в тренировочном процессе. От
уровня психологической подготовки зависит умение спорт-
смена в полной мере реализовать свои способности на сорев-
нованиях, тактика его поведения, общения и возможности
адаптироваться к психологическим и физическим нагрузкам.
Ключевые слова: личность, психика, подготовка, методы,
реакция, умения, тренировка.
Анотація. Демінський О.Ц. Психологічна підготовка спорт-
смена. Психологічна підготовка спортсмена займає одне з
провідних місць в тренувальному процесі. Від рівня психо-
логічної підготовки залежить уміння спортсмена повною
мірою реалізувати свої здібності на змаганнях, тактика його
поведінки, спілкування і можливості  адаптуватися до психо-
логічних і фізичних навантажень.
Ключові слова: особа, психіка, підготовка, методи, реакція,
уміння, тренування.
Annotation. Deminskiy O.T. Psychological preparation of
sportsman. Psychological preparation of sportsman occupies one
of leading places in a training process. On the level of psychological
preparation ability of sportsman relies to a full degree to realize the
capabilities on competitions, tactic of his conduct, intercourses and
power to adapt oneself to the psychological and physical loading.
Keywords: personality, psyche, preparation, methods, reaction,
abilities, training.

Введение.
Спортивная деятельность представляет собой

единство трех ее составляющих:
· физиологических процессов в организме

спортсмена, обеспечивающих необходимую интен-
сивность и слаженность мышечной работы;

· сознания и психологических черт личности
спортсмена, управляющих этой деятельностью;

· социальных факторов (поскольку спорт есть
общественно значимая деятельность, в которой от-
ражены интересы не только определенных спортсме-
нов, но и общества в целом) [7].

Успешная спортивная деятельность определя-
ется всесторонним развитием спортсмена, которое
охватывали бы все три ее составляющих. Однако, наи-
большее значение в тренировочной деятельности
уделяется именно физиологическим  и психологи-
ческим процессам.

Остановимся на вопросах психологической
подготовки спортсмена, от уровня которой зави-
сят многие факторы, и, прежде всего, умение
спортсмена в полной мере реализовать весь свой
потенциал, все наработанные в процессе трени-
ровок, умения, тактические навыки и спортивное
мастерство.

Работа выполнена в соответствии с практичес-
кими задачами подготовки спортсменов.

Цель исследований: рассмотреть средства и
методы психологической подготовки спортсмена, их
содержание и особенности в зависимости от ситуа-
ции и цели применения.

Результаты исследований.
В повседневном тренировочном процессе

психологическая подготовка как бы включена в дру-
гие виды подготовки (физическая, техническая, так-
тическая) и практически не имеет своего места и вре-
мени, хотя имеет свои цели и задачи [7].

Психологической подготовкой спортсмена
называется процесс развития, стимуляции его потен-
циальных психических возможностей для конкретной
соревновательной ситуации. Разделяют следующие
средства и методы психологической подготовки
спортсмена [7]:

· мобилизующие;
· корригирующие;
· релаксирующие.
Мобилизующие средства и методы психоло-

гической подготовки направлены на формирование
установки на активную интеллектуальную и мотор-
ную деятельность спортсмена. Сюда относятся:

· вербальные средства (самоприказы, убеждения);
· психорегулирующие упражнения (психорегу-

лирующая тренировка, упражнения на концентрацию);
· физиологические воздействия (возбуждаю-

щий вариант акупунктуры, массаж).
Корректирующие средства – это различные

варианты сублимации, представление спортсмена о
собственных технико-тактических действиях.

Релаксирующие средства позволяют снижать
уровень возбуждения спортсмена и облегчить про-
цесс психологического и физического восстановле-
ния после насыщенных тренировок и соревнований.

По содержанию психологические средства и
методы делятся на:

· суггестивные;
· ментальные;
· социально-игровые средства.
По сфере воздействия на:
· средства, направленные на коррекцию пси-

хомоторной сферы;
· средства воздействия на интеллектуальную сферу;
· средства воздействия на эмоциональную сферу;
· средства воздействия на волевую сферу;
· средства воздействия на нравственную сферу.
По адресату:
· средства, направленные на психологическую

подготовку тренера;
· средства управления непосредственно спорт-

сменом или командой.
По времени применения:
· превентивные;
· предсоревновательные;
· соревновательные;
· постсоревновательные.
По характеру применения:
· саморегуляция (воздействие спортсмена на

свое психологическое состояние);
· гетеpopeгуляция (воздействия на спортсме-

на - тренера, психолога, врача, массажиста и т.д.).
По характеру применения средств психологи-
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ческой подготовки, ведущее значение имеют приемы
произвольной саморегуляции. Данные приемы пред-
ставляют собой убеждение, двигательные и дыхатель-
ные упражнения, использование механизмов пред-
ставления и воображения (например, идеомоторная
и ментальная тренировки).

Одним из важнейших разделов психологичес-
кой подготовки спортсменов является совершенство-
вание ориентации в пространстве, кинестетических
и визуальных восприятий различных параметров дви-
гательных функций и внешней среды [2].

Данному совершенствованию способствует
применение мысленной тренировки. Визуальные и
кинестетические мысленные повторения реальных
движений позволяют спортсмену лучше усвоить ра-
циональные технико-тактические варианты их выпол-
нения, добиться экономного расхода энергии, опти-
мального режима работы мышечного аппарата. При
этом работа, направленная на акцентированное вос-
приятие выполнения условных компонентов движе-
ния, в конечном счете, приводит к тому, что спорт-
смен из  всего многообразия зрительной и
кинестетической информации дифференцированно
отбирает и использует ту, которая имеет наибольшее
значение для успешного выполнения тех или иных
двигательных действий [3].

Мысленная тренировка способствует форми-
рованию у спортсмена умения быстро отбирать из
всего потока поступающей информации наиболее
значимые и верные признаки рациональных двига-
тельных действий.

В процессе спортивной деятельности спорт-
смены очень часто встречаются с необходимостью
реагировать на слуховые, зрительные, тактильные,
проприоцептивные или смешанные раздражения.
Ответом на данные раздражения могут быть [2, 4]:

· собственно реакции  на возникающий из внеш-
ней среды сигнал;

· реакции предвосхищения - реакция в опреде-
ленных временных, пространственных или простран-
ственно-временных соотношениях между раздраже-
нием и ответным действием.

Собственно реакции и реакции предвосхище-
ния требуют своего развития и совершенствования
для успешной тактики соревновательной деятельно-
сти. Для подобного развития  используются следую-
щие методы [2, 4]:

· освоение каждого вида реакции, самостоя-
тельно без объединения с другими;

· совершенствование пространственных и вре-
менных предвосхищений;

· последовательное наращивание качествен-
ных и количественных требований и упражнений.

При совершенствовании способностей к реа-
гированию последовательно должны решаться сле-
дующие задачи:

· сокращение времени моторного компонен-
та приема;

· уменьшение времени скрытого периода действий;
· совершенствование умения предвосхищать

временные и пространственные взаимодействия.
В процессе развития способности к реагиро-

ванию необходимо стремиться к таким качествам,
как чувство противника и партнера, чувство дистан-
ции, времени, момента и др.

Предвосхищать дистанционные взаимодей-
ствия с партнерами и противником, переключаться
от одних действий к другим, выбирать момент для
начала действий — наиболее распространенные спе-
циализированные умения спортсмена.

Успешное развитие специализированных уме-
ний и качеств требует развития следующих способ-
ностей [1, 2, 3]:

· дифференцировать пространственно-вре-
менные компоненты соревновательных ситуаций;

· выбирать моменты начала движений в целях
успешного противодействия противнику или взаи-
модействия с партнером по команде;

· адекватно определять направления, ампли-
туду, скоростные характеристики, глубину и ритм дей-
ствий своих, противника и партнеров.

Все это осуществляется в процессе отработки
обусловленных действий, действий с выбором и пе-
реключением; в упражнениях, ставящих задачи ва-
рьирования быстротой, ритмом, амплитудой дей-
ствий, временными параметрами взаимодействия с
противником (партнером).

В тренировочном процессе используются так-
же воздействия стрессового характера, соответству-
ющие сложным и неожиданным ситуациям, созни-
кающих в условиях соревнований. В психологической
подготовке спортсменов в тренировочных условиях
применяются следующие воздействия стрессового
характера [4, 5, 8]:

· сбивающие факторы;
· факторы затруднения деятельности анализа-

торов;
· факторы лимита и дефицита пространства и

времени действий;
· ограничения или искажения информации;
· выполнения действий на фоне утомления.
На выбор конкретных средств и методов пси-

хологической подготовки существенное влияние ока-
зывают факторы времени, места соревнования, со-
циально-психологического климата в команде,
индивидуальных особенностей спортсмена.

В процессе психологической подготовки дол-
жное внимание также  следует уделять такому воп-
росу, как стратегия поведения спортсмена. Страте-
гия поведения  спортсмена   в  процессе
соревнований неодинакова в связи с неоднородно-
стью этого процесса и может изменяться в зависи-
мости от личностных особенностей и периода со-
ревнований [2, 4].

Такое различие в стратегии поведения осно-
вано на неоднозначности психофизиологических
свойств личности. Психика не может быть обособ-
лена от практической деятельности, для регуляции
которой она служит. Анализ психофизиологических
характеристик спортсменов позволяет говорить о
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рискованной и осторожной стратегии поведения
[6, 8].

Так, для рискованной стратегии характерно:
· наличие ошибок в представлении своих дей-

ствий;
· быстрое включение в скоростной режим де-

ятельности (тенденция перерабатывать информацию
быстро, но с ошибками; стереотипность мышления).

Для игроков с осторожной стратегией ха-
рактерно:

· результативность действий за счет лучшего
прогнозирования ситуаций (высокий уровень пред-
ставления своих действий с акцентом на надежность);

· тенденция перерабатывать информацию с не-
которым запаздыванием, но без ошибок;

· высокий уровень распределения и переклю-
чения внимания.

Психологическая подготовка к конкретному
соревнованию носит более самостоятельный ха-
рактер. Данная подготовка распределяется по вре-
мени таким образом, что обозначается начало и
конец специальных воздействий на психику спорт-
смена до соревнований, во время соревнований и
после них.

Выводы.
В процессе психологической подготовки  важ-

но своевременно определить слабые звенья в под-
готовленности спортсменов, их ошибки. А также,
важно найти  эффективные приемы и средства пре-
одоления возникших затруднений и допущенных
ошибок. Психологическая подготовленность спорт-
сменов обеспечивает эффективную реализацию их
технических, тактических и функциональных воз-
можностей, достижение более высокой работоспо-
собности в тренировке и повышении результатов
на соревнованиях.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
психологической подготовки спортсменов.

Литература
1. Айрапетьянц Л.Р. Педагогические основы планирования
и контроля соревновательной и тренировочной деятель-
ности в спортивных играх: Автореф.дисс. …д-ра пед. наук.
– М., 1992. – 40 с.

2 . Бріскін Ю.А. Готовність спортсмена до прийняття опти-
мального рішення в ситуації спортивного двобою: По-
сібник. – Л., 1997.  – 204 с.

3 . Веревка О. Психолого-педагогические условия индиви-
дуальной подготовки спортсменов высокой квалифика-
ции //Олімпійський спорт і спорт для всіх: тези доповідей.
– К., 2005. – С. 112.

4 . Ильин Е.П. Психология воли. – Спб, 2000.- 288с.
5 . Колосов А.Б. Аналіз когнітивних чинників підвищення
стрес-стойкості у спорті //  Спортивний вісник приднеп-
ров“я. – 2004. - № 6. – С. 50-52.

6 . Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності. – К., Ельга,
2004. – 338 с.

7 . Родионов А.В. Психолого-педагогические методы повы-
шения  эффективности решения  оперативных  задач  в
спорте: Автореф. дисс. … док.пед.наук. – М., 1990.

8 . Собчик Л.Н. Психология индивидуальности: Теория и
практика психодиагностики.- СПб: Речь, 2003. – 624 с.

Поступила в редакцию 05.11.2007г.

ГЕНЕЗИС ТА СУТНІСТЬ СПОРТУ ДЛЯ ВСІХ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Дутчак М.В.
Національний університет

фізичного виховання і спорту України

Анотація. Охарактеризовано особливості виникнення спорту
для всіх та обґрунтовано сучасне поняття „спорт для всіх”. Ідея
спорту для всіх інтенсивно реалізується з другої половини 1960-
х років в Європі, а згодом у багатьох провідних країнах світу
як реакція суспільства на необхідність пошуку ефективних кон-
цепцій зміцнення здоров’я людей та профілактики хронічних
захворювань в умовах зростаючої гіподинамії та підвищення
рівня життя населення. Спорт для всіх – це самостійне соціаль-
ного явище, що полягає у регулярному використанню різними
групами населення під час дозвілля доступних видів організо-
ваної рухової активності середньої інтенсивності та належного
обсягу у формальних та/або неформальних групах, самостійно
з метою відновлення працездатності, збереження здоров’я та
покращення якості життя людини.
Ключові слова: спорт для всіх, рухова активність, здоров’я,
дозвілля, соціальне явище, здоровий спосіб життя.
Аннотация. Дутчак М.В. Генезис и сущность спорта для всех:
теоретико-методологический анализ. Содержит характерис-
тику особенностей возникновения спорта для всех и обосно-
вание современного понятия «спорт для всех». Идея спорта
для всех интенсивно реализуется со второй половины 1960-х
годов в Европе, а потом во многих ведущих странах мира как
реакция общества на необходимость поиска эффективных
концепций укрепления здоровья людей и профилактики хро-
нических заболеваний в условиях возрастания гиподинамии
и повышения уровня жизни населения. Спорт для всех – это
самостоятельное социальное явление, что заключается в ре-
гулярном использовании разными группами населения во
время досуга доступных видов организованной двигательной
активности средней интенсивности и должного объема в фор-
мальных и/или неформальных группах, самостоятельно с це-
лью восстановления трудоспособности, сохранения здоровья
и повышения качества жизни человека.
Ключевые слова: спорт для всех, двигательная активность,
здоровье, досуг, социальное явление, здоровый образ жизни.
Annotation. Dutchak M. Genesis and essence of Sports for All:
the theoretical and methodological analysis. The article
characterizes the features of Sports for All beginnings and
substantiates the modern concept of “Sports for All”. The idea of
Sports for All is intensively developed since second half 1960th
years in Europe, and then in many leading countries of the world
as a reaction of a society to the challenge of finding effective
concepts to strengthen peoples’ health and prevent maintenance
of chronic diseases in the conditions of sedentary life prevalence
and increasing life standards of the population. Sports for All are
an independent social phenomenon that consists in regular practice
by different groups of people during leisure time of accessible
kinds of the organized moderate-intensity physical activity and
appropriate physical activity in formal and/or informal groups,
or alone for the purpose of work capacity restoration, health
promotion and quality of life improvement.
Keywords: Sports for All, physical activity, health, leisure, social
phenomenon, a healthy way of life.

Вступ.
Підвищення рівня рухової активності населен-

ня у комплексі з іншими факторами здорового спо-
собу життя видається ефективним напрямом подо-
лання демографічної кризи в Україні. Намагання
вирішити зазначену проблему на теоретико-методо-
логічних засадах так званого „масового спорту” чи
„оздоровчої фізичної культури” не приводять до сут-
тєвих соціальних результатів.
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Аналіз світового досвіду та результатів низки
наукових досліджень [3, 7, 14, 47, 53, 56, 60] переконує,
що ефективним напрямом підвищення рівня рухової
активності різних груп населення в Україні є форму-
вання системи спорту для всіх. З метою забезпечен-
ня наукового обґрунтування такої системи доцільно
визначити основні її категорії та особливості виник-
нення спорту для всіх.

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

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – вивчення генезису

спорту для всіх та визначення сучасного поняття
„спорт для всіх” з подальшим обґрунтуванням тео-
ретико-методичних основ формування системи
спорту для всіх в Україні.

Методи дослідження. Методологічну осно-
ву роботи склали теорія пізнання, логіка та систем-
ний підхід. В якості методу проведеного теоретично-
го дослідження використано аналіз літературних
джерел та офіційних документів.

Результати дослідження та їх обговорення.
Спорт для всіх став закономірним результатом

пошуку ефективних шляхів забезпечення доступності
для широких верств населення організованої рухової
активності заради зміцнення здоров’я людини.

У наукових дослідженнях останнього десяти-
річчя [2, 16, 33, 34, 45, 47, 52, 56, 60] обґрунтовано
доведено, що формування сучасної системи спорту
для всіх розпочалося в Європі у 1960-х роках і детерм-
іновано такими чинниками:

· зростанням негативного впливу на здоров’я
людини гіподинамії, яка зумовлена впровадженням
автоматизованого виробництва, збільшенням част-
ки розумової праці у структурі трудової діяльності, а
також через підвищення комфортності транспортних
засобів, побутової техніки, комунальних послуг;

· подоланням основних причин інфекційних зах-
ворювань населення та необхідністю впровадження ефек-
тивних механізмів профілактики хронічних захворювань,
що стали основною причиною смертності людей;

· низьким рівнем охоплення організованою
руховою активністю європейців: спортом до зазна-
ченого періоду здебільшого займалися лише юнаки
та молоді чоловіки, а жінки, інваліди, пенсіонери, соц-
іально незахищені громадяни (емігранти, безробітні
та інші категорії населення) були позбавлені такої мож-
ливості, що суперечило загальним процесам розвит-
ку цивілізації та не відповідало основним положен-
ням Загальної декларації прав людини, прийнятої
Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року;

· потребою зниження порогу „великого
спорту” для залучення до спортивної діяльності но-
вих учасників та впровадження плюралізму в
тодішній спортивний рух;

· виникненням нових видів зброї масового зни-
щення, як наслідок –зменшується роль домінуючого

до того часу військового спрямування організованої
рухової активності;

· стрімким розвитком економіки в багатьох
країнах Європи після другої світової війни, який доз-
воляв значно збільшити обсяги інвестицій у покра-
щання якості життя співгромадян.

Водночас цікавою є думка про те, що ідея
спорту для всіх належить засновнику сучасного олі-
мпійського руху П’єру де Кубертену, який у 1900 році
оголосив: „… спорт не є предметом розкоші та актив-
ності не багатьох, не проста форма м’язової компен-
сації за інтелектуальну працю. Для кожного чолові-
ка, жінки чи дитини він надає можливість для
самоствердження незалежно від професії чи поло-
ження в житті.” [54].

Дослідник історії розвитку спорту О.Б.Суник
[37], посилаючись на публікацію в журналі „Руський
спорт” від 31 січня 1910 року під назвою „Спорт для
всіх!”, вказував, що на межі ХІХ і ХХ століть російсь-
ка інтелігенція ставила питання про необхідність з
боку суспільства і держави втілення лозунгу „Спорт
для всіх, спорт для народу!”.

Ми дотримуємося точки зору Л.П. Матвєєва
[21], А.А. Ісаєва [14], G.Walker [59], J.Palm [52], J.Parry
[54] та інших, що спорт для всіх у другій половині ХХ
століття став у західній Європі закономірним етапом
розвитку спортивної практики відповідно до суспіль-
них потреб на засадах демократизації та плюралізму.

В Радянському Союзі вважали, що нема потре-
би створювати умови для розвитку спортивного руху
під лозунгом „Спорт для всіх”, оскільки право на ак-
тивний відпочинок і заняття спортом гарантовано са-
мим соціалістичним суспільним устроєм [10]. На дум-
ку К.Жарова та Л.Жарової [12], буржуазні ідеологи,
залучаючи все більшу кількість людей до спорту для
всіх, отримують прекрасну можливість відволікти
широкі верстви населення від класової боротьби і в
той самий час дати їм заряд бадьорості і сил для висо-
коінтенсивної праці та захисту несправедливих міліта-
ристських захватницьких інтересів правлячих кіл.

Колишній директор Департаменту розвитку
спорту Ради Європи G.Walker [59] зазначав, що до
кінця 1980-х років спортивна політика країн соціалі-
стичної орієнтації була пов’язана, за невеликим ви-
нятком, виключно з „показовим” спортом та з досяг-
ненням успіху у спорті вищих досягнень, чемпіонатах
світу та Олімпійських іграх. Масові змагання, такі, як
спартакіади, де існували елементи деякої примусо-
вості та демонстрації досягнень „режиму”, були по-
вною протилежністю спорту для всіх.

Протягом цілого історичного періоду, який роз-
почався після Другої світової війни воднораз з форсо-
ваним виходом радянських спортсменів на міжнарод-
ну арену, і аж до останнього часу фактично існував на
пострадянському просторі явний крен у бік спорту
вищих досягнень з ущемленням розвитку масового
спорту (одностороння концентрація матеріальних ре-
сурсів, фінансів і кращих кадрів у сфері підготовки
вузького кола спортсменів збірних команд країни,
організаційне зневажання проблем масового спортив-
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ного руху, слабка постановка науково-методичної ро-
боти з його проблем, тощо) [8, 22, с. 48-49].

У Радянському Союзі робота з розвитку масо-
вого спорту та оздоровчого використання різних
форм та засобів рухової активності у структурі здо-
рового способу життя носила здебільшого формаль-
ний характер, була практично відірваною від реаль-
них завдань зміцнення здоров’я населення,
профілактики захворювань, повноцінної реабілітації
людей після перенесених захворювань [33].

Одночасно за майже півстолітню історію спорт
для всіх отримав розповсюдження на світовому рівні,
підтримку авторитетних міжнародних організацій та
урядів багатьох країн і, загалом, трансформувався в
окреме соціальне явище. Передовий світовий досвід
свідчить, що ефективним напрямом подолання су-
часної демографічної кризи в Україні є формування
національної системи спорту для всіх.

Аналіз наукової літератури показав, що понят-
тя „спорт для всіх” неоднозначно трактується вчени-
ми, що актуалізує проведення теоретичного дослід-
ження цієї дефініції.

У 1968 р. спеціальною групою Ради Європи
вперше були визначені характерні риси спорту для
всіх: рухова активність; гендерна та вікова дос-
тупність; оздоровча спрямованість [14, с. 123].

Європейська хартія спорту для всіх у 1976 році
визнала право кожної людини на заняття спортом –
важливим фактором розвитку особистості, що по-
требує підтримки суспільства [55].

В Міжнародній хартії фізичного виховання і спорту
1978 року зазначено, що фізичне виховання і спорт є важ-
ливими аспектами освіти і культури та покликані розви-
вати у кожної людини її природні здібності, волю і вит-
римку, сприяти її повному інтегруванню. до суспільного
життя. Безперервність фізичного виховання та спортив-
них занять має забезпечуватися протягом усього життя
в межах всезагальної, безперервної і демократизованої
освіти. На рівні окремих осіб фізичне виховання і спорт
сприяють збереженню і покращанню здоров’я, розум-
ному проведенню дозвілля і надають людині можливість
краще переносити незручності сучасного життя. На рівні
суспільства вони збагачують суспільні відносини і роз-
вивають дух чесної гри, який за межами самого спорту
необхідні для життя у суспільстві [25].

В Європейській спортивній хартії 1992 року по-
няття „спорт” означає будь-яку форму рухової актив-
ності, яка має організований або спонтанний характер і
спрямована на удосконалення фізичного і психічного
стану, на розвиток суспільних відносин та на досягнен-
ня результатів у змаганнях усіх рівнів [14, с. 139].

У вітчизняних спеціальних виданнях [11, 27, 31],
присвячених систематизації основних понять та
термінів теорії фізичної культури і теорії спорту,
відсутнє визначення спорту для всіх. Окремі фахівці [6,
с. 15] вважають, що поняття „масовий спорт” та „спорт
для всіх” є синонімами і характеризують окрему скла-
дову фізичної культури, що включає змагальну
діяльність та підготовку до неї з урахуванням віку, ста-
ну здоров’я та рівня фізичного розвитку особи.

Значний внесок у теоретичне осмислення
спорту для всіх зробив всесвітньо відомий російсь-
кий вчений Л.П.Матвєєв. Він, зокрема, підкреслю-
вав, що диференціація спорту в ході його розвитку
збільшує можливість задоволення різних потреб осо-
бистості та суспільства, які мають ту чи іншу проек-
цію на спорт. Так званий „масовий спорт”, на думку
цього вченого, точніше було б визначати як „загаль-
нодоступний” чи „ординарний” спорт. Цільовий ре-
зультат спортивної діяльності тут не зводиться до
„голів, секунд, очок”, а втілюється в тому, що веде до
необхідного кожному рівню фізичного і духовного
розвитку, загальної дієздатності та здоров’я [21]. Цей
напрям спорту розділяється на: базовий (головним
чином „шкільний”) спорт, фізкультурно-кондиційний
спорт (часто його стали називати „спорт для всіх”),
професійно-прикладний, рекреативний і реабілітац-
ійний спорт [24, 39]. Спорт для всіх, як і інші аналогічні
фізкультурно-спортивні течії, є комбінаційними
(„гібридними”) явищами в сфері фізичної культури і
спорту, які виникають під час взаємопроникнення
суміжних, але не однотипних форм фізкультурної і
спортивної реальності [23].

Р.О.Пилоян, О.Д.Суханов [29] наголошують на
тому, що незважаючи на різноманітність назв (масо-
вий, ординарний, прикладний, спорт інвалідів тощо)
все зводиться до одного: цей тип спорту має долуча-
ти людей незалежно від віку, соціального положення
та медичного статусу до занять привабливими вида-
ми змагань для збереження і покращання здоров’я,
більш повноцінної діяльності та надання розмаїття
життю. Треба думати, як пишуть зазначені автори,
що найбільш точною для цього типу спорту є назва
„спорт для всіх”.

Аналізуючи механізми спортивної політики
Росії, А.А. Ісаєв відмічає, що спорт для всіх дедалі
більше починає самоідентифікуватися як освітньо-
виховний рух, в рамках якого самоцінними виступа-
ють рухові здібності та розвиток особистості [14, с.
68-69]. Спорт для всіх можна розглядати як важливу
складову олімпійського руху, а його принципи як
похідні від філософії олімпізму. Тому олімпійський
рух має сприяти розвитку спорту для всіх як нової
технології соціального життя [14, с. 474].

Іншу точку зору знаходимо у твердженні
М.І.Золотова, Н.О.Платонова, О.І. Вапнярської [15, с.
20], які вважають, що в умовах розвинутої економіки
і соціальної сфери „спорт для всіх” і „масовий спорт”
тотожні. В Росії термін „спорт для всіх” з декількох
причин соціально-економічного характеру, на дум-
ку цих авторів, слід розглядати як більш широке по-
няття, ніж „масовий спорт”.

На тому, що використання поняття „спорт для
всіх” замість таких традиційних для російської
спортивної науки понять, як „масова фізична культу-
ра”, „масовий спорт”, означає не термінологічну „ре-
форму”, а, насамперед, інший методологічний підхід,
наголошує С.М.Литвиненко [20].

Польські вчені H.Jasiak, A.Jotan [51, с. 211] вва-
жають, що спортом для всіх часто називають фізич-
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ну рекреацію – різні види рухової активності, які ви-
користовуються у вільний час задля відпочинку,
відновлення сил, самореалізації, задоволення та роз-
витку власної особистості, збереження здоров’я.

Donnelly P., Kidd B. [49] зазначають, що в Ка-
наді, наприклад, ідея спорту для всіх відображається
в таких поняттях, як „участь”, „захоплення галявиною”,
„рекреація” тощо.

Дослідник з Великобританії J.Parry [54] реко-
мендує не ототожнювати спорт для всіх з фітнесом
для всіх, чи активністю для всіх, чи дозвіллям для всіх,
оскільки спорт, як „парасолька”, накриває їх.

На думку австралійського фахівця B.Dixon [48],
спорт для всіх видається важливою сферою людської
діяльності, що включає доступні види спорту, над-
бання суспільної культури, освіти та надає рівні мож-
ливості для всіх учасників. На взаємозв’язок спорту
для всіх та пріоритетної у суспільстві культури вказує
в своєму дослідженні A.Viti [58].

В Ізраїльській асоціації спорту для всіх вклю-
чають до цього поняття всі види фізичних вправ, які
виконуються заради здоров’я та покращення якості
життя [57].

Представники хорватської наукової школи [41,
46] вважають, що термін „спорт для всіх” вимагає
широкого трактування і має включати словосполу-
чення: „призначений та доступний для кожного”, „ре-
гулярна рухова активність” та „покращання якості
життя людей”.

Відомий німецький вчений J.Palm [53], який
тривалий час очолював Міжнародну асоціацію
спорту для всіх, звертає увагу на такі характерні особ-
ливості спорту для всіх, як зміцнення здоров’я, отри-
мання задоволення, підвищення комунікації та соц-
іальної взаємодії між людьми й сприяння на цій основі
зростанню „радості” їх життя.

Дослідник з Південної Африки A.Goslin [50],
характеризуючи нові межі спорту для всіх, відмічає,
що він має потенційні можливості для покращання
взаєморозуміння між людьми, сприяння інтеграцій-
ним процесам у суспільстві та стимулювання соц-
іального діалогу.

Таким чином, наведений аналіз різних визна-
чень спорту для всіх вказує, з одного боку, на відсутність
єдиної узгодженої характеристики цього явища, а з
іншого – на ряд подібних ознак, які називають більшість
авторів. Зазначений матеріал дає можливість обґрун-
тувати сучасну дефініцію „спорт для всіх”.

Встановлення наукових понять вимагає дотри-
мання відповідних закономірностей, з поміж яких
провідною вважається використання у визначенні ро-
дової ознаки (загальний признак, тобто властивість,
яка властива безлічі предметів, уявно об’єднаних в
одне ціле) та видової відмінності (ознаки, які вирізня-
ють певний предмет у межах зазначеного цілого).
Важливо, щоб такі відмінності взаємно не заперечу-
вали одна одну та мале важливе значення для прове-
дення диференціації [26, с. 101] .

Здійснюючи обґрунтування змісту дефініцій слід
уникати у визначеннях двозначних та маловикористо-

вуваних термінів або слів у переносному значенні. Ймо-
вірно, практичніше за все тут застосовувати так зване
„правило доктора Юеля”, яке передбачає, що під час
встановлення наукових термінів краще пристосовувати
старі імена, ніж вигадувати нові. Необхідно притриму-
ватися загальноприйнятого смислу старого слова і не
йти проти укорінених асоціацій [26, с. 99-100]. Однією з
важливих вимог до введення нових визначень є їх про-
стота у пізнавальному відношенні [28, с. 17].

На наш погляд, родовою ознакою спорту для всіх
є його належність до категорії соціальних явищ. Науко-
ва методологія аналізу спортивної діяльності як соціаль-
ного явища передбачає використання трьох взаємозу-
мовлених методологічних принципів: об’єктивізму –
суб’єктивізму – феноменологізму [4, с. 64].

Соціальне явище – це елемент соціальної реаль-
ності, який володіє всією повнотою соціальних власти-
востей та ознак, а соціальна реальність в цілому видаєть-
ся як дійсність, створена  людиною на основі
перетворення природи та включення її предметів та вла-
стивостей в соціально змістовне функціонування [36].

Отже, лише поняття „соціальне явище” можна
використовувати як родове з метою визначення спорту
для всіх. Використання для цієї мети інших ознак, які
традиційно застосовувалися в цьому випадку, зокре-
ма „змагальна діяльність”, „виховна спрямованість”,
„рухова активність”, „ігрова діяльність” тощо, призве-
ло б до помилкових висновків. Оскільки відповідно до
правил логіки [26, с. 93-94]: „Всякий предмет, який во-
лодіє загальною ознакою, має находитись в одній із
груп, і не один не має находитись більше як в одній
групі”; „Якщо у визначенні не одна основа, якщо ко-
жен вид утворений не за якимись відмінностями у
родових признаках, то визначення буде хибним”.

Спорт для всіх, який зародився як спортивний
рух (нестійке соціальне утворення), завдяки важли-
вості та корисності для суспільства, зростаючій по-
пулярності, соціальному визнанню та певній типо-
вості в реалізації, оформився як соціальне явище
(закономірна тенденція життєдіяльності суспільства)
з відповідними властивостями та ознаками. Саме ос-
танні як видові характеристики відрізняють спорт для
всіх від іншого соціального явища спортивного ха-
рактеру – спорту вищих досягнень.

Проведений нами теоретичний аналіз дозво-
ляє сформувати такі видові ознаки спорту для всіх:

· наявність доступної організованої рухової ак-
тивності, яка є визначальною ознакою цього соціаль-
ного явища;

· здійснення у вільний час від навчання або
трудової діяльності та побутових турбот і транспорт-
них послуг, тобто під час дозвілля;

· заняття у формальних та/або неформальних
групах, самостійно;

· спрямованість на відновлення працездат-
ності, збереження здоров’я людини та покращання
якості її життя.

Треба особливо підкреслити, що тільки повна
наявність цих ознак характеризує таке суспільне яви-
ще, як спорт для всіх. Відсутність будь-якої з них, пе-
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редусім визначальної, є свідченням про іншу соц-
іальну реальність, яка не має відношення до об’єкту
нашого пізнання.

Організована рухова активність, яка відповідає
всім іншим переліченим вище видовим ознакам, є
обов’язковою умовою спорту для всіх. Таке визна-
чення кореспондується з висновками J.Palm [52],
W.Baumann [42], П.Капустіна [16] та групи російсь-
ких вчених [15, с. 20; 38, с. 380].

В.К. Бальсевич [1, с. 12] характеризував рух як
продукт певним чином організованої м’язової діяль-
ності, яка регулюється фізіологічними механізмами
та забезпечується багаточисельними морфологічни-
ми і функціональними системами організму. Автор
вивчав біологічні та соціальні детермінанти рухової
активності, а також досліджував вікові особливості
моторики людини.

У повсякденній життєдіяльності використовують-
ся різні види рухової активності, пов’язані з трудовою
діяльністю та житлово-побутовим обслуговуванням.
Мета їх – створення відповідної продукції чи послуг, а
також – забезпечення сприятливого середовища за
місцем проживання. На сучасному етапі розвитку цив-
ілізації спостерігається стійка тенденції до скорочення
рівня рухової активності у цих сферах життєдіяльності.
Гіподинамія стала визначальним чинником зростання
смертності населення від хронічних захворювань.

В останніх дослідженнях вчених зі США F.Booth,
S.Lees, M.Laye [43] обґрунтовано доведено, що не-
достатня рухова активність негативно впливає на
організм людини навіть на генетичному рівні, а та-
кож викликає незадовільну динаміку обміну речо-
вин. Це призводить до зростання кількості таких зах-
ворювань, як атеросклероз, рак молочної залози та
товстої кишки, ожиріння, а також діабет двох типів.

Аналіз практики розвитку спорту для всіх пе-
реконує, що рухова активність під час дозвілля задля
збереження здоров’я людини та покращення якості її
життя має бути організованою, тобто відрізнятися
планомірністю та певним порядком її реалізації для
досягнення вказаної мети.

Висловлена думка збігається з висновками
Т.Ю.Круцевич [17, с. 325; 18], що головним компо-
нентом фізичного виховання школярів є власне спец-
іально організована рухова активність, яка може бути
обов’язковою (регламентується відповідними дер-
жавними навчальними програмами) і добровільною
– у вільний від навчання час.

Водночас треба підкреслити, що у спорті для
всіх організована рухова активність повинна відпові-
дати певним вимогам щодо змісту, обсягу та інтен-
сивності навантаження.

Зміст організованої рухової активності у заз-
наченому контексті включає доступні для викорис-
тання різними категоріями громадян окремі фізичні
вправи та їх комплекси, а також види спорту чи їх
елементи. Відповідно до сучасних рекомендацій про-
відних міжнародних організацій обсяг організованої
рухової активності дорослого населення має вклю-
чати 30-хвилинні заняття 4-6 днів на тиждень. Щодо

інтенсивності навантажень, ми дотримуємось точки
зору Е.Хоулі та Б.Френкса, які вважають, що опти-
мальний рівень інтенсивності для більшості людей,
які отримали дозвіл лікаря на заняття організованою
руховою активністю, становить 60–80 % максималь-
ного споживання кисню. Ці показники відповідають
70–85 % максимальної частоти серцевих скорочень.
Така інтенсивність фізичного навантаження вва-
жається середньою [40, с. 241-243].

Організована рухова активність як системофор-
муючий фактор спорту для всіх здійснюється в умо-
вах змагальності або її відсутності. Змагальна
діяльність, як стверджують провідні фахівці теорії
спорту [4, с. 35; 22, с. 11; 32, с. 109], є базовою (абсо-
лютно необхідною) ознакою лише спорту вищих до-
сягнень. Р.О. Пилоян і О.Д.Суханов [30] стверджують,
що без змагань, або з обмеженою їх кількістю, спорт
для всіх існувати може, а спорт високих досягнень – ні.

У спорті для всіх, як зазначає Л.П.Матвєєв [21,
24], змагальна діяльність не належить до головної з
поміж можливих форм життєдіяльності людини. Ре-
зультат у цьому випадку не зводиться до „голів, очок,
секунд”, а втілюється в тому, що веде до необхідного
для кожної людини рівня фізичного і духовного роз-
витку, загальної дієздатності та здоров’я. У випадку
проведення змагань у спорті для всіх рівень спортив-
них результатів є буденним (в цьому смислі ординар-
ним), загальнодоступним та значно меншим за абсо-
лютні спортивні досягнення.

Очікуваний соціальний ефект від реалізації
організованої рухової активності у спорті для всіх може
бути отриманий у випадку його масовості. С.Гуськов
[8] зазначає, що масовий розвиток спорту для всіх
спостерігається в країнах з високим рівнем життя на-
селення, де число осіб, які займаються різними вида-
ми рухової активності і спорту, становить в середньо-
му більше 30 % загальної кількості населення.

На думку ряду дослідників [3; 22, с. 43; 51, с.
211;] важливою ознакою спорту для всіх є здійснення
організованої рухової активності у час, вільний від
домінуючого виду діяльності у житті людини (спочат-
ку – загальна і спеціально-освітня діяльність, згодом –
професійна праця) та від виконання робіт у повсяк-
денному домашньому побуті, затрат часу на транс-
порт. Отже, спорт для всіх є важливим компонентом у
структурі щоденного дозвілля людини, особливо під
час вихідних, канікулярного або відпускного періоду.

У спорті для всіх організована рухова активність
здійснюється багатьма індивідами, обмеженими фор-
мальними чи неформальними критеріями членства в
групах, а також самостійно. Таке твердження збігаєть-
ся з позицією соціологів з Англії Девіда Джері та Джулії
Джері [9, с. 278], а також інших вчених [13, с. 216] .

Ми солідарні з висновками групи вчених з різних
країн [2, 5, 7, 19, 33, 44], що провідною метою і видовою
ознакою спорту для всіх є відновлення працездатності
та „життєвих сил” людини, формування здорового спо-
собу життя, продовження творчого довголіття, проф-
ілактика окремих захворювань, збереження та зміцнен-
ня здоров’я, поліпшення якості життя. Відомий фахівець
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П.О. Рожков [35] наголошує на тому, що в нинішніх
умовах назріла необхідність диференціації спорту як
товару на оздоровчий (спорт для всіх) та змагальний,
включаючи олімпійський і професійний.

Таким чином, проведений теоретичний аналіз
дає нам підстави вважати обґрунтованим таке визна-
чення поняття „спорт для всіх” – це самостійне соц-
іального явище, що полягає у регулярному викорис-
танню різними групами населення під час дозвілля
доступних видів організованої рухової активності се-
редньої інтенсивності та належного обсягу у фор-
мальних та/або неформальних групах, самостійно з
метою відновлення працездатності, збереження здо-
ров’я та покращення якості життя людини.

У результаті узагальнення передового світо-
вого досвіду та висновків зазначених вище наукових
досліджень доцільно, на наш погляд, розрізняти такі
форми реалізації спорту для всіх:

· спортивні програми – спеціально організовані
загальнодоступні масові спортивні заходи та фести-
валі (можуть бути заочними, коли окремі учасники
чи команди змагаються між собою на відстані за пере-
пискою, фіксуючи певні показники, або проводитись
безпосередньо для всіх учасників у місцях масового
відпочинку людей та інших пристосованих місцях);

· фітнес-програми – заняття спортом для всіх з
акцентом на підвищення функціональних можливо-
стей організму та профілактику хронічних захворю-
вань людей, що здійснюються самостійно або у фор-
мальних групах (фітнес-центри, спортивні клуби,
центри „Спорт для всіх” тощо);

· рекреаційні програми – заняття спортом для
всіх розважального характеру, що здійснюються са-
мостійно або у неформальних групах за місцем про-
живання та/або масового відпочинку людей, у спец-
іальних рекреаційних місцях (бази відпочинку,
профілакторії, лісопарки, туристичні бази тощо).

Ми притримуємося думки провідних вчених
(Л.П.Матвєєв, В.М.Платонов, Р.О.Пилоян, В.І.Столя-
ров, J.Palm та інші) про те, що спорт загалом і спорт
для всіх зокрема – це дуже складні та суперечливі
явища, а також, що формування теорії спорту ще да-
леко не закінчено. У зв’язку з цим та на основі вико-
наного дослідження можна констатувати, що одним
із напрямів розвитку сучасної загальної теорії спорту
є теорія та технологія спорту для всіх – наукова і на-
вчальна дисципліна, що являє собою систему емпі-
ричних та теоретичних знань про сутність, законо-
мірності функціонування і розвитку спорту для всіх.

Теорія та технологія спорту для всіх як різно-
вид наукового пізнання включає в себе ідеї, концепції,
висновки та узагальнення щодо характеристики, по-
яснення та прогнозування об’єктивних закономірно-
стей, окремих особливостей та соціальної реальності
функціонування та подальшого розвитку в суспільстві
спорту для всіх. Об’єктом її вивчення виступає орган-
ізована рухова активність різних груп населення під
час дозвілля задля відновлення працездатності, збе-
реження здоров’я та покращання якості життя люди-
ни. Зазначена наукова дисципліна є інтегральною і

знаходиться в діалектичній взаємодії із загальнонау-
ковими та суміжними дисциплінами: логіка, систем-
ний підхід, теорія функціональних систем, теорія
діяльності, загальна теорія здоров’я людини, рекрео-
логія, соціологія дозвілля, теорія і методика фізично-
го виховання, теорія і методика окремих видів спорту,
соціологія спорту, менеджмент, маркетинг та еконо-
міка спорту, державне управління у сфері фізичної
культури і спорту.

Зміст навчальної дисципліни „Теорія та техно-
логія спорту для всіх” має включати знання з педаго-
гічних, біологічних, медичних, соціологічних, управ-
лінсько-економічних аспектів спорту для всіх.

Висновки.
1. Ідея спорту для всіх інтенсивно реалізується з дру-
гої половини 1960-х років в Європі, а згодом у багать-
ох провідних країнах світу як реакція суспільства на
необхідність пошуку ефективних концепцій зміцнен-
ня здоров’я людей та профілактики хронічних захво-
рювань в умовах зростаючої гіподинамії та підвищен-
ня рівня життя населення.
2. У колишньому Радянському Союзі через ідеологічні
та організаційні причини спорт для всіх практично ігно-
рувався. Так звана „оздоровча фізична культура” та
„масовий спорт” не забезпечували ефективного вико-
ристання організованої рухової активності для прове-
дення змістовного дозвілля, формування здорового
способу життя, сприяння соціальному, біологічному
та психічному благополуччю різних груп населення.
3. Формування системи спорту для всіх в Україні в орган-
ічному поєднанні з раціональним харчуванням, бороть-
бою проти шкідливих звичок та поліпшенням екологіч-
ного середовища видається ефективним напрямом
подолання демографічної кризи в державі. Важливим
фактором успішності процесу формування зазначеної
системи є належний рівень наукового забезпечення.
4. Ознаками спорту для всіх як соціального явища є:

· доступна організована рухова активність;
· використання у вільний час;
· групові та/або самостійні заняття;
· оздоровча та рекреаційна спрямованість.

5. Обґрунтовано зміст поняття „спорт для всіх” як са-
мостійного соціального явища, що полягає у регуляр-
ному використанню різними групами населення під
час дозвілля доступних видів організованої рухової
активності середньої інтенсивності та належного об-
сягу у формальних та/або неформальних групах, са-
мостійно з метою відновлення працездатності, збере-
ження здоров’я та покращання якості життя людини.
6. Запропоновано такі форми реалізації спорту для всіх:

· спортивні програми;
· фітнес-програми;
· рекреаційні програми.

7. Теорія та технологія спорту для всіх – це наукова і
навчальна дисципліна, що являє собою систему ем-
піричних та теоретичних знань про сутність, законо-
мірності функціонування і розвитку спорту для всіх.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем функціо-
нування і розвитку спорту для всіх.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ ТЕОРІЙ
УПРАВЛІННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У
РЕГІОНАЛЬНІ РІШЕННЯ З РОЗВИТКУ

ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

Каледін М.В.,  Крапівіна Г.О.
ВНИИГД, ДонГУУ

Анотація. Поширено основні положення теорій управління і
прийняття рішень на регіональні рішення з розвитку туристсь-
ко-рекреаційних територій та показано практичні можливості
їхнього використання у діяльності державних органів на при-
кладі м. Донецька. Показано запровадження основних поло-
жень теорій управління та прийняття рішень державними орга-
нами з розвитку туристсько-рекреаційних територій. Визначено
необхідність оптимальної стратегії системи потенційного на-
дання територією туристсько-рекреаційних послуг.
Ключові слова: управління, рішення, туризм, рекреація, те-
риторія.
Аннотация. Каледін М.В., Крапивина Г.А. Внедрение поло-
жений теорий управления и принятия решений в региональ-
ные решения  развития туристско-рекреационных террито-
рий. Основные положения теории управления и принятия
решений расширено на региональные решения по развитию
туристско-рекреационных территорий и показаны практи-
ческие возможности их использования в деятельности госу-
дарственных органов на примере г.Донецка. Показано вне-

дрение основных положений теории управления и принятия
решений государственными органами по развитию туристс-
ко-рекреационных территорий. Определена необходимость
оптимальной стратегии системы потенциального предостав-
ления территорией туристско-рекреационных услуг.
Ключевые слова: управление, решение, туризм, рекреация,
территория.
Annotation. Caledin M., Crapivina G. Implementing provisions
of theories of management and decision-making in the regional
decisions  of development of  tourist-recreations territories.
The basic concepts of theory of management and decision-
making are extended on regional decisions on development of
tourist-recreations territories and  practical possibilities of their
use are shown in activity of public organs on an example
Donetsk. Introduction of substantive provisions of the theory
of management and decision-making by the sta te bodies on
development of tourist recreational territories is shown.
Necessity of optimum strategy of system of potential granting
is determined by territory of tourist recreational services.
Keywords: management, decision, tourism, recreation, territory.

Вступ.
Побудова системи державного управління ту-

ристсько-рекреаційними територіями шляхом впро-
вадження основних понять теорій управління та прий-
няття рішень є важливою умовою удосконалення
механізмів прийняття державно-управлінських
рішень з подолання кризових явищ та стабілізації ста-
ну туристсько-рекреаційної сфери в країні. Підвищен-
ня ефективності і результативності державного уп-
равління неможливо здійснити без наукового
забезпечення прийняття державних управлінських
рішень, зокрема рішень регіонального рівня. Відпов-
ідно, це означає перехід до принципово нових ме-
ханізмів державного управління розвитком туристсь-
ко-рекреаційних територій.

Робота виконана у відповідності до регіональ-
них програм розвитку туристсько-рекреаційних те-
риторій.

Формулювання цілей роботи.
Метою роботи є поширення основних понять

теорій управління і прийняття рішень на регіональні
рішення з розвитку туристсько-рекреаційних тери-
торій та демонстрація практичних можливостей їхньо-
го використання у діяльності державних органів на
прикладі м. Донецька.

Результати дослідження.
Теорія прийняття рішень розробляє науково

обґрунтовані практичні рекомендації, що базуються
на об’єктивних законах і досягненнях суміжних наук і
теорій, перш за все соціальних, психологічних і пра-
вових. Головним є не тільки знання законів, а ефек-
тивне використання механізму їхньої прояви.

Тобто, предмет дослідження теорії прийняття
рішень – закономірності діяльності особи, що прий-
має рушення, організаційні форми, технології і захо-
ди, принципи управління та організації праці, суть і
зміст рішень. Об’єктом теорії прийняття рішень є
системна діяльність керівника і персоналу управлін-
ня у процесі підготовки прийняття і реалізації рішень.

На теорію прийняття рішень суттєво впливають:
методологія мислення, теорія управління, кібернетика,
психологія, та суттєве значення мають: біологія, психо-
фізіологія, математика, зокрема її методи чисельних
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оцінок варіантів, прогнозування розвитку ситуацій для
підготовки найбільш раціональних рішень.

Категорії теорії прийняття рішень – її основна
частина, бо вони відбивають найбільш суттєві влас-
тивості процесів прийняття управлінських рішень, є
невід’ємною складовою наукового язика теорії, який
виражає суть, закономірності процесів і механізми
їхнього виявлення в практиці.

Кожна категорія характеризує, як правило, один
бік чи властивості предмету дослідження. Визначення
взаємозв’язків між категоріями теорії прийняття рішень
дає можливість пізнати її предмет в цілому.

Сукупність категорій складає систему термінів,
у якій одні категорії, що відбивають найбільш уза-
гальнені терміни і зв’язки є вузловими, інші – части-
ною більш загальної категорії.

Прикладом взаємозв’язку основних категорій
теорії управління і теорії прийняття рішень є рішен-
ня, яке, свого часу, було прийнято у м. Донецьку, з
виносу трамвайної колії з вулиці Артема, у підготовці
якого приймав і один з авторів.

У процесі підготовки цього рішення було вра-
ховано багатофункціональність управління, що виз-
начало необхідність прийняття рішень:

· джерела фінансування (тоді була можливість
використання тільки коштів бюджету і Совнаргоспу);

· матеріально-технічне забезпечення (колія,
шпали, прокладки, болти, опори, кронштейни, мідь
до контактної лінії, стрілочні перетини і ін.);

· технічні ускладнення (різні висоти діючої колії
та тієї, що будується);

· установки електростанцій для живлення;
· наявність трудових ресурсів.
Необхідно було враховувати і кліматичні умо-

ви (термін закінчення роботи – до осінньої непого-
ди); етапність проведення експериментальних по-
їздок: порожні вагони, вантажні вагони, вагони з
пасажирами( для чого використовувалися солдати
полку внутрішніх військ МВД України).

Заходи, які було розроблено з термінами і об-
сягами робіт, а також відповідальними за кожну лан-
ку, надали можливість директивним органам затвер-
дити управлінське рішення, яке було виконано у
найкоротший термін і значно збільшило пропускну
здатність основної магістралі м. Донецька. Соціаль-
ний ефект цього управлінського рішення, який про-
явився у  підвищенні туристсько-рекреаційної при-
вабливості міста, діє до сьогодення.

Отже, на рис. 1 наведено, що управлінське
рішення є ланцюгом у послідовності: мета управлін-
ня, функції управління, механізми управлінської
діяльності, технологія управління та прийняття управ-
лінських рішень, управлінське рішення [1, с.11].

Під принципами управління розуміються ви-
моги об’єктивних законів управління і правила їх ура-
хування в управлінській діяльності.

Під механізмами – ефективна організація су-
купності прийомів і заходів діяльності персоналу уп-
равління, що дозволяє вирішувати управлінські за-
дачі та досягати мети управління.

Яскравим прикладом ефективних механізмів
управління є діяльність керівництва Калінінського
району м. Донецька, який тоді ще не було розділено
на Калінінський, Ворошиловський і Київський райо-
ни, з впорядкування центрального в м. Донецьку і
найбільшого в країні внутриміського району.

Було побудовано готелі Україна і Дружба;
Донецький пивзавод з річною потужністю 7,9 млн.
декалітрів (8 пивзаводів області, що існували до цьо-
го, виробляли в рік 5,5 млн. декалітрів); Критий ри-
нок, проект якого був затверджений ще Сталіним;
інститути: ВНІІВЕ, Вуглеавтоматіка, чорної металургії,
кольорових металів, Донецьке відділення Академії
наук України з чотирма тоді інститутами і ботаніч-
ним садом. На пустирях між Кальміусом і залізнич-
ним полотном в районі мотелю, а також між Мак-
шоссе (пр. Ілліча) і пр. Миру було створено три
управління початкових робіт, які щорічно вводили в
експлуатацію 200-300 тис. м2 житла.

До впорядкування району було привернуто
майже усіх жителів і працівників підприємств і орган-
ізацій, розташованих в районі. Особливо багато тру-
дилося молоді.

Був виконаний величезний обсяг робіт: винесе-
но з вул. Артема трамвайну колію, розібрано залізнич-
ну колію, ліквідовано складські приміщення і невпоряд-
коване житло на Далекому селищі, і на їх місці створено
бульвар Пушкіна, споруджено будівлю нині облдержад-
міністрації і облвиконкому. З площі Леніна прибрано
стару земську лікарню і на її місці розбито прекрасний
сквер, де встановлено відомий шпиль і пам’ятник вож-
дю світового пролетаріату. Збудовано бульвар Шевчен-
ка і бульвар Шахтобудівників і пущено по ним тролей-
бус. Створено пр. Миру. Для цього збудовано міст через
пойму р. Кальміус, під ним прорито грунт, водоймище
заповнено водою, по берегах висаджено дерева. Тепер
це найкрасивіше місце у Донецьку.

Цей приклад яскраво свідчить, що мета – ба-
зове поняття у системному підході до виявлення взає-
мозв’язків категорій теорії управління і теорії прий-
няття рішень. Метою є очікуваний результат
діяльності персоналу управління та осіб, що прийма-
ють рішення.

Отже, мета, яка визначає результати діяльності,
припускає вибір заходів його досягнення, а цільовий
підхід сприяє ефективному співвідношенню функцій
управління та операцій, процедур прийняття управ-
лінських рішень на різних рівнях ієрархії управління.
Мета ж визначає технологію управління і прийняття
управлінського рішення.

Ефективність рішень, що приймаються дер-
жавними органами, насамперед залежить від ступе-
ня відповідності альтернативи дій, яку обрано, об’єкту
управління, та враховує закономірності його управл-
іння і життєдіяльності.

Механізм реалізації прийняття рішень має
відповідати закономірностям, що об’єктивно діють у
сфері управління та визначають його функціонуван-
ня і розвиток. Для прийняття науково обґрунтованих
рішень необхідно з’ясувати механізм дії, форми, у
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Рис. 1. Взаємозв’язок основних категорій теорії управління і теорії прийняття рішень.
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управлінської діяльності 

Управлінське рішення 

Технологія управління 
Технологія 
прийняття рішення 

Процес управління 
Процес прийняття 
рішення 

яких проявляються закономірності та цілеспрямова-
но використати їх у конкретній ситуації. Це дозволяє
приймати оптимальні рішення  [2].

У складі закономірностей управління у чин-
ному дослідженні розглядаються загальні законо-
мірності визначення мети, різноманіття, руху, зворот-
ного зв’язку та специфічні закономірності: залежність
організаційних форм і заходів управління від органі-
заційної структури та єдність організаційно-методо-
логічних основ.

Закономірність визначення мети: вибір мети
системи, що управляє, здійснюється на підставі об-
’єктивних законів руху і специфічних законів функці-
онування складових об’єкту, яким управляють. Але,
згідно з обґрунтованою точкою зору авторів  [3; 4], у
визначенні мети зустрічається низка проблем.

По-перше, відповідність ресурсів, цілей і умов
їхнього досягнення. Тобто, найважливішим засобом
досягнення мети є її вибір з урахуванням тих ресурсів,
які є, і чинників, які діють, у момент вибору (табл. 1).

По-друге, відповідність цілей вимогам зовні-
шньої і внутрішньої серед, а також засобам їхнього
досягнення. У разі прикладу відповідності мети тури-
стсько-рекреаційного розвитку територій регіону ви-
могам внутрішньої середи можна використати досл-
ідження автора статті [5, с. 42], у якій чітко і повно
виявлено несприятливі щодо реалізації чинники. І хоч
дослідження виконано для Карпатського регіону, ці
фактори повністю відповідають будь-якій території
України: населення регіону мало пристосовано до
туристсько-рекреаційного підприємництва; відсутні
стабільні економічні механізми економічного регу-
лювання господарських відносин; економічні важелі
і стимули розвитку туристсько-рекреаційної сфери

лише формуються; соціальну інфраструктуру загаль-
ного призначення (шляхи, транспортне сполучення,
зв’язок, водопостачання, каналізація, торгівля, гро-
мадське харчування) розвинуто слабо, рівень серві-
су надзвичайно низький; відсутність широкого асор-
тименту продуктів харчування, їх низка якість,
невідповідність світовим стандартам і нормам; не
розвинуто сучасні системи інформаційного забез-
печення туристсько-рекреаційного бізнесу, відсутня
всеохоплююча реклама; дефіцит висококваліфікова-
них менеджерів у сфері туристсько-рекреаційного
бізнесу; загальна невисока культура господарюван-
ня; деформовані традиції і звичаї народу; санітарно-
екологічна ситуація в багатьох туристсько-рекреац-
ійних центрах досить напружена. Окремо автор
відзначає політичні чинники, вплив яких на форму-
вання попиту і контингенту споживачів останнім ча-
сом надзвичайно зріс. Туристсько-рекреаційний
бізнес дуже чутливий до політичних катаклізмів. Цей
фактор у поєднанні з падінням життєвого рівня насе-
лення, ростом цін і вартості послуг, на думку того ж
автора, в найближчі роки буде значним гальмом роз-
витку туристсько-рекреаційної сфери.

По-третє, відповідність мети результатам уп-
равління, тобто кожна діяльність та її результат мають
соціальний ефект. Прикладом дослідження соціаль-
ного ефекту від реалізації мети розвитку туристсько-
рекреаційних територій є оцінка використання вільно-
го часу  потенційних користувачів м. Донецька на
Азовському узбережжі та у міських підприємствах
індустрії розваг. Результати аналізу фонду вільного
часу показано в таблиці 2.

При цьому використано розрахунок фонду
вільного часу населення м. Донецька, який опубліко-
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Таблиця 2 
Аналіз фонду вільного часу населення м. Донецька  

 Вільний час соціально-культурної групи, тис. чол.–год.  Час Працюючі  Непрацюючі Учнівська молодь Діти 
Робочий 213300 788736 97216 91008 
Неробочий  374400 346112 103376 39936 
Відпускний  86400 79872 112112 9216 
Усього: 674100 1214720 312704 140160 

Таблиця 3  
Типи і характеристика прийнятих до дослідження  

туристсько-рекреаційних підприємств індустрії розваг м. Донецька 

Тип туристсько-
рекреаційних підприємств 

Кількість 
од. 

Споживачі у рік, 
млн. чол. 

Оцінка потенційної 
можливості використання 
вільного часу в рік, 
млн. чол.-годин. 

Магазини 500 91,2 45,6 

Ресторани та кафе 110 4,0 12,0 

Підприємства спортивного 
профілю 65 7,3 9,1 

Культурно-видовищні 
підприємства 12 3,2 8,5 

Бібліотеки 150 2,2 4,4 

Інші 309 10,2 17,0 

Усього 1146 118,1 96,6 
 

вано у [6, с.31], де цей фонд оцінено у 2341,6 млн. чол.–
годин. З них відпускний вільний час – 287,6 млн. чол.–
годин. Для дорослих оцінка фонду вільного часу –
1888,8 млн. чол.–годин., а для учнівський молоді і дітей
– 452,8 млн. чол.–годин. Оцінка відпускного вільного
часу дорослих складає 166,3 млн. чол.–годин., а учні-
вський молоді і дітей – 121,3 млн. чол.–годин.

На підставі даних табл. 2  можна зробити вис-
новок про те, що загальний фонд вільного часу до-
рослих майже в 4 рази більше аналогічного чинника
для дітей і учнівський молоді. При цьому оцінка ре-

зерву використання фонду вільного часу населенням
м. Донецька на Азовському узбережжі показує, що:

на Азовському узбережжі використовується
менш ніж 2 % загального вільного часу населення м.
Донецька;

для дорослих використання загального вільно-
го часу менше вищевказаного майже в 2 рази;

фонд загального вільного часу, що використо-
вується дітьми м. Донецька на Азовському узбе-
режжі, перевищує аналогічний чинник для дорослих
у 6,5 разів;

Таблиця 1
Складові умов  досягнення мети прийняття рішень

Складові умов Чинники Характеристики чинників 
Ресурси  Природні  

Матеріальні  
Фінансові 
Суб’єктивні 

Якісні і чисельні 
Чисельні 
Чисельні  
Якісні і чисельні 

Чинники  Управлінські 
 
Правові  
 
 
 
 
Демократичні  

Механізми управління 
Технології, які є 
Система закономірностей 
Механізми забезпечення законів 
Світогляд 
Традиції 
Уклад життя і поведінка 
Рівень розвитку системи самоорганізації життєдіяльності людей 
на підставі їхніх правил і свобод 
Рівень суспільних відносин 
Рівень культури суспільства 
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використання відпускного вільного часу на
Азовському узбережжі мешканцями м. Донецька
складає тільки восьму частину його фонду.

Аналіз потенційної можливості використання
вільного часу населення м. Донецька за основним
місцем проживання, як показують дослідження, що
опубліковано у роботі [7], прямо зв’язано з міською
індустрією розваг. У туристсько-рекреаційних
підприємствах м. Донецька, які показано у табл. 3,
населення міста потенційно може використати в рік
майже 100 млн. чол.–годин вільного часу.

При цьому найбільший обсяг вільного часу
може бути використано населенням у магазинах, ре-
сторанах і кафе, підприємствах спортивного проф-
ілю, а також у культурно-видовищних установах. Усь-
ого в  прийнятих до дослідження
туристсько-рекреаційних підприємствах індустрії роз-
ваг міста потенційно може бути використано близь-
ко 5 % вільного часу населення.

Тобто, виявлено потенційну можливість викори-
стання населенням м. Донецька вільного часу населен-
ня, що складає близько 7 % його фонду. А така невелика
частка використання фонду вільного часу населення м.
Донецька відбиває напрями і мету розвитку туристсь-
ко-рекреаційних підприємств  і територій міста та
Азовського узбережжя Донецької області.

Висновки.
Дослідження, яке проведено авторами, пока-

зало, що запровадження основних положень теорій
управління та прийняття рішень державними орга-
нами з розвитку туристсько-рекреаційних територій
визначається необхідністю в оптимальній стратегії
системи потенційного надання територією туристсь-
ко-рекреаційних послуг.

Перспективою подальшого дослідження є оп-
тимізація обсягу необхідних у туристсько-рекреацій-
ну сферу інвестицій і графіку задоволення інвестиц-
ійних потреб територій.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
ЛИЧНОСТИ ТРЕНЕРА КАК НАУЧНЫЙ

ФЕНОМЕН

Картузова А.А.
Национальный университет физического

воспитания и спорта Украины

Аннотация.  Рассмотрена профессиональная деформация
личности тренера по спорту как научный феномен. Показа-
на специфика данного явления, отличающая его от проявле-
ний профессиональной деформации личности в других об-
ластях деятельности.  Определена специфика  и рамки
деятельности тренера по спорту. Определены виды профес-
сиональной деформации личности специалиста по физичес-
кой культуре и спорту, а также указать их проявления и де-
терминанты.
Ключевые слова: профессиональная деформация, тренер,
педагог, нарушения, развитие, профессиональная карьера,
трансформация.
Анотація. Картузова А.А. Професійна деформація особис-
тості тренера як науковий феномен. Розглянута професійна
деформація особистості тренера зі спорту як науковий фе-
номен. Показана специфіка даного явища, що відрізняє його
від проявів професійної деформації в інших галузях діяль-
ності. Визначено специфіку й рамки діяльності тренера зі
спорту. Визначено види професійної деформації особистості
фахівця з фізичної культури й спорту, а також указані їхні
прояви й детермінанти.
Ключові слова: професійна деформація особистості трене-
ра, тренер, педагог, порушення, розвиток, професійна кар’-
єра, трансформація.
Annotation. Kartuzova A.A. Рrofessional deformation of the
person of the trainer as a scientific phenomenon. Professional
deformation of the person of the trainer on sports as a scientific
phenomenon is considered in the article. The specificity of the
given phenomenon distinguishing it from displays of professional
deformation of the person in other areas is shown here.
Specificity and frameworks of activity of the trainer on sports
is determined. Kinds of professional deformation of the person
of the expert on physical training and sports are determined,
and also to specify their exhibitings and determinants.
Key words: professional deformation, the trainer, the teacher,
infringements, development, professional career,
transformation.

Введение.
В развитии общества нового тысячелетия неиз-

меримо повысились требования к человеку. Опреде-
ляющим для успешной его адаптации и жизнедеятель-
ности в современных социально-экономических
условиях является состояние здоровья человек. А по-
скольку одним из показателей здоровья человека яв-
ляется уровень его физического развития, которое, как
известно, в большей мере зависит от физической и
двигательной активности, то совершенно очевидно,
что значение физической культуры и спорта возрас-
тает и на современном этапе развития общества при-
обретает особую остроту.

В связи с этим одной из главных задач обще-
ства становится подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов по физической культуре и спорту.
А также глубокое изучение их деятельности на раз-
личных уровнях (физиологический, психологичес-
кий, технико-тактический и т.д.). Между тем из года в
год их профессиональная деятельность все более ус-
ложняется, что приводит к ряду проблем. Особую
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актуальность приобретает профессиональная дефор-
мация личности специалистов по физической куль-
туре и спорту, а также уровень их чувствительности
к деформирующим факторам профессиональной
среды. Вместе с тем, в современной научной литера-
туре данная проблема изучена мало, не нашла дос-
таточной разработанности, отсутствуют концептуаль-
ные методические рекомендации, все это определяет
необходимость ее постановки на сегодняшний день.

Чтобы разобраться в причинах и проявлениях
профессиональной деформации тренера по спорту,
прежде всего, нужно определить, чем же является
профессиональная деформация в общем понимании
этого явления.

Работа выполнена по плану НИР Националь-
ного университета физического воспитания и спорта
Украины.

Формулирование целей работы.
Цель исследования – определение специфики

профессиональной деформации личности специали-
ста по физической культуре и спорту.

Методы исследования – анализ данных науч-
но-методической литературы, контент-аналитичес-
кий метод, метод наблюдения и опроса.

Задачи исследования:
1. Теоретически обосновать актуальность про-

блемы профессиональной деформации личности
специалиста по физической культуре и спорту.

2. Провести сравнительную характеристику
особенностей педагогической деятельности и тренер-
ской деятельности.

3. Определить виды профессиональной дефор-
мации личности специалиста по физической культу-
ре и спорту, а также указать их проявления и детер-
минанты.

Результаты исследования и их обсуждение.
В результате взаимодействия личности и про-

фессии происходит активное качественное преобра-
зование личностью своего внутреннего мира, кото-
рое приводит к принципиально новому его строю и
способу жизнедеятельности - творческой самореа-
лизации в профессии, а также личностному и про-
фессиональному развитию. Но, следуя объективным
законам развития как такового, необходимо отметить,
что результатом любого развития являются как пози-
тивные, так и негативные последствия.

Изменение человека в процессе профессио-
нального развития, можно назвать профессиональ-
ной трансформацией. Генезис человеческой лично-
сти в профессиональной деятельности может быть
рассмотрен и как развитие, обогащение, и как де-
формированное существование. С одной стороны
личность совершенствуется в данном виде деятель-
ности, приобретает определенные умения и навыки
и т.д., это явление является трансформацией, с дру-
гой стороны, возникают различные негативные яв-
ления, которые объединяются в понятии профессио-
нальной деформации [3].

Профессиональное выполнение деятельности
наряду с определяющим позитивным эффектом мо-

жет вызывать и побочные воздействия. Одним из них
является профессиональная деформация. Объектив-
но она представляет собой обязательную, но реально
вероятную издержку, теневую сторону профессии.
Субъективно – это «дань», которую может заплатить
человек за чрезмерно раннюю и узкую специализа-
цию, страстную увлеченность деятельностью. Пока-
зательно в этом плане горькое признание профессио-
нала высшей квалификации, двукратной чемпионки
мира по спортивной гимнастике в личном многобо-
рье Елены Мухиной, сделанное через несколько лет
после трагического окончания спортивной карьеры:
«…Мы ничего не видим, кроме спорта, интерес к ко-
торому так искусно разжигается. Нам кажется, что
это какой-то особый мир. Мы еще не знаем, это трех-
мерное пространство – зал, дом, сборы. И даже при
том, что спортсмены так много ездят, духовно они
страшно обделены. Нагрузки, нагрузки, нагрузки ни-
чего не существует кроме нагрузок…» [9].

Отсюда мы можем сделать вывод, что профес-
сиональная деформация личности это изменение
качеств личности (стереотипов восприятия, ценнос-
тных ориентаций, характера, способов общения и
поведения), которые наступают под влиянием дли-
тельного выполнения профессиональной деятельно-
сти. Вследствие неразрывного единства сознания и
специфической деятельности формируется профес-
сиональный тип личности [1].

Феномен профессиональной деформации
можно определить как проникновение „Я-профес-
сионального“ в „Я-человеческое“, имея в виду, что
при профессиональной деформации воздействие
профессиональных рамок и установок не ограничи-
вается исключительно профессиональной сферой.
Можно сказать, что после выхода человека из про-
фессиональной ситуации не происходит его есте-
ственного „выправления“, поэтому даже в личной
жизни человек продолжает нести на себе „деформи-
рующий отпечаток“ своей профессии. Таким обра-
зом, термин „профессиональная деформация“ — это
достаточно удачная метафора, на основе которой
можно построить модель, наглядно описывающую
механизм деформирующего влияния профессио-
нальной деятельности. Для этого представим некий
производственный процесс изготовления какого-
либо изделия с помощью прессования.

 

Рис 1. Процесс профессиональной деформации
на примере прессования предмета.
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На входе в этот процесс мы имеем материал
определенной формы, и который проходит через воз-
действие пресса и потому теряет свою старую форму
(то есть деформируется). На выходе этот материал
имеет новую форму, которая соответствует конфигу-
рации пресса. Для того чтобы процесс деформации
успешно состоялся, необходима достаточная сила
пресса и подходящие свойства материала. В про-
тивном случае материал не изменит свою форму (если
пресс не достаточно мощный) или через некоторое
время он может принять первоначальную форму
(если материал слишком упругий). Для того чтобы
этого не случилось в некоторых производственных
процессах используются различные способы закреп-
ления полученной формы (например, обжиг при из-
готовлении керамических изделий).

 Все перечисленные выше деформирующие
факторы имеют свои аналогии в работе специалис-
та по физической культуре и спорту:

Свойства материала — это личностные осо-
бенности специалиста по физической культуре и

спорту и его изначальные склонности: психическая
подвижность, ригидность, мировоззренческая неза-
висимость или податливость, личностная зрелость
либо незрелость и пр.

Конфигурация пресса — это профессиональ-
ные рамки, в которые помещает себя специалист:
принципы и установки, профессиональная картина
мира, профессиональные навыки, контингент спорт-
сменов и их личностные особенности, должностные
обязанности, условия работы и пр.

Сила пресса — это степень воздействия пре-
дыдущих факторов, зависящая от таких параметров,
как: вера в метод и авторитет учителей, личностная
значимость профессиональной деятельности, ощу-
щение ответственности, эмоциональная вовлечен-
ность в профессиональную деятельность, мотивация,
ощущение миссии, сила внешнего контроля и пр.

„Обжиг“ — это фактор, который способству-
ет закреплению полученной формы, и связан он в
основном с получением положительных эмоций:
профессиональный успех, благодарность от учени-

Таблица 1 
Сравнительная характеристика особенностей педагогической и тренерской деятельности 

Особенности педагогической деятельности Особенности тренерской деятельности 
1. Высокий уровень нормативности, 
социальной ответственности и морального 
долга. 
 
2. Разнообразие по объекту, предмету, форме 
и способу выполнения.  
2.1. Объектами педагогического воздействия: 
учащиеся, группа учащихся их родители и 
т.д.; 
2.2. Предметами педагогического воздействия 
являются знания и умения учащихся в рамках 
определенной учебной дисциплины; 
2.3. Формами воздействия являются 
нормативно установленные, плановые 
учебные занятия; 
2.4. Способами воздействия являются 
общепринятые методические приемы, 
техники, технологии, а также нестандартные, 
импровизационные и творческие решения. 
 
3. Педагогическая деятельность – это 
«своеобразная метадеятельность» по 
управлению другой деятельностью. 
Метадеятельность организуется на основе 
обратной информации от текущей реализации 
педагогических функций. 
 
4. Экстраполяция на будущее и расхождением 
целей субъекта и объекта деятельности в 
настоящем: учитель знает, что нужно 
учащемуся, а учащийся этого еще не знает. 
5. Продукты деятельности педагога 
«материализируются» в психическом облике 
его учеников – в их знаниях и умениях и даже 
в особенностях их личности. 
 
6. Трудность в подведении педагогической 
деятельности к определенному алгоритму. 
 

1.Ведущая роль в воздействии на личность спортсмена.  
В силу специфики спортивной деятельности эта ее 
особенность предъявляет высокие требования как к 
профессионализму, таки и к личности тренера. 
 
2. Ответственность за физическое и психологическое 
благополучие своих учеников. 
 
3. Относительная неустойчивость системы «тренер – 
спортсмен».  
 
4. Повышенная стрессогенность деятельности тренера, 
что приводит к значительным нервным перегрузкам. 
Сюда можно отнести следующие факторы: 
- нестандартные условия деятельности при минимальном 
комфорте; 
- Необходимость разноуровневых и разноплановых 
социальных контактов для обеспечения спортивной 
деятельности;  
- успешность деятельности тренеров находится в 
зависимости не только от них самих, но и от спортивных 
достижений их учеников, от личности руководителей и от 
материальной базы; 
- высокая степень «профессионального риска», в связи с 
травматизмом спортсменов; 
- престиж тренера отличается неустойчивостью; 
- высокий уровень эмоционального напряжения (в 
соревновательный период); 
- возможность травм при показе, страховок и в других 
случаях, когда тренер сам выполняет двигательное 
действие.  
 
5. Неограниченный объем учебно-тренировочной работы, 
и ее нерегламентированный характер. 
 
6.Необходимость не только набора, но и отбора учеников; 
 
7. Поддержание ореола спортивной славы. 
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Таблица 2 
Компоненты профессиональной деформации личности тренера, их проявления и причины возникновения 

 
Профессиональная 

деформация 
личности тренера 

Проявление профессиональной деформации 
личности тренера 

Причины возникновения 
профессиональной 

деформации (детерминанты) 
 Авторитарный 
стиль руководства 

Проявляется в жесткой централизации 
управленческого процесса, единоличном, 
неприемлещем критики, осуществлении 
руководства, использовании преимущественно 
распоряжений, приказов, указаний. 
Авторитарность обнаруживается в снижении 
рефлексии – самоанализа и самоконтроля 
тренера. 

психологическая защита – 
рационализация, а также 
завышенная самооценка своих 
профессиональных 
способностей, властность, 
врожденная агрессивность [2,4]. 
 

Демонстративность 
профессионального 
поведения 

Появляется в эмоционально окрашенном 
поведении, желании произвести впечатление 
своими профессиональными умениям, 
проявить себя.  
 

психологическая защита – 
идентификация, завышенная 
самооценка «Я-образа», 
акцентуация характера – 
эгоцентризм [2,4,8]. 

Профессиональный 
догматизм 

Возникает в вследствие частого повтора одних 
и тех же ситуаций, типовых профессиональных 
задач (тренировки, соревнования, сборы и т.д.). 
Проявляется также в игнорировании 
инноваций, пренебрежительном отношении к 
науке. Догматизм развивается с ростом стажа 
работы тренера. 

однообразная тренерская 
деятельность, стереотипы 
мышления, возрастная 
интеллектуальная инертность 
[1,2,4]. 
 

Доминантность Обусловлена выполнением тренером властных 
функций. 

определяется индивидуально-
типологическими особенностями 
личности, неконгруэнтностью 
эмпатии [1,2]. 

Профессиональная 
индифферентность 

Характеризуется эмоциональной сухостью, 
игнорированием индивидуальных 
особенностей учеников. Профессиональное 
взаимодействие тренер строит с ними без учета 
их личностных особенностей 

психологическая защита – 
проекция, обобщение личного 
отрицательного 
профессионального опыта 
взаимодействия с подопечными 
и коллегами, эмоциональная 
усталость, синдром 
«эмоционального сгорания» [1]. 

Консерватизм, 
косность 

Проявляется в предубеждении против 
инноваций и нововведений, приверженности 
устоявшимся технологиям, настороженном 
отношении к творческим коллегам и 
проявляющим креативность учеников. 

отсутствие возможности 
проявления творчества в 
профессиональной деятельности 
(строгое следование 
определенной методике), 
социальные барьеры, 
хроническая перегрузка 
профессиональной 
деятельностью [1,3,7]. 

Профессиональная 
агрессия 

Проявляется в отсутствии стремления 
учитывать чувства, права и интересы учеников 
и коллег, приверженности к «карательным» 
воздействиям, требование безоговорочного 
подчинения. 

рост стажа роботы и усиление 
стереотипов мышления, высокие 
профессиональные нагрузки, 
фрустрационная 
нетолерантность [2,3,4]. 

Ролевой 
экспансионизм 

Проявляется в фиксации на собственных 
проблемах и трудностях, тотальное 
погружение в профессиональную 
деятельность, в преобладании обвинительных 
и назидательных высказываний, 
безапелляционных суждений. Обнаруживается 
в жестком ролевом поведении за пределами 
организации, школы, секции. 

тоталитарная погруженность в 
профессиональную 
деятельность, самоотверженный 
«профессиональный кретинизм», 
ригидность [1,4]. 
 

Социальное 
лицемерие 

Обусловлено необходимостью оправдывать 
высокие нравственные ожидания учеников и 

психологическая защита – 
проекция, стеротипизация 
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ков, похвала учителей, признание коллег, восхище-
ние окружающих и пр.[1,4].

По своим общественным функциям, психоло-
гическим особенностям, требованиям к личности, по
своей сущности деятельность тренера является дея-
тельностью педагогической. Сохраняя свою специфи-
ку, она имеет много общих черт с деятельностью пе-
дагога любого профиля, но ближе всего - к
деятельности преподавателя физического воспитания.
Однако имеет ряд существенных отличий [2,3,5,6,7].

Тренерская деятельность существенно влияет
на личность. Предъявляя к тренеру определенный
набор требований, она тем самым направленно пре-
образует весь его облик. Ежедневное в течение мно-
гих лет решение типовых задач (тренировки, сорев-
нования, сборы) формирует профессиональные
привычки, определенный склад мышления и стиль
общения. Следовательно, спортивная среда в целом,
накладывает на личность тренера определенные ком-
муникативно-ролевые рамки и способна стать ис-
точником серьезных личностных дисгармоний
вплоть до аномалий на социально-психологическом
уровне организации индивидуальности.

Специфичность тренерской деятельности, тре-
бования которые она предъявляет к личности тренера,
трудности на пути реализации данной деятельности, яв-
ляются причиной формирования профессиональных
деформаций. Следует отметить, что, так как спортив-
но-педагогическая деятельность имеет много общего с
педагогической деятельностью, то и деформационные
механизмы перечисленных выше видов деятельности,
возможно, будут практически идентичными.

Итак, проявления профессиональной дефор-
мации личности тренера и причины ее возникнове-
ния (детерминанты) следующие:

Выводы
1. В результате проведения сравнительной характерис-
тики особенностей педагогической деятельности и тре-
нерской деятельности была четко определена специ-
фика и рамки деятельности тренера по спорту, что
поможет посмотреть на нее как на самостоятельную
профессиональную деятельность, не являющейся при-
датком никакой другого рода деятельности.
2. Благодаря четкому рассмотрению тренерского труда
как самостоятельной сферы деятельности, стало возмож-
ным определить виды профессиональной деформации
личности специалиста по физической культуре и спорту,
а также указать их проявления и детерминанты.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
профессиональной деформации личности тренера.
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ СПОРТИВНОЙ
ТРЕНИРОВКИ И ПАРАДОКС ДЛИТЕЛЬНЫХ

ПЕРЕРЫВОВ

Костевич Д. А.
Белорусский государственный педагогический

университет имени  М. Танка

Аннотация. К одному из важнейших фундаментальных прин-
ципов, отражающих основные закономерности спортивной
тренировки, относится принцип непрерывности. Определён-
ный интерес представляет рациональное сочетание нагруз-
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Введение.
Утвердившаяся в настоящее время система по-

строения тренировки в форме микроциклов, види-
мо, представляет собой эмпирически найденный
способ сохранения преемственности эффекта заня-
тий, обеспечивающий прогресс тренированности.

Однако сегодня при значительно возросшем
количестве тренировочных занятий, когда интервал
восстановительного отдыха определяется не отдель-
ной нагрузкой, а суммарным следовым эффектом
всех тренировочных нагрузок, применяемых на про-
тяжении достаточно длительного времени, опреде-
ленный интерес представляет соотношение нагруз-
ки и отдыха на фоне длительной кумуляции следовых
эффектов занятий.

Являясь следствием тренировочной нагрузки,
тренировочные эффекты сопровождаются более или
менее длительными следовыми процессами, непре-
рывная кумуляция которых происходит при условии,
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если эффект каждого последующего занятия как бы
наслаивается на следы предыдущего, "закрепляя и
углубляя их", в результате чего приобретается трени-
рованность [2,3,4].

Степень кумуляции тренировочных эффектов
и связанное с этим формирование тренированнос-
ти, очевидно, обратно пропорционально величине
разделяющего их интервала отдыха. В этой связи не-
прерывность тренировочного процесса, его эффек-
тивность во многом зависят от рационального соче-
тания нагрузки и отдыха, которое гарантировало бы
неуклонное развитие тренированности.

Работа выполнена по плану НИР Белорусско-
го государственного педагогического университета
имени  М. Танка.

Формулирование целей работы.
Методы и организация исследования. Для

изучения данного феномена в проведенном иссле-
довании в качестве фактологического материала ис-
пользовались результаты анкетирования, интервью-
ирования и документальные данные, в частности
дневники спортсменов, специализирующихся в пла-
вании и лёгкой атлетике. Анализу были подвергнуты
индивидуальные формы подготовки спортсменов,
при которых стало возможно столь длительное со-
хранение результативности в условиях продолжитель-
ного отдыха. Тренировочные нагрузки классифици-
ровались по общепринятым  критериям
(направленность, специализированность и т.д.).

Учитывая, что один из основных принципов
спортивной тренировки заключается в непрерывно-
сти тренировочного процесса, намеренно рассмат-
ривались случаи вынужденного перерыва в трени-
ровке, связанные с травмами, болезнями и другими
причинами. Изучались ситуации, когда после полно-
го прекращения тренировочных занятий или значи-
тельного снижения тренировочной нагрузки на от-
носительно продолжительный период результаты в
соревновательном упражнении или тестах при пос-
ледующем возобновлении тренировки улучшались,
оставались прежними или практически не изменя-
лись. При этом фиксировались продолжительность
перерыва, характер отдыха, а также результаты, по-
казанные до и после перерыва.

Результаты исследования и их обсуждение.
На рис. 1 представлен типичный случай, когда

после 18-дневного отдыха, вызванного травмой, прак-
тически сразу спортсмен превысил результат, пока-
занный непосредственно перед травмой. В последо-
вавшей затем  серии соревнований  не
просматривались тенденции к регрессу тренирован-
ности, о чем свидетельствуют достаточно высокие,
стабильные результаты.

Даже в случае инфекционного заболевания,
требующего постельного режима, при возобновле-
нии тренировки зафиксировано улучшение резуль-
тата в соревновательном упражнении (рис. 2, 3).

Наиболее яркий пример парадоксального по-
вышения общего функционального состояния орга-
низма после болезни представлен на рис. 3. Так,

спортсменка, специализирующаяся в л/атл.- много-
борье, сразу после болезни, выступая в соревнова-
ниях во всех видах многоборья, на 1-10% превысила
результаты, показанные до болезни.

Среди многочисленных феноменов улучше-
ния спортивного результата после вынужденного
отдыха, связанного с травмами либо болезнями, в
зависимости от характера травм и специфики забо-
леваний встречается различный интервал отдыха.
Однако продолжительность отдыха, не сопровожда-
ющегося кардинальным падением уровня трениро-
ванности, в среднем составляет 2-3 недели.

Зафиксированы отдельные случаи и более дли-
тельного сохранения спортивного результата. Так, в
прыжках с шестом спортсмену после 2-месячного пе-
рерыва в тренировке удалось повторить результат, по-
казанный непосредственно перед перерывом - 5 м 40
см (рис. 4). В беге на средние дистанции после полного
отдыха в течение 10-12 дней, вызванного травмой, спорт-
смен, выступая в соревнованиях, улучшил предыдущий
результат, а затем в течение 20 дней, проводя легкую
тренировку (через день медленный бег по 6 км), прак-
тически сохранил свою результативность (рис. 5).

Для объяснения перечисленных фактов сле-
дует учесть, что все описанные выше явления, свя-
занные с сохранением и улучшением спортивного
результата после отдыха в течение 2-3 и более недель,
как правило, имели место после завершения относи-
тельно длительных циклов или этапов подготовки, ха-
рактерных хроническим наращиванием тренировоч-
ных нагрузок. Аналогичных случаев на ранних этапах
подготовки, например, в начале подготовительного
периода, нами не отмечено.

Очевидно, что проявление данного феномена
возможно, кроме всего прочего, при хронической
кумуляции тренировочных эффектов в результате си-
стематических занятий, когда в организме сформи-
рованы глубокие функциональные изменения, лежа-
щие в основе тренированности.

Относительно длительное сохранение резуль-
тативности спортсменов в условиях продолжитель-
ного отдыха зафиксировано нами во многих видах
спорта. Учитывая, что в разных видах спорта исполь-
зуются различные частные критерии тренировочных
нагрузок, затрудняющие их обобщенный анализ, нам
представляется интересным сравнить динамику тре-
нировочных нагрузок у представителей циклических
локомоций в беге и плавании.

Как видно, нагрузка в микроциклах имеет ком-
плексный характер с преимущественным доминиро-
ванием одного или нескольких средств подготовки, и
есть основания полагать, что подобно тому, как оп-
ределенное сочетание разнонаправленных средств на
одном занятии может усиливать сдвиги, вызванные
предыдущими упражнениями, точно так же и соче-
тание разнонаправленных нагрузок в микроциклах
имеет подобную зависимость, способную усугуб-
лять утомление и вызывать далеко идущие функцио-
нальные и структурные перестройки.
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Рис. 1. Динамика результатов спортсмена М.
(мсмк, бег 110м с/б).

Рис. 2. Динамика результатов спортсмена П.
(кмс, плавание, 100 м брасс).

Рис. 3. Динамика результатов спортсменки К.
(мс, л/атл. - многоборье, соревнования проводились  в залах):

1 - прыжки в длину, 2 - прыжки в высоту,  3 - бег 600 м, 4 - бег 60 м с/б.

Рис. 4. Динамика результатов спортсмена Б.
(мс, прыжки с шестом).

Рис. 5. Динамика результатов спортсмена Г.
(мс, бег 1500м).
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Следует отметить, что в работах специалистов,
изучавших проблему детренированности [2], пред-
ставлены данные о том, что после длительной гипо-
кинезии (от 5 до 40 суток) спортсмены в ближайшем
периоде после возобновления тренировки показы-
вали обычные и даже рекордные для себя результа-
ты. Предположительно это объясняется тем, что ги-
покинезия способствует снятию утомления,
накапливающегося в различных формах во время
занятий, при этом, не нарушая связей, выработан-
ных в процессе тренировки.

Однако не указывается на длительность и ха-
рактер предшествовавших тренировочных нагрузок,
находились ли спортсмены в утомленном состоянии.

В этой связи уместно обратить внимание на
исследование Н.В. Зимкина и Ю.Н. Трифонова [1],
изучавших влияние тренировки на неспецифическую
устойчивость организма. Отмечая зависимость со-
противляемости организма к действию гипоксии,
рентгеновскому облучению и другим вредоносным
факторам от длительности предшествующей систе-
мы воздействий, авторы показали, что после прекра-
щения воздействий, сопротивляемость организма
продолжает повышаться, достигая своего максиму-
ма через две недели.

Такое улучшение результата или сохранение его
после некоторого перерыва, по-видимому, как обще-
биологическая закономерность является внешним вы-
ражением феномена "запаздывающей трансформа-
ции". Это подтверждает известную концепцию о
необходимой степени временного уменьшения объе-
ма тренировочной нагрузки перед демонстрацией
наиболее значимого спортивного результата.

Вместе с тем можно полагать, что эффект
"запаздывающей трансформации" не единственная
причина рассматриваемого феномена. Как указы-
валось выше, практически все случаи вынужденно-
го временного прекращения тренировки, последую-
щего сохранения и даже улучшения спортивного
результата связаны с травмами или болезнями. Од-
нако очевидно, что такое улучшение спортивного
результата неправомерно рассматривать с убывани-
ем двигательной активности, вынужденным отдыхом,
а это зачастую сопровождается улучшением резуль-
тативности. То есть не болезнь, а скорее отдых пози-
тивно влияет на спортивный результат. Это вполне
объяснимо, так как часто травмы и болезни являют-
ся закономерным итогом "перегрузки", особенно
если организм подвергается ей в течение достаточно
длительного времени. Так, показано, что при выпол-
нении чрезмерных для данного организма нагрузок
проявляется общебиологическая закономерность,
заключающаяся в том, что все приспособительные
реакции организма обладают лишь относительной
целесообразностью и даже сформировавшаяся дол-
говременная устойчивая адаптация к физическим на-
грузкам может иметь свою повышенную биологи-
ческую "цену" [5, 6]. При этом "цена" адаптации
может проявляться в двух различных формах. Во-пер-
вых, в прямом изнашивании функциональной систе-

мы, на которую при адаптации падает основная на-
грузка, в результате чего возможны прямые повреж-
дения структур организма. Во-вторых, "цена" адап-
тации может проявиться в нарушениях, возникающих
в функциональных системах, непосредственно не
связанных с физической нагрузкой, вследствие чего
возможны болезни.

Другим проявлением "цены" адаптации являет-
ся снижение иммунологической реактивности организ-
ма у спортсменов при достижении ими "пика" спортив-
ной формы в результате длительной тренировки.

В связи с этим весьма вероятно, что вынуж-
денный реабилитационный перерыв может не по-
влечь за собой утраты ряда сторон тренированнос-
ти, так как в результате предшествовавших нагрузок,
вызвавших хроническую кумуляцию тренировочных
эффектов, были созданы мощные предпосылки для
последующих адаптационных, восстановительных
процессов [7]. Можно также полагать, что в услови-
ях систематических нагрузок эффект сохранения или
даже улучшения спортивного результата после про-
должительного отдыха подобен такому известному в
спортивной практике явлению, как "суперкомпенса-
ция", когда после усиленного расходования рабочих
ресурсов организма, спустя некоторое время, наблю-
даются их мощное "сверхвосстановление" и прирост
спортивного результата.

Как следует из сказанного, на фоне длитель-
ной кумуляции следовых эффектов занятий, характе-
ризующих стадию долговременной адаптации, про-
должительность относительного отдыха ,
обеспечивающего положительный результат занятий
и условия для прогресса в спортивной деятельности,
может достигать в среднем 2-3 недель. По всей веро-
ятности, столь длительный интервал восстановитель-
ного отдыха возможен только по завершении круп-
ных этапов и периодов подготовки, когда в результате
систематической тренировки затронуты глубинные
адаптационные механизмы, ответственные за приспо-
собительные перестроения на уровне клеточных
структур организма.

Учитывая, что восстановление работоспособ-
ности организма после больших тренировочных на-
грузок является одной из сторон процесса адапта-
ции его к этим условиям, можно утверждать, что
интервал восстановительного отдыха, позволяюще-
го обеспечить столь необходимую преемственность
эффектов занятий, в конечном итоге зависит от сте-
пени, как утомления, так и напряжения адаптацион-
ных механизмов, вызванного серией занятий. В этой
связи соотношение нагрузки и отдыха в рамках мик-
ро-, мезо- и макроциклов должно быть различным.

Выводы.
Как показали результаты исследования, после

временного прекращения тренировочных занятий,
либо значительного снижения тренировочных нагру-
зок в рамках определенного времени, приобретен-
ный уровень тренированности в основном сохраня-
ется или даже позволяет улучшать результат, как
правило, в течение нескольких недель.
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В этой связи весьма интересную информацию,
углубляющую наши представления о закономернос-
тях долговременной кумуляции следовых эффектов
занятий, представляют случаи, когда относительно
продолжительный отдых или иной перерыв не ска-
зался отрицательно на индивидуальных достижениях
и, более того, способствовал их улучшению. Таких
на первый взгляд парадоксальных случаев известно к
настоящему времени вполне достаточно, чтобы мож-
но было говорить об определенной тенденции.

Дальнейшее изучение закономерностей взаи-
модействия ближайших и следовых эффектов заня-
тий в различных структурных звеньях тренировоч-
ного процесса позволит составить более глубокое и
целостное представление о закономерностях постро-
ения спортивной тренировки, в том числе о реализа-
ции принципа ее непрерывности.
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МЕТОДЫ ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА В
СИСТЕМЕ ГОДИЧНОЙ ПОДГОТОВКИ

Люгайло С. С.
Донецкий государственный институт здоровья,

физической культуры и спорта
Областной центр спортивной медицины г. Донецка

Аннотация. Представлена динамика тестов экспресс-диаг-
ностики функциональных состояний спортсменов высокого
класса в цикле годичной подготовки. Определены сенситив-
ные периоды для проведения профилактических мероприя-
тий ожидаемого утомления и снижения уровня резерва адап-
тации . Восстановительные мероприятия  проводятся по
окончании осеннего и весеннего соревновательного перио-
да, а превентивные меры следует проводить по окончании
этапа вхождения в спортивную форму.
Ключевые слова: спортсмены высокого класса, функциональ-
ные состояния, экспресс-тестирование, цикл годичной под-
готовки.

Анотація. Люгайло С.С. Методи експрес-тестування функц-
іональних станів спортсменів високого класу в системі річно-
го тренування. Представлена динаміка тестів експрес-діаг-
ностики функціональних станів спортсменів високого класу
в циклі річної підготовки. Визначено сенситивні періоди для
проведення профілактичних заходів очікуваного стомлення
й зниження рівня резерву адаптації. Відбудовні заходи про-
водяться по закінченні осіннього й весняного змагального
періоду, а превентивні міри варто проводити по закінченні
етапу входження в спортивну форму.
Ключові слова: спортсмени високого класу, функціональні
стани, експрес-тестування, цикл річної підготовки.
Annotation. Lugaylo S.S. Methods express of testing of the
functional states of sportsmen of high class in the system of the
annual training. The dynamics of tests of express of diagnostics of
the functional states of sportsmen of high class is presented in
cycle of annual preparation. The sensitive terms for holding
preventive provisions of expected fatigue and lowering of a level
of a redundancy of acclimatization are defined. Regenerative
provisions are carried out after the terminal of the autumn and
spring competitive term, and preventive standards should be carried
outafter the terminal of a stage of intromission in the sports form.
Keywords: sportsmen of high class, functional states, express
of testing cycle of annual preparation.

Введение.
Продуктивное развитие теории подготовки

спортсменов во многом обусловлено правильным
выбором стратегических направлений ее дальнейшего
совершенствования, выявлением резервов, заложенных
в их разработке. Одним из них является - стремление к
строго сбалансированной системе тренировочных и
соревновательных нагрузок, отдыха, питания, средств
восстановления, стимуляции работоспособности и
мобилизации функциональных резервов [11].

Реализация мероприятий, составляющих дан-
ное направление возможна при тесном сотрудниче-
стве тренерского состава со спортивными медиками.
Резервы повышения эффективности тренировочного
процесса заложены во внедрении программы превен-
тивной реабилитации функциональных состояний
спортсменов. Которая должна проводиться, не только
с учетом специфики вида спорта, но и направленнос-
ти нагрузок в каждом структурном образовании тре-
нировочного процесса [11, 12, 13, 15].

Даже в случае рационального планирования
нагрузок, постоянного контроля за развитием про-
цессов утомления и восстановления в условиях со-
временной тренировочной и соревновательной дея-
тельности далеко не всегда удается избежать
перегрузок и переутомления, что чревато развити-
ем перетренированности – явления, способного ска-
заться не только на эффективности процесса подго-
товки, но и здоровье спортсмена. В случае, если
методы текущего контроля позволяют своевремен-
но выявить развитие переутомления и откорректи-
ровать тренировочные и соревновательные нагруз-
ки,  реализовать комплекс эффективных
восстановительных процедур, то можно не только
предотвратить негативные явления, но и обеспечить
развитие явления суперкомпенсации как реакции на
чрезмерные нагрузки, приведшие к переутомлению.
Если своевременно не внести коррективы в процесс
подготовки, то неизбежно развитие перенапряжения
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со всеми вытекающими негативными последствия-
ми [8, 11, 15, 16].

На данном этапе особое место отводится доно-
зологической диагностике состояний, которые находят-
ся между тонкой гранью «норма-патология». Данный
вид диагностики позволяет активно выявлять группу
лиц в состоянии предболезни и принимать меры к пре-
дупреждению и развитию данных состояний [2, 12].

Теоретико-методический материал, развиваю-
щий и обобщающий опыт подготовки спортсменов,
позволяет оптимизировать учебно-тренировочный
процесс на основе индивидуального подхода. Совре-
менная структура врачебно–педагогического контро-
ля, включающая оперативное, текущее и как результат
– этапное наблюдение за функциональным, психоло-
гическим состоянием спортсменов опирается на ряд
тестов. Анализируя данные, полученные в результате
тестирования можно строить прогноз касательно ожи-
даемых результатов соревновательной деятельности,
решать вопрос об индивидуальной переносимости
физических нагрузок, а также планировать мероприя-
тия по восстановлению [9, 12]. Совершенствование ме-
ханизмов управления тренировочным процессом в
спорте необходимо связывать с разработкой объектив-
ных, информативных, доступных в использовании, крат-
косрочных и бескровных тестов.

Нами ранее предложены, внедрены и опро-
бованы в практике врачебно-педагогического конт-
роля тесты экспресс-диагностики функциональных
состояний спортсменов, применяемые ранее только
в стоматологии. Тест резистентности эмали зубов и
тест витальной окраски гликогена десны. Проведен
ряд исследований, в результате, которых была выяв-
лена их информативность, определена зависимость
данных тестирования от спортивного стажа, уровня
тренированности, квалификации спортсменов, а так-
же определены возрастные границы их информатив-
ности [12, 13, 14].

Результаты функционального состояния полос-
ти рта у спортсменов высокой квалификации, которые
напрямую зависят от состояния всего организма, явля-
ются вторичными, а не самостоятельными, так как за-
висят от ряда эндогенных и экзогенных факторов.

Анализ литературных источников и докумен-
тальных материалов показал, что состояние зубов у
лиц, занимающихся лечебной физкультурой, лучше,
чем у спортсменов. Было выявлено, что стоматоло-
гическая заболеваемость у спортсменов увеличива-
ется по мере увеличения спортивного стажа и
спортивной квалификации. Так, процент нуждающих-
ся в лечении у начинающих спортсменов равен 20%,
а количество кариозных зубов на одного человека в
среднем составляет 1, 3 зуба. У мастеров спорта дан-
ные показатели равны соответственно 80 %, при ко-
личестве больных зубов 4, 5 [4, 18]. Также было отме-
чено, что в группу риска чаще входят спортсмены,
занимающиеся игровыми видами спорта. Сравнивая
показатели стоматологической заболеваемости у
спортсменов, тренирующих комплекс физических
качеств (игровые виды спорта) и спортсменов, тре-

нирующих силу (тяжелая атлетика), получили следу-
ющие величины. В первой группе количество нуж-
дающихся в санации на 100 обследованных равня-
лось 82, при среднем числе кариозных зубов на
одного спортсмена 4,0 зуба. Во второй группе коли-
чество нуждающихся из 100 обследованных равня-
лось 25 человек, при среднем количестве кариозных
полостей на одного спортсмена 0,8-1 зубов [4, 18].
Повышенная заболеваемость в группе спортсменов,
занимающихся игровыми видами спорта, связана с
изменениями в организме, происходящими под вли-
янием физических и эмоциональных нагрузок, что
приводит к угнетению неспецифических факторов
защиты и нарушению иммунитета [1, 2, 3, 7].

Стоматологическая заболеваемость возника-
ет вследствие нарушения электролитного обмена у
спортсменов, тренирующихся в ациклических видах
спорта, где происходит быстрое чередование нагру-
зок аэробного и анаэробного характера с интервала-
ми активного отдыха. При данном характере работы
снижается количество энергетических субстратов,
отмечается потеря организмом солей кальция, фос-
фора, калия и особенно фтора, который предотвра-
щает развитие кариозного процесса [5, 4].

Ранее нами было отмечено, что наибольшее
число спортсменов имеет выраженную патологию
зубов при хроническом физическом напряжении. На
состояние полости рта оказывает влияние порой не
обоснованный прием фармакологических препара-
тов. В возрасте до 25 лет отмечается наибольший
процент распространенности и интенсивности забо-
левания кариесом зубов. После указанного возраста
функциональная кислотоустойчивость эмали зубов
повышается, зуб становится менее восприимчивым
к воздействию разрушающих факторов. Поэтому
проблема антикариесной профилактики отходит на
второй план [10,14]. После 25-летнего возраста отме-
чается повышение процента заболеваемости слизи-
стой полости рта [3, 12, 14]. Следует особо отметить,
что в 90 % случаев патология мягких тканей полости
рта связана с воспалением, вызванным большими
или максимальными физическими нагрузками. На
их фоне происходит снижение рН (водородный по-
казатель) слюны в кислую сторону, увеличение вяз-
кости слюны, изменение ее буферных свойств, сни-
жение активности лизоцима слюны и уровня IgA
ротовой жидкости [3, 5, 7, 12, 13]. Особое место в воз-
никновении стоматологической патологии отводит-
ся картизолу, который обеспечивает адаптацию орга-
низма к мышечной деятельности. При повышенном
содержании уровня данного гормона частота забо-
леваний десен увеличивается в 3 раза [14].

Закономерность формирования адаптации к
факторам тренировочного воздействия и становле-
ния различных составляющих спортивного мастер-
ства предусматривают на каждом новом этапе со-
вершенствования предъявление к организму
спортсменов требований близких к пределу его фун-
кциональных возможностей, что имеет решающее
значение для эффективного протекания приспосо-
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бительных процессов [9]. Это предопределяет важ-
ность соблюдения принципа увеличения нагрузки до
максимальных величин. Поэтому работа и отдых в
спортивной подготовке регламентируются таким
образом, чтобы обеспечить оптимальное развитие
качеств и способностей, определяющих оптималь-
ный уровень спортивного мастерства в конкретном
виде спорта. Это предполагает, что повторные заня-
тия в микро- и даже мезоциклах могут проводиться
как при повышенной или восстановившейся рабо-
тоспособности, так и при различных степенях утом-
ления спортсменов [9, 11, 16]. Научно обоснован тот
факт, что, наибольшее количество перетренирован-
ных спортсменов встречается в тех видах спорта, в
которых выполняются большие объемы однонаправ-
ленной работы - велоспорт, гребля (до 50 %). В
спортивных играх и единоборствах количество пере-
тренированных спортсменов было незначительным
[11]. Учитывая, что одним из ведущих звеньев опре-
деляющих успешность реабилитационных меропри-
ятий, является коррекция объема и интенсивности
физических нагрузок, справедливо было проследить
динамику показателей тестов резистентности эмали
зубов и окраски гликогена десны, на различных эта-
пах годичной подготовки. Что и определило цель дан-
ного исследования.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического
воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель исследования - путем анализа данных экс-

пресс - тестирования функциональных состояний у
спортсменов высокого класса, определить периоды сен-
ситивные к проведению превентивно – реабилитаци-
онных мероприятий в годичном цикле подготовки.

Предмет исследования – динамика показате-
лей функциональной кислотоустойчивости эмали
зубов и уровня гликогена десен в периоде годичной
подготовки у спортсменов высокого класса.

Методология исследования базировалась на
следующих положениях. В течение годичного цикла
подготовки спортсменов проводился врачебно- пе-
дагогический контроль, углубленное медицинское
обследование, текущее наблюдение за игроками в
рамках недельного микроцикла. У футболистов клуб-
ных команд города были зарегистрированы конт-
рольные показатели, характеризующие функцио-
нальное состояние спортсмена: физиологические
характеристики систем дыхания, энергообеспечения,
кардиореспираторной, кислородотранспортной, в
условиях аэробной, анаэробной и смешанной про-
изводительности с помощью клинико-лабораторных
методов, экспресс- тестирования. Тесты резистент-
ности эмали зубов и витальной окраски гликогена
десны применяются нами с 2000 года для определе-
ния функционального состояния спортсменов. Про-
стота методик, короткое время проведения, финан-
совая экономичность, бескровность и высокая
информативность. Делают их максимально удобны-
ми для оперативного и текущего наблюдения, во вре-

мя проведения углубленного этапного контроля ин-
формативно расширяют диагностические возмож-
ности, позволяя диагностировать патологическое со-
стояние на стадии предвестников заболевания, когда
внешние признаки еще отсутствуют (доназологичес-
кая диагностика).

Тест резистентности эмали зубов (ТЭР) - ос-
нован на изменении функциональной кислотоус-
тойчивости эмали зубов при увеличении физичес-
кой и психоэмоциональной нагрузки и ее
способности возвращаться до уровня исходных ве-
личин в период восстановления. Мобильным ком-
понентом является зубной ликвор, применяется для
определения резерва адаптации, степени адекватно-
сти физической нагрузки.

Тест витальной окраски гликогена десны (ТОГ)
- основан на определении уровня гликогена десны
(путем окрашивания), применяется для оценки на-
личия признаков утомления, напряжения адаптаци-
онных систем организма. Мобильный компонент –
система гиалуроновая кислота-гиаулоронидаза.

Результат исследования.
В исследовании принимали участие 186 фут-

болистов высокого класса (мужчины), в возрасте от
19 до 27 лет, спортивный стаж - 10 лет и более. Эксп-
ресс - тестирование проводилось в рамках оператив-
ного, текущего, этапного врачебно-педагогического
контроля. На всех периодах и этапах годичной подго-
товки: подготовительном, соревновательном, вспо-
могательном. В соответствии с программой подго-
товки спортсменов в годичном цикле и учетом
календарного плана кубковых матчей чемпионата
страны. Виды контроля за функциональным состоя-
нием спортсменов представлены в таблице 1.

Оценка функционального состояния по пока-
зателям тестов экспресс-диагностики проводилась до
и после тренировки. Качественные критерии оценки
– резистентность эмали зубов (тест ТЭР), уровень
гликогена десны (тест ТОГ). Количественная оценка
– количество спортсменов у которых имелись откло-
нения от индивидуальной нормы, в процентном со-
отношении от общего числа обследованных. Особую
практическую значимость представляет повторяю-
щаяся закономерность характера ответной реакции
от исходного уровня состояния усталости, началь-
ных признаков физического утомления.

По результатам исследования резистентности
эмали зубов в начале цикла годичной подготовки все
исследованные спортсмены были разделены на две
группы. В первую группу вошло 33 (17,7%) челове-
ка, у которых исходные показатели резистентности
эмали были низкими, в период восстановления очень
медленно возвращались к начальным величинам.
Вторую группу составили спортсмены 133 (72,3%)
имеющие высокие или средние показатели резистен-
тности - вариант индивидуальной нормы, которые в
период восстановления после нагрузки быстро воз-
вращались до величины индивидуального ответа на
воздействие. Тем же способом проводился монито-
ринг показателей уровня гликогена десны. По резуль-
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Таблица 1
График проведения врачебно-педагогического контроля в годичном цикле подготовки 

Название периода и его этанов Длительность Вид врачебно- педагогического 
контроля 

Подготовительный: с 1 января по 20 марта Этапный, текущий, оперативный 
- Вводной и общей подготовки С 1 января по 15 февраля Этапный – углубленное мед. 

обследование 
Специальной и 
предсоревновательной подготовки  

С 15 февраля по 20 марта Текущий, оперативный 

Соревновательный период С 20 марта по конец ноября Этапный, текущий, оперативный 
Этап вхождения в спортивную 
форму 

С 20 марта по 15 апреля Текущий, оперативный 

Этап сохранения спортивной 
формы 

С 15 апреля по конец ноября Этапный - сентябрь, ноябрь 
Текущий - каждый месяц 

Переходный период С конца ноября по конец декабря Текущий, оперативный 
Растренировки или регенерации До середины декабря оперативный 
Активного отдыха До конца декабря текущий 

 
Таблица 2 

Данные экспресс-тестирования на этапах годичной подготовки 
Периоды годичной подготовки 

Подготовительный Соревновательный Переходный 
Вводный 
этап 

Этап 
спецподготовки 

Вхождение 
в спорт 
форму 

Этап поддержания 
спортивной формы 

Этап 
регенерации 

Активный 
отдых 

Человек, % 

 
 
 

Крите- 
рии 
оценки 

 
Человек, % 

 
Человек, % Человек, 

% Весна Отпуск Осень 
Человек, % Человек, 

% 
Тест 
ТЭР (N) 

82,3 (153) 80 
(149) 

78 
(145) 

55 
(102) 

- 53 
(99) 

63 
(117) 

- 

Тест 
ТЭР, 
Pat 

17,7 
(33) 

20 
(37) 

22 
(41) 

45 
(84) 

- 47 
(87) 

37 
(69) 

- 

Тест 
ТОГ (N) 

89  
(166) 

85 
(158) 

84 
(156) 

53 
(99) 

85 
 

51 
(95) 

61 
(114) 

- 

Тест 
ТОГ, 
Pat 

11 
(20) 

15 
(28) 

16 
(30) 

47 
(87) 

15 
 

49 
(91) 

39 
(72) 

- 

 

татам тестирования на начало спортивного сезона
все обследованные разделены на две группы. Пер-
вая группа – 20 (11%) человек, у которых определял-
ся исходный уровень гликогена. Вторая группа -166
(80%) человек, у которых гликоген отсутствовал, не-
значительно повышаясь на максимуме нагрузки, в
период восстановления возвращался к исходным
показателям. Следует особо отметить, что предста-
вители первой группы - спортсмены, состоящие на
диспансерном учете по поводу стоматологической
патологии, которая являлась «маркером» общего
состояния. По результатам врачебного наблюдения,
проводимого в соответствии с вышеуказанным пла-
ном была составлена таблица 2.

Анализируя данные, полученные в течение
годичного наблюдения, мы получили представление
о динамике данных экспресс - тестирования функци-
онального состояния спортсменов. Показатели ре-
зистентности эмали имели достоверную тенденцию
к снижению от 82,3% - в начале годичного цикла до
53% по окончании осеннего круга соревновательно-
го периода. Особо отмечаем факт, что до этапа под-
держания спортивной формы показатели снижались

от этапа к этапу на 1-2%, а к концу весеннего круга,
отмечено резкое снижение до 55%. Это явно указы-
вает на тот факт, что высокотренированные спорт-
смены длительное время могут работать в очень ин-
тенсивном  режиме, восстанавливаясь
прямопропорционально уровню тренированности.
И только в период активной соревновательной дея-
тельности задействованы резервы адаптации, что и
приводит к снижению резистентности эмали и орга-
низма в целом.

Динамика экспресс – тестирования посред-
ством изменения уровня гликогена десны, которая ха-
рактеризует наличие признаков физического напря-
жения и утомления была следующей: стойкий уровень
показателей до окончания первого этапа соревнова-
тельного периода (этап вхождения в форму), прирост
патологии от 11% до 16% с резким увеличением про-
цента лиц с предвестниками патологии до 45% к кон-
цу весеннего круга чемпионата. Улучшением показа-
телей после летнего отпуска - 15% патологии, с резким
ухудшением показателей - 47%, в конце осеннего кру-
га соревновательного периода и незначительное улуч-
шение показателей в переходном периоде.
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Такая картина обусловлена высокой приспо-
собительной способностью организма высокотрени-
рованных спортсменов к соревновательным нагруз-
кам. Резкий прирост процента лиц с предвестниками
патологии свидетельствует о напряжении системы
адаптации в связи с ростом психоэмоциональной и
физической нагрузок соревновательного периода.
Гормональные и нейрогенные факторы приводят к
накоплению продуктов метаболизма систем энерго-
обеспечения, снижению буферных свойств крови и
ротовой жидкости, росту уровня кортизола, как ре-
зультат нарушения проницаемости сосудистой стен-
ки, повышенной продукции гликогена десны.

Выводы.
В процессе решения поставленных задач и

достижения цели исследования, путем анализа дина-
мики регистрируемых данных были определены сен-
ситивные периоды для проведения превентивно-ре-
абилитационных мероприятий,  то есть
профилактических мероприятий ожидаемого утом-
ления и снижения уровня резерва адаптации до того,
как появились клинические проявления данной па-
тологии. Если восстановительные мероприятия про-
водятся по окончании осеннего и весеннего кругов
соревновательного периода, то превентивные меры
следует проводить по окончании этапа вхождения в
спортивную форму, перед этапом поддержания
спортивной формы - середина апреля и соответствен-
но в осеннем круге соревновательного периода –
середина октября.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
методы экспресс-тестирования функциональных со-
стояний спортсменов высокого класса в системе го-
дичной подготовки.

Литература
1. Апанасенко Г., Морозов Н. Современные подходы к оценке
состояния здоровья спортсмена и его коррекция //Лiки
України. – 2002. - №9. - С. 52-54.

2 . Безруков В.М. Справочник по стоматологии. - М.: «Ме-
дицина», 1998. - 656 с.

3 . Боровский Е В., Иванов В.С., Максимовский Ю.М., Мак-
симовская Л.Н. Терапевтическая стоматология. - М., 2002.
– С.452-456.

4 . Воробьев В.С., Лагутина Н.Я., Кирюхина С.А. Некото-
рые особенности стоматологических заболеваний  у
спортсменов // Стоматолог – 2002. - №3. С. 52-54.

5 . Гамзаев Б.М. О роли зубного ликвора в кариозном про-
цессе. //Стоматолог. – 2004. - №5. – С.4-5.

6 . Гребняк В.П. Проблемы функционального контроля при
подготовке спортсменов // Теория и практика физичес-
кого ввоспитания. – 2005. - №3. - С.141-144.

7 . Левин М.Я. Показатели местного иммунитета полости
рта у спортсменов  с воспалительными заболеваниями
парадонта // Парадонтология. – 2000. - №1. - С. 19-20.

8 . Лисенчук Г.А. Управление подготовкой спортсменов фут-
болистов. – Киев: «Олимпийская литература», 2003. –
С.128-176.

9 . Макарова Г.А. Спортивная медицина. - М.: 2004. - С.
261-278.

10.Окушко В.Р. Физиология эмали. – Кишенев: «Штиннца», 1998.
11.Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олим-
пийском спорте. – Киев, 2004.

12.Соколова Н.И., Люгайло С.С. Спорт высших достижений
и актуальные вопросы стоматологической превентоло-

гии // Физическое воспитание студентов творческих спе-
циальностей. – 2007. - № 4. - С. 63 – 69.

13.Соколова Н.И., Люгайло С.С. Экспресс- диагностика фун-
кционального состояния спортсменов высокой квалифи-
кации тестами витальной окраски гликогена десны // Ак-
туальные проблемы  научно- методического и
медико-биологического обеспечения спортивной подго-
товки. -Донецк, 2004.

14.Соколова Н.И., Люгайло С.С. Лечение и профилактика
«индикаторных» состояний полости рта у ветеранов
спорта //Актуальные проблемы научно-методического
обеспечения и спортивной подготовки. - Донецк: Город-
ская типография, 2004.

15.Соломко В.В., Лисенчук Г.А., Соломко О.В. Футбол. –
Киев: «Олимпийская литература», 1997.

16.Уилмор Дж.Х., Костил Д.Л. Физиология спорта и двига-
тельной деятельности. – Киев: Олимпийская литература,
1997. - 503 с.

17 .Флешер Г.М. Нежелательные эффекты, возникающие в
полости рта при приеме лекарственных препаратов //Сто-
матолог – 2005. - №6. – С.7-14.

18.Янышева Н.П. Связь стоматологической патологии с пе-
ренапряжением у спортсменов //Физиология, бальнеоло-
гия и реабилитация. – 2003. - №5. - С. 34.

Поступила в редакцию 17.11.2007г.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ЕНЕРГОВИТРАТ ГРАВЦІВ, ЯКІ

СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ З РІЗНИХ ВИДІВ
СПОРТИВНИХ ІГОР

Максименко І.Г.
Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка

Анотація. В статті представлено результати аналізу літера-
турних джерел з проблеми дослідження витрат енергії спорт-
сменами. Наведено показники витрат енергії, встановлені
вітчизняними вченими. Представлено кількісні параметри
енергетичних витрат, здобуті зарубіжними спеціалістами.
Наведено результати анкетування та опитування провідних
фахівців, тренерів та спортсменів. Досліджено параметри
енерговитрат гравців на етапах багаторічної підготовки у
міні-футболі.
Ключові слова: енергія, гравці, дослідження, параметри,
організм, витрати, маса.
Аннотация. Максименко И.Г. Исследование особенностей
энергозатрат игроков, которые специализируются в разных
видах спортивных игр. В статье представлены результаты
анализа литературных источников по проблеме исследова-
ния затрат энергии спортсменами. Приведены показатели
затрат энергии, установленные отечественными учеными .
Представлены количественные параметры энергетических
затрат, полученные зарубежными специалистами. Приведе-
ны результаты анкетирования и опроса ведущих специалис-
тов, тренеров и спортсменов. Исследованы параметры энер-
гозатрат  игроков на этапах  многолетней подготовки  в
мини-футболе.
Ключевые слова: энергия, игроки, исследование, парамет-
ры, организм, расходы, масса.
Annotation. Maxymenko I.G. The researching of the energy
expense’s peculiarities of players in different team games. The
analysis of research literature on energy expense by sportsmen
is presented in the article. The figures of energy expenses found
out by Ukrainian and foreign scientists are given in the article.
Results of questioning and interrogation of leading experts,
trainers and sportsmen are reduced. Parameters of power inputs
of players at stages of perennial preparation in mini-football
are investigated.
Key words: energy, players, researching, parameters, organism,
expenses, weight.
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Вступ.
Загальновідомо, що одним з чинників, який

впливає на якість змагальної та тренувальної діяльності
у будь-якому виді спорту, є особливості процесів енер-
гозабезпечення тих, хто займається [1-6]. Так, організм
спортсменів спроможний виконувати роботу з необ-
хідними обсягом та інтенсивністю лише за умов, коли
його забезпечено адекватною кількістю енергії [4, 6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій [1-6]
свідчить про те, що у сучасній спортивній науці та
практиці досить актуальною є проблема визначення
кількісних параметрів енерговитрат тих, хто займаєть-
ся різними видами спорту. Слід відзначити, що енер-
гію прийнято вимірювати в калоріях, кілокалоріях
(кал, ккал) або в джоулях, кілоджоулях (Дж, кДж).
Досить гострою є проблема підрахунку ккал, які не-
обхідні не тільки для повноцінної життєдіяльності, а й
для забезпечення ефективної тренувальної та зма-
гальної діяльності тих, хто спеціалізується у різних
видах спортивних ігор.

За думкою провідних фахівців, встановлення
кількісних показників енерговитрат дозволяє не тільки
керувати тренувальним процесом, а й здійснювати
складання якісного раціону харчування та визначати
індивідуальні потреби спортсмена, пов’язані із вжи-
ванням дозволених засобів стимуляції й відновлення
працездатності.

Роботу виконано у відповідності із темою 2.2.3
«Удосконалення підготовленості спортсменів різної
кваліфікації в групах видів спорту» Зведеного плану
НДР Мінсім’ямолодьспорту України у сфері фізич-
ної культури і спорту на 2006-2010 роки.

Формулювання мети роботи.
Вищевказане обумовило мету дослідження –

на основі аналізу матеріалу літературних джерел виз-
начити особливості енерговитрат спортсменів, які
спеціалізуються з різних видів спорту (у тому числі –
у спортивних іграх).

Результати дослідження.
Як свідчать дані літературних джерел, у галузі

вивчення особливостей енерговитрат організму
спортсменів під впливом фізичних навантажень як
вітчизняними, так й зарубіжними вченими проведе-
но низку досліджень [1, 4-6].

Щоденні загальні витрати енергії спортсмена,
за думкою фахівців [4, 5], складаються з трьох компо-
нентів: витрат енергії у спокої (ВЕС), витрат для забез-
печення життєдіяльності організму, витрат на виконан-
ня фізичних вправ та здійснення будь-якої рухової
активності. Витрати енергії у спокої залежать від маси
та віку спортсмена; ці витрати пропонується розрахо-
вувати на основі використання таблиця 1 [4].

За даними досліджень А.А. Віру [1], енерге-
тичні витрати в організмі слід розділяти на дві групи:

1) витрати, пов’язані з основним обміном
енергії – кількість енергетичних ресурсів, необхідних
для підтримки життєдіяльності організму;

2) додаткові витрати енергії – витрати, пов’я-
зані з виконанням будь-яких актів життєдіяльності (у
тому числі – фізичних вправ).

А.А. Віру стверджує, що кількісні показники
витрат енергетичних ресурсів, необхідних для основ-
ного обміну, в середньому, становлять 1,1 – 1,25
ккал·хв-1 або 1700-1800 ккал на добу.

У той же час, кількісні параметри витрат
енергії, необхідної для забезпечення життєдіяльності
та виконання фізичних навантажень, лімітуються низ-
кою чинників, провідними серед яких є: маса, вік, зріст,
рівень кваліфікації, режим дня та особливості харчу-
вання спортсмена; кліматичні умови; а також обсяг,
інтенсивність та спрямованість навантажень [6]. Тому
підрахунок енерговитрат слід здійснювати на основі
використання диференційованого підходу – з враху-
ванням виду спорту, яким займається піддослідний.
Таку тезу підтверджено низкою експериментальних
досліджень. За результатами досліджень провідних
вчених енергетичні потреби організму спортсменів,
пов’язані з виконанням фізичних навантажень, виз-
начаються особливостями механізмів енергозабезпе-
чення, які задіяно під час роботи.

Аналіз досліджень зарубіжних вчених, пов’я-
заних з вивченням проблеми енерговитрат спорт-
сменів, дозволив встановити наступне.

Джулі Х. Бернс та Кеті Енгельберт-Фентон [4]
стверджують, що тренувальна та змагальна діяльність
в баскетболі забезпечується енергоресурсами, пере-
важно, на основі використання трьох енергетичних
систем: аденозинтрифосфат – креатинфосфат (АТФ-
КФ) – фосфагенна система, система молочної кис-
лоти (анаеробний гліколіз), окислювальна система
(аеробна система). За даними авторів, кожна з сис-
тем „підключається” згідно з фізіологічними потре-
бами гравців у будь-який час. При цьому, таке
„підключення” лімітується інтенсивністю та часом ви-
конання навантажень.

У той же час, J. Brotherhood [4] вказує, що по-
треби баскетболістів у енергії залежать від низки фак-
торів, провідними серед яких є „...розміри тіла й рівень
рухової активності гравців”. Фахівець стверджує, що
юній баскетболістці-початківцю, яка тренується кожен
день по 60 хвилин, необхідно лише 2000 ккал, а чолов-
іку – професійному гравцеві – приблизно 6000 ккал.

За даними M.Williams [4], можна визначити
кількість калорій, витрачених під час гри баскетболі-
стами, спираючись на показники табл. 2. Як видно з
табл., витрати енергії залежать від маси тіла баскет-
боліста та часу знаходження гравця на майданчику.

L.Bucci ,F. Katch та C.Rosenbloom [4] стверд-
жують, що в бейсболі витрати енергії залежать від
амплуа, маси гравців та часу знаходження на май-
данчику. Вони вказують на те, що під час гри організм
пітчерів спалює енергії більше, ніж організм польо-
вих гравців. За результатами досліджень цих фахівців
втрати енергії пітчера масою 183 фунта за 1 хв рухо-
вої активності під час гри складають 7,5 ккал (900 ккал
за 2 год), а польового гравця з такою ж масою – 5,1
ккал (612 ккал за 2 год) відповідно. В якості порівнян-
ня вчені наводять показники енерговитрат тенісиста
масою 183 фунта, які дорівнюють 11,9 ккал за 1 хв або
1428 ккал за 2 год.
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Таблиця 1 
Витрати енергії у спокої, ккал (за К. Розенблюм, 2005) 

Вік, років Чоловіки Жінки 

10-18 (17,5·МТ*)+651 (12,2·МТ)+746 

18-30 (15,3·МТ)+679 (14,7·МТ)+496 

30-60 (11,6·МТ)+879 (8,7·МТ)+829 
*МТ – маса тіла у кілограмах. 

 

Таблиця 2
Витрати енергії діючих баскетболістів

– за 1 хв гри (за M.Williams, 1999)
Маса тіла 
кг фунти Енергія, кал·хвˉ¹ 

55 120 7,8 
59 130 8,5 
64 140 9,2 
68 150 9,9 
77 170 11,2 
82 180 11,9 
86 190 12,5 
91 200 13,2 
95 210 13,8 
 

Спираючись на результати аналізу зарубіжних
літературних джерел, слід відзначити, що дані про
енерговитрати тих, хто займається такими видами
спорту, як волейбол, легка атлетика, лижний спорт,
плавання, футбол, міні-футбол та хокей або зовсім
відсутні, або носять фрагментарний характер. Так,
B.Black, J.Berning [4] визначили, що добові потреби в
енергії для волейболістів, які інтенсивно тренуються
2 рази на день, складають приблизно 3500 ккал. Фахівці
стверджують, що споживання енергії у волейболі
пропорційно амплуа, масі гравців та часу знаходжен-
ня на майданчику. Більш об’єктивна інформація, яка
стосується витрат енергії волейболістами або волей-
болістками під час змагань, відсутня.

Дослідження зарубіжних вчених, присвячені
проблемам вивчення особливостей витрат енергії у
футболі, носять неупорядкований та фрагментарний
характер. Загальновідомо, що під час гри у футбол
задіяно як анаеробний, так й аеробний механізми
енергозабезпечення [1, 4, 6] організму спортсменів.
За даними B.Ekbolm та J.Bangsbo et al. [4], кількісні
параметри енерговитрат лімітуються відстанню, яку
долає гравець протягом матчу (90 хв), амплуа та ма-
сою спортсмена. Вчені свідчать про те, що найбіль-
шу відстань у матчі – 9-11 км – долають напівзахис-
ники (які на довгих відрізках рухаються, переважно, з
невеликою швидкістю); нападники найчастіше у грі
пересуваються з високою швидкістю. Найменше у
матчах пересуваються центральні захисники. За да-
ними М.Маседоніо [4], біля 60% загального обсягу

(9-10 км) пересувань під час гри футболісти викону-
ють за рахунок повільного бігу. J.Bangsbo [4] визна-
чив, що на протязі усього матчу загальний час вико-
нання навантажень високої  інтенсивності,  в
середньому, у висококваліфікованих футболістів скла-
дає 7 хв (враховуючи 19 прискорень – по 2 с кожне).

Фахівці стверджують, що, наприклад, фут-
боліст масою 75 кг, в середньому, за гру втрачає 1530
ккал (17 ккал·хв-1). У той же час K.Clark [4] встановив,
що професійний гравець у футбол споживає на добу
від 2033 до 3923 ккал. Згідно результатів дослідження
C.Williams, C.Nicholas [4], добові енергетичні потре-
би гравців у футбол під час інтенсивних тренувань
складають: у чоловіків – 47-60 ккал·кг-1, у жінок – 45-
50 ккал·кг-1.

Надаючи характеристику результатам розв’я-
зання проблеми дослідження особливостей енерго-
витрат організму футболістів під впливом різних на-
вантажень, слід відзначити, що в сучасній спортивній
науці практично відсутні дані про вирішення аналог-
ічної проблеми у міні-футболі – виді спорту, який
останнім часом набуває все більшої популярності в
усьому світі. Про невирішення цієї проблеми пере-
конливо свідчать результати аналізу низки як вітчиз-
няних, так й зарубіжних літературних джерел [1, 3-6].

Хокей із шайбою фахівці вважають найбільш
швидкісним серед усіх спортивних ігор. При цьому,
за даними C.Akermark et al. та M.Houston [4] енер-
гією під час гри організм хокеїстів забезпечують як
анаеробний, так й аеробний механізми ресинтезу
АТФ. Вчені відзначають, що, в середньому, на добу
гравці у хокей витрачають 3000-6000 ккал та
більше.P.Paul, A.Snyder [4] свідчать про те, що хокеї-
сту масою 68 кг (150 фунтів) потрібно біля 5400 ккал
на добу (72 ккал·кг-1).

За даними досліджень E.Coleman, S.Nelson-
Steen та M.Williams [4], гравці в хокей з масою тіла від
82 до 95 кг (180-210 фунтів) за 45 хв інтенсивних на-
вантажень спалюють 544-630 ккал (12-14 ккал·хв-1).

Висновки:
1. Аналіз великої кількості літературних дже-

рел, анкетування та опитування провідних фахівців,
тренерів та спортсменів дозволили встановити, що
проблема визначення кількісних параметрів енерго-
витрат гравців, які спеціалізуються у різних видах
спортивних ігор, є недостатньо вирішеною. Так, до
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цього часу чітко не визначено показники витрат
енергії спортсменів різного віку та кваліфікації (які
спеціалізуються у баскетболі та футболі) під час ви-
конання фізичних навантажень різної спрямованості
– у цьому напрямку проведено лише фрагментарні
дослідження. Крім того, на сучасному етапі розвит-
ку міні-футболу досить актуальною залишається про-
блема дослідження параметрів енерговитрат гравців
на етапах багаторічної підготовки.

2. Викладене вище дозволяє стверджувати про
необхідність пошуку шляхів вирішення проблеми
дослідження енерговитрат спортсменів, які спеціалі-
зуються у баскетболі, футболі та міні-футболі, з ме-
тою використання результатів цих досліджень для оп-
тимізації процесу підготовки гравців на різних етапах
багаторічного тренування.

 Подальшими дослідженнями передбачаєть-
ся встановити кількісні параметри енерговитрат юних
футболістів 14-16 років під впливом навантажень
різної спрямованості.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ:
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ

Мельникова Е.А., Красножен С.В., Темкина О.Е.
Центр спортивной медицины г. Донецк, Украина

Аннотация. Рассмотрена необходимость применения неме-
дикаментозных методов лечения в схемах физической реаби-
литации спортсменов. Использование методик озонотерапии
при лечении травм у спортсменов сокращает сроки лечения
травматического повреждения и способствует повышению
физической работоспособности. Применение озонотерапии
в сочетании с комплексом стандартных восстановительных
процедур позволяет воздействовать на сердечно-сосудистую
систему, систему кроветворения, нивелирует воздействие
промежуточных продуктов метаболизма.
Ключевые слова: реабилитация, психология, спортсмены,
озонотерапия.
Анотація. Мельнікова О.А., Красножон С.В., Тьомкіна О.Є.
Реабілітація спортсменів: немедикаментозні методи. Розгля-
нута необхідність використання немедикаментозних методів
лікування в схемах фізичної реабілітації спортсменів. Вико-
ристання методик озонотерапії при лікуванні травм у спорт-
сменів скорочує строки лікування травматичного ушкодження
й сприяє підвищенню фізичної працездатності. Застосуван-
ня озонотерапії в сполученні з комплексом стандартних відбу-
довних процедур дозволяє впливати на серцево-судинну си-

стему, систему кровотворення, нівелює вплив  проміжних
продуктів метаболізму.
Ключові слова: реабілітація, психологія, спортсмени, озо-
нотерапія.
Annotation. Melnikova E.A., Krasnozhyon S.V., Temkina O.E.
The rehabilitation of sportsmen: nonmedicamentoses methods.
It is considereted some nonmedicamentoses methods treatments
in the systems of physical rehabilitation of sportsmen’s. Use of
procedures ozone therapy at treatment of traumas at sportsmen
reduces terms of treatment of traumatic damage and promotes
rising of physical efficiency. Application ozone therapy in a
combination to a complex of reference regenerative procedures
allows to affect cardiovascular system, system of a hemopoiesis,
runs a level action of intermediate products of a metabolism.
Key words: rehabilita tion, psychology, sportsmen’s, ozone
therapy.

Введение.
Проблема здоровья и реабилитации в спорте

в настоящее время является одной из главных. В ме-
дицине постоянно идет поиск новых методов лече-
ния и реабилитации. Не исключением является и
спортивная медицина. В последние годы наряду с
фармакологической терапией, хирургическими вме-
шательствами все шире используются немедикамен-
тозные методы лечения и реабилитации. В спортив-
ной медицине это актуально, в первую очередь, из-за
возможности допинг-контроля. В современном
спорте высших достижений нагрузка постоянно по-
вышается с целью достижения результатов. Требо-
вания к спортсменам, функциональному состоянию
их организма постоянно растут, возрастает степень
риска получения травм. Как правило, в лечении
травм опорно-двигательного аппарата у спортсме-
нов высокой квалификации применяются стандарт-
ные схемы реабилитации. В процессе лечения про-
водится аналгезирующая, дегидратационная и другая
терапия, проводится оперативное вмешательство,
используются медикаментозные средства, что позво-
ляет устранить изменения в пораженном сегменте,
восстановить исходный уровень общей и специаль-
ной спортивной работоспособности и перевести ре-
адаптацию к предельным по мощности, интенсивно-
сти и длительности физическим нагрузкам.

Конечной целью любых реабилитационных
программ является восстановление личностного и
социального статуса травмированного. Для дости-
жения этой цели необходим комплексный интеграль-
ный подход к травмированному спортсмену с уче-
том  не только клинико-биологических
закономерностей болезни, но и психосоциальных
факторов, особенностей окружающей среды [1-6].
Таким образом, реабилитация достигается сочетан-
ным применением реабилитационных мероприятий:
медицинских, психологических, физических, педаго-
гических, социальных, социальных и правовых, со-
ставляющих единый комплекс.

Работа выполнена в соответствии с практичес-
кими задачами Центра спортивной медицины.

Формулирование целей работы.
Цель работы: определить необходимость при-

менения немедикаментозных методов лечения в схе-
мах физической реабилитации спортсменов.
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Задачи:
1. Определить эффективность применения озо-

нотерапии у спортсменов в реабилитационный период.
2. Определить необходимость психологичес-

кого обеспечения в системе физической реабилита-
ции спортсменов.

3. Обеспечить восстановление и активизацию
функционирования спортсмена в социуме.

Результаты исследования.
В комплексных программах реабилитации на

этапе спортивной тренировки нами предложено при-
менение таких немедикаментозных мероприятий как
озонотерапия и психологическая коррекция.

 Озонотерапия является одним из достаточно
новых немедикаментозных методов лечения и вос-
становления. Свойства озона оказывают влияние на
транспортировку кислорода в ткани организма и ус-
коренное высвобождение его из эритроцитов. При-
менение озонотерапии у спортсменов позволяет до-
биться восстановления и повышения общей
физической работоспособности, улучшить протека-
ние процессов восстановления после максимальных
тренировочных и соревновательных нагрузок за счет
системного воздействия озона на гомеостаз: стиму-
ляции кислородтранспортной функции крови, вос-
становления микроциркуляции и периферического
кровообращения, стимуляции кроветворения, опти-
мизации метаболизма биологических субстратов
организма и др. Озонотерапия является наиболее
эффективным методом стимуляции антиоксидантной
системы и уменьшения интенсивности перекисного
окисления липидов. Обладая высокой реакционной
способностью, озон активно вступает в реакции с
различными биологическими объектами, в том чис-
ле со структурами клеток и оказывает системный
метаболический эффект на ткани и клетки. Также
снижается содержание в крови лактата и пирувата.

Для озонотерапии характерна простота приме-
нения, высокая эффективность, хорошая переноси-
мость, практическое отсутствие побочных действий.

Психологическая реабилитация является важ-
ной составляющей в системе физической реабилита-
ции. Психологическое обеспечение помогает преодо-
лению отрицательных реакций со стороны психики
спортсмена, возникающие в связи с травмой.

Таблица 1 
Методы применения озонотерапии в спортивной медицине. 

Методы озонотерапии 
Наружное применение Парентеральное Энтеральное 

§ применение озонированных 
растворов антисептиков; 

§ аппликации озонированых 
мазей, растительных масел; 

§ проточная газация в 
пластиковой камере в 
условиях пониженного 
давления; 

§ бальнеотерапия. 

§ большая аутогемотерапия; 
§ малая аутогемотерапия; 
§ подкожные инъекции озона; 
§ паравертебральное внутримышечное 
введение; 

§ внутривенные инфузии 
озонированного физиологического 
раствора; 

§ экстракорпоральная обработка 
плазмы и лимфы. 

§ прием внутрь 
озонированной 
дистиллированной воды; 

§ кишечные орошения 
озонированной 
дистиллированной 
водой; 

§ ректальные инсуфляции 
озонокислородной 
смеси. 

 

Психологический аспект реабилитации имеет
у многих спортсменов не меньшее значение, чем
физический. В половине случаев психические изме-
нения и психические факторы являются основной
причиной, препятствующей возвращению спортсме-
на к спортивной деятельности. Депрессия, «уход в
болезнь», страх перед физическим напряжением,
уверенность в том, что возвращение к спортивной
деятельности может причинить вред травмирован-
ному органу – все эти психологические изменения
могут свести на нет все усилия врача – реабилитоло-
га, инструктора по лечебной физкультуре.

Важнейшие задачи психологического обеспе-
чения – ускорение процесса адаптации к изменив-
шейся в результате травмы жизненной ситуации. Ре-
шение всех задач возможно только на  основе
глубокого изучения всего диапазона психических
изменений в динамике на всех этапах реабилитаци-
онного процесса, природы этих изменений, анализа
«внутренней картины» болезни, включая динамику
доминирующих переживаний, исследование соци-
ально-психологических факторов, определяющих
психическое состояние спортсмена в разные сроки
от начала болезни. Любая травма, полученная спорт-
сменом, не только физическое повреждение той или
иной части тела, но и источник изменений в его пси-
хическом состоянии. Характер и интенсивность этих
изменений во многом зависят от локализации и тя-
жести травмы, а также от особенностей нервной си-
стемы и личности спортсмена. Однако при значитель-
ных индивидуальных различиях в проявлении
психических изменений, вызванных травмами, все
они объективно обусловлены воздействием возник-
ших болевых ощущений, нарушениями привычной
деятельности срывом значительных жизненных пла-
нов и т.д. Под влиянием этих факторов у спортсме-
нов часто ухудшается самочувствие и настроение,
появляются состояние депрессии, чувство тревоги
за свое здоровье, успешность дальнейшей подготов-
ки и возможность участия в соревнованиях. Для бо-
лее быстрого и эффективного излечения травм и лик-
видации возможного отрицательного воздействия их
на психику, необходимо применять ряд психологи-
ческих, психопрофилактических и психогигиеничес-
ких мероприятий и воздействий (рис. 1).
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Объектом наших исследований стали 38 спорт-
сменов высокой квалификации, получившие травмы
коленного сустава. Спортсменов разделили на две
группы методом случайной выборки. В первую груп-
пу (I) вошли 18 спортсменов, для реабилитации кото-
рых применялась стандартная схема восстановления.
Во второй группе (II)- (20 спортсменов) реабилита-
ция проводилась с использованием озонотерапии и
психологическим сопровождением. Возраст наблю-
даемых спортсменов 18-26 лет.

Результаты исследования показали, что реаби-
литационный процесс с психологическим обеспече-
нием помог быстрейшему восстановлению и адапта-
ции травмированных спортсменов. У большинства
спортсменов наблюдается типичная реакция на трав-
му: отрицание травмы, гнев от осознания реальности
происходящего, избежание реальной ситуации, деп-
рессии, и, наконец, приятие и реализацию реабилита-
ционного процесса. Однако скорость и легкость про-
хождения этих этапов зависит от психологического
сопровождения процесса реабилитации. Такие пси-
хологические реакции как повышенная личностная и
реактивная тревожность, чувство страха, утрата уве-
ренности в своих силах, чувство вины перед трене-
ром, командой возможно решить только при квали-
фицированном психологическом сопровождении.

Применение озонотеркпии в комплексе реаби-
литационных мероприятий позволило существенно
сократить сроки лечения и полного восстановления
спортсменов. Обеспечило более раннее возобновле-
ние тренировок и адаптацию организма спортсмена к
физическим нагрузкам. Кроме того, применение озо-
нотерапии у спортсменов позволяет добиться повы-
шения работоспособности, ускорения процессов вос-
становления после максимальных тренировочных и

Рис. 1. Психологические мероприятия в системе реабилитации спортсменов.

соревновательных нагрузок за счет системного воз-
действия озона на гомеостаз: стимуляции кислородт-
ранспортной функции крови, восстановления микро-
циркуляции и периферического кровообращения,
стимуляции кроветворения, оптимизации метаболиз-
ма биологических субстратов организма и др.

Известно, озонотерапия сочетается с приемом
любых фармацевтических препаратов, кроме анти-
коагулянтов, и с проведением любых физиопроце-
дур. Благодаря применению озонотерапии у спорт-
сменов  II группы была  снижена  дозировка
лекарственных средств: обезболивающих, седатив-
ных, противовоспалительных препаратов, так как озон
усиливает их действие. В данном случае эффект ком-
плексного применения озонотерапии с другими ви-
дами лечения оказался больше, чем арифметичес-
кая сумма эффектов каждого из этих видов лечения.

Выводы.
Таким образом, применение немедикаментоз-

ных методов является необходимым аспектом в сис-
теме комплексной реабилитации спортсменов. Пу-
тем использования этих методов обеспечивается:
1. Ускорение нормальной психологической адаптации
спортсмена к изменившейся жизненной ситуации.
2. Более легкое прохождение травмированного спорт-
смена всех этапов физической реабилитации.
3. Использование методик озонотерапии при лече-
нии травм у спортсменов не только сокращает сроки
лечения травматического повреждения, но и способ-
ствует повышению физической работоспособности.
4. Применение данной методики не вызвало побоч-
ных эффектов.
5. Применение озонотерапии в сочетании с комплек-
сом стандартных восстановительных процедур позво-
ляет воздействовать не только на опорно-двигательный

 

самовнушение цветотерапия аромотерапия 

Релаксирующие 
упражнения 
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мероприятия дыхательные 

упражнения 

коррекционные упражнения 
по регуляции эмоциональных 

состояний 

аутогенная 
тренировка 

психомышечная 
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аппарат, а и на сердечно-сосудистую систему, систему
кроветворения и др.; нивелирует воздействие проме-
жуточных продуктов метаболизма.
6. Используя различные методики озонотерапии, мож-
но не только снизить дозировку фармакологических пре-
паратов для восстановления спортсменов, но и отказать-
ся от применения запрещенных допинговых средств.
7. Формирование у спортсменов здоровых психологи-
ческих установок, преодоление невротических реакций
на свое состояние, адекватное восприятие реабилита-
ционных мероприятий.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
реабилитации спортсменов немедикаментозными
методами.
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНО-
ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ

Осіпцов А.В., Пристинська Т.М.,
Макущенко І.В., Караімчук І.В.

Слов’янський державний педагогічний університет

Анотація. У статті зроблено теоретичний аналіз впливу за-
собів професійно-прикладної спрямованості на формування
ціннісно-особистнісних рис сучасного фахівця в процесі
фізичного виховання. Прикладний спеціалізований вид фізич-
ного виховання спрямований на досягнення оптимальної
моторно-педагогічної підготовленості з метою  сприяння
професійному становленню й розвитку особистості майбут-
нього фахівця. Відзначено важливість професійної мотивації,
моральні й духовні якості, цілеспрямованість, почуття обо-
в’язки й відповідальність, рішучість, наполегливість, емоц-
ійна врівноваженість.
Ключові слова: професійно-прикладна фізична підготовка,
мотиваційно-ціннісні орієнтації, соціально-духовні цінності.
Аннотация. Осипцов А.В., Пристинская Т.Н., Макущенко
И.В., Караимчук И.В. Физическая культура профессиональ-
но-прикладной направленности как неотъемлемая составная
всеобщей культуры личности современного специалиста. В
статье приводится теоретический анализ влияния средств
профессионально-прикладной направленности на формиро-
вание ценностно-личностных черт современного специали-
ста в процессе физического воспитания. Прикладной специ-
ализированный вид физического воспитания направлен на
достижение оптимальной моторно-педагогической подго-
товленности с целью содействие профессиональному ста-
новлению и развития личности будущего специалиста. От-
мечена важность профессиональной мотивации, моральные

и духовные качества, целеустремленность, чувство обязан-
ности и ответственность, решительность, настойчивость,
эмоциональная уравновешенность.
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая
подготовка, мотивационно-ценностные ориентации, соци-
ально-духовные ценности.
Annotation. Osipcov A.V., Prystynska T.M., Makushchenko I.V.,
Karaimchuk I.V Physical training of a professional applied
directedness as essential constituent overall crop of the person of
the state-of-the-art specialist. In a paper theoretical analysis of
effect of agents of a professional applied directedness on forming
of valuable personal features of the state-of-the-art specialist is
resulted during physical training. The applied specialized aspect
of physical training is directed on reaching of optimum motor
pedagogical readiness. The purpose - assistance to a professional
becoming and developments of the person of the future specialist.
Importance of professional motivation, intellectual and spiritual
qualities, purposefulness, sense of a duty and the responsibility,
resoluteness, persistence, emotional equilibrium is marked.
Keywords: professionally-applied physical training,
motivational-valued orientations, socially-spiritual values.

Вступ.
Перед сучасною українською освітою постав-

лено завдання збереження психічного, фізичного та
духовного здоров’я підростаючого покоління. Підго-
товка людини до високопродуктивної діяльності є важ-
ливим завданням і одним з напрямів системи фізич-
ного виховання населення. Рівень сучасного
виробництва пред’являє високі вимоги до якості про-
фесійної підготовки майбутнього фахівця.

Важливою ланкою в процесі підготовки мо-
лоді до продуктивної діяльності слід вважати фізичне
виховання з професійною спрямованістю, що є од-
ним із ефективних засобів розвитку та вдосконален-
ня певних фізичних якостей, рухових навичок і умінь,
а також здібностей адаптуватися до складних вироб-
ничих умов. Останнім часом різні аспекти даної про-
блеми продовжують бути актуальними, вивчаються,
досліджуються та набувають подальшого визначен-
ня в науковій літературі [1 – 5, 10, 12].

На даному етапі в навчальних закладах освіти
перед фізичною культурою висувається одне з про-
відних завдань, яке передбачає переважний розвиток і
вдосконалення фізичних якостей, рухових навичок і пси-
хофізіологічних функцій організму, до яких в процесі
конкретної трудової діяльності пред’являються підвищені
вимоги з боку сфер виробництва. Впродовж ряду років
проводяться дослідження, спрямовані на профілізацію
фізичного виховання щодо особливостей професійної
діяльності. При цьому особлива увага приділяється
тому, що вирішення завдань професійно-прикладної
фізичної підготовки (ППФП) повинне передбачати фор-
мування та вдосконалення професійно важливих рухо-
вих навичок, психофізіологічних функцій, фізичних,
морально-вольових якостей та духовності підростаючо-
го покоління [6 – 13].

До недостатньо вирішених раніше аспектів
даної проблеми слід віднести обґрунтування ціннос-
тей фізичної культури як складової загальної культу-
ри особистості, в тому числі й засобами професій-
но-прикладної фізичної підготовки.

Робота виконана за планом НДР Слов’янсько-
го державного педагогічного університету.
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Формулювання цілей роботи.
Мета роботи полягає в теоретичному обґрун-

туванні значимості засобів професійно-прикладної
підготовки у навчально-виховному процесі з фізич-
ного виховання як важливого компоненту фізичного
і духовного розвитку майбутнього спеціаліста.

Результати дослідження.
В умовах удосконалення системи освіти в Ук-

раїні головною її метою слід вважати формування соц-
іально активної, творчої, компетентної особи учня, кот-
рий володіє знаннями про культуру, в тому числі й
фізичну. Фізична культура є складовою загальнолюдсь-
кої культури, специфіка якої полягає головним чином у
тому, що вона профільована в напрямі, який призво-
дить до оптимізації фізичного стану та розвитку індиві-
да в єдності з його психічним і духовним розвитком. У
системі сучасної освіти діяльною її складовою є фізич-
не виховання, що розуміється як педагогічний процес,
спрямований на формування здорового, фізично та
духовно здійсненого, морально стійкого підростаючо-
го покоління, а також на зміцнення здоров’я, підвищен-
ня працездатності, творчого довголіття людини.

Однією з особливостей процесу фізичного
виховання у навчальному закладі слід вважати його
прикладний характер, що спирається на природно-
біологічних передумовах «перенесення тренова-
ності». Цей процес полягає у формуванні професій-
но актуальних потреб і здібностей особистості,
засвоєнні нею того суспільного досвіду й соціальних
цінностей, які мають виражену практичну значущість
та знаходять своє відображення в професійно-при-
кладній фізичній підготовці.

Проте, з розвитком теорії і практики фізичної
культури, із переглядом її ціннісних орієнтирів та з ух-
валенням особистнісно зорієнтованої парадигми осв-
іти, процес ППФП не може обмежуватися тільки фор-
муванням професійно значущих рухових умінь,
навиків і здібностей. Нажаль, сьогодні доводиться кон-
статувати, що процес ППФП у вищій школі асоціюєть-
ся насамперед з дієвим компонентом особи, ігнорую-
чи мотиваційно-ціннісні  й соціально-духовні
орієнтири. Тоді як ППФП є раціонально організована
професійно-прикладна діяльність, спрямована на ово-
лодіння матеріальними та духовними цінностями, не-
обхідними в соціальному й особистісному аспектах.

У широкому сенсі слова ППФП це компонент
процесу фізичного виховання, головна мета якого є
формування фізичної культури особистості. Отже,
він повинен бути спрямований як на підвищення
якості загальної і спеціальної підготовленості випуск-
ника до трудової діяльності, так і на створення висо-
кого рівня сформованості специфічної фізичної дос-
коналості, мотиваційно-ціннісних орієнтацій і
соціально-духовних цінностей, що сприятиме розвит-
ку умов для формування культури способу життя,
духовного, психічного і фізичного здоров’я.

На наш погляд, сьогодні мову слід вести про
професійно-прикладну фізична культуру (ППФК) як
своєрідний напрям, який вже зараз претендує на ста-
тус самостійної дисципліни в навчально-виховному

процесі. Професійно-прикладну фізичну культуру
слід вважати невід’ємним компонентом, що безпо-
середньо й органічно пов’язаний з підвищенням
якості професійної освіти сучасного фахівця.

Із накопиченням позитивного практичного дос-
віду й науково- дослідницьких даних у відповідних сфе-
рах склалася ціла профільована галузь фізичної куль-
тури — професійно-прикладна фізична культура, а
педагогічно спрямований процес використання її чин-
ників зайняв важливе місце в загальній системі вихо-
вання підростаючого покоління і професійних кадрів
(у вигляді ППФП). У даний час ППФП в нашій країні
здійснюється перш за все як один із розділів обов’язко-
вого курсу фізичного виховання в професійно-техніч-
них училищах, середніх спеціальних і вищих навчаль-
них закладах, а також в системі наукової організації
праці в період основної професійної діяльності, коли
це обумовлюється характером і умовами праці.

Необхідність подальшого вдосконалення і
впровадження ППФП в систему освіти та сферу про-
фесійної діяльності визначається головним чином на-
ступними факторами:

 - час, що витрачається на освоєння сучасних
професій і досягнення професійної майстерності в
них продовжує залежати від рівня функціональних
можливостей організму, що мають природну осно-
ву, від ступеня розвитку фізичних здібностей індиві-
да, різноманітності й досконалості надбаних ним ру-
хових умінь і навиків. Не випадково, наприклад,
випускники професійно-технічних училищ і шкіл, які
пройшли ґрунтовний курс ППФП одержують вищий
професійно-кваліфікаційний розряд за фахом, ніж ті,
що з різних причин не мали такої підготовки. Останні,
як правило, і повільніше адаптуються до практичних
умов професійної діяльності на виробництві. ППФП
у цьому сенсі є одним із ефективних чинників скоро-
чення термінів оволодіння фахом та гарантією якості
підготовки;

 - продуктивність достатньо багатьох видів про-
фесійної діяльності, не дивлячись на прогресуюче
зменшення частки грубих м’язових зусиль у сучас-
ному матеріальному виробництві, прямо або побічно
продовжує бути обумовленою фізичною дієздатні-
стю виконавців виробничих операцій. Причому, не
тільки в сфері переважно фізичної праці, але й у ряді
видів трудової діяльності змішаного (інтелектуально-
рухового) характеру, як у тих, що налагоджують ма-
шинні пристрої, монтажників, будівельників і т.п. В
цілому ж нормальний фізичний стан, без якого не
мислиться здоров’я та ефективне функціонування,
залишається найважливішою передумовою стійко
високої плідності будь-якої професійної діяльності;

- залишається недостатньо розробленою про-
блема попередження вірогідних негативних впливів
певних видів професійної праці та його умов на фізич-
ний стан людини. Хоча ця проблема розв’язується
багатьма засобами оптимізації змісту і умов праці,
(соціальними, науково-технічними, гігієнічними) важ-
ливу роль серед них покликані грати чинники профес-
ійно-прикладної фізичної культури, включаючи ППФП;
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 - перспективні тенденції загально соціального й
науково-технічного прогресу не звільняють людину від
необхідності постійно удосконалювати свої діяльністні
здібності, а їх розвиток через природні причини не-
віддільно від фізичного вдосконалення індивіда.

Висновки.
Результати теоретичного дослідження, вивчен-

ня та аналіз практичного досвіду дозволяють, зазна-
чити, що ППФК і ППФП є прикладним спеціалізова-
ним видом фізичного виховання, спрямованим на
досягнення оптимальної, щодо особливостей фаху,
моторно-педагогічної підготовленості з метою спри-
яння професійному становленню й розвитку особи-
стості майбутнього спеціаліста.

Окрім фізіологічних передумов успішності
навчання, слід відзначити важливість таких властиво-
стей як професійна мотивація, моральні і духовні ха-
рактерологічні якості, цілеспрямованість, почуття
обов’язку й відповідальність, рішучість, наполег-
ливість, емоційна врівноваженість.

Перспективами подальших досліджень у дано-
му напрямку вважаємо те, що існуючу систему ви-
робничого навчання доцільно доповнити рекомен-
даціями,  розробленими на  основі  даних
фізіологічного, психологічного й педагогічного дос-
лідження структури професійних дій та формування
на цих засадах позитивної професійної мотивації.
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О ПЛУТОВСТВЕ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

Павлов А.С.
Донецкий юридический институт

Аннотация. В статье анализируются причины скорого опро-
вержения научных результатов. Изложены представления
автора о некорректности современных исследований и про-
сто лжи в науке. Сейчас наблюдается умирание доказатель-
ной науки. Для того, чтобы избежать ошибок нужно полу-
чать “корректные” результаты . Нужно учитывать
современные представления о «корректности проведения
эксперимента и толкования полученных результатов». Не-
обходимо использовать знания теории адаптации, теории
функциональных систем, теории оптимальности.
Ключевые слова: научная некорректность, ложь, методичес-
кая неадекватность.
Анотація. Павлов А.С. Про крутійство в сучасній науці. У
статті аналізуються причини швидкого спростування науко-
вих результатів. Викладено представлення автора про неко-
ректність сучасних досліджень і просто неправди в науці.
Зараз спостерігається вмирання доказової науки. Для того,
щоб  уникнути помилок  потрібно одержувати “коректні”
результати. Потрібно враховувати сучасні подання про «ко-
ректність проведення експерименту й тлумачення отрима-
них результатів». Необхідно використати знання теорії адап-
тації, теорії функціональних систем, теорії оптимальності.
Ключові слова: наукова некоректність, неправда, методична
неадекватність.
Annotation. Pavlov А. About roguery in modern science. In the
article is analyzed the causes of the speed disproof of scientific
outcomes. The representation of the writer about an incorrectness
of modern researches and simplly lie in scienceare set up. Dying
a demonstrative science is now observed. To avoid errors it is
necessary to gain “correct” outcomes. It is necessary to take into
account the modern introducings about “reasonableness of holding
of experiment and explanation of the obtained outcomes”. It is
necessary to use knowledge of the theory of acclimatization, the
theory of systems of functions, the theory of an optimality.
Keywords: a  scientific incorrectness, l ie, methodical
inaaccurance.

Введение.
В настоящее время большинству исследований

современной науки стало трудно доверять. Результа-
ты исследований в дальнейшем опровергаются, и «за-
соряют» науку, не давая ей не только двигаться впе-
ред, но и заставляют пятиться назад (по принципу «шаг
вперед – два назад»). Особенно много некорректнос-
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ти (и лжи) в методах, поэтому принято считать, что
методическая часть – центр всего исследования. Ана-
лиз будем проводить в основном на примере физио-
логических исследований рабочей гипертермии.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
юридического института.

Формулирование целей работы.
Цель настоящего исследования: на основа-

нии анализа данных литературы, посвященных мето-
дологии научного исследования, а также анализа ре-
зультатов собственных «проб и ошибок», обострить
внимание исследователей на ошибках методической
стороны исследований.

Методы – анализ противоречивых данных
литературы, проведение собственных исследований
разными методами, проработка «старых» учебни-
ков по теории и методике физического воспитания и
спортивной тренировки.

Результаты исследований.
Элементарный анализ публикаций в настоя-

щее время статей позволяет заключить, что они, как
правило, не соответствуют современным требова-
ниям корректности проведения эксперимента и трак-
товки полученных данных. Авторы получают резуль-
таты, применяя неадекватные методы.

В своё время В.М.Зациорский (1979) полагал,
что тестирование с нагрузками проводить сложно, что
перед началом любого исследования автор должен
хотя бы для себя уяснить два вопроса: 1.Что измеряет
данный тест? Действительно ли он измеряет то, что
нам нужно? 2. Как точно он это делает? - Это действи-
тельно – разумно. Автор этой статьи (А.Павлов) при-
сутствовал на защите кандидатской диссертации, в ко-
торой диссертант (женщина) изучала мышечную силу
обследуемых по результатам подтягиваний в висе. И
она (диссертант) не могла даже себе представить, что
подтягивания в висе могут характеризовать во многих
случаях не силу, а совсем другое качество – выносли-
вость, причем специфическую.

Или же в очень многих случаях измеряют кис-
тевую силу как показатель силы человека. Не пони-
мая того, что она не является объективным показате-
лем, (она – специфична) и гораздо хуже отражает
качество силы, чем, например, становая сила. Или же
определяют аэробную производительность по данным
исследования на велоэргометре, который  по данным
многих исследователей не является оптимальной на-
грузкой. В частности, авторы (Аулик И.В.,1979; Воево-
дина Т.М. и соавт.,1975) получили данные о том, что
велоэргометрическая проба, применяемая в качестве
тестирующей нагрузки, хотя и дозирована по объему
внешне выполненной работы, но имеет ряд недостат-
ков, которые, не позволяют рекомендовать ее приме-
нение для всех контингентов населения.

О теориях тестов, измерений, оценок все (или
почти все современные исследователи) запамятова-
ли, математическое планирование исследования вов-
се не проводится, теория функциональных систем,
как и методология антропомаксималогических ис-
следований, давно забыты.

Я привожу пример из своей докторской дис-
сертации (Павлов А.С.,1990) о некорректности полу-
ченных другими авторами результатов исследований
по моей проблеме, кстати, приведших их к непра-
вильным конечным выводам, впоследствии отверг-
нутым. «Мощность работы не обосновывалась, а
подбиралась, по-видимому, любая, которая устраи-
вала исследователя. Не учитывался уровень физи-
ческой тренированности обследуемых, что нельзя
признать правильным при изучении влияния на орга-
низм мышечной работы. Не учитывалось такое вли-
яние как “врабатываемость”, которое давно извест-
но в физиологии спорта».

Мне (автору) много приходится доказывать
«плутам» о том, что в большинстве случаев нельзя
доверять тем исследованиям работоспособности (а,
возможно, и другим показателям функционирования
организма), в которых не фиксировался Т – фактор.
Почему? – Не учитываются нижеследующие сообра-
жения. На каждый градус повышения температуры
скорость метаболизма клетки увеличивается при-
мерно на 13% (В.В.Михайлов, 1970). С повышением
температуры тканей увеличивается скорость обмена
кислорода между кровью и тканями, а также скорость
передачи нервного импульса. Оптимальные условия
для сократительной функции мышц создаются при
температуре = 37,5 – 38,0оС (В.В.Михайлов, Т.М.Па-
нов, 1975). (Справка: в последствии наши специаль-
ные исследования, выполненные в масштабе доктор-
ской диссертации, показали, что оптимальным
диапазоном для проявления максимальной работос-
пособности по критериям «силы, быстроты, ловкости
и гибкости» является температура «ядра» тела = 38,7 –
39,2±0,06?С. Здесь прирост работоспособности по
сравнению с нормотермией составляет от до 35%).

Вот и получается, что какой-либо «плут», при-
дя к выводу о влиянии какого-то фактора на макси-
мальную работоспособность определенной группы
мышц, но, не измеряя Т-ры работающих тканей, мог
свободно ошибиться. Его результаты могли зависеть
не от влияния изучаемого фактора, а лишь от повы-
шения температуры работающих тканей, которую ис-
следователь просто не измерял.

Следующей задачей, решение которой необхо-
димо для получения правильных результатов является
обоснование адекватности способов оценки измене-
ний функционального состояния, и соответствие их тем
задачам исследования, которые объединены его целью.
Здесь нужно, по нашему мнению, с тем, чтобы не за-
путаться во множестве физиологических показателей,
применять не любые методики, имеющиеся в распо-
ряжении исследователя и которыми он владеет, а ис-
пользовать теорию функциональных систем, разрабо-
танную П.К.Анохиным (1962) и получившую развитие
в работах К.В.Судакова и сотрудников (1983). По-види-
мому, есть смысл сначала уяснить тот конечный полез-
ный результат, к которому организм стремится в конк-
ретных условиях исследования. Например, при
выполнении мышечной работы во многих случаях (в
зависимости от поставленной обследуемому задачи)
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является её эффективность, определяемая по тем пока-
зателям работоспособности, которые информативны
в конкретных условиях. После этого необходимо было
составить операционную архитектонику функциональ-
ных систем, выделить «ведущие» из них, и запланиро-
вать изучение измерений тех показателей, которые бу-
дут адекватно отображать их функционирование.

Наиболее важным из перечисленного, по наше-
му мнению, является выбор способа оценки работос-
пособности. Существуют «Международные стандар-
ты измерения физической пригодности человека»
(Зациорский В.М., 1979), которые разработаны Меж-
дународным комитетом по стандартизации тестов фи-
зического состояния и методов измерения. Построе-
ние и выбор тестов были давно регламентированы в
так называемой теории тестов (Зациорский В.М. 1962).
Согласно последней, тесты должны соответствовать
требованиям: 1) надежность; 2) информативность; 3)
наличие системы оценок; 4) стандартность. В частно-
сти, вопрос о выборе критерия информативности, яв-
ляется по существу самым важным при определении
реального значения и информативности теста. Тест
информативный в одной группе обследуемых, может
оказаться совершенно не информативным в другой.

Таким образом, вышеизложенные сведения по
метрологии тестирования различных качеств, свойств
обследуемых позволяют понять, что истинность по-
лучаемого в исследованиях результата может опреде-
ляться применяемыми тестами. Адекватные методы
позволяют получить истинные результаты.

Ещё одной задачей, которую, по нашему мне-
нию, необходимо решить перед началом исследова-
ния, это обоснованный выбор обследуемых. Имеется
мнение (Кузнецов В.В.,1984) о том, что для изучения
закономерностей функционирования человека, нуж-
но исследовать только тех людей, которые путем тре-
нировки довели до кондиции свою сопротивляемость
к тому агенту, влияние которого на организм изучает-
ся. Почему?! Современные люди по уровню функци-
онирования могут резко отличаться друг от друга.
Прогресс и цивилизация, сопровождаемые разделе-
нием труда в обществе, дифференцировали способ-
ности людей и степени нагрузки на организм, в ре-
зультате чего здоровые люди имеют отличий между
собой даже больше, чем больные (Иванов К.П.,1985).
Следовательно, понятие «среднестатистический» че-
ловек слишком широко, поэтому нельзя не дифферен-
цировать обследуемых людей на различные катего-
рии. Так,  если мы собираемся выяснить
закономерности изменения тепловой устойчивости
человека, то в качестве испытателей нужно привле-
кать людей, адаптированных  к теплу. Если мы запла-
нировали изучать закономерности развития рабочей
гипертермии, то нужно формировать группу обсле-
дуемых из лиц, адаптированных к мышечной работе.
В противном случае, если обследуемые будут выпол-
нять непривычную для них деятельность, изменения
показателей будут случайными, зависимыми от на-
строения человека, его интереса к обследованию, во-
левых усилий, окружающих условий и т.п. По мере

повторения исследований на одном и том же челове-
ке, результаты будут значительно меняться в сторону
увеличения (либо уменьшения) в соответствии с теми
фазами, которые сопровождают процесс совершен-
ствования функциональных возможностей.

Выводы.
Сейчас наблюдается умирание доказательной

науки, той, которая на протяжении существования
нескольких столетий сделала такой огромный скачок
общества и ввела его в научно-технический прогресс.

Для того, чтобы избежать “классических”
ошибок «новых» исследователей (доморощенных в
Украине и ближнем «Зарубежье»), нужно получать
“корректные” результаты, т.е. такие, которые бы
соответствовали всем условиям науки (без исключе-
ния). В частности, нужно учитывать современные
представления о «корректности проведения экспе-
римента и толкования полученных результатов», ис-
пользуя следующие знания. Это – достижения тео-
рии адаптации (В.И.Медведев,1981 – по настоящее
время), теория функциональных систем (П.К.Анохин,
1962), операционная архитектоника функциональных
систем (К.В.Судаков, 1983), три метрологических те-
ории: тестов, измерений, оценок (В.М.Зациорский,
1982), методология антропомаксималогических ис-
следований (В.В.Кузнецов, 1984), теория оптималь-
ности (данные В.Л.Уткина, 1981) и многое другое.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
современной науки.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА, НАПРАВЛЕННОГО

НА СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ
НА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ИГРОКОВ
ИЗ «РЕЖИМА АТАКИ» В «РЕЖИМ ОБОРОНЫ»

Перепелица П.Е., Бойко А.Г.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. В статье представлена методика тренировки, воз-
действие которой направлено на понижение временных зат-
рат, необходимых футболистам во время их переключения из
«режима атаки» в «режим обороны». За время проведения
годичного тренировочного процесса, средние показатели
времени, затрачиваемого игроками экспериментальной груп-
пы на переключение из «режима атаки» в «режим обороны»
уменьшились с 2,88 сек. до 2,06 сек. В то время как в конт-
рольной группе, данный показатель колебался от 2,84 сек. до
2,91сек., без какой-либо чёткой закономерности.
Ключевые слова: футбол, тренировочный процесс, времен-
ные рамки, тактико-технические действия, сравнительный
анализ.
Анотація. Перепелица П.Е., Бойко О.Г. Вдосконалення трену-
вального процесу, направленого на скорочення витрат часу
на перемикання дій гравців з «режиму атаки» в «режим обо-
рони». У статті відображено методику тренування, дія котрої
спрямована на зниження часових витрат, необхідних футбол-
істам під час їхнього переходу з «режиму атаки» у «режим
оборони». За час проведення річного тренувального проце-
су, середні показники часу, затрачуваного гравцями експери-
ментальної групи на перемикання з «режиму атаки» в «режим
оборони» зменшилися з 2,88 сек. до 2,06 сек. У той час як у
контрольній групі, даний показник коливався від 2,84 сек. до
2,91сек., без якої-небудь чіткої закономірності.
Ключові слова: футбол, тренувальний процес, часові обме-
ження, тактико-технічні дії, порівняльний аналіз.
Аnnotation. Perepelisa P., Boyko A. Perfection of training
process, directed on reducing costs of time on switching of actions
players from «mode of attack» in «mode of defensive». The
method of train was introduced in the article. Its influence direct
on the low the time of expenses. That expenses is necessary the
players of football on the time of passage from the regime of
attack to the regime of defence. During holding year training
process, average indices of the time expended by players of
experimental bunch on relaying from « a regimen of attack » in
« a regimen of defense » have decreased with 2,88 s. up to 2,06 s.
While in the control bunch, the given parameter oscillated from
2,84 s. up to 2,91 s., without any precise regularity.
Key words: football, training process, time frame, team tactical
and technical activities, comparative analysis.

Введение.
Команда, овладевшая мячом, имеет возмож-

ность создать ряд опасных моментов у чужих ворот.
Обороняющейся команде необходимо сразу же при-
ступать к отбору мяча в том месте, где произошла
его потеря. Поэтому игрокам для успешного отбора
мяча необходимо в максимально короткие сроки
взять под опеку всех свободных игроков команды
соперницы [1-6, 10]. Таким образом, должны быть
созданы все предпосылки для блокирования всех воз-
можных вариантов для выполнения передачи, а сле-
довательно и для продолжения начатой атаки со сто-
роны соперника. От быстроты выполнения этого
условия будет зависеть дальнейшее развитие ситуа-
ции на поле, в частности возвращение мяча команде.
Поэтому весьма важным в тренировочном процес-

се будет использование специальных упражнений для
отработки быстрого переключения игроков из «ре-
жима атаки» в «режим обороны». Важным в трени-
ровочном процессе является использование основ-
ных положений теории спорта  и спортивной
тренировки [7-9].

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического
воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель исследований. Разработка и применение

игровых упражнений, направленных на понижение
временных затрат во время переключения игроков
из «режима атаки» в «режим обороны».

Задачи исследования:
1) исследование применяемых упражнений

для сокращения временных затрат, необходимых иг-
рокам на переключение из «режима атаки» в «ре-
жим обороны»;

2) обучение игроков быстрой оценке сложив-
шейся игровой обстановки на поле во время пере-
ключения из «режима атаки» в «режим обороны»;

3) обучение игроков умению быстро находить
свободных игроков соперника, грамотно брать их под
опеку и преследовать до тех пор, пока не завершится
командный отбор мяча.

Методы и организация исследований. В экс-
перименте была задействована сборная команда по
футболу ДонНТУ. Вся команда укомплектована вы-
пускниками футбольных школ «Олимпика» (г.Донецк),
«Металлурга» (г.Донецк), а также областных ДЮСШ.
Для чистоты эксперимента команду разделили на два
равноценных состава, контрольную и эксперименталь-
ную группу, по 14 человек в каждой. Возраст игроков
в обеих командах колеблется от 18 до 19 лет. Все испы-
туемые имеют второй и первый разряд по футболу. В
тренировочном процессе экспериментальной груп-
пы использовались специальные игровые упражне-
ния (рис.1), направленные на обучение игроков быст-
рому переключению из «режима атаки» в «режим
обороны». В контрольной группе данным упражне-
ниям не уделялось внимания.

Результаты исследования и их обсуждение.
На рисунке 1 представлена схема отработки

игроками персональной опеки с одновременным
переключением из режима атаки в режим обороны.
Упражнение следует выполнять на одной половине
мини-футбольной площадки, размеры которой со-
ставляют 20?20 метров. Обороняющийся игрок дол-
жен суметь в течение 15 секунд удержать своего со-
перника, который имитирует атакующие действия,
на расстоянии вытянутой руки. Опеку над соперни-
ком необходимо осуществлять придерживаясь стро-
гого правила – опекать чужого игрока необходимо
таким образом, чтобы всегда находиться между ним
и своими воротами. По звуковому сигналу тренера,
игроки меняются «ролями». Сразу же после сигнала
игроки должны как можно быстрее сориентировать-
ся, правильно оценить обстановку и изменить харак-
тер своих действий на поле, т.е. как можно быстрее
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Рис. 1. Способ обучения игроков плотной
персональной опеке, с последующим  переключением

из режима атаки в режим обороны.

переключиться из одного режима в другой. Таким
образом, можно имитировать переключение из ре-
жима атаки в режим обороны. Упражнение выпол-
няется в течение минуты, за это время игроки как
минимум два раза могут переключаться из одного
режима игры в другой.

Перед началом исследования в контрольной и
экспериментальной группах было проведено изме-
рение временных затрат на переключение из «режи-
ма атаки» в «режим обороны». Так, в эксперимен-
тальной группе средний показатель времени
затрачиваемого на переключение из одного режима
в другой в течение матча составил – 2,79 секунды, а в
контрольной – 2,81 секунды. Можно констатировать,
что временные затраты игроков контрольной и экс-
периментальной группы на переключение из одно-
го режима в другой практически одинаковы. Разни-

Условные обозначения: 
2-5 - игроки, имитирующие атакующие действия;  
○ - игроки, исполняющие роль опекунов;  

- передвижение игроков, исполняющих 
роль  опекунов; 
   - передвижение игроков, имитирующих  
атакующие действия.  

обороны. 

 

НОМЕР КОНТРОЛЬНОГО МАТЧА Показатели 
в эксперим. группе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Общее кол-во 
переключений 79 83 81 81 82 83 88 86 84 86 
М среднее (сек) 

2,88 2,79 2,71 2,6 2,58 2,52 2,33 2,29 2,14 2,06 
Среднее квадратичное 
отклонение, σ 0,04882 0,07831 0,04955 0,06751 0,08350 0,15682 0,13333 0,13978 0,12703 0,13802 

Ошибка исследования, µ 0,04032 0,06505 0,04335 0,05123 0,04036 0,10733 0,09896 0,09795 0,09690 0,11964 
Мвыб. ± m β=0,60 0,00288 0,00451 0,00289 0,00389 0,00484 0,00903 0,00745 0,00790 0,00727 0,00780 
Мвыб. ± m β=0,90 0,00069 0,00108 0,00069 0,00094 0,00115 0,00216 0,00184 0,00193 0,00175 0,00190 

НОМЕР КОНТРОЛЬНОГО МАТЧА Показатели 
в контрол. группе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Общее кол-во 
переключений 82 79 84 77 82 78 83 84 79 80 
М среднее (сек) 

2,84 2,86 2,89 2,85 2,83 2,91 2,84 2,82 2,9 2,88 
Среднее квадратичное 
отклонение, σ 0,11702 0,07674 0,05026 0,09093 0,11419 0,06702 0,10443 0,11713 0,05025 0,04192 

Ошибка исследования, µ 0,07842 0,05587 0,03976 0,06224 0,08074 0,05731 0,07054 0,08000 0,03879 0,03266 
Мвыб. ± m β=0,60 0,00678 0,00453 0,00288 0,00543 0,00661 0,00398 0,00601 0,00670 0,00296 0,00246 
Мвыб. ± m β=0,90 0,00162 0,00108 0,00069 0,00130 0,00158 0,00095 0,00144 0,00161 0,00071 0,00059 

Таблица1
Статистические показатели временных затрат,  необходимых футболистам во время переключения в режим обороны

ца в 0,02 (сек.) может быть отнесена к погрешности
вычисления.

Условия эксперимента. Эксперимент прово-
дился в течение годичного цикла тренировки. У каж-
дого состава проводилось по три тренировки в неде-
лю, по 90 минут. В течение этого времени между
экспериментальной и контрольной группами было
проведено десять контрольных игр. Все игры фикси-
ровались на цифровую видеокамеру и обсчитыва-
лись при помощи специальной компьютерной про-
граммы, в которой предусмотрена оценка временных
затрат. Учитывалось время с момента потери мяча
игроками одной из команд, до взятия ими игроков
соперника под опеку. Таким образом, фиксирова-
лись все случаи переключения игроков из «режима
атаки» в «режим обороны», а также временные от-
резки, израсходованные на переключение из одного
режима в другой.

В результате проведенного эксперимента
были получены данные команд контрольной и экс-
периментальной групп с результатами временных
затрат (Таблица 1).

В результате анализа данных эксперимента и
их обсуждения, была выявлена закономерность, ко-
торая представлена на рис.2.

Выводы.
1) За время проведения годичного трениро-

вочного процесса, средние показатели времени, зат-
рачиваемого игроками экспериментальной группы
на переключение из «режима атаки» в «режим обо-
роны» уменьшились с 2,88 сек. до 2,06 сек. В то вре-
мя как в контрольной группе, данный показатель ко-
лебался от 2,84 сек. до 2,91сек., без какой-либо чёткой
закономерности.

2) Регулярное использование вышеизложен-
ных игровых упражнений на тренировочных заня-
тиях, позволило игрокам из экспериментальной
группы:

а) существенно сократить временные затра-
ты, необходимые игрокам на переключение из «ре-
жима атаки» в «режим обороны»;
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Рис.2. Показатели времени затрачиваемого игроками экспериментальной и контрольной группы
на переключение из режима атаки в режим обороны в течение десяти контрольных матчей.

б) ускорить время оценки сложившейся игро-
вой обстановки на поле во время переключения из
«режима атаки» в «режим обороны»;

в) быстрее находить свободных игроков сопер-
ника, и осуществлять их опеку до завершения коман-
дного отбора мяча.

На наш взгляд, перспективными являются
исследования, направленные на поиски закономер-
ностей, которые можно выявить во время примене-
ния игроками командных тактико-технических дей-
ствий.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
СПОРТИВНЫХ РЕЗЕРВОВ В УЧИЛИЩАХ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Пинчук1 В.В., Приходько2 И.И., Левадня2 С.А.
Министерство Украины по делам семьи,

молодежи и спорта1, Харьковская государственная
академия физической культуры2

Аннотация. В данной статье рассматриваются организаци-
онные аспекты работы по подготовке спортивных резервов
в училищах физической культуры, анализируются отдель-
ные направления: уровень спортивного мастерства воспи-
танников, отношение спортсменов к учебно-тренировочно-
му процессу, количество культивируемых видов спорта.
Ключевые слова: «спортивные резервы», система подготовки
спортивных резервов, специализированные учебные заведе-
ния спортивного профиля, училища физической культуры.
Анотація. Пінчук В.В., Приходько І.І., Левадня С.О. Організа-
ція роботи по підготовці спортивних резервів в училищах
фізичної культури. У даній статті розглядаються організаційні
аспекти роботи по підготовці спортивних резервів в учили-
щах фізичної культури, аналізуються окремі напрямки: рівень
спортивної майстерності вихованців, відношення спортсменів
до навчально-тренувального процесу, кількість видів спорту.
Ключові слова: «спортивні резерви», система підготовки
спортивних резервів,  спеціалізовані навчальні  заклади
спортивного профілю, училища фізичної культури.
Annotation. Pinchuk V.V., Prikhodko I.I.,  Levadnya S.A.
Organization of work on preparation of sporting backlogs in
schools of physical culture. In this article is examined the
organizational aspects of work on preparation of sporting
backlogs in schools of physical culture, separate directions: level
of sporting trade of pupils, attitude of sportsmen toward an
process, amount of the cultivated types of sport.
Keywords: «sporting backlogs», system of preparation of
sporting backlogs, specialized educational establishments of
sporting type school of physical culture.

Введение.
Одним из основных показателей развития фи-

зической культуры и спорта в стране являются ре-
зультаты выступлений спортсменов на международ-
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ной арене [2]. Это зависит от различных факторов:
финансирования, материально-технического, кадро-
вого обеспечения отрасли физической культуры и
спорта и т.д. Составным и одним из главных звеньев в
этой цепи факторов является система подготовки
спортивных резервов.

Под «системой подготовки спортивных резер-
вов» мы понимаем – совокупность спортивных сек-
ций, спортивных классов, ДЮСШ, СДЮСШ, ШВСМ,
училищ физической культуры, а также закономер-
ностей развития и функционирования, принципов,
функций, методов, средств, управляющих воздей-
ствий с целью подготовки квалифицированных, вы-
сококвалифицированных спортсменов для пополне-
ния сборных команд страны.

В Законе Украины «О физической культуре и
спорте» [2] отмечается, что усовершенствование
системы подготовки спортивных резервов имеет
большое значение для государства, так как способ-
ствует утверждению международного авторитета
нашей страны в мировом сообществе.

Система подготовки спортивных резервов на-
чала формироваться в довоенный период, когда нача-
ли открываться первые спортивные школы. Но
спортивная практика подтвердила необходимость со-
здания наилучших условий подготовки спортивных
резервов. Поэтому были приняты решения создать уч-
реждения интернатной формы, которые занимались
бы подготовкой спортивных резервов. Первый такой
интернат специализированного спортивного профи-
ля был открыт в Ростове-на-Дону. Что же касается
Украины, то впервые заведение такого типа было от-
крыто в городе Харькове в 1971 году.

Проблемой подготовки спортивных резервов
занимаются российские ученые В.Г. Никитушкин, П.В.
Квашук, В.Г. Бауэр [3], а также украинские ученые В.Н.
Платонов [4], О. Шинкарук [7]. Особого внимания зас-
луживают работы И.И. Приходько, Г.Н. Путятиной [6], в
которых рассматривается организационно-управлен-
ческая деятельность спортивных школ с точки зрения
системного подхода. Но практически не исследован-
ными остаются проблемы подготовки спортивных ре-
зервов в училищах физической культуры.

Данная работа выполняется в рамках Сводно-
го плана научных исследований Министерства Укра-
ины по делам семьи, молодежи и спорта 2006-2011 гг.
на кафедре менеджмента физической культуры харь-
ковской государственной академии физической куль-
туры «Организация и технология совершенствова-
ния деятельности субъектов и объектов управления
физической культурой и спортом». Шифр: 2.3.5. Но-
мер госрегистрации: 0101U006475.

Формулирование целей работы.
Цель исследования – проанализировать рабо-

ту по отдельным направлениям подготовки спортив-
ных резервов в училищах физической культуры.

Задачи исследования:
1. Определить уровень спортивного мастер-

ства воспитанников училищ физической культуры г.
Харькова.

2. Выявить отношение учащихся и студентов
училищ физической культуры г. Харькова к учебно-
тренировочным занятиям.

3. Выявить интерес воспитанников училищ фи-
зической культуры г. Харькова к дальнейшей спортив-
ной деятельности.

Методы исследования: анализ литературных
источников; анализ документов; анкетирование.

Результаты исследования.
В Украине система подготовки спортивных

резервов охватывает детско-юношеские спортивные
школы, специализированные детско-юношеские
спортивные школы олимпийского резерва, школы
высшего спортивного мастерства, специализирован-
ные учебные заведения спортивного профиля.

Сеть училищ спортивного профиля в настоя-
щее время составляет 12 учебных заведений, из них –
9 высших училищ физической культуры и 3 – учили-
ща олимпийского резерва. В городе Харькове функ-
ционирует 3 училища физической культуры, из них –
2 высших училища [5]. В 2006-2007 учебном году в
них обучалось 784 человека – это учащиеся 8-х, 9-х,
10-х, 11-х классов и студенты 1-х и 2-х курсов.

В процессе нашего исследования удалось вы-
явить, что в училищах физической культуры г. Харь-
кова культивируется 25 видов спорта, из них – 23 олим-
пийские виды и 2 неолимпийских. В анкетировании
принимали участие 183 воспитанника училищ (116 –
учащиеся 9-х, 10-х, 11-х классов и 67 – студенты 1-х и
2-х курсов). Из них:
· 2 мастера спорта международного класса;
· 19 мастеров спорта;
· 60 кандидатов в мастера спорта;
· 62 человека – 1-ый разряд по своему виду спорта;
· 40 человек имеют массовые разряды - 1, 2, 3 юно-
шеские разряды, 3 и 2 разряды.
Нас интересовало, с каких источников учащи-

еся узнали об училищах физической культуры. Ис-
следование показало: от тренеров (50%), из спортив-
ных секций (22%), из спортивных школ (10%), от
знакомых (9,3%), от родителей (8,7%), школьных учи-
телей (4,4%), воспитанников училищ (3,8%). Из
средств массовой информации о деятельности учи-
лищ физической культуры не узнал ни один опро-
шенный, что свидетельствует о недостаточной про-
пагандистской и агитационной работе по
привлечению спортсменов, которую проводят учи-
лища физической культуры (рис.1).

Учебно-тренировочный процесс в структуре
жизнедеятельности училищ занимает более чем 1/3
суточного режима. В процессе исследования мы выя-
вили отношение учащихся училищ физической куль-
туры к учебно-тренировочному процессу: 25% рес-
пондентов ответили, что они очень довольны
проведением тренировок в училище, 59% - довольны,
14% - не очень довольны и 2% - недовольны проведе-
нием тренировок. В опросном листе мы предлагали
внести дополнения к проведению тренировочного про-
цесса. Выяснилось, что большинство респондентов
(82%) хотели бы увеличить объем и интенсивность фи-
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зической нагрузки, удлинить время тренировочных за-
нятий. Были предложения по увеличению количества и
качества инвентаря, используемого на тренировках,
предложения чаще организовывать учебно-трениро-
вочные сборы и выезжать на них. 14% опрошенных
учащихся не внесли никаких дополнений, так как их
полностью устраивает проведение тренировок.

Наше исследование предусматривало выяс-
нить отношение учащихся и студентов не только к
учебно-тренировочному процессу, но и в целом к
жизнедеятельности училища. Результаты анкетиро-
вания показали, что:
· 68,5% респондентам нравится учиться в училище;
· 27% - ответили «скорее да, чем нет»;
· 4% - ответили «скорее нет, чем да»;
· 0,5% - ответили, что им не нравится учиться в училище.

В ходе настоящего исследования выяснилась
мотивация спортивного совершенствования. Боль-
шинство 52% респондентов хотели бы стать участни-
ками Олимпийских Игр, 33% - стать членами сбор-
ных команд Украины, 24% - стать мастерами спорта
международного класса, 16% - мастерами спорта, 4%
- стать Олимпийскими чемпионами, 3% - кандидата-
ми в мастера спорта Украины, по одному – стать
Заслуженным мастером спорта Украины, Заслужен-
ным тренером Украины, Чемпионом мира.

Учеба в училищах физической культуры пре-
дусматривает получение знаний, как общеобразова-
тельных дисциплин, так и знаний различных видов
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Рис.1. Разделение источников информации об училищах физической культуры, по мнению респондентов
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подготовки в избранном виде спорта, а также объе-
мов, интенсивности и восстановления. Но главным
показателем деятельности училищ по подготовке
спортивных резервов является то, что 68% опрошен-
ных хотят продолжать тренироваться после оконча-
ния училища, 25% - ответили дипломатично, что воз-
можно будут тренироваться, 5% - затрудняются
ответить, 2% - ответили «нет» (рис 2).

Выводы:
1. Воспитанники училищ физической культу-

ры г. Харькова имеют достаточно высокий уровень
спортивного мастерства, так как 11% от общего ко-
личества опрошенных составляют высококвалифи-
цированные спортсмены (мастера спорта междуна-
родного класса  и мастера  спорта),  67% -
квалифицированные спортсмены (кандидаты в мас-
тера спорта и спортсмены 1 разряда) и 22% - являют-
ся спортсменами массовых разрядов.

2. Учебно-тренировочная, спортивная рабо-
та в училищах физической культуры города Харь-
кова ведется на достаточно высоком уровне, так как
95,5% респондентам нравится учиться в училище и
84% - довольны проведением тренировок. В то же
время большинство воспитанников училищ (82%)
высказали предложение на увеличение продолжи-
тельности тренировок, объема и интенсивности
физической нагрузки.

3. Все участники исследования желают в своей

Рис. 2. Желание респондентов заниматься спортом после окончания училища.
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спортивной деятельности повышать свой уровень
спортивного мастерства, а 93% опрошенных воспи-
танников училищ будут продолжать тренироваться
после окончания училища. Это свидетельствует о том,
что работа по отбору, набору и подготовке спортив-
ных резервов в училищах физической культуры г.
Харькова направлена на поиск одаренных детей и со-
риентирована на дальнейшее совершенствование
спортивного мастерства.

Дальнейшие исследования предполагается по-
святить изучению работы тренеров-преподавателей
и администрации училищ физической культуры по
набору и отбору кандидатов на прием в училища фи-
зической культуры, а также подготовке выпускников
к дальнейшей профессиональной деятельности.
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ВІДБІР ПЕРСПЕКТИВНИХ СПОРТСМЕНІВ 11-13
РОКІВ В НАСТІЛЬНОМУ ТЕНІСІ

Полякова А.В.
Дніпропетровський державний інститут фізичної

культури і спорту

Анотація. У статті пропонується експериментальна система
відбору спортсменів  11-13 років на основі  спортивних
здібностей дітей в стандартних умовах ведення гри в на-
стільному тенісі. В результаті експерименту була сформова-
на група здатних дітей для посилених занять настільним те-
нісом з перспективою включення їх в збірну команду клубу
«Причорномор’я». Недостатньо обґрунтована інформація
про значущість певних факторів для становлення майстер-
ності гравців. Недостатньо вдосконалена система спортив-
ного відбору юних тенісистів.
Ключові слова: спортивний відбір, настільний теніс.
Аннотация. Полякова А.В. Выбор перспективных спортсме-
нов 11-13 лет в настольном теннисе. В статье предлагается
экспериментальная система отбора спортсменов 11-13 лет
на основе спортивных способностей детей в стандартных
условиях ведения игры в настольном теннисе. В результате
эксперимента была сформирована группа способных детей
для усиленных занятий настольным теннисом с перспекти-
вой включения их в сборную команду клубу «Причерномо-
рье». Недостаточно обоснована информация о значимости
определенных факторов для становления мастерства игро-

ков. Недостаточно усовершенствована система спортивно-
го отбора юных теннисистов.
Ключевые слова: спортивный  отбор, настольный теннис.
Annotation. Polyakova A. Choice of perspective sportsmen 11-
13 years in table tennis. In the article is offered the experimental
system of selection of tennis players 11-13 years on the basis of
sporting capabilities of children in the standard terms of conduct
of game. As a result of experiment the group of capable children
for the increased employments by table tennis with the prospect
of inclusion of them in the collapsible command was formed. The
information on the significance of particular factors for a becoming
of skill of players is insufficiently justified. The system of sports
selection of juvenile tennis players is insufficiently improved.
Key words: selection of sport, tennis.

Вступ.
Настільний теніс має величезну популярність

у великому спорті. У сучасній грі постають великі і
важливі задачі по оптимізації підготовки тенісистів,
розвитку фізичних якостей, удосконалюванню техні-
ки і тактики гри. Становлення й удосконалювання май-
стерності тенісистів, що випливає за навчанням
прийомів гри, можливі при виконанні великого обся-
гу спеціальної роботи. Тому для гри в настільний теніс
потрібно відбирати спортсменів з більш виразною
працездатністю, швидкісною підготовленістю та пси-
хологічною стійкістю.

Спортивний відбір – це комплекс заходів, що
дозволяють визначив високий ступінь схильності (об-
дарованість) дитини до того або іншого роду спортив-
ної діяльності (виду спорту). Це тривалий, багатосту-
пінчатий процес, який може бути ефективним лише
в тому випадку, якщо на всіх етапах багаторічної підго-
товки спортсмена забезпечена комплексна методи-
ка оцінки його особи, що припускає використання
різних методів дослідження (педагогічних, медико-біо-
логічних, психологічних та ін.).

Проблема відбору в спорті є предметом пост-
ійного пошуку. На сьогодні у тенісі велика кількість
досліджень по розробці критеріїв, які дозволяють
оцінити і дати прогноз потенційним можливостям
молодих гравців [2].

В результаті виникли програми відбору дітей,
засновані, головним чином, на виконанні конт-
рольних нормативів з фізичної і технічної підготовле-
ності, а також програми, які передбачають оцінку
ефективності дій за допомогою різних ігрових форм
(Осташов В.Г., 1982 р., Голомазов О.С., 2000 р.).

Спортивний відбір будується на знаннях ком-
плексу фізичних якостей, які необхідні при заняттях
спортом.  Недостатньо вдосконалена  система
спортивного відбору юних тенісистів обумовлена
багатьма причинами, в тому числі, тим, що немає
обґрунтованої інформації про значущість певних
факторів для становлення майстерності гравців.

Робота виконана за планом НДР Дніпропетровсь-
кого державного інституту фізичної культури і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – експериментально обґрунту-

вати методику відбору дітей 11-13 років для посиле-
них занять настільним тенісом з перспективою вклю-
чення їх у збірну команду.

Об’єкт дослідження – критерії відбору у на-
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стільному тенісі.
Предмет дослідження – спортивні здібності

дітей в стандартних умовах ведення гри
Задачі дослідження:
1. Визначити рівень фізичної підготовленості

дітей 11-13 років, що займаються настільним тенісом
2. Розробити комплекс контрольних випробу-

вань для оцінки спортивних здібностей дітей в стан-
дартних умовах ведення гри

3. Сформувати групу здатних дітей для поси-
лених занять настільним тенісом з перспективою
включення їх у збірну команду клубу «Причорно-
мор’є» на основі відбору.

Методи дослідження:
- аналіз та узагальнення даних науково-мето-

дичної літератури;
- педагогічне спостереження;
- педагогічне тестування;
- педагогічний експеримент;
- метод математичної статистики.
В процесі педагогічного експерименту для

оцінки спортивних здібностей дітей використовува-
лися такі контрольні вправи (тести):

- тестування спеціальної фізичної підготовленості;

- тестування технічної підготовленості;
- ігрове тестування.
Організація дослідження. Дослідження про-

водилися на базі СК «Причорномор’є». В експери-
менті брали участь 20 спортсменів (10 хлопчиків і 10
дівчаток) 11-13 років.

Результати дослідження та їх обговорення.
Тестування загальної фізичної підготовленості

відбувалося за тестами, які запропоновані у таблиці 1.
За виконання кожної вправи спортсмену на-

раховувалися бали, які після тестування підсумову-
валися.

Виконання всіх нормативів оцінювалося за 400-
бальною системою:

- 400 балів – «відмінно»;
- 350 балів – «добре»;
- 300 балів – «задовільно»;
- 250 балів – «незадовільно».
Діти, що набрали менше 350 очок, до наступ-

ного етапу відбору не допускалися.
До наступного етапу відбору, за даними тес-

тування загальної фізичної підготовленості, було до-
пущено 14 дітей.

Тестування технічної підготовленості включа-

Таблиця 1
Нормативні вимоги до спеціальної фізичної підготовленості дітей 11-13 років при відборі у збірну команду 

клубу «Причорномор’є» з настільного тенісу 
 
Вік 

11-12 років 13-14 років 
№ Тести 

Хлопч. 
(n=10) 

Дівч. 
(n=10) 

Хлопч. 
(n=10) 

Дівч. 
(n=10) 

Нарахування балів 

1 
Біг 30 м,с 4,9± 

0,2 
5,1± 
0,1 

4,6± 
0,2 

4,9± 
0,2 

«+», «-» 10 очок – 
кожна десята 
частка секунди 

2 «Віяло» 5х4м х 2, 
с 30±0,4 31±0,4 29±0,5 30±0,4 «+», «-» 10 очок – 

кожна секунда 
3 Метання м’яча 1 

кг (способом 
подачі),м 

12±1,3 10,3±1,2 16±1,3 12±1,2 «+», «-» 10 очок – 
кожний метр 

4 Четверний 
стрибок з місця, 

м 
9±1,4 8,4±1,4 9,5±1,4 9±1,4 «+», «-» 10 очок – 

кожні 0,5 м 

 
Таблиця 2 

Нормативні вимоги до технічної підготовленості дітей 11-13 років  
при відборі у збірну команду клубу «Причорномор’є» з настільного тенісу 

 
Вік 

11-12 років 13-14 років 
№ Тести 

Хлопч. 
(n=10) 

Дівч. 
(n=10) 

Хлопч. 
(n=10) 

Дівч. 
(n=10) 

Нарахування балів 

1 Подача та точність, 
кількість 

3,3± 
0,2 

2,9± 
0,2 

3,5± 
0,2 

3,0± 
0,2 

«+», «-» 10 очок – 
кожна десята 
частка секунди 

2 Удари накатом на 
швидкість за 30 с., 

кількість 
22,1±0,4 19,8±0,4 24,3±0,5 21,2±0,4 «+», «-» 10 очок – 

кожна секунда 

3 Удари накатом на 
точність за 30 с., 
кількість 

18,5±0,4 17,3±0,4 19,4±0,4 17,1±0,4 «+», «-» 10 очок – 
кожний метр 
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ло такі вправи:
- подача на точність, кількість;
- удари накатом на швидкість за 30 с., кількість;
- удари накатом на точність за 30 с., кількість.
Оцінювання проводилось за програмою з те-

нісу для дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Однією з головних і найбільш важких задач

підготовки юних тенісистів є послідовність форму-
вання технічних прийомів гри. Зовсім очевидно, що
помилки при навчанні технічним прийомам обумов-
лені не тільки відсутністю рухового досвіду, але го-
ловним чином і низьким рівнем розвитку основних
фізичних якостей.

Результати тестування з технічної підготовле-
ності юних тенісистів представлені в таблиці 2.

Результати свідчать, що у хлопчаків 11-12 років
та 13-14 років, результати краще ніж у дівчат.

Діти, які отримали оцінку «задовільно», до
наступного етапу відбору не допускалися. Отже, до
наступного етапу відбору (ігрового тестування) було
допущено 12 дітей.

Після попередніх двох етапів тестування нами
було проведено неофіційне змагання, яке велася по
коловій системі. Два гравці, що посіли останнє і пе-
редостаннє місце, вибули.

Після проведеного тестування була скомплек-
тована група дітей кількістю 10 чоловік зі здібностя-
ми до гри у настільний теніс.

Висновки.
1. Вивчення теоретичних і методичних аспектів

початкового відбору і орієнтації в настільному тенісі
показало, що недостатньо обґрунтована інформація
про значущість певних факторів для становлення май-
стерності гравців; недостатньо вдосконалена систе-
ма спортивного відбору юних тенісистів, що підкрес-
лює актуальність даного питання.

2. Розроблено комплекс контрольних випро-
бувань для оцінки спортивних здібностей дітей в стан-
дартних умовах ведення гри на підставі досліджень
багатьох авторів [1, 2, 3];

3. У результаті експерименту була сформова-
на група здатних дітей для посилених занять на-
стільним тенісом з перспективою включення їх у
збірну команду клубу СК «Причорномор’є».

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем відбору пер-
спективних спортсменів 11-13 років в настільному
тенісі.
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ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛИЗА ДОКУМЕНТОВ,
КАК МЕТОДА МАРКЕТИНГОВОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Путятина Г.Н., Пугачева Н.В.
Харьковская государственная
академия физической культуры

Аннотация. В статье детально рассмотрен такой метод мар-
кетингового исследования, как анализ документов. Приведе-
на классификация документов и методы их обработки, пред-
лагаемые для работы с документами в органах управления и
реализации функции планирования. Особенность анализа
документов планирования заключается в целесообразности
их использования для выявления потребности предоставле-
ния физкультурно-спортивных услуг населению. Увеличе-
ние затрат на содержание спортивных сооружений и подго-
товку спортсменов  существенно ухудшают качество
физкультурно-спортивных услуг. Это определяет правомер-
ность использования основ маркетинга в органах управле-
ния физическая культура и спорт.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, анализ доку-
ментов, метод, планирование.
Анотація. Путятіна Г.М., Пугачова  Н.В. Характеристика
аналізу документів, як методу маркетингового дослідження
у сфері фізичної культури і спорту. В статті детально розгля-
нутий такий метод маркетингового дослідження, як аналіз
документів. Приведена класифікація документів та методи їх
обробки, пропоновані для роботи з документами в органах
управління та реалізації функції планування. Особливість
аналізу документів планування полягає в доцільності їхньо-
го використання для виявлення потреби надання фізкультур-
но-спортивних послуг населенню. Збільшення витрат на
утримання спортивних споруд і підготовку спортсменів
істотно погіршують якість фізкультурно-спортивних послуг.
Це визначає правомірність використання основ маркетингу
в органах управління фізичною культурою і спортом.
Ключові слова: маркетингові дослідження, аналіз документів,
метод, планування.
Annotation. Putytina  G.N., Pugachova N.V. Description of
analysis of documents, as method of marketing research in the
field of physical culture and sport. In the article such method of
marketing research is considered in detail, as analysis of
documents. Classification of documents and methods is resulted
their treatments offered for work with documents in the organs
of management and realization of planning function. The
singularity of analysis of deeds of scheduling consists in
expediency of their use for detection of need of an allotment of
athletic sports services to the population. Augmentation of
charges of sports buildings and preparation of sportsmen
essentia lly aggravate quality of athletic sports services. It
determines legitimacy of use of bases of marketing in operating
controls physical training and sports.
Key words: marketing researches, analysis of documents, method,
planning.

Введение.
Постановка проблемы заключается в том, что

необходимым условием эффективного менеджмента
в сфере физическая культура и спорт является его ин-
формационно-аналитическое обеспечение, которое
может предоставить маркетинговые исследования.

Сегодня все большее количество областных физ-
культурных организаций в Украине, стали выделять пла-
нирование как самостоятельный вид деятельности. По
сути в процессе планирования принимается решение
о том, какими должны быть цели организации и что
должны делать ее члены, чтобы достичь этих целей. Это
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подготовка сегодня к завтрашнему дню, определение
того, что требуется и как этого добиться [4].

Физическая культура и спорт это сложное со-
циальное явление и для ее изучения, тем более науч-
ного обоснования необходимо использовать много-
численные методы научных исследований. Для
решения поставленных задач можно использовать
анализ документов.

Документом принято считать созданный че-
ловеком предмет, предназначенный для передачи
обеспечения информации, но чтобы исследовать воз-
можности, заключенные в документах.

По форме документы делятся на письменные,
статистические, иконографические (кино, фото, кар-
тины), фонетические (магнитофон, грампластинки).
Можно утверждать, что в сфере физической культу-
ры и спорта, нет ни одного подраздела, который бы
не был оформлен документально – это и коллективы
физической культуры, спортивные школы, спортив-
ные клубы, физкультурно-спортивные общества и
ведомства, спорткомитеты и др. [3].

Данная работа выполнена в рамках Сводного
плана научных исследований Министерства Украи-
ны по делам семьи, молодежи и спорта на 2006-2010
гг. на кафедре менеджмента физической культуры
Харьковской государственной академии физической
культуры „Организация и технология усовершенство-
вания деятельности субъектов и объектов управле-
ния физической культурой и спортом (на примере
Северо-восточного региона Украины)”. Шифр: 2.3.5.
Номер госрегистрации: 0101U006475.

Формулирование целей работы.
Цель исследования – изучить методы применяе-

мый при обработке документов органами областного
Управления по вопросам физической культуры и спорта.

Задачи исследования:
1. определить особенность использования ана-

лиза документов планирования в органах управления;
2. изучить методы анализа документов
Результаты исследований.
Анализу могут подлежать разные виды доку-

ментов:
· постановления центральных руководящих

органов по вопросам физической культуры и спорта;
· документы постоянного и временного обес-

печения органов управления (постановления, при-
казы, планы работ, справки, отчеты, личные дела ру-
ководителей,  специалистов ,  спортсменов ,
оперативное переписывание и др.);

· нормативные документы, которые регулиру-
ют деятельность спорткомитетов и советов физкуль-
турно-спортивные общества, детско-юношеские
спортивные школы, коллективы физической культу-
ры (положения об органах управления, инструктив-
но-методические материалы, сведенные планы на-
учно-исследовательских работ);

· законы и подзаконные акты в части отноше-
ния к физической культуре;

· статистические данные о работе спортивных
организаций;

· косвенные документы (справочники, материа-
лы о передовом опыте работы органов управления, дет-
ско-юношеские спортивные школы, коллективы физи-
ческой культуры, преподавателей, тренеров и др.);

· специальные документы исследования (оп-
росные листы, формализованное интервью, прото-
колы наблюдений, социо-карточки, экспертные лис-
ты, фотографии рабочего дня и др.) [6].

Как основной критерий отбора документов как
источника интересующей информации выступают
объекты управления. Анализируемый период доку-
ментов, которые охватывают, может составить с пер-
вого года и более продолжительную ретроспективу.
Поэтому размер выборки будет выключать влияние
цикличности, присущий процессам управление в мас-
штабе генеральной совокупности, и разрешить рас-
пространить получении результаты на всю генераль-
ную совокупность. Метод анализа документов может
быть использован как на начальной стадии исследова-
ния – выявления проблемы, разработка гипотез, так и
на стадии сбора основной информации [1].

Последовательность изучения документаль-
ных источников:

1. Зарегистрировать мероприятия, которые
остались невыполненными или были выполнены с
опозданием.

2. Выявить организационно-технические и эко-
номические просчеты и их влияние на деятельность
организации.

3. Проанализировать организационно-управ-
ленческие недостатки, исправление которых может
дать большой положительный эффект в производ-
ственной и экономической деятельности физкультур-
но-спортивной организации.

4. Определить пропорции между основными
сферами деятельности – производством, снабжени-
ем, подготовкой производства, сбытом и т.д., основ-
ными элементами входа и выхода (оборотными сред-
ствами, финансами), основными показателями
эффективности (производительности, рентабельно-
сти, фондоемкости и др.).

5. Проанализировать имидж физкультурно-
спортивной организации [2].

Анализ документов обеспечивает обзор фун-
кционирования организации, основных проблем,
отраженных в документах, зафиксированных на со-
браниях, в средства массовой информации, инфор-
мации из других источников. Они не зависят от рес-
пондентов или предупреждений маркетологов и
воспринимаются как реальность. Боле того, докумен-
ты позволяют проводить статистический анализ от-
ношений за равные интервалы времени [5].

Документальные источники — это приказы,
распоряжения, планово-финансовые отчеты, прото-
колы заседаний и совещаний и др. Анализ докумен-
тов планирования проводился в управлении по воп-
росам физической культуры и спорта Харьковского
городского совета, были проанализированы:

· Календарь спортивно-массовых мероприя-
тий г. Харькова на 2006 г.
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Рис.2. Классификация методов анализа документов.

Рис.1. Классификация документов.
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· План организационно-практических мероп-
риятий на 2006 г.

· Отчет о проведенной работе на 2006 г.
Анализ документов планирования дал возмож-

ность определить, что управление по вопросам фи-
зической культуры и спорта Харьковского Городско-
го Совета ведет активную работу по привлечению
всех жителей г.Харькова к занятиям физической куль-
туры и спортом. При этом Управление предоставля-
ет все виды физкультурно-спортивных услуг[7].

В своей деятельности управление руководству-
ется Конституцией Украины, Законами Украины «О
местном самоуправлении в Украине», «О физической
культуре и спорту», и др. Законами Украины, решени-
ями городского совета, распоряжениями Харьковско-
го городского совета, указами Главного управления по
гуманитарным и социальным вопросам, нормативны-
ми и инструктивными документами Управление по
вопросам физической культуре и спорту, др. актами
действующего законодательства и положением о ко-
митете по вопросам физической культуры и спорта
Главного управления по гуманитарным и социальным

вопросам Харьковского городского совета.
С целью качественной организации и прове-

дения спортивно-массовой и физкультурно-оздоро-
вительной работы в г. Харькове управление разраба-
тывает: планы работы управления; план
организационно-практических мероприятий по вы-
полнению городской программы «Физической вос-
питание – здоровье нации»; план календарь основ-
ных спортивно-массовых мероприятий комитета;
план спортивно-массовых мероприятий к праздни-
кам городского уровня; положение о проведении
соревнований и др. документы по организации
спортивно-массовой работы в г. Харькове.

Работа планируется на четыре квартала по та-
ким аспектам работы: организационный аспект; ос-
новные мероприятия которые планируются; работа с
подведомствами; работа с кадрами, спортивным ре-
зервом; работа с федерациями и другими гражданс-
кими организациями; аналитическая деятельность; ме-
дицинское обеспечение; материально-техническая
база; финансирование; агитационно-пропагандистс-
кая работа.
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Анализ документов планирования Управления
по вопросам физической культуры и спорта пока-
зал, что в 2006 году работа управления у. Харькова
была направлена на:

1. Реализацию государственной, региональной
и городской программ «Физической воспитание –
здоровье нации», сохранение учреждений и предпри-
ятий системы физической культуры и спорта, кад-
ров, общественных организаций.

2. Расширение и увеличение: количества
спортивных клубов в организациях, на предприяти-
ях, спортивных сооружений всех форм собственнос-
ти, клубов за местом проживания и для реабилита-
ции инвалидов.

3. Улучшение состояния физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой работы г. Харькова.

4. Подготовка спортивного резерва [4].
Выводы:
- Особенность анализа документов планиро-

вания, заключается в целесообразности их использо-
вания для выявления потребности предоставления
физкультурно-спортивных услуг населению. Боль-
шая конкуренция многочисленных культурно-мас-
совых мероприятий, увеличение затрат на содержа-
ние спортивных сооружений и подготовку
спортсменов существенно ухудшают качество физ-
культурно-спортивных услуг, что определяет право-
мерность использования основ маркетинга в орга-
нах управления физическая культура и спорт.

- Изучение методов анализа документов по-
казало, что при использовании нескольких методов
анализ документов даст возможность исследовате-
лю увидеть много важных сторон организационно-
управленческой деятельности, определить основные
направления в работе по физической культуре и
спорту, которые вытекают из принятых решений ру-
ководящих органов, обнаружить данные о состоянии
объектов исследования их содержания, форм, мето-
дов работы, правовом положении государственных
и общественных органов управления физической
культуры и спорта, оценки их деятельности.

Дальнейшее исследование требует детального
рассмотрения конкретного метода анализа документов
и применения его на практике в органах управления.
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ВЛИЯНИЕ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И

СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЕЛЕТНОЙ
МУСКУЛАТУРЫ

Резник М.Е., Абакумова А.В.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. В экспериментах на 30 белых крысах изучалась
работоспособность передней большеберцовой мышцы, ко-
торая сокращалась в изометрическом режиме (1с – сокраще-
ние; 2с - отдых). Показано, что экспериментальный гипер-
тиреоз легкой степени (10 подкожных инъекций
трийодтиронина в дозе 50мкг/кг ежедневно) не сопровожда-
ется снижением работоспособности скелетной мышцы. Ис-
ходная сила сокращения мышцы и параметры работоспо-
собности  у животного  этой группы  не отличались от
контроля. Напротив, в группе крыс с экспериментальным
тиреотоксикозом данные показатели, отображающие дина-
мические параметры сократительного акта, сопровождались
значительным снижением, по сравнению с контрольной груп-
пой крыс. В итоге можно сделать вывод, что сила мышечно-
го сокращения и его работоспособность зависят от степени
гипертиреоза.
Ключевые слова: гипертиреоз, тиреотоксикоз, работоспо-
собность, скелетная мускулатура, сила сокращения.
Анотація. Резник М.Є., Абакумова О.В. Вплив гормонів щи-
топодібної залози на працездатність і силові характеристики
скелетних м’язів. В експериментах на 30 білих щурах вивча-
лась працездатність переднього великогомілкового м’язу, ско-
рочувався в ізометричному режимі (1с – скорочення; 2с -
відпочинок). Показано, що експериментальний гіпертиреоз
легкого ступеню (10 підшкірних ін’єкцій трийодтироніну в
дозі 50мкг/кг щоденно) не супроводжується зниженням пра-
цездатності кістякового м’яза. Вихідна сила скорочення м’яза
і параметри працездатності у тварини цієї групи не відрізня-
лися від контролю. Навпаки, в групі щурів з експерименталь-
ним тирєотоксикозом данні показники, які відображають ди-
намічні параметри скорочувального акту, супроводжувались
значним зниженням, в порівнянні з контрольною групою щурів.
Робиться висновок, що сила м’язового скорочення і його пра-
цездатність залежать від ступеню гіпертиреозу.
Ключові слова: гіпертиреоз, тирєотоксикоз, працездатність,
скелетні м’язи, сила скорочення.
Annotation. Reznik M.E., Abakumova A.V. Influence of hormones
of thyroid on a capacity and power descriptions of skeletal
musculature. In the experiments on 30 white rats the capacity of
front large tibial muscle which grew short in the isometric mode
was studied (1s – abbreviation; 2s - rest). It is shown, that
experimental to the gipertireoz easy degree (10 hypodermics of
triyodtironina in the dose of 50mkg/kg daily) is not accompanied
by the decline of capacity of skeletal muscle. Initial force of
abbreviation of muscle and parameters of capacity at the animal
of this group did not differ from the control. Opposite, in the
group of rats with experimental tireotoksikozom the given
indexes, representing dynamic parameters of retractive act, were
accompanied by the considerable decline, on comparison with
the control group of rats. In the total it is possible to do a
conclusion, that force of abbreviation of muscles and his capacity
rely on the degree of gipertireoza.
Keywords: gipertireoz, t ireotoksikoz, capacity, skeletal
musculature, force of abbreviation.

Введение.
Способность к сохранению постоянства тем-

пературы тела является одним из фундаментальных
явлений во многом определившим эволюцию жи-
вотного мира. В современной медико-биологичес-
кой науке важное место отводится проблемам, свя-
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занным с изучением возможностей существования
человека и животных в неблагоприятных условиях
внешней среды. Одним из факторов, нарушающих
состояние гомеостазиса организма, является фактор
температуры.

В последние 10-20 лет в работах ряда исследо-
вателей установлены основные закономерности ре-
акции организма в ответ на нарушение температур-
ного равновесия, однако многие аспекты данной
проблемы остались малоизученными. В первую оче-
редь это относится к роли гормонов щитовидной
железы в обеспечении постоянства температуры тела
и их влияния на биоэнергетику мышечного сокра-
щения, в частности на работоспособность и сило-
вые характеристики скелетных мышц. В литературе
имеются обширные сведения, подтверждающие факт
снижения при гипертиреозах способности человека
выполнять физическую работу [2,3,5,7,9]. Однако эти
данные базируются на результатах, полученных в
клинике таких тяжелых форм заболеваний, как тире-
отоксикоз и микседема, а представляет интерес лег-
кая форма изменения функции щитовидной железы,
так называемого адаптивного свойства, носящая
«преходящий» характер (например, сезонный) и не
сопровождающийся структурно-функциональными
следами [1,3,4,5].

Результаты исследований имеют важное зна-
чение в физиологии спорта при прогнозировании
работоспособности и силовых характеристик спорт-
сменов в связи с сезонной адаптацией, биоритмами,
перемещением во время спортивных туров в другие
часовые пояса, климатические зоны [2,6,7,8].

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического
воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Целью работы явилось изучение влияния гор-

монов щитовидной железы (гипертиреоз разной сте-
пени выраженности) на силовые параметры мышеч-
ного сокращения, а также на работоспособность
скелетной мышцы.

Материалы и методы исследования. Экспе-
рименты были проведены на трех группах белых крыс
массой 280-300 г. У животных первой группы вызы-
вался гипертиреоз легкой степени выраженности,
путем подкожного введения водного раствора L-трий-
одтиронина в дозе 50 мкг/ кг ежедневно в течение 10
суток. Крысам второй группы также вводился гор-
мон щитовидной железы, но в дозе 150 мкг/кг для
создания модели тяжелой степени гипертиреоза-
тиреотоксикоза. Третья группа служила контролем.
Показателем степени развития экспериментального
гипертиреоза служила ректальная температура, ско-
рость потребления кислорода (газоанализатор
«Radiometer»), а также визуальные признаки: нару-
шение шерстного покрова, вялость и т.д.

Ход опыта был следующим. У наркотизиро-
ванного животного электрическими импульсами
раздражался малоберцовый нерв, иннервирующий
переднюю большеберцовую мышцу. О силе мышеч-

ного сокращения судили по показаниям цифрового
вольтметра (В-21А) и по графической записи эргог-
раммы. Мышца животного работала в режиме 1с-
сокращение и 1с пауза и при этом поднимала груз
массой 100г. Эксперимент продолжался до тех пор,
пока амплитуда сокращения мышцы не снижалась
до 50% от исходного. При анализе эргограммы вы-
числялись следующие параметры:

а) максимальная амплитуда сокращения в мм.
«h»- max, соответствующая максимальной высоте,
на которую был поднят груз массой «Р»;

б) число сокращений при снижении амплиту-
ды эргограммы до уровня 10, 30, и 50% от исходной;

в) работа «А» выполненная мышцей на раз-
ных стадиях развития утомления.

Результаты исследования.
Результаты экспериментов показали, что гор-

моны щитовидной железы оказывают выраженное
действие на все исследуемые параметры, характери-
зующие работоспособность скелетной мышцы. Циф-
ровой материал, приведенный в таблице 1.1, показы-
вает, что мышцы контрольных животных были в
состоянии, работать  до уровня развития утомления,
когда амплитуда сокращения снижалась на 10, 30 и
50%, соответственно 10.9±1.5, 18.0±1.6 и 29.6±2.9 с. У
животных с легкой степенью гипертиреоза данные
величины не отличались от уровня контрольной груп-
пы. Однако у крыс с выраженным тиреотоксикозом
работоспособность мышцы резко снижалась. Так по
данным таблицы видно, что при первом, втором и
третьем уровнях утомления (т.е. когда амплитуда мы-
шечного сокращения падала на 10, 30, и 50%) про-
должительность работы мышцы снижалась соответ-
ственно на 36, 54, и 64% меньше, чем у контроля.
Абсолютные величины такого падения работоспо-
собности мышцы при выраженном токсикозе не ос-
тавляют сомнения относительно физиологической
значимости данного феномена (табл. 1.1).

Вызывает интерес и анализ такого параметра
работоспособности мышцы, как величина выполнен-
ной работы на разных этапах развития утомления,
когда амплитуда сокращения мышцы уменьшалась
на 10, 30 и 50% (соответственно первый, второй и
третий  уровни развития утомления). Цифровой ма-
териал представлен в таблице 1.2. Анализ приведен-
ных данных показывает, что общий объем работы,
выполненный мышцами контрольных животных и
животных с легкой степенью гипертиреоза, был при-
близительно равным и соответствовал значениям 406
± 12 и 457±  11 мДж (Р‹0.05). У крыс с выраженными
признаками тиреотоксикоза этот показатель был в 4.7
раза меньше и соответствовал 87 ± 7 мДж.

Наконец, вызывает интерес тот факт, что в ходе
развития утомления по достижению каждого из его
уровней у крыс контрольной группы объем выполнен-
ной мышцей работы неуклонно нарастал от 110  7 мДж
(первый уровень утомления) до 182  19 мДж (третий,
последний уровень утомления, когда амплитуда мышеч-
ного сокращения составляла 50% от исходной). У жи-
вотных с легкой степенью гипертиреоза, такая зависи-
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Таблица 1.1
Влияние тиреоидного статуса на работоспособность скелетной мышцы во время развития утомления 

 
Параметры работоспособности мышцы при снижении амплитуды сокращения на 

10% 30% 50% 
Группа 
крыс 

Максимальная 
амплитуда 
сокращения 
мышцы 
«h» (мм) 

Амплитуда 
сокращения, 

 мм 

Время (с) 
Достижения 

уровня  
10% 

Кол-во 
Сокращений 

(п) 

Амплитуда 
сокращения, 

мм 

Время (с) 
Достижения 
Уровня 

30% 

Кол-во 
cокра-
щений 

(п) 

Амплитуда 
сокра-щения, 

мм 

Время (с) 
дости-жения 

уровня 
50% 

Кол-во 
сокра-
щений 

(п) 
Гипер- 
тиреоз 

24.6 ± 2.1 22.1±  1.9 11.3± 0.9 6.2±0.3 17.2 ± 1.2 17.8± 1.7 8.7±0.9 12.2 ± 1.1 24.4± 2.1 12.7±1.8 

Токсикоз 9.8 ± 1.8 8.8 ± 1.3 6.9 ± 0.9 3.5±0.5 6.9 ± 0.9 8.3 ± 0.7 4.1±0.9 4.8 ± 0.8 10.6± 1.9 5.4±3.2 
Контроль 21.3 ± 1.8 19.1 ± 1.8 10.9± 1.1 5.1±0.4 15.0 ± 1.3 18.0± 1.6 8.8±0.7 10.5 ± 1.0 29.6± 2.9 14.6±2.1 
Примечание: различия статистически достоверны (Р‹0.05) по отношению к соответствующим данным для контрольной  группы животных. 
 
 

Таблица 1.2 
Объем работы (мДж), выполненный мышцей животных с различным тиреоидным статусом, 

 в ходе развития утомления 
Работа, выполненная мышцей, до момента развития 

первого, второго и третьего уровней развития 
утомления 

мДж 

Группа 
крыс 

Первый уровень 
утомления 10% 

Второй уровень 
утомления  30% 

Третий уровень 
утомления 50% 

Общий объем 
выполненной работы 

мДж 

Гипертиреоз 140±  8 129±  9 183±  17 457± 11 
Тиреотоксикоз 32±  4 24±  5 31±  6 87 ± 7 
Контроль 110±  7 114±  8 182 ± 19 406 ±  12 
Примечание: различия статистически достоверны (Р‹0.05) по отношению к соответствующим данным для 
контрольной  группы животных. 
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мость также была хорошо выраженной. Такая зависи-
мость полностью отсутствовала у крыс с выраженным
тиреотоксикозом. Так, объем работы, выполненный
мышцей, на каждом из трех этапов развития утомления
были соответственно равными 32±7, 24 ±5 и 31± 6 мДж,
т.е. статистически достоверно не различались.

Выводы.
1. Терморегуляционный эффект гормонов щи-

товидной железы осуществляется через активацию тер-
могенной функции сокращающихся скелетных мышц
(на примере передней большеберцовой мышцы белой
крысы); существует обратная связь между степенью
выраженности гипертиреоза  и характером его влия-
ния на “выход” тепла мышечного сокращения.

2. Силовые характеристики мышечного сокра-
щения прямо зависят от выраженности Т3-токсикоза;
первая модель (5-10 сут Трийодтиронина п/к в дозе 50
мк/кг) не влияет на силу и мощность вызванного мы-
шечного сокращения; модель тиреотоксикоза второй
модели (150 мкг/кг трийодтиронина п/к в течение 15
сут) существенным образом нарушает все параметры,
отражающие динамические показатели сократительно-
го акта; характер тиреоидного статуса определяет и ра-
ботоспособность мышцы: экспериментальный Т3-ток-
сикоз первой модели не нарушает работоспособность
мышцы, а выраженный тиреотоксикоз – существенно
понижает все ее показатели.

3. Гормоны щитовидной железы являются един-
ственными гормональными регуляторами основно-
го источника теплообразования в организме – тер-
могенной эффективности сократительной
деятельности скелетных мышц.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
влияния гормонов щитовидной железы на работос-
пособность и силовые характеристики скелетной
мускулатуры.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТАКТИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА ДЗЮДОИСТОВ

Каха Харитонашвили, Алеко Чахунашвили,
Николоз Будзишвили

Грузинский государственный педагогический
Университет им. И. Чавчавадзе

(Грузинская государственная академия
физического воспитания и спорта)

Аннотация. В данной статье речь едет о высоком уровне
подготовки Японских борцов, приводятся данные, получен-
ные в результате наблюдения над их выступлениями; в част-
ности, исследуется уровень и исполнительское мастерство
технических приемов, показанных Японцами, приводятся
их сравнения с аналогичными приемами, выполненным в
основном, Грузинскими борцами. Наблюдения проводились
на Тбилисской ХХХIII международном турнире.
Ключевые слова: техника, подготовка, соревнования.
Анотація. Харитонашвілі К., Чахунашвілі А., Будзішвілі Н.
Технічна і тактична підготовка дзюдоїстів. У даній статті
мова їде про високий рівень підготовки Японських борців,
наводяться дані, отримані в результаті спостереження над їх
виступами; зокрема, досліджується рівень і виконавська май-
стерність технічних прийомів, показаних Японцями, при-
водяться їх порівняння з аналогічними прийомами, викона-
ним в основному, Грузинськими борцями. Спостереження
проводилися на Тбіліській ХХХIII міжнародному турнірі.
Ключові слова: техніка, підготовка, змагання.
Аnnotation. Kharitonashvili K., Chaxunashvili A., Budzishvili
N. Technical and tactical training of judo (sportsmen). In the
given article speech goes about a high level of preparation of
the Japanese fighters, cited the data received as a result  of
supervision above its statements; in particular, the level and
mastery of the techniques shown by Japanese is investigated,
their comparisons with the similar receptions, executed basically,
the Georgian fighters are resulted. Supervision were carried out
on Tbilisi XXXIII international tournament.
Key words: technics, preparation, competitions.

Введение.
Как известно, физкультура и спорт являются

составными частями общей системы воспитания че-
ловека. Их цель - воспитание достойных членов обще-
ства и социально активных граждан. Спорт и в частно-
сти дзюдо, благодаря популярности обладатель
величайшим потенциалом воспитательного воздей-
ствия. Каким будет данное воздействие, во многом за-
висит от направленности учебно-воспитательной ра-
боты и общей эрудиции тренера.

Дзюдо является специфическим видом спорта.
С одной стороны разновидность древнейшей восточ-
ной культуры, с другой – боевое повышенные тре-
бования к учебно-воспитательной и образователь-
ной работе преподавателей. Месте с тем следует
помнить. что приоритетной задачей всех видов бое-
вого искусства является утверждение высокий твер-
дых морально-этических норм.

Известно, что нам порой не хватает качеств,
присущих японским спортсменам: железной дисцип-
линированный, прилежания, аккуратности, уважения
и преподавателям и партнерам. Здесь нам следует
многому поучиться от японцев. В этой связи особое
внимание следует обратить на исторический опыт,
традиции, культурное наследие, философские и вос-
питательные основы Японского дзюдо, равно как и
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на технику и тактику в их исполнении. В современ-
ном спорте невозможно достижение высоких резуль-
татов без основы на научные данные, поэтому на
сей раз объектом нашего исследования оказался
Тбилисский традиционный ХХХIV международный
турнир по дзюдо, который проводился 2006 году.

Актуальность вопроса предопределена еще и тем,
что Япония является родиной дзюдо, а соответственно
этот вид наиболее развит в данной стране и местные дзю-
доисты по свой технико-тактической подготовке являет-
ся сильнейшими во всем мире. Поэтому мы предпола-
гаем, что наблюдения над техническом арсеналом
Японских борцов на Тбилисском турнире, сравнение с
техническими возможностями наших спортсменов по-
зволит сделать весьма значительные выводы и стало быть,
даст возможность внести существенную новизну в про-
цесс подготовки наших дзюдоистов. Именно все это и
предопределило актуальность нашей темы.

Проблеме технической подготовленности отво-
дится значительная роль в становлении мастерства бор-
ца, поскольку в дзюдо техника является важнейшим
средством достижения победы и вместе с тем предоп-
ределяет зрелищность и привлекательность этого вида.

Поскольку ряд исследователей (Домин В.А.
1974; Новиков А.; Полян А) разделяет мысль о пер-
вичности соревнования и вторичности тренировоч-
ного процесса в сроке борьбы, то исследование со-
ревновательной деятельности можно перенести на
тренировочный процесс.

 К тому же борцовская схватка для изучения яв-
ляется сложным объектом, потому что осуществляет-
ся в ходе непосредственного контакта спортсменов.

Работа выполнена по плану НИР Грузинской
Государственной Академии физического воспитания
и спорта.

Формулирование целей работы.
Нами были поставлены следующие задачи:
1. Определить технические действия, техничес-

кие соотношения согласно классификационным
группам приемов.

2. Выявить технические действия борцов, пре-
допределившие качество победы.

Методы исследования:
Для решения поставленных задач были исполь-

зованы методы исследования: а) метод стенографии;
б) метод педагогических наблюдений; в) метод ста-
тистической обработки; г) метод анализа.

Результаты исследований.
Анализ проводился в следующих направлениях;
а) проанализированы технические действия

всех участников турнира:
б) проанализированы технические действия

всех призеров: в) раздельно проанализированы, а за-
тем сопоставлены технические действия грузинско-
го и японских дзюдоистов;

г) отдельно проанализированы технические
действия первых номеров сборной Грузии.  Резуль-
таты каждого анализа внесены в диаграмму.

Тбилисский международный турнир известен
богатыми традициями. Многие известные борцы
вошли в большой спорт после побед на данном тур-
нире. В нем принимали участие такие видающиеся
борцы, как Ямасита, Вандервале, Ендо, Каниу, Ло-
ренц и др. Разумеется успешно выступали в этих тур-
нирах и Грузинские борцы. Элементы национальной
Грузинской борьбы демонстрируемые ими, вызы-
вает особый интерес Японцев, часто присылавших
своих дзюдоистов на Тбилисский Турнир. Более того,
в Японии была основана школа грузинской борьбы,
где в течение шести месяцев работал консультантом
заслуженный тренер Грузии Бидзина Мазиашвили.

О популярности Тбилисского турнира свидетель-
ствует и то, что в 2006 году ему присвоен статус Кубка
мира. В нем приняли участие 118 спортсменов из 18 стран.

Среди них были чемпионы и призеры олим-
пийских игр, мира и Европы, победители престиж-
нейшего турнира японцев – Кодокана. В этом сорев-
новании приняли участие 4 грузинских спортсмена,
от Японии же были представлены по одному борцу
в каждом весовой категории.

Рис.1. Показатели выступления спортсменов различных стран.
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На ХХХIV Тбилисском турнире из 168 схва-
ток, проанализированных нами, 87% побед одержа-
но в стойках, а 13% - в партере. Из семи японских
борцов шестеро заняли призовые места, двое выиг-
рали золото, двое – серебро, а трое – бронзу. От Гру-
зии выступили 28 борцов, из них 9 заняли призовые
места трое - первое, двое – второе, четверо – третье.
Учитывая, что по количеству участников Грузия вчет-
веро превосходила японскую команду, и к тому же
являлась хозяйкой турнира и выступала сильнейшим
составом, результат японцев следует признать успеш-
ным. Это ещё раз свидетельствует о высоком техни-
ко-тактическом классе японского дзюдо, посему по-
вышенным акцент исследования японской школы
нам представляется правомерным, рисунок 1.

Все участники турнира: (синий цвет);
А) призеры (желтый);
Б) грузинские участники: (красный);
В) японские участники:(белый);
Г) члены сборной Грузии: (зелёный).

1.Все участники:
А) броски руками -40%;
Б) броски руками-31%;
В) броски туловищем-20%;
Г) партер-9%.

2. Призеры:
А) броски руками-39,4%
Б) броски ногами-27,8%
В) броски туловищем-10,2%

3.Грузинские участники:
А) броски руками-33,3%
Б) броски ногами-28,7%
В) броски туловищем-28,7%
Г) партер-9%

4.Японские участники:
А) броски руками-8,3%
Б) броски ногами-58,3%
В) броски туловищем-22,2%
Г) партер-11,1%

5. Сборная Грузии
А) Броски руками-54,2%
Б) Броски ногами – 8,5 %
В) Броски туловищем -31,4%
Г) партер - 5,7%

Как видно из диаграммы, для достижения по-
беды участники турнира в основном пользовались
бросками с захватом ног руками и «мельницей, под-
ножкой» наверх.

В партере чаше использовались удержания, а
очень редко – болевые и удушающие приемы. Что
же касается Грузинских борцов, то их динамика по-
чти похожа с общими показателями. Японские бор-
цы в отличие от Грузинских, в своих приемах чаще
пользуются ногами и туловищем. Это наглядно изоб-
ражается на диаграммах.

Большим недостатком борцов обеих стран нам
представляется отсутствие в их арсенале удушающих
и болевых приемов. Что же касается удушений, то
здесь преимущество Японцев весьма ощутимо. Они
чаще и технически правильно используют переводы

и затем удержания. Следует отметит, что не было за-
фиксировано ни одной попытки проведения броска
с переходом грузинскими борцами, за исключени-
ем единственного приёма, проведенного Мамрикиш-
вили. Подобное положение фиксируется из года в
год. В этом направлении если и ведётся определен-
ная, целенаправленная работа в сборной Грузии, то
необходимо ещё и заострить внимание на работу с
юными, молодыми борцами. Ведь новые навыки
гораздо легче усваиваются юными, нежели опытны-
ми сформированными борцами.

Выводы:
В начале мы отметили несколько примеров

подражания Японским дзюдоистам. Было бы жела-
тельно утвердить у нас данный метод при технико-
тактической подготовке, взять на вооружение из ар-
сенала японских дзюдоистов броски ногами и
туловищем, которые значительно повышает резуль-
тативность и зрелищность нашей школы дзюдо.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
технической и тактической подготовки дзюдоистов.
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
АККЛИМАТИЗАЦИЙ НА ЛИЧНЫЕ

ДОСТИЖЕНИЯ СПРИНТЕРОВ-ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Чирва Г.И., Котов В.Г., Пинчук Н.И.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. Проанализированы личные достижения спринте-
ров различной квалификации в беге на 100 м в разных сорев-
новательных сезонах года. Показано стабильное снижение
результатов в зимнем соревновательном сезоне у спортсме-
нов всех групп. Наименьшее снижение результатов отмечено
в группе мастеров спорта, значительное снижение зарегист-
рировано в группе второго спортивного разряда.
Ключевые слова: сезонные экологические и спортивные адап-
тации, реадаптации, деадаптации.
Анотація. Чирва Г.І., Котов В.Г., Пінчук Н.І. Вплив сезонної
екологічної акліматизації на особисті досягнення спринтерів-
легкоатлетів. Проаналізовано особисті досягнення спринтерів
різної кваліфікації в бігу на 100 м у різних змагальних сезонах
року. Показано стабільне зниження результатів у зимовому
змагальному сезоні у спортсменів усіх груп. Найменше зни-
ження результатів відзначені в групі майстрів спорту, значне
зниження зареєстроване в групі другого спортивного розряду.
Ключові слова: сезонні екологічні і спортивні адаптації, реа-
даптації, деадаптації.
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Annotation. Chirva G., Cotov V., Pinchuk N. Influence of
seasonal ecological acclimatizations on the personal
achievements of sprinters-athletes. The personal achievements
of sprinters of a different qualification in at a run on 100 m in
different competition seasons of year are analysed. The stable
decline of results in a winter competition season at the sportsmen
of all groups is shown. The least decline of results is marked in
the group of masters of sport, the considerable decline is
incorporated in the group of the second sporting digit.
Key words: seasonal ecological and athletic adaptation,
readaptation, deadaptation.

Введение.
Проблема высокой адаптационной «цены»

одновременных спортивных и сезонных экологичес-
ких адаптаций по прежнему остается актуальной для
спортивных достижений.

Рядом публикаций посвященных теории
спортивных адаптаций показана глубокая индивиду-
альная перестройка реактивности различных систем
организма спортсмена определяющая результатив-
ность выступления на соревнованиях. В некоторых
из них отмечают большое влияние разных погодных
и климатогеографических условий, в которых прохо-
дят соревнования, на личные достижения спортсме-
нов  [2, 6].

Фундаментальными работами показано, что
только высокий уровень оптимизации построения
учебно-тренировочного процесса приводит к высо-
кой  спортивной адаптации, а, следовательно, и к ста-
бильному высокому результату  который может при-
вести к успеху в спорте  [3,7].

Однако несколько в стороне остается исследо-
вание сочетанного влияния длительных циркадных
сезонных экологических акклиматизаций, деакклима-
тизаций и реакклиматизаций на которые всегда па-
раллельно накладываются, целевые в избранном виде
спорта, спортивные адаптации. Длительные сезон-
ные адаптации спортсменов к меняющимся физи-
ческим факторам внешней среды порой незаметны
и естественны, но они имеют высокую адаптацион-
ную «цену» для организма  [8,11].

Значительно меняющаяся продолжительность
светового дня под контролем «биологических часов»
определяет общее психофизиологическое состояние
спортсменов в зимнем и летнем соревновательном
сезоне.

Наибольшее негативное влияние на спортив-
ную деятельность оказывают длительные сезонные
температурные адаптации к холоду и жаре, однако
их влияние разноплановые.

Мышечная работа, в том числе и спортивная,
является сильным термогенным фактором. Занятия
физическими упражнениями во время адаптации к
теплу, в допустимых пределах, носят перекрестный
характер для спортивной и температурной адаптации.

Холод оказывает угнетающее влияние на мы-
шечную систему человека. Кратковременное одно-
разовое воздействие снижает ряд качественных физи-
ческих проявлений мышечной системы, ее вязкость,
скорость и силу сокращения, повышает терморегуля-
торный тонус, вызывает холодную дрожь [1,5,8].

Многоразовое и достаточное по силе воздей-
ствие холода, которое вызывает холодную дрожь в
течение длительного времени может привести к дли-
тельной холодовой адаптации.  Длительные холодо-
вые адаптации человека лабораторного типа, в том
числе и экологические сезонные могут привести к
адаптивным изменениям в энергетике мышечного
сокращения. Независимо от характера мышечного
сокращения термотонус, холодовая дрожь или про-
извольный локомоторный акт, адаптированная мыш-
ца на единицу сокращения выделяет тепла значитель-
но больше по сравнению с интактной.

Дополнительное теплообразование при сокра-
щении адаптированной к холоду мышечной систе-
мы рядом исследователей охарактеризован как тер-
морегуляторный физиологический механизм защиты
организма от холода, за счет снижения коэффициен-
та полезного действия всех видов биологической ра-
боты, в том числе и локомоторного акта  [5,9,10].

Следует полагать, что длительные холодовые
сезонные адаптации повышают адаптивную энерге-
тическую «цену» и негативно влияют на спортив-
ную деятельность в осенне-зимний сезон.

В некоторых сообщениях отмечено, что дли-
тельная холодовая адаптация лабораторного типа
приводит к изменению морфо-функционального
состава мышечных волокон. У лабораторных живот-
ных длительно адаптированных к холоду в осенне-
зимний период отмечено значительное увеличение
красно окрашенных мышечных волокон за счет сни-
жения белых [4].

Следует полагать, что все перечисленные из-
менения, в мышечной системе происходящие при
длительной сезонной адаптации к холоду и жаре ска-
зываются на спортивных достижениях, где качествен-
ная сторона мышечной системы играет определяю-
щую роль.

В последних исследованиях посвященных вли-
янию сезонных экологических адаптаций на физичес-
кие и технические кондиции футболисток высокого
класса отмечается значительное снижение у них ско-
ростных способностей в осенне-зимнем сезоне [11].

Такое положение побудило исследовать ско-
ростные способности у легкоатлетов специализиру-
ющихся в беге на сто метров в зимнем и летнем со-
ревновательном сезоне. В этом виде спорта скорость
и мощность бега являются ведущими качествами для
достижения личного спортивного достижения бегу-
нов. Сохранность следовых эффектов спортивной
адаптации в разных соревновательных сезонах года в
определенной степени будет отражать влияние цир-
кадных экологических сезонных адаптаций.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического
воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель исследования - изучить влияние сезон-

ных адаптаций на спортивные достижения легкоат-
летов-спринтеров в зимнем и летнем соревнователь-
ных сезонах года.
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Çàäà÷è èññëåäîâàíèÿ: ïðîàíàëèçèðîâàòü ðå-
çóëüòàòû ñïåöèàëèçèðîâàííîãî òåñòèðîâàíèÿ áåãó-
íîâ íà êîðîòêèõ îòðåçêàõ â ðàçëè÷íûõ ñîðåâíîâàòåëü-
íûõ ñåçîíàõ ãîäà.

Ñðàâíèòü ëè÷íûå äîñòèæåíèÿ â çèìíåì è ëåò-
íåì ñîðåâíîâàòåëüíûõ ñåçîíàõ ó ëåãêîàòëåòîâ ðàçíîé
êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ â áåãå 100 ìåòðîâ.

Îáúåêò è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Îáúåêòîì îá-
ñëåäîâàíèÿ ïîñëóæèëè ëè÷íûå äîñòèæåíèÿ ëåãêîàòëå-
òîâ ðàçëè÷íîé êâàëèôèêàöèè â áåãå 100 ìåòðîâ ïîêà-
çàííûå â ðàçëè÷íûõ ñîðåâíîâàòåëüíûõ ñåçîíàõ ãîäà.

Â êà÷åñòâå òåñòîâîãî óïðàæíåíèÿ èçáðàí ñïå-
öèàëèçèðîâàííûé òåñò äëÿ ñïðèíòåðîâ - áåã 30 ì è 60
ì ñ íèçêîãî ñòàðòà ñ ðåãèñòðàöèåé âðåìåíè «ïî äâè-
æåíèþ».

Îáñëåäîâàíèþ ïîäâåðãàëè ãðóïïó  ìàñòåðîâ
ñïîðòà (ÌÑ) ñîñòîÿùóþ èç øåñòè ÷åëîâåê â âîçðàñòå
24-26 ëåò, çàíèìàþùèåñÿ ëåãêîé àòëåòèêîé 7-8 ëåò.

Ãðóïïà êàíäèäàòîâ â ìàñòåðà ñïîðòà  (ÊÌÑ)
íàñ÷èòûâàëà äåñÿòü ÷åëîâåê â âîçðàñòå 19-20 ëåò, ðå-
ãóëÿðíî çàíèìàëèñü ñïðèíòåðñêèì áåãîì íà ïðîòÿ-
æåíèè 5-6 ëåò.

Ãðóïïà ñïðèíòåðîâ âòîðîãî ñïîðòèâíîãî ðàç-
ðÿäà  (II ðàçðÿä) â áåãå íà ñòî ìåòðîâ ñîñòîÿëà èç 21
ñïîðòñìåíà ñî ñòàæåì ðåãóëÿðíûõ çàíÿòèé 3-5 ëåò.

Îñíîâíûì ìåòîäîì îáñëåäîâàíèÿ ëè÷íûõ
ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé è òåêóùåãî òåñòèðîâàíèÿ â
ðàçëè÷íûõ ñîðåâíîâàòåëüíûõ ñåçîíàõ ãîäà ñëóæèëè
äîêóìåíòû ó÷åòà è îò÷åòíîñòè. Ïðîòîêîëû ñîðåâíî-
âàíèé, æóðíàëû ðåãèñòðàöèè è êîíòðîëÿ òðåíåðà,
ëè÷íûå äíåâíèêè ñïîðòñìåíîâ ñ ïîëíûì íàáîðîì
ñàìîêîíòðîëÿ àêòèâíîñòè íàñòðîåíèÿ.

Ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ è ëè÷íûå äîñòèæå-
íèÿ â áåãå çèìíåãî è ëåòíåãî ñîðåâíîâàòåëüíîãî ñå-
çîíà ñâåäåíû â âåäîìîñòè è ïîäâåðãíóòû îáùåïðè-
íÿòîé ñòàòèñòè÷åñêîé îáðàáîòêè ïî ìåòîäó
ñîïðÿæåííûõ ïàð.

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ
Àíàëèç ëè÷íîãî ñàìî÷óâñòâèÿ àêòèâíîñòè è

íàñòðîåíèÿ ó áîëüøèíñòâà ñïîðòñìåíîâ áûë âñåãäà
âûøå â âåñåííåì è ëåòíåì ñåçîíå ó âñåõ îáñëåäîâàí-
íûõ ãðóïïàõ. Çíà÷èòåëüíî íèæå ýòîò ïîêàçàòåëü áûë
â îñåííå-çèìíåå âðåìÿ.

Ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ áåãóíîâ ðàçíîãî
óðîâíÿ ïîäãîòîâëåííîñòè ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 1.

Èç áîëüøîãî ÷èñëà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êîí-
òðîëüíûõ îòðåçêîâ èñïîëüçóåìûõ â ïðàêòèêå ïîäãî-
òîâêè áåãóíîâ íà êîðîòêèå äèñòàíöèè áûëè èçáðàíû
òåñòû, çàñëóæèâàþùèå îáúåêòèâíîé ðåãèñòðàöèè
âðåìåíè.

Äëÿ ãðóïïû ÌÑ íà èçó÷àåìûõ îòðåçêàõ çàðå-
ãèñòðèðîâàíà âûñîêàÿ ñïîñîáíîñòü ê ïðîÿâëåíèþ
ìîùíîñòè áåãà. Èõ ñïîñîáíîñòü ê ðàçâèòèþ ñêîðîñ-
òè áåãà îò ñòàðòà äî ôèíèøà íà 30 ìåòðîâîì îòðåçêå
ñîñòàâëÿëà 8,08 ì/ñ â çèìíåå âðåìÿ è 8,37 ì/ñ ëåòîì.
Â ýòîì æå óïðàæíåíèè, íî íà 60 ì çàðåãèñòðèðîâàí
ðåçóëüòàò 8,91 ì/ñ è 9,02 ì/ñ ñîîòâåòñòâåííî. Íà êëàñ-
ñè÷åñêîé äèñòàíöèè áåãà íà 100ì â çèìíåì ñîðåâíî-
âàòåëüíîì ñåçîíå ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü áåãà ñîñòàâëÿëà
9,27 ì/ñ, à ëåòíåì 9,6 ì/ñ.
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В группе КМС характер изменений на конт-
рольных отрезках не менялся, но скорость бега была
всегда выше в летнем соревновательном сезоне.

Для группы бегунов уровня второго спортив-
ного разряда характер изменений   скорости бега не
менялся. В зимнем соревновательном сезоне ско-
рость бега была значительна меньше по сравнению
с летним сезоном.

В тестах на 30 и 60 метров скорость бега со-
ставляла 6,57 м/с и 6,84 м/с, а также 7,97 м/с и 8,2 м/с
соответственно сезона. В беге на классической дис-
танции, средняя скорость бега в группе составляла
8,19 м/с зимой и 8,64 м/с летом.

Нам представляется, такое положение можно
объяснить многими негативно влияющими физичес-
кими факторами в разных сезонах года, но ведущим
из них является температурный, приводящий к холо-
довой адаптации снижающей спортивную адапта-
цию, отраженную в способности к развитию мощ-
ности и скорости бега, спринтерами различной
квалификации.

Выводы.
Результаты обследования личных достижений

спринтеров в различных соревновательных сезонах
года дают основание утверждать о стойком сниже-
нии спортивных достижений в зимнем соревнова-
тельном сезоне у спортсменов всех уровней.

Снижение результатов бега происходит как за
счет снижения мощности бега с низкого старта, так и
скорости бега по дистанции.

Дальнейшее исследование предполагается
провести в направлении негативного влияния сезон-
ных экологических адаптаций и реадаптаций на
спортивные адаптации  в разных видах спорта.
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ЛИЧНОСТЬ И СПОРТ

Яренчук И.В., Белохвостова Т.А., Вицько А.Н.
Донбасская национальная академия строительства

и архитектуры

Аннотация. В данной работе рассматриваются разные ас-
пекты личности в спорте. Работа отображает оценку прак-
тической весомости и достоверности тестов исследования
личности, а также показывает, какую большую роль играет
личность в спорте и физической культуре. Спортсмены, за-
нимающиеся командными видами спорта, характеризуются
большей степенью зависимости, экстраверсии и тревожнос-
ти и менее выраженным воображением.
Ключевые слова: личность, экстравертированный тест, спорт,
спортсмен.
Анотація. Яренчук І.В., Білохвостова Т.А., Віцько А.М. Осо-
ба та спорт. В даній роботі розглядаються різні аспекти осо-
би в спорті. Робота відображає оцінку практичної вагомості
та достовірності тестів дослідження особи, а також показує,
яку велику роль відіграє особа в спорті та фізичній культурі.
Спортсмени, що займаються командними видами спорту,
характеризуються більшим ступенем залежності, екстраверсії
й тривожності й менш вираженою уявою.
Ключові слова: особа, екстравертований тест, спорт, спорт-
смен.
Annotation. Yarenchuk I.V., Belohvostova T.A., Vitsko A.N.
Person and sport. Different personal aspects in sport are
considered in the article. The work displays estimation of practical
magnitude and authenticity of personal investigation tests as
well as enormous role of person in sport and physical culture.
The sportsmen engaged in command kinds of sports, are
characterized by the greater degree of dependence, extraversive
and uneasiness and less expressed imagination.
Key words: person, extraversive test, sport, sportsmen.

Введение.
Личность – это совокупность характеристик,

которая обусловливает неповторимость человека.
Основной уровень личности называется психологи-
ческим ядром. Этот наиболее глубоко расположен-
ный компонент включает ваши отношения и ценнос-
ти,  интересы и побуждения, мнения о себе и
самооценку. В сущности, психологическое ядро пред-
ставляет ваше «реальное я», а не то, что вы хотели,
чтобы о вас думали другие. Например, ваши основ-
ные ценности могут касаться семьи, друзей, рели-
гии. Типичные реакции – это способность приспо-
собления к окружающей среде или наши обычные
реакции на окружающий мир. К примеру, вы може-
те быть беззаботным, застенчивым или уравновешен-
ным. Очень часто типичные реакции являются пока-
зателем вашего психологического ядра. То есть, если
вы постоянно реагируете на социальные явления
молчанием и сдержанностью, то вы, скорее всего
интровертированная, а не экстравертированная лич-
ность. Однако если человек, видевший, что вы тихо
сидели на вечеринке, делает вывод, что вы интровер-
тированная личность, он может ошибиться. Ведь
вполне возможно, что именно данная ситуация вы-
нудила вас вести себя незаметно. Ваше неприметное
может оказаться нетипичной реакцией. Разные си-
туации требуют выполнения разных ролей. В один и
тот же день вы можете выполнять роль студента уни-
верситета, тренера команды детской лиги, служаще-
го и друга. Естественно, что ваше поведение в этих
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ситуациях будет различным. Три уровня личности
заключает в себе континуум от внутренне до внешне
побуждаемого поведения (рис. 1).

Психологическое ядро – не только наиболее
глубоко расположенный уровень, который труднее
всего изучить, но и наиболее устойчивая (стабиль-
ная) составная личности, которая остается относи-
тельно постоянной с течением времени. На другом
конце континуума находится внешнее поведение,
обусловленное «играемой ролью», которое под-
вергается значительному воздействию со стороны
окружающей среды. Например, вы можете всегда
говорить только правду, поскольку правдивость —
одна из ваших внутренних ценностей. Однако ваше
поведение может изменяться в различных ситуаци-
ях. Как правило, ваши реакции представляют некую
среднюю величину, поскольку они — результат вза-
имодействия между психологическим ядром и пове-
дением, обусловленным «играемой ролью». Знание
сущности данного человека (психологического ядра)
и типичных реакций позволяет глубже понять моти-
вацию, действие и поведение. Чтобы помочь челове-
ку, необходимо узнать, чем он живет. Если вы дли-
тельное время работаете с людьми, например, в
течение сезона и дольше, вам необходимо больше
узнать об их индивидуальных ценностях, составляю-
щих психологическое ядро.

Знание личности имеет большое значение для
успешной деятельности тренера, преподавателя или
инструктора по физической подготовке. У вас может
возникнуть желание использовать тесты для сбора
информации о людях, которым вы хотите оказать про-
фессиональную помощь. При этом, однако не следу-
ет забывать, что психологические тесты в действитель-
ности не позволяют предсказать спортивный успех.

Формулирование целей работы.
Правильно организованное исследование по-

зволяет получить информацию о проявлении осо-
бенностей личности в поведении спортсмена или
человека, занимающегося физической культурой.
Психологи разработали способы оценки личности,
которые позволяют понять характерные особеннос-
ти и состояние личности. Многие психологи прово-
дят разграничение между типичным стилем поведе-
ния (характерные особенности) индивида и влиянием

ситуации на поведение (состояния). Подобное раз-
граничение сыграло важную роль в развитии иссле-
дований личности в спорте. Вместе с тем, даже если
данная психологическая особенность личности пред-
располагает к определенному поведению, оно не обя-
зательно проявится во всех ситуациях. Следователь-
но, чтобы понять и прогнозировать поведение,
необходимо учитывать и характерные особенности
личности, и ее состояния.

До последнего времени оценка характерных
особенностей и состояний личности в спортивной
психологии осуществлялась на основании общих пси-
хологических анкет, которые не учитывали аспектов
спортивной деятельности. Среди множества таких
анкет можно отметить следующие:

- анкета характерных особенностей – состоя-
ние тревоги

- тест индивидуального типа внимания
- профиль состояния настроения
- анкета личности
Результаты исследования.
Исследования позволили сделать ряд выводов

о взаимосвязи личности со спортивной деятельнос-
тью. Исследователи разделились на два лагеря. Мор-
ган охарактеризовал представителей первой группы
как таких, которые используют доверительную точ-
ку зрения (то есть эти ученые были уверены в том,
что личностные качества коррелируют со спортив-
ным успехом), представителей второй группы — как
таких, которые используют скептическую точку зре-
ния (они считали, что личностные качества не влия-
ют на спортивный успех).

Ни доверительную, ни скептическую точки
зрения нельзя считать правильными. В действитель-
ности существует определенная взаимосвязь между
особенностями личности и спортивной деятельнос-
тью, однако она выражена нечетко. Иными словами,
хотя характерные особенности и состояния личнос-
ти позволяют прогнозировать поведение и успех в
спорте, они не являются достаточно точными. На-
пример, тот факт, что некоторые бегуны на длинные
дистанции — участники Олимпийских игр — прояв-
ляют интровертированность, отнюдь не означает, что
стайер должен быть интровертированной личностью,
чтобы добиться успеха.

Чтобы понимать и прогнозировать поведение
в спорте и физической культуре, необходимо наряду
с когнитивными, физиологическими, социологичес-
кими и психологическими переменными учитывать
характерные особенности и состояния личности.

Попытайтесь определить, кто такой спортсмен.
Это не так уж и просто сделать. Является ли спорт-
сменом член университетской или школьной коман-
ды? Или это тот, кто демонстрирует определенный
уровень мастерства? Может, спортсмен — это тот,
кто ежедневно бегает трусцой, чтобы уменьшить
массу своего тела? Или тот, кто вовлечен в профес-
сиональный спорт? Не забывайте об этой неопреде-
ленности, знакомясь с исследованиями, в которых
сравнивали характерные особенности личности

Рис 1. Схематическое изображение
структуры личности.
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спортсменов и неспортсменов. Как уже говорилось,
эти исследования еще больше запутали определение
понятия «спортсмен».

В одном из обширных сравнительных иссле-
дований изучали почти 2000 учащихся колледжей
мужского пола, используя метод Кеттелла, который
позволял оценить 16 характерных особенностей. Ни
один из профилей личности не позволил «отделить»
спортсменов (членов университетских команд) от не-
спортсменов. Вместе с тем при разделении спорт-
сменов по видам спорта были обнаружены некото-
рые различия.  Например,  по сравнению с
неспортсменами спортсмены командных видов
спорта демонстрировали:

• менее абстрактные суждения (объяснения);
• большую степень сосредоточенности на вне-

шних предметах;
• большую степень зависимости;
• меньшую степень эгоизма.
 По сравнению с неспортсменами спортсме-

ны, занимающиеся индивидуальными видами
спорта, демонстрировали:

• более высокий уровень объективности;
• большую степень зависимости;
• меньшую степень тревожности;
• менее абстрактное мышление.
Ни один профиль личности не позволяет от-

личить спортсменов от неспортсменов.
 Положительное психическое здоровье — про-

филь айсберга.
 Сопоставив характерные особенности лично-

сти наиболее и наименее удачно выступающих спорт-
сменов, Морган разработал модель психического
здоровья, которая, как он выяснил, является весьма
эффективной для прогнозирования спортивных ус-
пехов. Согласно этой модели, положительное психи-
ческое здоровье непосредственно связано со
спортивным успехом и высокими спортивными ре-
зультатами.

 Модель Моргана показывает, что спортсмен
с показателями невротического состояния, депрес-
сии, утомления, смущения и гнева выше нормаль-
ных и показателем энергичности ниже нормального
будет уступать спортсмену, у которого все указан-

ные выше показатели будут ниже нормы, а показа-
тель энергичности — выше нормы. Сильнейшие
спортсмены, занимающиеся различными видами
спорта (плаванием, греблей, бегом), характеризуют-
ся, по Моргану, так называемым профилем айсбер-
га. Профиль айсберга удачно выступающего спорт-
смена высокого класса образуют; энергичность,
которая выше средней обычных людей, а также на-
пряжение, депрессия, гнев, утомление и смущение,
которые ниже средних обычных людей (рис. 2). Об-
ратите внимание, что профиль напоминает айсберг
— все отрицательные характерные особенности на-
ходятся ниже поверхности (стандартные показатели
обычных людей) и одна положительная (энергич-
ность) — над поверхностью. Для менее успешно вы-
ступающих спортсменов высокого уровня характе-
рен плоский профиль (рис. 3).

Выводы.
Таким образом, некоторые личностные раз-

личия отличают спортсменов от неспортсменов, од-
нако их нельзя считать безусловными. Так как спорт-
смены, занимающиеся командными видами спорта,
характеризуются большей степенью зависимости,
экстраверсии и тревожности и менее выраженным
воображением по сравнению со спортсменами, за-
нимающимися индивидуальными видами спорта.
Вполне возможно, что определенные виды спорта
«привлекают» к себе определенные типы личности,
в то же время маловероятно, что занятие спортом в
какой-то мере изменяет личность. Причины этих раз-
личий остаются невыясненными.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
личности в спорте.
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Рис. 2. Профили айсберга сильнейших борцов, бегунов
на длинные дистанции и гребцов. Данные Morgan.

Рис. 3. Психологические профили более и менее успешно
выступающих спортсменов высокого уровня.

Данные Morgan.
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II РАЗДЕЛ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ
МОЛОДЕЖИ. ГУМАНИЗМ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ
СТАЛОСТІ СТУДЕНТІВ У РУСЛІ
ФОРМУВАННЯ АДАПТАЦІЙНИХ

МОЖЛИВОСТЕЙ ПРИ ОТРИМАННІ ВИЩОЇ
ОСВІТИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Андрюшина Л.Л., Білогур В.Є, Родіна Ю.Д.
Дніпропетровський державний інститут фізичної

культури і спорту

Анотація. У роботі визначаються  пріоритетні напрями дос-
лідження при вивченні психоемоційної сталості студентів,
навчаючихся у новій системі згідно процесів Болонської
інтеграції, яка передбачає реформування вищої освіти, удос-
коналення самостійної роботи студентів, підвищуючи їх
ступінь участі у освітніх процесах, у зв“язку з чим виникає
питання особистісної адаптації.
Ключові слова: дослідження, навчання, психічний, емоцій-
ний, сталість, адаптація, освіта.
Аннотация. Андрюшина Л.Л., Билогур В.Є, Родина Ю.Д .
Исследование психоэмоционального постоянства студентов
в русле формирования адаптационных возможностей при
получении высшего  образования в современных условиях.
В работе определяются приоритетные направления исследо-
вания при изучении психоэмоциональной устойчивости сту-
дентов, обучающихся в новой системе согласно процессам
Болонской интеграции, которая предполагает реформиро-
вание высшего образования, усовершенствование самосто-
ятельной работы студентов, повышая их степень вовлечен-
ности  в  образовательные процессы, в связи с чем возникает
вопрос личностной адаптации.
Ключевые слова: исследование, обучение, психический, эмо-
циональный, устойчивость, адаптация, образование.
Annotation. Andryushina L.L., Bilogur V.Y., Rodina Y.D.
Research of a psychological emotional constancy of students in
a vein of formation of adaptable opportunities at reception of
higher education in modern conditions. In this work is
determining priority direction research study psychical emotion
stability of students, who study in new system Bolonskaya
integration. I t is reformatted high education, improvement
themselves work of students, level involving is raise. Question
themselves adaptation is appear in this connect.
Key words: research, study, psychical,   emotion,  stability,
adaptation, education.

Вступ.
Сучасні умови отримання вищої освіти харак-

теризуються змінами у всіх її царинах і насамперед,
враховуючи введення нової, кредитно-модульної си-
стеми, у побудові самого навчального процесу: форм
навчання,  його змісту, форм та норм звітності, та
головне, частки участі самого студента у навчально-
му процесі. Адже, якщо раніше основний зміст пе-
рерахованого складала діяльність та підготовленість
викладача, який повністю забезпечував весь навчаль-
ний процес і від студента вимагалась тільки кінцева
звітність у вигляді заліків, екзаменів, здачі виконаних
робіт, тощо, то тепер  маємо докорінні зміни у побу-
дові системи навчання. Як зважають автори  Андру-

щенко В. [1], Володько В.М., Дмитрик І.С., Іванова
Т.В [3], Смирнова И.Э. [5], головний акцент у новій
системі робиться на самостійність студента,  на регу-
люванні різних моментів побудови навчального про-
цесу самим студентом, майже без допомоги викла-
дача; а значить зовсім іншого значення набувають
його особистісні якості та те, як він може обходитись
із своїми психічними ресурсами у змінюючихся об-
ставинах, тобто, як він може адаптуватися. Адже, як
відомо, при любому порушенні збалансованості си-
стеми людина-середовище приходимо до недостат-
ності психічних та фізичних ресурсів особистості,
незбалансованості внутрішніх систем та психіки з
зовнішнім середовищем, і, як наслідок, порушення
індивідуального реагування на різні ситуації, виник-
нення тривожності, фрустрації, агресивності та ригі-
дності у поведінці.

Робота виконана у відповідності до плану НДР
Дніпропетровського державного інституту фізичної
культури і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження. У даній роботі за мету ми

взяли дослідити вищеозначені процеси у середовищі
студентів, що приходять отримувати вищу освіту.

Методи дослідження. Було проведення тес-
тування першого курсу по таким психічним показ-
никам: тривожність, як стан, наявність якого покаже
неблагополуччя особистості у системі навчання;
фрустрація, яка розглядається як одна із форм психо-
логічного стресу; агресивність та ригідність яка ви-
ражається у відсутності гнучкого реагування на
мінливе середовище і є однією з головних перешкод
успішного навчання студентів.

Результати дослідження.
Були отримані наступні дані, рис. 1.

Тривожність:
· висока ступінь сформованості  – 0%;
· середня ступінь сформованості – 32,73%;
· низька ступінь сформованості – 67,27%.
Фрустрація:
· висока ступінь сформованості – 0%;
· середня ступінь сформованості – 41,82%;
· низька ступінь сформованості – 58,18%.
Агресивність:
· висока ступінь сформованості – 12,73%;
· середня ступінь сформованості – 49,09%;
· низька ступінь сформованості – 38,18%.
Ригідність:
· висока ступінь сформованості – 10,9%;
· середня ступінь сформованості – 58,18%;
· низька ступінь сформованості – 30,9%.
Якщо розглянути окремо чоловічу і жіночу

стать, отримаємо:



94

Рис.1. Рівень психоемоційної сталості студентів.

Рис.2. Рівень психоемоційної сталості чоловіків.

Рис.3. Рівень психоемоційної сталості жінок.
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для чоловіків, рис.2.
Тривожність:
· висока ступінь сформованості  – 0%;
· середня ступінь сформованості – 25%;
· низька ступінь сформованості – 75%.
Фрустрація:
· висока ступінь сформованості – 0%;
· середня ступінь сформованості – 34,38%;
· низька ступінь сформованості – 65,63%.
Агресивність:
· висока ступінь сформованості – 15,63%;
· середня ступінь сформованості – 46,88%;
· низька ступінь сформованості – 37,5%.
Ригідність:
· висока ступінь сформованості – 12,5%;
· середня ступінь сформованості – 59,38%;
· низька ступінь сформованості – 28,13%.

для жінок, рис.3.
Тривожність:
· висока ступінь сформованості  - 0%;
· середня ступінь сформованості – 43,48%;
· низька ступінь сформованості – 56,52%.
Фрустрація:
· висока ступінь сформованості – 0%;
· середня ступінь сформованості – 52,17%;
· низька ступінь сформованості – 47,83%.
Агресивність:
· висока ступінь сформованості – 8,7%;
· середня ступінь сформованості – 52,17%;
· низька ступінь сформованості – 39,13%.
Ригідність:
· висока ступінь сформованості – 8,7%;
· середня ступінь сформованості – 56,52%;
· низька ступінь сформованості – 34,78%.
Як бачимо, для жіночої статі маємо більш

низькі показники по ригідності, менше високих по-
казників по агресивності, але середніх навіть більше
ніж у чоловіків і більш високі показники по фруст-
рації і тривожності.

Для співвідношення чоловіки-жінки такі циф-
ри є нормою але для психічних показників маємо за-
надто високі показники агресивності і ригідності. А
саме ригідність, тобто низькі адаптаційні можливості
у змінюючихся обставинах нових процесів, може за-
важати успішному проведенню нових реформ. Тому
надалі планується проводити зріз наявності змін цих
показників  під час навчання у системі самостійності,
що передбачає впровадження Болонського процесу
та дослідження формування таких показників як во-
льового блоку психічних властивостей а також дослі-
дження перебігу психічних процесів, таких як увага,
інтелектуальна лабільність та ін.

Висновки:
1. За показником тривожності маємо 67,27% з

низькою ступінню сформованості, 0% з високою сту-
пінню сформованості, що говорить про достатню
збалансованість психічного здоров“я першокурс-
ників, відсутність факторів необорної сили.

2. За показником фрустрації маємо 58, 18 % з низь-
кою ступінню сформованості, 0% з високою ступінню
сформованості, що підтверджує перший висновок.

3. За показником агресивності маємо 38,18% з
низькою ступінню сформованості, 12, 73% з високою
ступінню сформованості. Бачимо у наявності певний
процент з високою агресивністю, що може заважати і
в навчальному процесі, і формуванню зрілих особис-
тісних якостей з опорою на саму особистість.

4. За показником ригидності маємо 30,9% з
низькою ступінню сформованості , 10, 9% з високою
ступінню сформованості. Такі показники ригідності
будуть заважати гнучкості сприйняття та дій у новій
системі, що потребує швидкого реагування психіки
та пристосування до нових умов, тобто висуває певні
адаптаційні вимоги  до особистості.

Виходячи з урахованого, маємо напрями на-
ступних досліджень:

• подальше дослідження адаптаційних можли-
востей особистості студентів

• дослідження змін у блоці психічних процесів
• дослідження  перебігу різних видів само-

стійної роботи у навчальній діяльності студента.
Подальші дослідження необхідно спрямувати

на вивчення інших проблем психоемоційної сталості
студентів у руслі формування адаптаційних можливо-
стей при отриманні вищої  освіти у сучасних умовах.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Антоненко О.В.
Донецький державний інститут здоров’я,

фізичного виховання і спорту

Анотація. В даній статті розкривається необхідність іннова-
ційного навчання студентів вищих навчальних закладів фізич-
ного виховання. Зокрема аналізуються підходи до підготов-
ки майбутнього вчителя до інноваційної діяльності та етапи
цієї підготовки. Інноваційне навчання майбутніх учителів
фізичного виховання визначено як взаємодію інноваційної
діяльності викладача та інноваційної навчальної діяльності
студента.  В основу побудови концепції  підготовки вчителя
до інноваційної діяльності покладено системний, рефлексив-
но-діяльнісний і індивідуально-творчий підходи.
Ключові слова: якість, інновація, діяльність, навчання, підхід.
Аннотация. Антоненко О.В. Актуальность инновационного
обучения будущих учителей физического воспитания. В дан-
ной статье раскрывается необходимость инновационного
обучения студентов высших учебных заведений физическо-
го воспитания. В частности анализируются подходы к под-
готовке будущего учителя к инновационной деятельности и
этапы этой подготовки. Инновационное обучение будущих
учителей физического воспитания определено как взаимо-
действие инновационной деятельности преподавателя и ин-
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новационной учебной деятельности студента.  В основу по-
строения концепции  подготовки учителя к инновационная
деятельность положены системный, рефлексивно-деятельно-
стный и личностно-творческий подходы.
Ключевые слова: качество, инновация, деятельность, обуче-
ние, подход.
Annotation. Antonenko O.V. The actualization of innovations
study of future physical trainer teachers. In this article makes
the opportunity of innovational education of students in High
Education Schools of Sports. Besides its analyses the stages for
preparing of future teacher for innovation activity and stages
of this preparation. Innovative training of the future teachers
of physical training is determined as interaction of innovative
activity of the teacher and innovative educational activity of
the student. Approaches are put in a basis of construction of the
concept of preparation of the teacher to innovative activity
system, reflective activity and personal creative.
Keywords: quality, innovation, activity, teaching, approach, stage.

Вступ.
Становлення глобального ринку праці і пол-

ітичні зміни пред’являють  нові вимоги до якості підго-
товки фахівця. На перше місце виходить така якісна
характеристика результату навчання у вузі як акту-
альність придбаних знань і навичок, тобто конкурен-
тоспроможність випускника. Якість - це ступінь відпо-
відності випускника вимогам ринку праці в контексті
Болонської угоди. Внаслідок цього, виникає потреба в
зміні традиційної стратегії організації навчання у ви-
щому навчальному закладі на інноваційну .

У Національній програмі «Освіта» (Україна
ХХІ століття), Національній доктрини розвитку осві-
ти України, Законі України  «Про фізичну культуру і
спорт» висвітлюється проблема підвищення якості
професійної освіти, відповідності рівня підготовле-
ності випускників вищих навчальних закладів вимо-
гам майбутньої професійної діяльності.

Відповідно до цього, перед вищим фізкультур-
ним навчальним закладом постає завдання підготов-
ки фахівців з актуальними знаннями, гнучкістю і кри-
тичністю мислення, творчою ініціативою, високим
адаптаційним потенціалом [1].

Аналіз психолого-педагогічної літератури на-
водить нас на думку, що проблеми підвищення якості
підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання
є предметом досліджень Л. Безкоровайної, О. Ваце-
би, Е. Вільчковського, М. Герцика, О. Демінського,
М. Карченкової, Р. Карпюка,Г. Михайлинина, В. Сав-
ченко, Л. Сущенко, Б. Шияна та інших.

Різні аспекти інноваційних освітніх перетво-
рень у системі професійної підготовки майбутніх
фахівців фізичного виховання розглядали у своїх пра-
цях такі вчені, як Н. Бишовець, Ю. Желєзняка, В. Ма-
гіна, К. Сергієнко  та інших [1, 3, 5].

У контексті нашого дослідження актуальним є
обґрунтування шляхів удосконалення навчального про-
цесу у вищій школі та впровадження в його зміст інно-
ваційних педагогічних технологій (В. Андрущенко, І.
Дичківська,  В. Загвязинський, І. Зязюн, О. Козлова, Н.
Клорак, В. Пєхота, Л. Подимова, В. Сластенин та інші).

Незважаючи на значну кількість психолого-
педагогічних досліджень, проблему інноваційного
навчання майбутніх учителів фізичного виховання ще
недостатньо досліджено.

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

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає у визначенні сут-

ності поняття «інноваційне навчання» майбутніх учи-
телів фізичного виховання

Завдання дослідження:
· Визначити підходи щодо процесу професій-

ної підготовки вчителів до інноваційної діяльності.
· Проаналізувати етапи підготовки майбутнь-

ого вчителя до інноваційної діяльності.
Результати дослідження.
Докорінна зміна традиційного способу життя

породжує нові вимоги, які спонукають людину кра-
ще розуміти інших і світ загалом. З урахуванням цьо-
го пріоритетними завданнями сучасної освіти є на-
вчання навчатися, навчання працювати, навчання
співіснувати, навчання жити.

Навчання навчатися полягає у виробленні
вміння оволодівати та оперувати найрізноманітнішою
інформацією. Навчання працювати має на меті фор-
мування здатності ефективно оволодівати професій-
ними навичками, вміння знаходити вихід у найнепе-
редбачуваніших виробничих ситуаціях, співпрацювати
в колективі, співвідносити себе з конкретними фахови-
ми ролями та ефективно їх виконувати. Навчання
співіснувати полягає у розвитку таланту до налагод-
жування соціальних, дружніх і родинних стосунків,
вихованні здатності до емпатії, персоніфікованих взає-
мин з іншими людьми. Завданням навчання жити є
формування в молодої людини цілісного світогляду і
світосприйняття, вміння осмислено бачити особисті-
сний сенс життя, прагнути до духовної зрілості, бути
відповідальною за себе за долю людства [4].

Особливістю сучасної системи освіти є
співіснування двох стратегій організації навчання —
традиційної та інноваційної. Терміни «традиційне
(нормативне) навчання» та «інноваційне навчання»
запропоновані групою вчених у доповіді Римському
клубу (1978), який звернув увагу світової наукової гро-
мадськості на неадекватність принципів традиційно-
го навчання вимогам сучасного суспільства до осо-
бистості, її пізнавальних можливостей. На той час
інноваційне навчання трактувалось як процес і ре-
зультат навчальної та освітньої діяльності, що стиму-
лює новаторські зміни в культурі, соціальному сере-
довищі. Воно орієнтоване на формування готовності
особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок
розвитку здібностей до творчості, різноманітних
форм мислення, а також здатності до співробітницт-
ва з іншими людьми.

На думку І. Дичківської, інноваційне навчання
— зорієнтована на динамічні зміни в навколишньо-
му світі навчальна та освітня діяльність, яка ґрунтуєть-
ся на розвитку різноманітних форм мислення, твор-
чих здібностей, високих соціально-адаптаційних
можливостей особистості.

За твердженням А. Маліна, інноваційне навчан-
ня передбачає активну участь студента в процесі на-
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вчання (а не пасивне засвоєння інформації); акцен-
тування уваги на результаті навчання.

З огляду на це, ми визначаємо інноваційне
навчання (ІН) майбутніх учителів фізичного вихован-
ня як взаємодію інноваційної діяльності викладача
(ІДВ) та інноваційної навчальної діяльності студента
(ІНДС). Наочно структура інноваційного навчання
має такий вигляд:

ІН = ІДВ + ІНДС
У науковій літературі поняття «інноваційна

діяльність» вживаються у декількох значеннях [2, 3, 4].
Ми поділяємо думку І. Дичківської, О. Козло-

вої, Н. Клорак, тому розглядаємо інноваційну
діяльність як вищий ступень педагогічної творчості,
педагогічного винахідництва введення нового у пе-
дагогічну практику.

Інновація – кінцевий результат інноваційної
діяльності у вигляді нового або вдосконаленого про-
дукту, нового або вдосконаленого процесу, що вико-
ристовується в практичній діяльності.

Процес професійного становлення майбутнь-
ого вчителя фізичного виховання повинен, по мож-
ливості, моделювати певну структуру інноваційної
діяльності. В основу побудови концепції  підготовки
вчителя до інноваційної діяльності В. Сластенин, Л.
Подимова поклали – системний, рефлексивно-діяль-
нісний і індивідуально-творчий підходи, що забезпе-
чують побудову і функціонування цілісного проце-
су формування особистості вчителя [1].

З позицій системного підходу – всі ланки педа-
гогічної освіти повинні максимально стимулювати про-
яв всіх компонентів інноваційної діяльності в їх єдності.

Реалізація рефлексивно-діяльнісного підходу –
припускає розвиток здатності вчителя входити в ак-
тивну дослідницьку позицію по відношенню до своєї
діяльності і до себе, як її суб’єкту з метою критично-
го аналізу, осмислення і оцінки її ефективності для
розвитку особистості учня.

Індивідуально-творчий підхід – виводить на осо-
бистісний рівень, що забезпечує виявлення і форму-
вання у вчителя творчої індивідуальності, розвиток інно-
ваційної свідомості, неповторної технології діяльності.

Згідно з дослідженнями науковців, узагальне-
ну модель підготовки майбутнього вчителя до інно-
ваційної діяльності має чотири етапи [5].

Перший етап – розвиток у студентів творчої
індивідуальності, формування у них здатності вияв-
ляти, аналізувати і вирішувати творчі педагогічні за-
дачі, а також ознайомлення майбутніх учителів з тех-
нологією творчого пошуку: самостійне перенесення
раніше засвоєних знань і умінь  в нову ситуацію, ба-
чення проблеми в знайомій ситуації, новій функції
об’єкту, розвиток критичності мислення.

Другий етап – оволодіння основами методології
наукового пізнання, педагогічного дослідження, введен-
ня в інноваційну педагогіку. Студенти знайомляться пе-
редумовами виникнення інноваційної педагогіки, її ос-
новними поняттями, вивчають основні джерела
розвитку альтернативної школи, знайомляться з різни-
ми типами інноваційних навчальних закладів і т.д.

Третій етап – освоєння технології інновацій-
ної діяльності. Майбутні вчителі оволодівають мето-
дикою складання авторської програми, етапами екс-
периментальної  роботи в школі, аналізують і
прогнозують подальший розвиток інновації, труднощі
упровадження.

Четвертий етап  - практичне упровадження но-
вого в педагогічний процес, здійснення корекції,
відстежування результатів експерименту, самоаналіз
професійної діяльності. На цьому етапі формується
інноваційна позиція вчителя, як система його поглядів
і установок відносно інновації як продукту творчої
діяльності.

Висновки:
1. Інноваційне навчання майбутніх учителів

фізичного виховання визначаємо як взаємодію інно-
ваційної діяльності викладача та інноваційної навчаль-
ної діяльності студента.

2. В основу побудови концепції  підготовки
вчителя до інноваційної діяльності покладено систем-
ний, рефлексивно-діяльнісний і індивідуально-твор-
чий підходи.

3. Якість підготовки майбутніх учителів фізич-
ного виховання підвищиться, якщо вузівське навчан-
ня орієнтоване на узагальнену модель підготовки до
інноваційної діяльності.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти у напрямку розробки технології  формування
готовності майбутніх учителів фізичного виховання
до інноваційної навчальної діяльності.

Таблиця 1 
Визначення поняття «інноваційна діяльність» 

№
  

ви
зн
ач
ен
ня

 

 
Автори 

 
Зміст визначень 

 
 

1 Л. Даниленко, 
В. Кваша, 
О. Мойсєєв 

Інноваційна діяльність - розробка, освоєння й використання 
нововведень  

2 І. Дичківська, 
О. Козлова, 
Н. Клорак 

Інноваційна діяльність - як вищий ступінь педагогічної 
творчості, педагогічного винахідництва, введення нового у 
педагогічну практику  

3 Ю. Максимов, 
М. Меладзе 

Інноваційна діяльність - науково-практичне дослідження та 
інноваційний експеримент  
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ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЗГЛЯДОВ НА
СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА

В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Базылюк Т.А.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с
системой подготовки кадров за границей и необходимость
использования лучшего опыта в систему подготовки отече-
ственных специалистов сферы физического воспитания и
спорта. Система ДЮСШ требует от тренера выполнение ра-
боты на всех уровнях спортивного мастерства. При 30 часо-
вой недельной нагрузке студента приходится сокращать ауди-
торное изучение каждой дисциплины. Приходится переводить
до 70% материала на самостоятельное изучение. Это положе-
ние предполагает решение многих проблем, сокращает об-
щее количество часов на каждую отдельную дисциплину.
Ключевые слова: квалификация, система, подготовка, пере-
подготовка, содержание, зарубежный опыт.
Анотація. Базилюк Т.А. Зміна системи поглядів на зміст підго-
товки фахівця в фізкультурній освіті. У статті розглядаються
питання, пов’язані з системою підготовкою кадрів за межами
України та необхідність впровадження найкращого досвіду в
систему підготовки вітчизняних фахівців сфери фізичного
виховання і спорту. Система ДЮСШ жадає від тренера вико-
нання роботи на всіх рівнях спортивної майстерності. При
30 годинному тижневому навантаженні студента доводиться
скорочувати аудиторне вивчення кожної дисципліни Дово-
диться переводити до 70% матеріалу на самостійне вивчен-
ня. Це положення припускає рішення багатьох проблем, ско-
рочує загальна кількість годин на кожну окрему дисципліну.
Ключові слова: кваліфікація, система, підготовка, перепідго-
товка, зміст, зарубіжний досвід.
Annotation: Baziluyk T.A. Change of the system of looks to
maintenance of preparation of specialist in athletic education.
Questions, related to the system of training of personnels outside
Ukraine and necessity of introduction of the best experience for
the system of preparation of domestic specialists of sphere of
physical education and sport, are examined in the article. The
system of children's sports school demands from the trainer
performance of work at all levels of sports skill. At 30 hour week
loading of the student it is necessary to reduce time studying of
each discipline. It is necessary to translate up to 70 % of a material
on independent studying. This position assumes the decision of
many problems, reduces total of hours to each separate discipline.
Keywords: gualification, system, preparation, retraining,
maintenance, foreign experience.

Введение.
Сегодня Украина с одной стороны старается

адаптировать процесс и содержание обучения, при-
сваемые квалификации к нормам и требованиям, су-
ществующим в Европе и мире, с другой стороны
физкультурно-оздоровительная и спортивно-массо-
вая работа с населением претерпевает структурные
и организационные преобразования. Существует
несколько объективных предпосылок, в силу которых
ведется поиск новых направлений, форм, методов
организации и проведения физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с различными контин-
гентами населения. Среди них наиболее существен-
ными являются: изменение социально-
экономической ситуации в стране, уменьшение сред-
ней продолжительности жизни людей, отсутствие
обратной связи между проводимыми физкультурно-
оздоровительными и спортивными мероприятиями
и их результатами [1].

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического
воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель работы - анализ системы подготовки кад-

ров за границей и необходимость использования луч-
шего опыта в систему подготовки отечественных спе-
циалистов сферы физического воспитания и спорта.

Методы исследований. Анализ литературных
источников, анализ  зарубежного опыта подготовки
специалистов.

Результаты исследований.
В настоящее время как в мире в целом, так и в

Европе, происходят изменения, затрагивающие  все
аспекты  экономической, социальной, политической,
культурной деятельности. Прежде всего они касают-
ся характера работы и производственной деятельно-
сти специалиста (организационных форм и структу-
ры, условий и требований, предъявляемых к уровню
знаний и квалификации человека, находящегося се-
годня в обстановке непрерывных нововведений) [2,
5, 6, 7, 8]. Отсюда появилась необходимость опоры на
специалистов с глубокими фундаментальными зна-
ниями и широким кругозором. Быстрое развитие
современного мира привело к тому, что уровень под-
готовки выпускников высшей школы не может удов-
летворять общественные потребности и требования,
предъявляемые к специалистам для компетентного
исполнения профессиональных функций, которые
требуют системного концептуального подхода, на-
учных знаний и научных методов.

Предпринятые первоначально в странах Запад-
ной Европы попытки решения этих проблем путем
увеличения сроков обучения привели всего лишь к
заметному удорожанию подготовки специалистов,
не намного повысив качество приобретаемых зна-
ний и практических навыков, и поэтому оказались
неприемлемыми для общества. Как альтернативный
путь была избрана интенсификация учебного про-
цесса, под которой понималась передача всевозрас-
тающего количества учебной информации за при-
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емлемые для массового высшего образования ин-
тервалы времени. Но этот путь также исчерпал себя
и подошел к той определяемой физиологическими
возможностями человека грани, приведя к совершен-
но противоположным результатам, став одной из
причин заметного снижения в последние годы уров-
ня подготовки специалистов.

В настоящее время практически во всех зару-
бежных странах реализуется многоуровневая система
подготовки, которая предполагает следующие ступе-
ни: додипломная подготовка (бакалаврат), постдиплом-
ная подготовка (магистратура, докторантура).

Кардинальным решением проблемы явилось
развитие последипломной ступени профессиональ-
ного образования. Этот путь выхода из кризиса про-
явился как результат динамичных эволюционных
процессов последнего времени. Практически все
сферы общества стали испытывать всевозрастаю-
щую потребность в выпускниках высокого уровня в
большей мере, чем в специалистах с базовым уни-
верситетским образованием, которое оказалось не-
достаточным для профессионального исполнения
новых функций. Изменения в структуре обществен-
ных потребностей стихийно привели к необходимос-
ти осуществления соответствующих изменений в
структуре выпуска специалистов.

При этом стали четко просматриваться общие
тенденции: максимальная преемственность образо-
вательных программ различных ступеней, их взаим-
ная проницаемость и так называемая  «беступико-
вость», гарантирующая доступность продолжения
образования. [3, 4, 5, 6, 7, 8].

Эти изменения можно отобразить в следую-
щем: соблюдение равновесия между международ-
ными нормами и потребностями национальных си-
стем  высшего образования,  направленность
стандартов на сходные международные механизмы
обеспечения качества, отражение в образовательных
стандартах доминирующих перспектив, идентифика-
ция целевых уровней, преодоление опасности про-
изводства однородной массы профессионалов и уг-
розы воспроизводства однообразного массива
профессий, учет тенденций.

Учитывая вышеизложенное, можно сказать,
что сегодня подготовка специалистов в высшей шко-
ле во всем мире пошла по пути определения узкого
набора дисциплин студентом в процессе обучения
для обеспечения будущей трудовой деятельности в
конкретной специальности. Так, например, в Герма-
нии (университет в Карлсруе) при обучении на бака-
лаврате (10 семестров) только на 1 курсе есть восемь
обязательных предметов, остальные предметы, кото-
рые студент будет изучать в период обучения, опре-
деляет сам студент, в зависимости от того, где он
предполагает работать по окончании вуза. Соответ-
ственно, по окончании обучения, в диплом вносится
запись о теме выпускной работы, которая соответству-
ет изученным дисциплинам и оценка, полученная при
этом. При трудоустройстве работодатель обращает
внимание именно на это. То есть, претендент на конк-

ретную должность должен обладать специальной под-
готовкой, специальными знаниями и иметь опыт ра-
боты (в период обучения в бакалаврате есть три прак-
тики по полгода) по выбранной специальности. Если
выпускник не смог найти работу по своей специаль-
ности (поиск работы может продолжаться до двух лет),
или нашел работу по другой специальности, то необ-
ходимо пройти дополнительно курс обучения с набо-
ром необходимых дисциплин для новой специальнос-
ти. При продолжении обучения в магистратуре (4
семестра) у студента вообще нет обязательных для
изучения предметов, есть только 4 научных работы
(из которых три по одной и той же научной проблеме)
и, в итоге, по окончании магистратуры выпускник, в
принципе, готов к будущей трудовой деятельности
именно в том направлении, которым он углубленно
занимался в период обучения [8].

Система  физкультурного образования в
Польше несколько отличается от немецкой. Специа-
листов готовят по нескольким уровням и, естествен-
но, должности при трудоустройстве можно занимать
только в соответствии с полученным уровнем (для
работы в «школьном « спорте, массовом, рекреаци-
онном спорте, олимпийском спорте). Для перехода
на работу более высокого уровня предусматривает-
ся «дообучение» (повышение квалификационного
уровня образования или переобучение, переквали-
фикация для перехода в другой сектор деятельности
или для работы на боле высоком уровне в том же
секторе деятельности). Однако, можно заметить, что
также как и в Германии, выпускник в Польше может
занимать только те рабочие места, которые соответ-
ствуют присвоенной квалификации [5, 6, 7].

Если говорить о системе подготовки специа-
листов в США, то там уже давно сложилась своя
стройная система подготовки специалистов. Эта си-
стема предполагает строгую дифференциацию по
видам деятельности и соответствует содержанию
профессии конкретного специалиста. В случае сме-
ны профессии обязательным условием является по-
лучение дополнительного образования через систе-
му курсов или университетского образования.
Отличительной чертой американской системы обра-
зования является наличие огромного количества ли-
цензированных государственных курсов, в то время,
как и в Германии и в Польше дополнительное обра-
зование (переобучение, переподготовка) проводит-
ся в учебных заведениях, а система курсов практи-
чески не развита. На наш взгляд это связано с тем,
что в США рынок физкультурно-оздоровительных
услуг сформировался намного раньше, чем в Евро-
пе, и в соответствии с требованиями рынка произош-
ло формирование сферы образовательных услуг.

Сегодня усилия многих европейских организаций
направлены на формирование, расширение, углубление
знаний по подготовке специалистов физкультурного
профиля. Их усилия направлены на согласование обще-
го подхода к структуре и содержанию подготовки спе-
циалистов физкультурного профиля; осуществление
контроля за учебными курсами, семинарами по подго-
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товке специалистов, проводимыми различными орга-
низациями установление эквивалента различным дип-
ломам; определение необходимого уровня компетен-
ции при приеме на работу.

Выводы.
Наша система высшего образования сейчас под-

разумевает «широкое» трудоустройство выпускника
института физкультуры: от инструктора (любой физ-
культурной направленности для работы во всех сферах
по физической культуре и физическому воспитанию)
до тренера во всех спортивных структурах. К тому же и
сама система ДЮСШ требует от тренера выполнение
работы на всех уровнях спортивного мастерства, и же-
лательно сразу(!). Естественно, сюда необходимо доба-
вить и работу преподавателем в общеобразовательных
и специальных школах и учебных заведениях всех уров-
ней аккредитации, и организатора во всех физкультур-
ных и спортивных организациях и т.п.

Из этого положения, существующего сегодня
в Украине, вытекает «требование» изучения студен-
том большого количества дисциплин. Но, при узако-
ненной 30 часовой недельной нагрузке студента, при-
ходится сокращать аудиторное изучение каждой
дисциплины, переводя до 70% материала на самосто-
ятельное изучение. Это положение предполагает,
прежде, решение многих проблем, выходящих  за рам-
ки направления данной работы. Это же, кроме выше-
сказанного, сокращает и общее количество часов на
каждую отдельную дисциплину. И учебные програм-
мы, созданные великолепными специалистами, на
практике преподаются не в полном объеме, поверх-
ностно, что уменьшает профессиональную и обще-
ственную значимость специалиста, получившего выс-
шее образование. Получается, что такой широкий
спектр будущей работы практически обеспечивается
одним и тем же «набором» знаний и умений.

Перспективы дальнейших исследований. Та-
ким образом, можно сказать, что новые социально-
экономические условия общества ставят перед ву-
зом ряд задач: сокращение контингента и повышение
качества подготовки специалистов; учет потребнос-
ти в кадрах разных профессий; открытие новых и до-
полнительных специальностей не только в системе
подготовки кадров, но и в системе переподготовки,
переквалификации; знание потребности в специали-
стах различного профиля и решения вопросов их тру-
доустройства, подготовке специалистов (по содер-
жанию и количеству часов) к конкретной «узкой»
профессиональной деятельности.
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СУТНІСТЬ І СПЕЦИФІКА ПОНЯТТЯ
„ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПРОВЕДЕННЯ
ОЗДОРОВЧОЇ ГІМНАСТИКИ ТА ФІТНЕСУ
З ДІВЧАТАМИ-СТАРШОКЛАСНИЦЯМИ”

Батіщева М.Р.
Донецький державний інститут здоров’я,

фізичного виховання і спорту

Анотація . У визначеній  статті теоретично обґрунтувати
поняття „готовність майбутнього вчителя фізичної культу-
ри до  проведення оздоровчої гімнастики та фітнесу з дівча-
тами-старшокласницями”, приведені складові готовності та
рівні, що характеризуються визначеними показниками (кри-
теріями). Теоретична модель системи взаємодії компонентів
готовності майбутнього вчителя фізичної культури до про-
ведення оздоровчої гімнастики та фітнесу є підставою для
розроблення технології її вимірювання.
Ключові слова: готовність, складові готовності, рівні готов-
ності,  показники, критерії.
Аннотация. Батищева М.Р. Сущность и специфика понятия
«готовность будущего учителя физической культуры к про-
ведению оздоровительной гимнастики и фитнесса с девуш-
ками-старшеклассницами». В данной статье теоретически
обосновано понятие «готовность будущего учителя физи-
ческой культуры к проведению оздоровительной гимнасти-
ки и фитнесса с девушками-старшеклассницами», приведе-
ны составляющие готовности и уровни, характеризующиеся
определенными показателями или критериями. Теоретичес-
кая модель системы взаимодействия компонентов готовнос-
ти будущего учителя физической культуры к проведению
оздоровительной гимнастики и фитнесса является основа-
нием для разработки технологии ее измерения.
Ключевые слова: готовность, составляющие готовности,
уровни готовности, показатели, критерии
Annotation. Batishcheva M.R. Essence and specific of concept
«Readiness of future teacher of physical culture to conducting
of health gymnastics and fitness with girls-senior pupils». In
this article a concept «Readiness of future teacher of physical
culture to conducting of health gymnastics and fitness with
girls-senior pupils» is grounded in theory, the constituents of
readiness and levels, characterized certain indexes or criteria
are resulted. The theoretical model of system of interaction of
components of readiness of the future teacher of physical training
to carrying out of improving gymnastics and fitness is the
establishment for development of technology of its gauging.
Key words: readiness, constituents of readiness, levels of
readiness, indexes, criteria.
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Вступ.
Аналізуючи літературні джерела нами було

встановлено, що на сьогодні є протиріччя між потре-
бою у вчителях фізкультури які володіють знаннями
з теорії та методики побудови занять з оздоровчої
гімнастики та фітнесу у рамках шкільної програми та
їх наявністю; між потребою в таких спеціалістах і
відсутністю системи їх підготовки, хоча й елементи
підготовки таких спеціалістів маються в декількох ви-
щих навчальних закладах України, але це не стало си-
стемою.  Тому об’єктом дослідження ми обрали
навчальний процес у вищому спортивному навчаль-
ному закладі, а предметом дослідження - процес
підготовки студентів вищих спортивних навчальних
закладів до проведення оздоровчої гімнастики та
фітнесу із старшокласницями.

Робота виконана за планом НДР Донецького
державного інституту здоров’я, фізичного вихован-
ня і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті: теоретично обґрунтувати по-

няття „готовність майбутнього вчителя фізичної куль-
тури до  проведення оздоровчої гімнастики та фітне-
су з дівчатами-старшокласницями”.

Гіпотеза: ефективність підготовки майбутніх
вчителів до проведення оздоровчої гімнастики та
фітнесу  з дівчатами-старшокласницями  на уроках
фізкультури у загальноосвітній школі підвищиться за
умов варіативності  навчального  процесу, що перед-
бачає  впровадження  інтегрованого курсу „Практи-
кум з оздоровчої фізичної культури (Оздоровчий
фітнес)”, зміст якого базується на педагогічних, ме-
дичних, психологічних знаннях, на знаннях валеології,
теорії та практики фізичного виховання  та останніх
досягнень фітнес-індустрії; розвитку у студентів нау-
ково-дослідницьких здібностей в процесі проведення
занять та педагогічної практики; організації методич-
них занять і практичної діяльності студентів з викорис-
танням педагогічних технологій та включення їх у  на-
уково-дослідницьку роботу відповідної спрямованості.

Результати дослідження.
Вивчаючи сутність, специфіку та структуру по-

няття „готовність до проведення оздоровчої гімнастики
та фітнесу з дівчатами-старшокласницями” звернемо-
ся до поняття „готовність до професійної педагогічної
діяльності”. За словником С. І. Ожегова „готовність” –
це стан при якому все зроблено, все готово для чого-
небудь  [2]. Інші джерела стверджують, що  „професій-
на готовність” - це суб’єктивний стан особистості, що
рахує себе здатною до виконання визначеної професій-
ної діяльності і прагне її виконувати [6]. Деякі вчені ро-
зуміють професійну готовність спеціаліста як інтеграль-
не утворення на основі потреб і здатностей, які
характеризуються соціально нормативним рівнем пе-
ретворень суспільних відношень в професійній сфері
діяльності в систему функцій суб’єкту цієї діяльності та
визначає її результативність  [5].

В історії розв’язання проблеми готовності
людини до певних форм реагування, поведінки та
діяльності можна відокремити три етапи. На першо-

му з них (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) готовність
ототожнювалась із феноменом настанови та розгля-
далась як психічний стан суб’єкта, що спричиняє
поведінку (діяльність) певного характеру й спрямо-
ваності (Д. Узнадзе та ін.). На другому етапі (середи-
на ХХ ст.) зазначений феномен розглядався як якіс-
ний показник саморегуляції поведінки людини (Г.
Оллпорт та ін.). На третьому етапі (друга половина
ХХ ст. – початок ХХІ ст.) готовність починає вивча-
тись у контексті теорії діяльності взагалі та професій-
ної діяльності зокрема [1].

З’ясовано, що в працях сучасних науковців
подаються найрізноманітніші трактування поняття
„готовності до професійної діяльності”. З метою уні-
фікації існуючих у професійній педагогіці й психо-
логії праці підходів запропоновано розрізняти загаль-
ну й ситуативну готовність, розуміючи під першою
стійку характеристику особистості, що є передумо-
вою успішного виконання діяльності, а під другою –
психофізіологічний стан, який відповідає умовам ви-
конання діяльності за конкретних обставин [1,4].

Виявлено, що готовність до педагогічної діяль-
ності як інтегративна якість особистості вчителя по-
чала активно досліджуватись у радянській педагогіці
у 70-х роках ХХ ст. Наприкінці 80-х років ХХ ст. пред-
метом досліджень радянських учених стає готовність
у різних сферах  педагогічної діяльності. З’ясовано,
що сучасні науковці, розглядаючи готовність до пе-
дагогічної діяльності з позицій особистісного підхо-
ду розуміють її по-різному: і як нове утворення май-
бутнього педагога ,  яке є фундаментом  його
професійної компетенції; і як забезпечення високих
результатів педагогічної роботи, що є якістю особис-
тості вчителя; і як „інтегративне особистісне утворен-
ня, що є регулятором та умовою успішної професій-
ної діяльності педагогів” (Л. Кондрашова) [1].

Професійна готовність як об’єкт дослідження
відноситься до складних явлень, тоді як її структура
емпірично не спостерігається і тому труднодоступ-
на до безпосередньої декомпозиції. Однак таку про-
цедуру можна здійснити за допомогою теоретично-
го моделювання на основі системного підходу.
Проведене науковцями теоретичне дослідження дає
можливість констатувати той факт, що структурна
організація професійної готовності у загальних про-
явах інваріативна. Відзначена обставина підтверд-
жується сукупністю спостережених фактів. Вони
свідчать про неможливість існування набору різних
структурних організацій професійної готовності, які
забезпечують кожний вид професійної діяльності.
Справедливо зворотне – структурна організація про-
фесійної готовності інваріативна у любому виді про-
фесійної діяльності [6].

Встановлено співіснування різноманітних
підходів до визначення структури готовності до про-
фесійної діяльності: загальнотеоретичний і професі-
ографічний. До загальнотеоретичного рівня аналізу
віднесено розглядання готовності до діяльності з по-
зицій психології праці, вважається, що структурні
компоненти є універсальними і не залежать від особ-
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ливостей конкретної професії. До професіографіч-
ного рівня аналізу структури готовності до профес-
ійної педагогічної діяльності – науковий підхід, при
якому структурні компоненти однозначно виводять-
ся з професіограми [1]. Обидва підходи не є взаємо-
виключними, а розширюють і поглиблюють уявлен-
ня про досліджуваний феномен, як складне і
багатогранне явище. Доведено, що сутність готов-
ності особистості до педагогічної діяльності вира-
жається в діалектичній єдності всіх її структурних ком-
понентів, властивостей, зв’язків і відносин [1,3].

У наукових працях І. В. Гавриш обґрунтовано
доцільність визначення структури готовності вчите-
ля до професійної діяльності на загальнотеоретично-
му рівні аналізу на засадах системного підходу вона
розглядається як і інтегративна характеристика осо-
бистості. Її структура вважається тотожною струк-
турі відповідної функціональної психологічної сис-
теми, до якої входять такі компоненти: інформаційний
(інформаційна основа діяльності), операційний (блок
прийняття рішення і підсистема професійно-важли-
вих якостей особистості) та мотиваційний (мотиви
діяльності, цілі діяльності). Вони, відповідно, характе-
ризують знання, способи діяльності та потреби. Кож-
ний з виділених компонентів грає свою роль в їх взає-
модії. Функцією мотиваційного компоненту є
активація прояву інших компонентів (або їх еле-
ментів). Функція інформаційного компоненту скла-
дається в забезпеченні міри використання ресурсних
можливостей інших компонентів для досягнення
цільового результату (дії із знанням справи). Функція
операційного компоненту перебуває у визначенні
відношень між компонентами у процесі реалізації
ресурсного потенціалу у просторі та часі  [1,6].

Установлено, що термін „підготовка” збагачує
поняття  „готовність”: підготовка до професії розгля-
дається як процес формування готовності до неї, а
готовність – як результат професійної підготовки
[1,5,6]. Наукові джерела стверджують, що „професій-
на підготовка” – це система організаційних та педа-
гогічних заходів, які забезпечують формування у осо-
бистості професійної спрямованості знань, навичок,
умінь та професійної готовності [5,6]. А „професійна
підготовленість” – оптимальний результат професій-
ної підготовки та освіти особистості [5,6].

З’ясовано, що  професійно-педагогічна підготов-
ка вчителя пов’язана з педагогічною освітою. Остання
розглядається у трьох контекстах: процесуальному –
процес формування у майбутніх освітян готовності до
професійної діяльності; когнітивному – сукупність за-
гальнотеоретичних педагогічних, спеціальних знань,
практичних умінь і навичок, що дозволяють випускни-
ку вищого навчального закладу здійснювати навчаль-
но-виховну роботу за обраним фахом; контекстно-
діяльносному – забезпечення можливості успішної
праці вчителя за фахом процесом отримання сукуп-
ності спеціальних знань, умінь і навичок, якостей, тру-
дового досвіду та норм поведінки [1].

Виходячи з проаналізованих науковцями
здібностей та вимог до вчителя фізичної культури (В.

Баранов, О. Деминський, А. Корх, А. Менхін), спеціа-
ліста здатного працювати у сфері оздоровчої фізич-
ної культури (В. Баранов,  А. Демінський, А.  Корх, А.
Менхін, Е. Крючек, Т. Лисицька), інструктора аероб-
іки (В. Баранов, Е. Бірюк, А. Корх, Е. Крючек,  А.
Менхін,  Т. Лисицька,  Е. Хоули), аналізу структури
„готовності спеціаліста до професійної діяльності”,
професійно-кваліфікаційних характеристик виклада-
ча фізичного виховання  виведемо складові готов-
ності майбутнього вчителя фізичного виховання до
проведення з оздоровчої гімнастики та фітнесу з дівча-
тами-старшокласницями:

1. Психологічна готовність до роботи вчи-
телем фізичного виховання (світогляд, мотивація, те-
оретичний інтерес до майбутньої роботи і ціннісні
орієнтації).

2. Практична готовність до проведення із стар-
шокласницями занять оздоровчою гімнастикою та
фітнесом.

А) глибокі загальноосвітні знання і знання ана-
томії, фізіології, спортивної медицини, теорії і мето-
дики фізичного виховання, оздоровчої фізичної рек-
реації, особливостей теорії і методики тренувань з
оздоровчої гімнастки фітнесу та ін.

Б) формування основних, зорієнтованих на
майбутню діяльність умінь і навичок: уміння прове-
дення занять відповідно до останніх нововведень
теорії та методики оздоровчого тренування та
індустрії фітнесу, уміння проведення лікарсько-педа-
гогічного контролю (тестування),  індивідуалізації за-
нять, мотивації тих, що займаються й ін.

В) основні якості випускника спортивного ВНЗ,
необхідні для здійснення викладацької та рекреацій-
ної діяльності: здатність установити контакт з оточу-
ючими, комунікабельність, уміння відстоювати свою
точку зору, слухати і переконувати людей, ведення
бесіди,  вирішення конфліктних ситуацій.

Г) здатність працювати із дівчатами-старшок-
ласницями, враховуючи їх особистість, психіку, фізіо-
логію, функціональний стан,  їх бажання, потреби та
мотивацію.

3. Уміння випускника інституту, як дослідни-
ка сфери оздоровчої гімнастики та фітнесу: умін-
ня аналізувати, узагальнювати, обґрунтовувати різно-
манітні точки зору на досліджувану проблему у сфері
оздоровчої гімнастики та фітнесу; оптимальне вико-
ристання методів наукових досліджень; оцінка отри-
маних результатів, зокрема за допомогою методів ма-
тематичної статистики. Інакше кажучи уміння
досліджувати та розробляти нові засоби та методи
оздоровчої гімнастики та фітнесу.

4. Найважливіші риси характеру випускни-
ка фізкультурного вузу, як творчої, вольової й інте-
лектуально розвитої особистості: допитливість у
пошуках нових методик і знань; творча одержимість
і ініціативність; продуктивність у створенні якісно
нових способів і прийомів, які мають значення для
вирішення задач рекреаційного тренування; здатність
використовувати нестандартні й оригінальні підходи
у постановці і досягненні цілей тренувального про-
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цесу; цілеспрямованість; відповідальність; рішучість;
прагнення до лідерства і т.д.

5. Складові фізичного розвитку та володін-
ня технікою різновидів оздоровчої гімнастики та
фітнесу: високий рівень функціональної підготов-
леності; відмінне здоров’я; високий рівень працез-
датності; ведення здорового способу життя із систе-
мою розумних потреб, негативне відношення до
алкоголю, наркотиків, тютюнопалінню; наявність «за-
пасу» динамічного здоров’я, що визначає професій-
не довголіття (А. Демінский, М. Карченкова) та осо-
бисте володіння технікою виконання вправ з різних
видів оздоровчої гімнастики та фітнесу.

Аналіз проявів професійної готовності показав,
що оптимальні результати досягаються тільки у разі
сформованості усіх компонентів і особливо відношень
між ними, які можуть бути взаємодіючими або проти-
діючими. Перші проявляються при умові дотримання
їх змістовної показності у мережах „критичної маси”, а
другі – при відсутності такого забезпечення [5,6].

Вимірювання готовності до проведення оздо-
ровчої гімнастики та фітнесу з дівчатами-старшок-
ласницями можливе на основі оцінювання рівня скла-
дових її компонентів з наступною інтеграцією
отриманих показників. Готовність майбутнього вчи-
теля до проведення оздоровчої гімнастики та фітне-
су може мати різні рівні сформованості.  Необхідність
оцінки якості функціонування навчального процесу
породжує проблему показників та критеріїв [4].
Показник – це те, з допомогою чого можна судити
про розвиток та хід чого-небудь [5,6]. Критерій (от
греч. kriterion — засіб для судження) — ознака, на
основі якої проводиться оцінювання, засіб перевірки,
міряло оцінювання;  у теорії пізнавання – ознака
істинності чи невірності положення [5,6]. Критерії
ефективності обумовлюють поняття оптимуму, най-
кращого процесу навчання [4].

Для практичної діяльності вирішальною оцінкою
якості підготовки спеціалістів є “особистісно-психолог-
ічна адекватність”, чи професійна відповідність вимо-
гам роботи із старшокласницями засобами оздоровчої
гімнастики та фітнесу. У спеціальній літературі під тер-
міном “професійна відповідність” частіше усього ро-
зуміють категорію, яка відображає наскільки якості (вла-
стивості) людини, його спрямованість на професію
задовольняють вимогам, які пред’являє до нього про-
фесійна діяльність [6].  Враховуючи перелічені вище
складові готовності до проведення оздоровчої гімнас-
тики та фітнесу із дівчатами-старшокласницями виве-
демо ретельне описання рівнів готовності за допомо-
гою  показників чи критеріїв  цієї готовності.

У відповідності з підходом, що нами пропо-
нується, кожний компонент може мати декілька рівнів
прояву: нульовий, перший, другий, третій. Третій -
продуктивний, або творчий (високий) – характери-
зує еталонну якість готовності; другий - проміжний
(середній) – якість професійної готовності, що зай-
має проміжний стан; перший - критичний (низький)
– характеризує соціально необхідні по мінімуму якості
професійної діяльності (репродуктивний).

Диференціювання компонентів готовності до
проведення оздоровчої гімнастики та фітнесу з дівча-
тами-старшокласницями по рівням дозволяє змоде-
лювати їх взаємодії при інтеграції. Взаємодії при яких
два і більше компонентів мають низький або нульовий
рівні характеризують неготовність. Взаємодії з учас-
тю одного з компонентів, який має нульовий рівень
характеризує стан предготовності. Всі інші взаємодії
компонентів з різними рівнями якостей (першого, дру-
гого та третього рівнів), характеризують більшу чи
меншу ступінь готовності. При цьому, еталонний про-
яв якостей готовності до проведення оздоровчої гімна-
стики та фітнесу з дівчатами старшокласницями ха-
рактеризується взаємодією її компонентів, які мають
тільки третій (вищий) ступінь міри.

Висновки.
Запропонована теоретична модель системи

взаємодії компонентів готовності майбутнього вчите-
ля фізичної культури до проведення оздоровчої гімна-
стики та фітнесу з дівчатами-старшокласницями є
підставою для розроблення технології її вимірювання.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем сутність і
специфіка поняття „готовність майбутнього вчителя
фізичної культури.

Література
1. Гавриш І. В. Теоретико-методологічні основи формуван-
ня готовності майбутніх учителів до інноваційної про-
фесійної діяльності. 13.00.04. автореф. дисс. на здобуття
наук. ступеня докт. пед. наук. – Луганськ, 2006. – 44 с.

2 . Ожегов С.И. Словарь русского языка: 57 000 слов / под
ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. – 18 изд., сте-
реотип. М.: Рус. яз., 1986. – С. 122.

3 . Профессионально-квалификационные характеристики
специалистов по физическому воспитанию, физической
культуре и спорту. Проект. // Под общ. ред. Н. В. Жмаре-
ва . – Киев, КГИФК. 1989. – 54 с.

4 . Сидоров А.А., Прохорова М.В., Синюхин Б.Д. Педагоги-
ка: Учеб. для студ., асп., преп. и тренеров по дисц. «Физи-
ческая культура» - М.: «Тера-Спорт», 2000. – 272 с., ил.

5 . Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. чл.-
корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. – 18-е изд., стереотип. –
М.: Рус. яз., 1986. – С. 474.

6 . megabook.ru. Критерий. 0, 3 Кб. Философский словарь.
Надійшла до редакції 05.11.2007р.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОКОВЫ НРАВСТВЕННОСТИ
И СЛАВЯНСКОГО ПРАВА

Белобров В.Н., Гаврилин В.А., Павлов А.С.
Донецкий юридический институт

Аннотация. В статье пишется о внутренних оковах роста эко-
номики и культуры независимой уже около 20 лет страны,
анализируются истоки научной лжи и славянского лжеправа,
корни славянской демагогии. На основании причин правовой
и организационной несостоятельности постсоветских стран
можно лишь рассчитывать  на длительный процесс социаль-
ного «дозревания» славян и постепенной адаптации их мен-
талитета к современным требованиям жизни. В противном
случае они не выдержат увеличивающейся конкуренции с дру-
гими странами, и просто перестанут существовать.
Ключевые слова: менталитет, нравственная дезориентация
населения, информационный террор, лжедемократия.
Анотація. Білобров В.М., Гаврилін В.О., Павлов А.С. Націо-
нальні окови моральності і слов’янського права. У статті
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пишеться про внутрішні окови росту економіки і культури
незалежної вже близько 20 років країни, аналізуються джере-
ла наукової неправди і слов’янського лжеправа, корені слов-
’янської демагогії. На підставі причин правової й організац-
ійної неспроможності пострадянських країн можна лише
розраховувати  на тривалий процес соціального «дозріван-
ня» слов’ян і поступової адаптації їхнього менталітету до
сучасних вимог життя. У противному випадку вони не вит-
римають конкуренції, що збільшується, з іншими країнами, і
просто перестануть існувати.
Ключові слова: менталітет, моральна дезорієнтація населен-
ня, лжедемократія.
Annotation. Belobrov V.N., Gavrilin V.A., Pavlov A.S. National
fetters of morals and slavonic right. In the article is written about
the  internal fetters of increase in  economics and culture of the
country, which is independent already about 20 years, the sources
of scientific lie which is radicals of slavonic demagogy. On the
establishment of the causes of a legal and organizational
incompetence of the post Soviet countries it is possible to calculate
only on the long-lived process of social «afterripening» of slavs
and gradual acclimatization of their mentality to the modern
demands of life. Otherwise they will not maintain an augmented
competition to other countries, and will primely cease to exist.
Keywords: mentality, moral disorientation of the population,
information terror, pseudo-democracy.

Введение.
В настоящее время в стране по-прежнему не

наведено должного порядка и остается низким про-
цент прироста экономики. Уровень  жизни большин-
ства населения - сверхнизкий. Почему? Ведь уже око-
ло 20 лет страна независима. Наша рабочая гипотеза
– имеются национальные (внутренние) тормоза, ко-
торые существенно препятствуют развитию эконо-
мики и культуры.

Древнегреческий философ Пифагор (576 –
496г.до н.э.), выдающийся математик древности, в
своем труде «О государстве» писал так: «Народы!
Старайтесь прежде иметь добрые нравы, нежели за-
коны: нравы суть самые первые законы».  Фома Ак-
винский в своё время провозгласил о том, что «Бог
вложил в руки правителей власть для того, чтобы они
защищали благо всех».

При организации любого общества уместно
говорить о национальном менталитете. Частью мен-
талитета является национальный характер (Рогинс-
кий Я.Я., Левин М.Г.,1979) [1]. В частности, украинс-
кий национальный характер предполагает наличие
некоторых черт, которые могут оказывать суще-
ственное значение на все сферы жизни. Поскольку
украинская и русская культуры развивались в основ-
ном параллельно и, можно утверждать, неразрывно
связаны между собой (как бы ни старались наши
политики их разъединить), то дальнейший анализ бу-
дем проводить,  называя русскую культуру.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
юридического института.

Формулирование целей работы.
Цель работы – уяснить оковы – тормоза, ко-

торые препятствуют развитию страны. Задача наше-
го исследования – вскрыть исторические причины
нашего Славянского правового инфантилизма (или
даже «нигилизма»).

Методы – анализ данных литературы (начи-
ная с древних «классиков»), теоретических вопросов

социальных наук (антропология, культурология, пси-
хология), и современной критической литературы по
правоведению и политологии.

Результаты исследований.
Как принято, проблему рассматривают через

отдельные измерения:
 1). Субъективно-нравственное понимание лжи;
 2). Морально-правовые суждения;
 3). Отношение к работе.
Остановимся на их анализе.
1). Субъективно-нравственное понимание

лжи, справедливости и прав личности, отношение к
законам  представляет в целом этическую систему
народа. По мнению Лефевра, существует две эти-
ческих системы, характеризующие представления о
справедливости у русских (всех «советских») и аме-
риканцев. (Замечание: применение термина «совет-
ский», по нашим представлениям, может быть пра-
вомерно тем, что мы еще долго будем «советскими»
людьми, со всеми и положительными и отрицатель-
ными чертами самосознания). Эти представления «о
перспективности лжи» для простоты выражаются в
виде 2-х умозаключений:

а) зло + добро = Добро; I-я этическая система
(для русских, советских людей),

б) зло + добро = Зло; II-я этическая система
(для американцев).

Русские (советские) люди полагают, что «Доб-
ро» всегда побеждает «Зло», и поэтому допустимы
небольшие (по субъективным оценкам) и «Зло» и
«Ложь во спасение». Даже национальный фольклор
ориентирован на легкомысленное отношение ко лжи.
Вспомним веселую украинскую песню «Ти ж мене
підманула, ти ж мене підвела». Сторонники II-ой эти-
ческой системы (американцы) не смешивают поня-
тия «Добро» и «Зло», и считают, что ложь не может
быть средством достижения гуманной цели (Харри-
сон Дж. и др.,1979) [2].

Интересны и причины лжи у русских и аме-
риканцев (Пол Экман, 1993). При наличии общих мо-
тивов лжи (из корыстных побуждений, страха униже-
ния или наказания, повышение своего статуса)
существуют и определённые различия: у американ-
цев тип лжи – «морально-правовой»; у русских –
«субъективно-нравственный».

2). Морально—правовые суждения. В созна-
нии россиян понятия «закон» и «мораль» изначаль-
но разделены. О готовности лжесвидетельствовать в
суде по моральным принципам высказалось 63%
москвичей. Смешение у россиян понятий о справед-
ливости и нравственности приводит к отрицанию за-
конов как рациональных и справедливых. Кроме того,
40% российских студентов (против 3% в США) ори-
ентированы на «авторитет» (царя, «папу», хозяина)
или же государственные институты.

В данном случае (1995) ориентация на мораль-
ные нормы рассматривается как компенсаторный
механизм «законопослушания» при недостаточно
эффективной работе правового аппарата (Клакхон
К.К.,1998) [3].
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Немаловажным фактором в правовой ориен-
тации населения «славянских» стран является воспи-
тание подрастающего поколения. В частности, в со-
ветское время вся любовь и забота российской
(славянской, советской) матери были направлены на
воспитание послушания и самодисциплины. В совет-
ской школе воспитывались компетентность в предмет-
ной активности и чувство товарищества. Порою пре-
подавался предмет «психология самовоспитания». До
«боли» внедрялось (вдалбливалось) понятие «коллек-
тив». В результате такого воспитания советские дети
становились мотивированными к проявлению «хоро-
шего» поведения. В основе этого – сильное стремле-
ние к обучению и служению обществу.

В настоящее же время так называемая «демок-
ратия» открыла широкие возможности для навязы-
вания обществу мнения (научно необоснованного)
той прослойки населения, представители которой не
привыкли «обременять» себя размышлениями о
последствиях безответственного поведения и воспи-
тания молодежи. Кстати, уместно упомнить, что в
свое время еще Аристотель полагал, что при демок-
ратии правит неразумное большинство, которое боль-
ше всего тревожат мирские удовольствия и не забо-
тит завтрашний день. А разумное «меньшинство
подавлено. При таком положении  развитие обще-
ства тормозится и оно, в конечном итоге, скатыва-
ется к анархии.

3). Отношение к работе. Россияне очень низко
ценят свой труд! Кстати, ещё дальше, на Востоке, про-
изводительность труда ещё ниже.

Важное отличие России от других стран ещё и
в следующем. Анализ ранговых оценок на основе
индекса «усиления ценностей бескорыстной само-
отдачей материальных ценностей» выявил низкие
значения этой характеристики (Бунак В.В.,1985) [4].
Россияне предпочитают «Ценности максимализации
надёжного заработка и сохранения трудовых затрат
при безразличии к  активной самоотдаче, направлен-
ной на  социально значимые ситуации». Такие ори-
ентации россиян на шкале ценностей, по-видимому,
обусловлены 2-мя причинами: «властью ситуации»
в России и 75-летним (предыдущим)  противопос-
тавлением духовных ценностей материальным, об-
щественной пользы – личному интересу. Эти обще-
ственные установки в течение 75 лет выступали
базовыми компонентами как массового, так и инди-
видуального сознания.

Говоря о порядке в обществе и его «оковах»,
уместно вспомнить нашего выдающегося педагога
прежних «тяжелых» времен (а сейчас разве легче?)
А.С.Макаренко, который, являясь настоящим патрио-
том (в то время таких, вероятно, было больше, чем в
наше время), полагал, что он своими педагогически-
ми, не всегда правоправными действиями, спасает Ро-
дину, «ослабленную и отравленную ядом либерализ-
ма и псевдодемократического вздора о всеобщей
свободе – вседозволенности и всеобщем равенстве.
Он, кстати, хорошо понимал, что истинная свобода –
не во вседозволенности, не в пустопорожней гово-

рильне, а в сильной, централизованной власти, в силь-
ной армии, в железобетонной дисциплине».

Чапала Ю.И. [5] также полагал, что «порядок и
железная дисциплина, помноженные на власть силь-
ной личности, - вот основа основ подлинной незави-
симости и процветания любого государства, любого
сообщества. «Болтовня о всеобщем равенстве и брат-
стве разлагает и обессиливает общество, делая его
неспособным противостоять врагам. Врагам, кото-
рые прекрасно знают цену этим “липовым” идеа-
лам, давным-давно используют понятия «братство»
и «равенство» и их производную – демократию (ког-
да теоретически к власти может прийти любой без-
грамотный ефрейтор, которого так удобно из-за шир-
мы дергать за веревочки) лишь в качестве действенных
средств психологической войны» [5, с.251]».

Стало модным говорить с высокой трибуны о
гуманизации и демократизации общества. Но они, в
истинном понимании, являются для общества вещью
совершенно невозможной, поскольку требуют не ко-
лоссальных затрат и грандиозных строек, а изменения
общественно-чиновничьего сознания, общественно-
чиновничьей психологии, слишком резкого пробужде-
ния от общественно-чиновничьей «летаргии» разума.
Я (автор), полагаю, что в этом отношении славянские
страны мало в чем изменились со времен А.П.Чехова.

Основным механизмом псевдонаучных вне-
дрений являются средства массовой информации.
Особенно эффективным рычагом внедрения, с це-
лью деформации сознания людей (в частности, со-
знания молодого поколения), являются многочислен-
ные рекламные ролики, которые просто навязывают
(«вдалбливают») в наши умы чуждое нам миропо-
нимание («не гальмуй – сникерсуй», «ворушись»,
«побеждай», «пей-гуляй», «все и сразу», «не слушай
маму» и т.п.). А во многих зарубежных фильмах роль
правонарушителя играет известный симпатичный
актер, к которому у молодежи (да и не только у моло-
дежи) уже ранее возникла естественная симпатия. А
последнее, в конечном итоге, ведет к падению нрав-
ственности, и, в последующем, к стремлению подра-
жать бандитам. Этот «романтизм» все более стано-
вится ведущим фактором  в  лжеориентации
молодого поколения. Опрос подростков показывает,
что для большинства из них кумиром для подража-
ния становится именно не сторонник справедливос-
ти (учитель, «коп», честный работник банка), а бан-
дит, грабитель, вор, и т.п. На вопросы: «почему? –
многие из подростков отвечают, что те умеют «кра-
сиво драться и всегда побеждают». И, как правило,
подросток (или юноша) представляет себя на месте
того, кто победил, а не на месте того, кого избили или
убили. Таким образом, можно констатировать о том,
что наши СМИ принимают самое активное участие
в нравственно-правовой дезориентации населения.

Во многих случаях практический анализ пока-
зывает, что даже право не всегда является незыбле-
мой твердыней, а нередко может использоваться, в
частности,  для политических манипуляций. Имеют-
ся монографии о деформации правосознания работ-
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ников правоохранительной системы (Коробка
В.Н.,2000) [7], искаженном правопонимании населе-
ния, нравственно правовом конформизме народа.

Если говорить о праве, то в современной литера-
туре уже начали появляться мнения о бессилии закона
[7, с.87], о многочисленных манипуляциях с законами
даже в правоохранительной среде. В частности, порой
доходит до того, что на практике любой позитивный ре-
зультат в работе могут легко представить как негатив-
ный, и наоборот. Правильные законные действия лег-
ко обращаются в неправильные и незаконные.

Сегодня средства массовой информации  -
СМИ в погоне за популярностью или в угоду чьих-то
интересов (официальной политической власти, либо
её оппозиции, по заказу олигархов, возможно, кри-
минальных авторитетов, или даже по заказу заинте-
ресованных зарубежных организаций – ЦРУ?) вып-
лескивают на  страницы прессы или экраны
телевизоров лужи крови, выбрасывают горы трупов.
Таким образом, СМИ, используя свободу слова (при-
крываясь ею) или плюрализм мнений становятся
средством информационного террора населения. И
многие миллионы граждан живут с постоянной мыс-
лью «Что день грядущий нам готовит?». Особенно в
этом преуспевает телеведущая программы «Подроб-
ности» Анна Гомонай. Таким образом, СМИ стано-
вятся тем фактором, который способствует разви-
тию невроза у многих незрелых граждан (особенно,
молодых). По официальной статистике сейчас около
70% населения имеют повышенный уровень тревож-
ности. А тревога приводит к неврозам.

Деформированность правового мировоззре-
ния влечет за собой выработку искаженных правовых
чувств, установок, которые в свою очередь, активным
образом воздействуют на общую структуру право-
сознания следственных работников, побуждая следо-
вателя игнорировать требования законов и подзакон-
ных актов, нарушать права и интересы субъектов,
имеющих отношение к расследованиям преступлений.

Кстати, имеются некоторые основания счи-
тать, что описанное «зомбирование» нашего моло-
дого поколения является умыслом. Так в статье
В.П.Щербаня (1994) [6] ставится риторический воп-
рос: «Так кто же нас развалил? - Вникнем в один
любопытный документ, написанный перед оконча-
нием 2-й мировой войны бывшим шефом Централь-
ного Разведывательного Управления (ЦРУ) США Ал-
леном Даллесом. «Когда кончится война, как-то всё
утрясётся, устроится, и мы бросим всё, что имеем,
всё золото, всю материальную помощь на оболва-
ние, одурачивание людей. Человеческий мозг, созна-
ние у людей способны к изменению. Посеяв там хаос,
мы незаметно подменим их ценности на фальшивые,
и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как?
Мы найдём своих единомышленников, своих союз-
ников и помощников в самой России. Эпизод за эпи-
зодом будет разыгрываться грандиозная по своему
масштабу трагедия гибели самого непокорного на
земле народа, окончательного необратимого угаса-
ния его самосознания. Из литературы и искусства

мы, например, постепенно вытравим их социальную
сущность, отучим художников, отберем у них охоту
заниматься изображением и исследованием тех про-
цессов, которые проходят в глубинах народных масс.
Мы будем всячески поддерживать и поднимать так
называемых художников, которые станут насаждать
и вдалбливать в человеческое сознание культ секса,
насилия, садизма, предательства, словом всякой без-
нравственности, хамства и наглости, ложь и обман,
пьянство и наркотики, животный страх перед другим
и беззастенчивость предательство, национализм и
вражду народов, прежде всего ненависть к русско-
му народу.

Всё это мы будем ловко и незаметно культи-
вировать, всё расцветет махровым цветом. И немно-
гие, очень немногие, будут догадываться, что проис-
ходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное
положение, превратим их в посмешище, найдём спо-
собы их оболгать и объявить отбросами общества.

Если же говорить обобщённо о правовой сис-
теме с точки зрения корректности принимаемых за-
конов, постановлений, решений, статей различных
«Кодексов», и т.д., то их накопилось около 100тысяч.
Но 90% из них несут информацию о «змінах» друг в
друге. Не это ли правовая чехарда? И чем больше
будут принимать правовых решений, тем больше
будет идти «запутывание».

Выводы.
На основании вышеизложенных причин пра-

вовой и организационной несостоятельности постсо-
ветских стран можно лишь рассчитывать (надеяться)
на длительный процесс социального «дозревания»
славян и постепенной адаптации их менталитета к со-
временным требованиям жизни (это почти невозмож-
но без помощи такого «тирана», каким был И.Сталин.
А может – «титана»!). В противном случае они не
выдержат увеличивающейся конкуренции (научно-
технической, экономической, духовно-религиозной,
психологической, и т.д.) с другими странами, и просто
перестанут существовать (то ли большинство населе-
ния физически вымрут, то ли государства потеряют
всякую независимость и растворятся в других стра-
нах, более «умных» и организованных).

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
нравственности и славянского права.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Величко В.Н.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. В статье рассматриваются отличительные пси-
хологические особенности юношеского возраста, выражен-
ные интенсивностью интеллектуального, нравственного и
коммуникативного действенного проявления с учетом воз-
действия социальной среды и активности процессов самосо-
вершенствования для эффективности организации учебной
деятельности.
Ключевые слова: возрастное, интеллектуальное, нравствен-
ное, коммуникативное, социальное, идеологическое, само-
совершенствование.
Анотація. Величко В.М. Психологічні закономірності осо-
бистості  в юнацькому віці. У статті розглядаються відрізня-
ючи психологічні особливості юнацького віку, визначені
інтенсивністю інтелектуального, морального та комуніка-
тивного дійового виявлення з урахуванням впливу соціаль-
ного середовища та активністю процесів самовдосконалення
з ефективності організації учбової діяльності.
Ключові слова: вікове, інтелектуальне, моральне, комуніка-
тивне, соціальне, ідеологічне, самовдосконалення.
Annotation. Velichco V. Psychological conformities to the law
of personality are in youth age. The article regards the distinctive
psychological peculiarities of the young age displayed in the
intensity of intellectual, moral and communicative active
manifestation considering the influence of social surrounding
and the activity of self – improving processes for effective
organization of the educational activities.
Key words: peculiarities, young, intellectual, moral,
communicative, social, self improving, educational.

Введение.
В содержании статьи предпринимаются по-

пытки рассмотреть наиболее значимые психологи-
ческие особенности юношеского возраста [1, 16-22;
2, 44] и факторы, воздействующие на успешность
организации образовательного процесса [3, 48; 4, 69;
5, 108]. Определение ведущих комплексных, отличи-
тельных, психологических особенностей юношеско-
го возраста является малоизученной проблемой в
области возрастной психологии.

Выявленные в результате исследования отли-
чительные, психологические, возрастные особенно-
сти юношеского возраста дают возможность более
эффективно решать образовательные практические
задачи, направленные на повышение продуктивнос-
ти учебной деятельности обучающихся.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического
воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Целью данного исследования является выяв-

ление ведущих отличительных психологических осо-
бенностей юношеского возраста для повышения де-
ятельностной результативности в учебно-воспита-
тельном процессе.

Задачи исследования:
1. Выявление значимых психологических осо-

бенностей юношеского возраста;
2. Определение воздействия социальных фак-

торов с учетом возрастных особенностей;

3. Выделение активности процессов само-
совершенствования для продуктивности учебной
деятельности.

Результаты исследования
Анализ многочисленных научных исследова-

ний и личный долголетний педагогический опыт ра-
боты со студенческой молодежью выявляет наиболее
значимые психологические особенности в юношес-
ком возрасте. В хронологических границах юности
чаще всего выделяется ранняя юность (от 15 до 18 лет)
и поздняя юность (от 18 до 23 лет). Рассматривается
также юность как период, состоящий из трех фаз:

1 фаза: 13-14 - 15-17. Вопросы, требующие ре-
шения на индивидуально-личностном уровне - взаи-
моотношение с противоположным полом; на соци-
альном уровне - выбор профессии.

2 фаза: 16-17 - 18-19. Решаемые вопросы: на
индивидуально-личностном - поиск постоянного
партнера и создание семьи; на социальном - обуче-
ние по выбранной профессии, осваивание началь-
ных профессиональных навыков.

3 фаза: 23-25 - 28-29. На индивидуально-лично-
стном уровне продолжается процесс развития семей-
ных отношений, к которому добавляется осваивание
новой социальной роли – родителя; на социальном
этапе - начало профессиональной деятельности, со-
вершенствование профессиональных навыков.

Детальное исследование этого возрастного
периода обнаруживает наиболее интенсивное интел-
лектуальное, нравственное и коммуникабельное раз-
витие у молодых людей путем целенаправленного
педагогического воздействия, социальной среды и,
преимущественно, процессами самовоспитания, са-
мосовершенствования самой личности.

В этом возрасте, по мнению зарубежных иссле-
дований Холла К.С., Линдсея Г., Хавигурста Р., обнару-
живаются следующие примечательные особенности:

• достижение зрелых отношений с лицами про-
тивоположного пола;

• достижение социально приемлемой сексу-
альной роли;

• приспособление к изменениям своего физи-
ческого состояния;

• достижение экономической независимости;
• выбор профессии и подготовка к професси-

ональной деятельности;
• подготовка к браку и семейной жизни;
• развитие интеллектуальных способностей и

идеологических представлений, необходимых для со-
знательного участия в социальной жизни;

• достижение социально ответственного пове-
дения;

• выработка комплекса ценностей, в соответ-
ствии с которыми строится поведение.

По мнению российского исследователя П.С.
Самыгина, в юношеском возрасте можно отметить
такие отличительные направления:

• психодинамическое, объясняющее поведе-
ние главным образом в терминах эмоций, влечений
и других внерациональных компонентов психики;
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• когнитивистское или когнитивно-генетичес-
кое, отдающее предпочтение развитию познаватель-
ных способностей и интеллекта;

• персонологическое, в центре внимания ко-
торого стоит развитие личности в целом.

Интеллектуальное развитие характеризуется
активностью мыслительных познавательных механиз-
мов, связанных с продуктивностью мышления и эф-
фективностью применения таких операций, как ана-
лиз ,  синтез ,  теоретическое обобщение,
абстрагирование, сравнение и умозаключение
(Р.С.Немов, Л.Д.Столяренко). Педагогический опыт
доказывает то, что студенты при познании и изуче-
нии учебных дисциплин для приобретения качествен-
ных знаний и опыта и последующим их использова-
нием  в  практической деятельности успешно
анализируют, разделяя изучаемое на части с даль-
нейшим их объединением и сравнением, выделяя
основные и значимые элементы целого (абстраги-
рование), умеют делать общие выводы и частные
умозаключения в результате проведенного ими ис-
следования. Следует выделить склонность у молоде-
жи к словесно-логическому, самостоятельному и
критичному мышлению, что выражается в последо-
вательных теоретических рассуждениях, наличии и
поиске собственного мнения и принятии решения в
определенных складывающихся ситуациях и в выбо-
ре целесообразного и значимого (Р.С.Немов). Обна-
руживается интеллектуализация всех познавательных
процессов, определяющих активность произвольных
психических процессов в механизмах восприятия,
внимания и памяти, где увеличивается возможность
количества целостного усвоения предметов, концен-
трированность и переключаемость сосредоточенно-
сти на необходимых объектах и явлениях, продуктив-
ность опосредованного запоминания, отмечается
наивысшая скорость применения оперативного вида
памяти (Л.Д.Столяренко). Формируется склад мыш-
ления, который характеризует профессиональную
направленность, связанную с выбором и поиском
будущей профессии.

Под воздействием национальной, интернаци-
ональной и религиозной (православной) идеологий
на студенческую молодежь, как доказывает исследо-
вание, происходит повышение уровня рационально-
го начала, проявляющегося в активности произволь-
ных процессов  познавательных механизмов
восприятия, внимания, мышления, памяти, волевых
усилий, сильных типов темперамента, экстраверти-
руемых черт характера, умственных способностей.

В этом возрасте обнаруживается склонность у
юношей и девушек при рассмотрении и изучении
учебного материала применять эффективные науч-
ные методы и приемы исследования. Реализация ме-
тода индукции и дедукции предусматривает изучение
предметов и явлений путем рассмотрения частных
элементов в соответствии с общим (целостным) и на-
оборот от изучаемого целого к составным частям.
Нами замечено умение оперировать гипотезами, как
предположениями, в поиске истинных понятий.

Ребята на занятиях умеют вести рассуждения
на определенную тему и аргументировать свои мыс-
ли, проявляют склонность к экспериментированию
и доверчиво относятся к чужому мнению и опыту, у
них обнаруживается стремление к поиску (Р.С.Не-
мов). Следует отметить то, что накопление и исполь-
зование всех этих вышеперечисленных научных спо-
собов и приемов приобретается на учебных занятиях,
а также путем самосознания - самостоятельного по-
иска через механизм самоанализа. Интеллектуальное
развитие в этом возрасте проявляется формирова-
нием научных понятий и разнообразных форм ум-
ственного действия. Исследователи отмечают у мо-
лодых людей наличие логики,  они владеют
определенным приемом логических операций, ак-
тивностью словесно-логического, абстрактного
мышления. Обнаруживается стремление к поиску
здравого смысла, проявление рациональной интуи-
ции и смекалки в разрешении сложных проблемных
вопросов. В центре внимания, по мнению П.С.Са-
мыгина, находятся развитие интеллекта, познаватель-
ные процессы, способность индивида совершать те
или иные логические операции. Педагоги выделяют
у ребят умение причинно объяснять явление, а так-
же способность аргументировать и доказывать, от-
стаивая свою точку зрения. Приобретение и приме-
нение научных методов и приемов в работе с
учебным материалом во многом связаны с индиви-
дуальными особенностями и различиями, которые
более очевидно, интенсивно и наглядно проявляют-
ся в этом возрасте. Индивидуальное своеобразие
обнаруживается не только в количественно-каче-
ственном усвоении необходимых учебных знаний,
но и в становлении практических умений и навыков.
В этом возрасте более очевидно просматривается
своеобразная, индивидуальная природная предрас-
положенность, которая оказывает влияние на выбор
будущей профессии каждого индивида. Отличитель-
ной особенностью возраста является проявление
через активность самосознания механизмов само-
оценки и самоконтроля в организации и планирова-
нии учебы, труда и общения, как будущих видов дея-
тельности в этом возрасте.

В юношеском возрасте обнаруживается интен-
сивное нравственное развитие. Ребят интересуют
мысли о людях, мире, о философских, бытовых и дру-
гих проблемах. Они с увлечением рассматривают
проблемы добра и зла, справедливости и беззакония,
порядочности и беспринципности. С повышенным
вниманием они относятся к проблемам морально-
этического характера, пытаются сделать предпочти-
тельный нравственный выбор с учетом обществен-
ных критериев, норм и образцов поведения человека
в современном обществе. В этом возрасте происхо-
дит активный процесс становления мировоззрения,
в частности, осуществляется нравственно-мировоз-
зренческий поиск. Повышенное внимание уделяет-
ся научному и религиозному мировоззрению и ми-
ропониманию. Ответы на эти сложные вопросы
ребята пытаются найти совместно со взрослыми и
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путем самостоятельного поиска. Для них уже стано-
вится понятным то, что от повышения своего куль-
турного и образовательного уровня зависит их лич-
ностное развитие.

Они пытливо впитывают преимущественно от
взрослых ту систему разнообразных сведений, которые
составляют определенные мировоззренческие подхо-
ды и взгляды. Мировоззрение - система представлений,
убеждений, взглядов на окружающую действительность.
Оно представляется в понимании и оценке действитель-
ности, различных событий и фактов, в социальном по-
ведении человека, его поступках, деятельности, накла-
дывает отпечаток на чувства, волю, мотивы.

Возрастная предрасположенность юношей к
становлению в этот период личностного мировоз-
зрения подтверждает эффективность воздействия и
распространения разных идеологий через многочис-
ленные социальные институты в обществе. Наше ис-
следование доказывает эффективность комплексно-
го воздействия на ребят этого возраста национальной,
интернациональной и религиозной (православной)
идеологических концепций. Распространение этих
трех идеологий оправдывает возрастной интерес ре-
бят к научным и религиозным взглядам в попытках
приблизиться к поиску истины и понять сложные со-
циальные проблемы.

Под воздействием национальной, интернаци-
ональной и религиозной (православной) идеологий
происходит становление рационально-гуманного ми-
ровоззрения и осуществляется формирование пат-
риотических, дружественных и гуманных (альтруис-
тических) нравственных качеств у юношей и девушек.
Не вызывает сомнения наличие и значение этих мо-
ральных черт, способствующих расширению и ук-
рупнению межличностных связей, направленных на
национальное единство, международную солидар-
ность и общечеловеческую интеграцию.

Однако, в результате проведенного нами со-
циологического опроса (анкетирование) студентов
(351 человек) шести вузов города Донецка по выяв-
лению в том числе наличия у них многочисленных
нравственных качеств, определялось отсутствие боль-
шинства патриотических и гуманных (альтруистичес-
ких) черт, таких как патриотизм, героизм, верность,
преданность, самопожертвование, а также человеч-
ность, справедливость, добродушие, сердечность,
душевность, чуткость, заботливость, проявления мно-
гословия, неподозрительность, неосуждение и т.д.
Воздействие и комплексное распространение наци-
ональной, интернациональной и религиозной (пра-
вославной) идеологий в юношеской среде оправды-
вает себя и будет соответствовать возрастной
предрасположенности в проявлении интереса к ре-
шению научных и религиозных проблем в поисках
многочисленных истин.

Эффективность комплексного воздействия
трех идеологий на личность возможно осуществить
через социальные институты семьи, образования,
культуры, средств массовой информации, религии и
др. Возрастные особенности юношеского периода

предполагают также активность нравственного само-
сознания путем самовоспитания и самосовершен-
ствования. Юноши и девушки в этом возрасте пыта-
ются определиться с принятием нравственных
образцов поведения, учитывая опыт взрослых, свер-
стников и предпринимают попытки самостоятельно-
го нравственного выбора. Активность нравственно-
го самосознания и самоопределения в моральных
(этических) предпочтениях часто доминируют в этом
возрастном периоде (Р.С.Немов). Исследователи от-
мечают также активность уровня рационального на-
чала, разумного взгляда на моральные проблемы, что
выражается в знании, понимании и следовании оп-
ределенным этическим нормам. Ребята больше от-
дают предпочтение сдержанности в поведении, глуб-
же понимают нравственный принцип порядочности,
видят моральный смысл, чтобы приносить пользу
как можно большему числу людей. Они проявляют
интерес к этическим проблемам в понимании таких
нравственных категорий, как честь, жизненные цели
- счастье, долг, любовь и дружба, личностных и об-
щественных отношений между людьми (И.Д.Бех). Ав-
тор отмечает, что ребята в этом возрасте достаточно
педантичны в вопросах дружбы и любви - выявляют
тактичность, понимание, чувственность и др.

Характерными чертами поведения юношей,
по мнению российского исследователя П.С.Самыги-
на, являются эмоциональная неустойчивость и чув-
ствительность, застенчивость и агрессивность, эмо-
циональная напряженность и конфликтные
отношения с окружающими, склонность к крайним
суждениям и оценкам.

Ш.Бюлер выделяет в юношеском периоде ха-
рактерные черты - тревожность, раздражительность,
агрессивность, бесцельный бунт, стремление к само-
стоятельности, не подкрепляемой соответствующими
физическими и психическими возможностями.

В юности, как отмечает П.С.Самыгина, чаще
встречаются акцентированные типы характера, наблю-
даются быстрые, непредсказуемые и частые перехо-
ды от одного настроения к другому: от радости к уны-
нию, от веселья к грусти, от эйфории к подавленности.
Юноши и девушки подвержены эмоциям, обидчивы,
импульсивны, склонны к категоричным суждениям и
недостаточно продуманным поступкам.

Большое значение в выработке нравственных
качеств оказывает возрастная интравертированность,
связанная с формированием нормативной этической
самооценки и самонастроя в поведении. Нравствен-
ное самосовершенствование определяется формиро-
ванием в этом возрасте благородных качеств личнос-
ти, таких как порядочность, доброта, щедрость,
верность, преданность, готовность прийти на помощь.
Исследователи также отмечают проявления волевых
нравственных черт смелости, выносливости, самооб-
ладания, выдержки, уверенности в себе, самостоятель-
ности, инициативности, настойчивости и др. (Р.С.Не-
мов, И.Д.Бех). Различия в поведенческом проявлении
совершаемого поступка можно объяснить индивиду-
альным своеобразием каждого воспитанника.



110

В юношеском возрасте наблюдается интенсив-
ное развитие общительности (коммуникабельности).
Возрастная особенность заключается в снижении ос-
троты межличностных конфликтов, повышается кон-
тактность и общительность. У многих это время со-
провождается острым стремлением к общению,
чувством единения, любви и доброты абсолютно ко
всем окружающим. Важную роль в общении начи-
нает играть обмен информацией для взаимопони-
мания с разными возрастными категориями. Ребята
более доверчивы к старшим, особенно к учителям, а
также расширяется сфера свободного общения. Глав-
ное в общении - это найти понимание, сочувствие,
помощь в том, что их волнует, что переживается ими,
как наиболее значимое.

Под воздействием национальной, интернаци-
ональной и религиозной (православной) идеологий
на процессы общения в юношеском возрасте, как
доказывает исследование, происходит повышение
уровня рационального начала, выраженного в актив-
ности вербальных способов передачи информации,
сплоченных отношений во взаимодействии, интел-
лектуальных типов и подтипов личности, связанных
с развитием взаимопонимания, сотрудничества и со-
вместимости в межличностных отношениях.

В процессе общения просматривается взаимное
уважение и равноправие, отмечаются добрые и вни-
мательные отношения к людям. Несмотря на то, что
предпринимаются попытки преодолеть зависимость от
взрослых, все же доминируют отношения ровные, по-
кладистые, доверительные и открытые. В общении со
взрослыми просматривается чувство ответственности,
предпринимаются попытки к самостоятельности, рав-
ноправию, уважительности и разумной опеке.

Стремление молодежи к обособленности и
независимости часто объясняется желанием сохра-
нить свою индивидуальность (В.С.Мухина).

Замечена потребность юношей и девушек к
товарищескому и дружескому общению (И.Д.Бех,
Г.С.Абрамова). Юность характеризуется как период
ярко выраженной потребности в дружбе. Познавая
друга человек познает себя. Благодаря дружбе чело-
век решает свою жизненную задачу развития. Нрав-
ственная природа дружбы заключена в ее бескорыс-
тности, в ее непосредственном отношении человека
к человеку.

Другие, как отмечает Г.С.Абрамова, судят друг
друга по нравственным законам, потому, что друж-
ба основана на свободе. Это ее основное отличие от
любви. Дружба - это процесс осуществления равен-
ства, где достижение взаимопонимания становится
главным.

В юношеском возрасте ребята не терпят раз-
ного рода фальши и грубости, они ценят чувствен-
ность в отношениях.

Именно поэтому они стремятся дружить с че-
ловеком противоположного пола. Затем эти дружес-
кие отношения, чаще всего, перерастают в любовь
юноши и девушки, которая определяет первое чув-
ство самоотверженной, сердечной привязанности.

В ранней юности по сравнению с отрочеством
значительно снижается острота межличностных кон-
фликтов и в гораздо меньшей степени проявляется
негативизм во взаимоотношениях с окружающими
людьми. Улучшается общее физическое и эмоцио-
нальное самочувствие детей, повышаются их контак-
тность и общительность. Отмечается больше разум-
ности и сдержанности в поведении.

Однако, исследователи отмечают и обнаружи-
вают повышенную невротичность у юношей и деву-
шек, которая выражается акцентированными типами
характера, связанного с частыми переходами от одно-
го настроения к другому. Ребята в этом возрасте обид-
чивы, импульсивны, проявляют патриотические суж-
дения, у них недостаточно продуманные поступки.

Согласно теории развития высших психологи-
ческих функций Л.С.Выготского, «всякая функция в
культурном развитии ребенка появляется на смену
дважды, в двух планах, сперва - социальным, потом -
психологическим, затем внутри ребенка, как катего-
рия интрапсихическая».

Воздействие социальной сферы - социализа-
цией называют те влияния «среды в целом, которые
приобщают индивиды к участию в общественной
жизни, учат его пониманию культуры, поведению в
коллективах, утверждению себя к выполнению раз-
личных социальных ролей».

В настоящее время особую роль на стадии
профессиональной подготовки играет социализация
в период обучения в вузе. Это объясняется тем, что
вузовский этап социализации отличается содержа-
нием большой доли воспитательного воздействия на
личность. Социализация проходит в условиях стихий-
ного взаимодействия индивида с социальной средой.

Разные факторы, определяющие направление
социализации, исследователи обычно группируют по
уровням воздействия макро-, мезо- и микроуровне-
вые факторы А.В.Мудрик объединил в три группы:

• макрофакторы (космос, планета, мир, стра-
на), которые влияют на социализацию всех жителей
планеты или больших социальных групп, например,
жителей одной страны;

• мезофакторы - условия социализации боль-
ших социальных групп как реальных (народ, нация,
класс), так и номинальных (зрительская аудитория);

• микрофакторы, к которым относятся явле-
ния, оказывающие непосредственное влияние на со-
циализацию личности (семья, группа сверстников,
организация и пр.).

Для юности характерно повышенное внимание
к внутреннему миру человека, определяется возраст-
ная интровертированность. Это возраст, как этап фор-
мирования самосознания и собственно мировоззре-
ния, этап принятия ответственных решений, этап
человеческой близости, когда ценности дружбы, люб-
ви, интимной близости могут быть первостепенными.

Молодой человек формирует:
1. самосознание - ценностное представление

о самом себе, эмоциональное отношение к самому
себе, самооценка своей внешности, умственных, мо-
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ральных, волевых качеств, осознание своих досто-
инств и недостатков, на основе чего возникают воз-
можности целенаправленного самосовершен-
ствования, самовоспитания;

2. собственное мировоззрение как целостную
систему взглядов, знаний, убеждений своей жизнен-
ной философии, которая опирается на усвоенную
ранее значительную сумму знаний и сформировав-
шуюся способность к абстрактно-теоретическому
мышлению, без чего разрозненные знания не скла-
дываются в единую систему;

3. стремление заново и критически осмыс-
лить все окружающее, самоутвердиться, создать
собственные теории смысла жизни, любви, счас-
тья, политики.

С учетом психологических особенностей юно-
шеского возраста будет целесообразно применять в
процессе воспитания социальные способы в виде воз-
действия национальных, интернациональных и рели-
гиозных (православных) идеологических взглядов в
сочетании с реализацией методов воспитания - фор-
мирования сознания, организации деятельности и
формирования опыта поведения, организации сти-
мулирования (беседа, диспут, доклад, лекция, упраж-
нение, общественное мнение, воспитательные ситу-
ации,  поощрение,  соревнование и др.) при
аргументированной передаче информации, мобили-
зации моральных чувств, активности волевых уси-
лий, в результате чего создаются условия для форми-
рования духовной личности студента.

Выводы.
Отличительной особенностью юношеского

возраста является наиболее интенсивное интеллек-
туальное развитие, выраженное в активности мыс-
лительных познавательных механизмов, склонностью
к словесно-логическому, самостоятельному и кри-
тическому мышлению, применении операций мыш-
ления (анализ, синтез, теоретические обобщения, аб-
страгирование, сравнение, умозаключение), наличие
собственного мнения и принятие решения, реализа-
ции оперативного вида памяти, научных методов и
приемов (индукции, дедукции, рассуждения, стрем-
ление к поиску, логические операции) и др.

Особенностью возраста является активность
нравственного развития, связанного с повышенным
вниманием со стороны юношества к проблемам мо-
рально-этического характера, их интересует нрав-
ственный выбор с учетом общепринятых норм, кри-
териев и образцов поведения, происходит активный
процесс становления мировоззрения (нравственно-
мировоззренческий поиск), формируются представ-
ления, убеждения, взгляды, нравственное самосоз-
нание индивида и т.д.

В этом возрасте осуществляется интенсивное
коммуникабельное развитие, связанное с повыше-
нием общительности, снижением остроты межлич-
ностных конфликтов, стремлением к обмену инфор-
мацией,  к пониманию, сочувствию, помощи,
добрым отношениям, дружескому общению, сдер-
жанности в поведении и др.

Перспективы дальнейших исследований в
данном направлении. Будущие научные изыскания в
этой области могут быть направлены на выявление
отличительных психологических особенностей раз-
ных возрастных групп для эффективного управления,
организации учебными и трудовыми коллективами.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ

ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩИХ РАБОТНИКОВ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Гичко Н.О., Цвигун Н.Н.
Кировоградский юридический институт

Харьковского национального
университета внутренних дел

Аннотация. В статье рассматривается иностранный язык (анг-
лийский) как компонент общей культуры, а также анализирует-
ся необходимость формирования языковой культуры в процес-
се профессиональной подготовки курсантов для дальнейшей
службы в правоохранительных органах. Основной проблемой
в языковой подготовке современного работника правоохрани-
тельных органов является отсутствие методики формирования
языковой культуры. Она должна включать все основные компо-
ненты учебно-воспитательного процесса.
Ключевые слова: гуманизм, культура, иностранный, язык, со-
трудничество, правоохранительный, образование, развитие, са-
мосовершенствование, профессионализм, умение, подготовка.
Анотація. Гічко Н.О., Цвігун Н.М. Іноземна мова (англійська)
як компонент загальної культури в процесі професійної підго-
товки до подальшої служби в правоохоронних органах. В
даній статті іноземна (англійська) мова розглядається як ком-
понент загальної культури, а також аналізується необхідність
формування мовної культури в процесі професійної підго-
товки курсантів для подальшої служби в правоохоронних орга-
нах. Основною проблемою в язиковій підготовці сучасного
працівника правоохоронних органів є відсутність методики
формування язикової культури. Вона повинна включати всі
основні компоненти навчально-виховного процесу.
Ключові слова: гуманізм, культура, іноземна, мова, співпра-
ця, правоохоронний, освіта, розвиток, самовдосконалення,
професіоналізм, вміння, підготовка.
Annotation. Gichko N.O., Tsvigun N.N. Foreign language (English)
as a part of general culture in the process of professional training
for future service in law-enforcement bodies. Foreign language
(English) is considered as a part of general culture. The necessity of
the foreign language culture forming in the process of cadets’
professional training for future service in law-enforcement bodies
is analyzed in this article. The basic problem in language preparation
of the modern worker of law-enforcement agencies is lack of
procedure of formation of language crop. It should power up all
principal components of teaching and educational process.
Key words: humanism, culture, foreign, language, cooperation,
law-enforcement, education, development, self-perfection,
professionalism, proficiency, training.
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Введение.
Вторая половина XX столетия стала временем

«триумфального шествия» английского языка в гло-
бальном масштабе. Пожалуй, еще в середине ХIХ века
мало кто мог бы предположить, что этот язык, сложив-
шийся из диалектов, на которых говорили переселив-
шиеся в раннее средневековье в Британию германские
племена, станет через несколько десятилетий домини-
рующим в мировой экономике, науке и технике, дип-
ломатии, носителем культурного влияния, распростра-
няющегося практически на все страны мира. Однако
уже в 1898 году Бисмарк на вопрос, что он считает ре-
шающим событием современной истории, ответил:
«То, что североамериканцы говорят по-английски».

Сегодня английский язык считают родным при-
мерно 400 миллионов человек, живущих в США, Ве-
ликобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и
некоторых других странах. Но гораздо больше людей
— более 1 миллиарда, а по некоторым оценкам, 1,5
миллиарда человек — пользуются английским язы-
ком в качестве второго или третьего языка в работе и
жизни. Здесь следует отметить, что большинство
пользующихся английским языком владеет им далеко
не «в совершенстве» (при том, что эта часто встреча-
ющаяся формулировка вообще условна). Типичны-
ми являются скорее ограниченные познания и затруд-
ненная, а часто примитивная, речь. Это, однако, никак
не влияет на масштаб тенденции глобализации анг-
лийского языка, которая не показывает никаких при-
знаков исчерпания или даже ослабления. Английский
в обязательном порядке используется в управлении
воздушным движением, практически безальтернатив-
но — в сфере путешествий и туризма, он доминирует
в Интернете, дает подавляющую часть терминологии
и сокращений, используемых в банковском бизнесе, в
технике, в частности компьютерной, в сфере связи.
Несколько сложнее положение в сфере политики и
дипломатии. С одной стороны, рабочим языком, на
котором ведется внутренняя деятельность практичес-
ки всех международных организаций (включая такие,
как Совет Европы и Европейский союз, в составе ко-
торых нет США), является английский. Все труднее
представить себе дипломата, не владеющего английс-
ким языком. Расширение НАТО и распространение
ее программ на десятки стран мира быстро превра-
щают английский в единственный язык международ-
ного военного сотрудничества.

Работа выполнена по плану НИР Кировоград-
ского юридического института Харьковского нацио-
нального университета внутренних дел.

Формулирование целей работы.
Цель исследований: изучить значение иност-

ранного языка в процессе формирования культуры
будущих специалистов правоохранительных органов.

Результаты исследований.
Язык – составная часть культуры и её орудие,

это действительность нашего духа, лик культуры; он
выражает в обнажённом виде специфические черты
национальной ментальности. Язык есть механизм,
открывший перед человеком область сознания.

Язык есть одновременно и продукт культуры,
и её важная составная часть, и условие существова-
ния культуры. Более того, язык – специфический спо-
соб существования культуры, фактор формирования
культурных кодов [4].

Отношения между языком и культурой могут
рассматриваться как отношения части и целого. Язык
может быть воспринят как компонент культуры и как
орудие культуры (что не одно и то же). Однако язык в
то же время автономен по отношению к культуре в
целом, и он может рассматриваться как независимая,
автономная семиотическая система, т.е. отдельно от
культуры, что делается в традиционной лингвистике.

В последнее время в научной литературе все
большее внимание уделяется исследованию процес-
сов культурного и духовного развития человека. Со-
временная ситуация в образовании, характеризующа-
яся как ситуация реформирования и обновления
содержания образования, выдвигает требование к
выработке нового облика образовательной системы.
Система образования в любой стране должна служить
реализации важных задач социально-экономического
и культурного развития общества, так как именно
школа и вуз готовят человека к активной и творческой
деятельности в различных сферах социального обще-
жития. При этом школа, выступая в качестве фунда-
ментальной базы, призвана достаточно гибко реаги-
ровать на общественный заказ, используя весь
имеющийся в арсенале положительный опыт. Высшие
учебные заведения и система повышения квалифика-
ции и переподготовки, опираясь на школьный фунда-
мент знаний, стоят перед решением таких задач, как
развитие творческого и инновационного потенциала
обучающихся, формирование научного мировоззре-
ния, подготовка профессионально-грамотных специ-
алистов. Каждая из названных ступеней в образова-
нии предполагает формирование или развитие
определенных качеств личности работника правоох-
ранительных органов, в которых современное обще-
ство испытывает настоятельную потребность. К ним
относятся следующие - толерантность и самостоятель-
ность в приобретении необходимой информации и
ее использовании на практике в различных ситуациях
для решения разнообразных проблем, самостоятель-
ность в умении видеть реальные проблемы действи-
тельности и в поиске рациональных путей их разре-
шения, способность критически мыслить и грамотно
работать с разнообразной по значимости информа-
цией, коммуникабельность и контактность, умение
предотвращать конфликт и сглаживать конфликтные
ситуации, потребность в нравственном, интеллекту-
альном и культурном самосовершенствовании.

В сложившихся социально-экономических и
культурно-национальных условиях встает вопрос о
необходимости пересмотра содержания и направлен-
ности вузовского обучения, обновления содержания
высшего профессионального образования, что пред-
полагает решение проблемы перехода к иному вари-
анту социокультурного развития, с поиском иной куль-
турной парадигмы. Это позволит реализовать главную
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цель образования - сформировать человека Культуры
и специалиста в определенной области. В рамках ука-
занной цели необходимо выделить именно развитие
творческого потенциала и научного мировоззрения
курсанта, что выступает одновременно как следствие
влияния культур, как показатель обладания культурой
и образованностью, а также способности самому
выступать творцом культуры, принимать участие в ее
развитии и передаче последующим поколениям. Сле-
довательно, формирование творческой направленно-
сти личности курсанта, формирование исследователя
становится одним из главных факторов, определяю-
щих результат главной цели высшего образования.

Итак, процесс подготовки специалиста в опре-
деленной области  сопряжен с процессом дальнейше-
го формирования человека Культуры. Если исходить
из наиболее распространенного и принимаемого
нами определения культуры как способности челове-
ка придавать смысл своим действиям, опираясь на
ценности - совокупность значений и смыслов, исполь-
зуемых конкретным сообществом на определенном
этапе развития в каждодневном общении [1], то имеет
смысл говорить об усилении дисциплин общекуль-
турного гуманитарного блока. Именно они являются
основой дальнейшего формирования культуры инди-
вида, его ценностных ориентации при условии их гра-
мотного включения в процесс образования. Образо-
вание же,  подразумевающее под собой
специфическую форму социализации, «направлено
на формирование личности определенного типа, дея-
тельность которой должна быть связана с сохранени-
ем социокультурных стандартов и ценностей, харак-
терных для данного сообщества» [3]. Это замечание
приобретает особенный смысл в силу того, что со-
временная молодежь в большинстве случаев демон-
стрирует именно социальную незрелость, незнание
многих общекультурных основ, безразличие или пре-
небрежение к существующим ценностям, что можно
в целом определить как общую безграмотность. Пе-
речисленное чаще всею также предполагает неграмот-
ность функциональную или, иначе, невладение рече-
выми нормами, неумение точно, доступно и логично
выразить свои мысли в устной или письменной речи,
в текстах разных типов и жанров для реализации опре-
деленных целей речевой коммуникации. В силу этого
основными целями профессионального вузовского
образования становятся не только такие, как:

· формирование образовательной активности
и исследовательских навыков, направленных на ре-
шение разного рода профессиональных проблемных
ситуаций и задач;

· воспитание способности к самостоятельно-
му и критическому мышлению;

· развитие навыков прогностической деятель-
ности и моделирования ситуаций;

· формирование комбинаторных и эвристичес-
ких способностей, но и развитие общей культуры
курсанта, формирование его социокультурных пред-
ставлений, и в первую очередь развитие его языко-
вой культуры.

В совокупности, опираясь на личностно-ориен-
тированную стратегию в образовании, достижение пе-
речисленных целей ведет к формированию специалис-
та, способного решать сложные познавательные задачи
и осуществлять оптимально-выверенный подход к оцен-
ке проблем и ситуаций, которые предъявляет каждод-
невная деятельность (бытовая и профессиональная).
Однако все это предполагает самодетерминацию лич-
ности в обществе, интерес к своей личной позиции,
выработку собственного мировоззрения, что невоз-
можно без постижения базовых ценностей культуры и
развитой языковой культуры.

Выдвижение на первый план в культурно-цен-
ностном самоопределении курсантов морального са-
моопределения в процессе вузовского обучения пред-
полагает поиск дидактической оптимальной модели
социокультурного образования, предполагающего ин-
теграцию знаний, а также умений и навыков курсан-
тов. Таким образом, речь идет о реализации социо-
культурного подхода в контексте обучения в вузе.

Для определения путей решения проблемы
формирования языковой культуры в процессе под-
готовки будущих работников правоохранительных
органов следует рассмотреть следующие принципы
обучения иностранным которые могут использовать-
ся в нашей методике формирования языковой куль-
туры в процессе подготовки будущих юристов

Принцип коммуникативной направленности
обучения (В.А. Бухбиндер, Е.М. Розенбаум, В.Л.Скал-
кин) [2, 9, 10].

Данный принцип включает в себя целый ряд
требований:
· составление лингвистически оправданного миниму-
ма языковых знаний, навыков и умений, соответству-
ющих уровню коммуникативной достаточности;

· формирование ситуативно-тематического миниму-
ма с учетом интересов и будущих потребностей обу-
чаемых;

· коммуникативность речевых операций при работе
над языковым материалом;

· оценку каждого включаемого в практику речевого
произведения с точки зрения реальности его появ-
ления в естественных аспектах устного общения;

· создание определенной системы работы, мотиви-
рованной потребностью в речевом общении на изу-
чаемом языке.

Принцип обучению диалогу как речемысли-
тельной деятельности (М.В. Ляховицкий, В.Л. Скал-
кин) [6, 10].

Согласно данному принципу, в процессе веде-
ния диалога каждому из его участников необходимо:
· помнить все предыдущие сообщения;
· мгновенно оценивать всю сумму полученных све-
дений;

· уметь вовремя вставить свое слово (не нарушая при
этом принятых норм);

· уметь слушать собеседника;
· выдерживать определенный эмоциональный тон;
· следить за правильностью языковой формы, в кото-
рой облекаются мысли;
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· слушать свою речь, чтобы контролировать ее инфор-
мативность и, если нужно, внести в уже отзвучавшую
часть фразы соответствующие изменения, поправки;

· уметь извлекать информацию из ситуации общения.
Принцип моделирования типичных коммуни-

кативных ситуаций (ТКС) (Е.И. Пассов, Д.И. Изарен-
ко) [7, 5].

Данный принцип включает в себя обучение
диалогу как речемыслительной деятельности, мно-
гоступенчатый подход к обучению диалогу, отработ-
ку ситуативно-речевой стереотипии диалогического
контакта. Преподаватель должен подобрать соответ-
ствующую тематику для диалогического общения,
разработать и конкретизировать ее и предложить кур-
сантам такие модели реальных ситуаций, которые
затрагивали бы их интересы и стимулировали бы их к
диалогизированию.

Установлено, что главной причиной несовершен-
ства процесса формирования языковой культуры бу-
дущего работника правоохранительных органов явля-
ется отсутствие методики формирования его языковой
культуры со всеми компонентами учебно-воспитатель-
ного процесса: цель методики формирования языко-
вой культуры, задачи методики, принципы методики,
содержательная часть методики, включающая знания,
навыки, умения, а также формы организации учебно-
воспитательного процесса, технические средства
обеспечения учебно-воспитательного процесса, кри-
терии и методы оценки уровня языковой культуры бу-
дущего работника правоохранительных органов.

Особую проблему составляет целостная профес-
сиограмма будущего работника правоохранительных
органов и главным образом отсутствие базовой состав-
ляющей профессиограммы – языковой культуры, что
требует решения специфической психолого-педагоги-
ческой задачи – разработки и научного обоснования язы-
ковой составляющей целостной профессиограммы ра-
ботника правоохранительных органов.

Выводы.
Таким образом, можно резюмировать, что

основной проблемой в языковой подготовке совре-
менного работника правоохранительных органов
является отсутствие методики формирования языко-
вой культуры, которая включала бы все основные
компоненты учебно-воспитательного процесса: цель
методики, задачи, принципы методики, эталонный
пакет знаний, навыков и умений, содержание мето-
дики, методы методики (главным образом проблем-
но-игрового характера, дающие возможность моде-
лировать специальные условия деятельности
современного работника правоохранительных орга-
нов), формы организации процесса формирования
языковой культуры, технические средства обеспече-
ния учебного процесса, а также критерии и методы
оценки языковой культуры будущего работника пра-
воохранительных органов.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем в
языковой подготовке современного работника пра-
воохранительных органов.
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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 система
оптимальних фізичних навантажень та оптимальні кількісні
й якісні параметри занять у структурі інноваційної системи
фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл з викорис-
танням аеробних технологій. Концептуалізовані теоретичні
та методичні положення означеної системи.
Ключові слова: степ-аеробіка, фітбол-аеробіка, комбінова-
на-аеробіка.
Аннотация. Глоба Г.В. Характеристика инновационной про-
граммы использования аэробных технологий в обучении
школьников ООШ. В статье изложена нормативно-модельная
система физических нагрузок и оптимальные количествен-
ные и качественные параметры занятий инновационной си-
стемы физического воспитания учеников с использованием
аэробных технологий. Концептуализированы теоретические
и методические положения данной системы.
Ключевые слова: стэп-аэробика, фитбол-аэробика, комби-
нированная-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 is
scientifically proved 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. There are represented
the theoretical and methodical statements of the system.
Key words: step-aerobic, fitball-aerobic, combine-aerobic.

Вступ.
Аналіз літературних джерел, практика викла-

дання системи фізичного виховання учнів загально-
освітніх шкіл України виявили наявність суттєвого
протиріччя між суспільним запитом щодо удоскона-
лення системи фізичного виховання школярів мето-
дами сучасних фізкультурно-оздоровчих систем та
відсутністю науково-обґрунтованих педагогічних ме-
ханізмів їх поєднання з уроками фізичного вихован-
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íÿ. Íàéïåðñïåêòèâí³øèì íàïðÿìêîì îïòèì³çàö³¿, íà
äóìêó áàãàòüîõ ôàõ³âö³â [3-5], º çáàãà÷åííÿ óðîê³â
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ êîìïëåêñàìè âïðàâ àåðîáíî¿
ñòðóêòóðè (ó â³êîâ³ ïåð³îäè ïðèðîäíîãî ðîçâèòêó
àåðîáíî¿ âèòðèâàëîñò³ ç 8-9 äî 10 ðîê³â, ç 11 äî 12 ³ ç 14
äî 15 ðîê³â), ï³ä âïëèâîì ÿêèõ çíà÷íî ï³äâèùóþòüñÿ
ïîêàçíèêè óñ³õ ôóíêö³îíàëüíèõ ñèñòåì îðãàí³çìó.

Òåìà äîñë³äæåííÿ º ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ êîì-
ïëåêñíî¿ ïðîãðàìè íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè
êàôåäðè ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ ñïîðòèâíî-ïåäàãîã³÷-
íèõ äèñöèïë³í Ñëîâ’ÿíñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó, ó ñòðóêòóð³ äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè
„Ô³çè÷íå âèõîâàííÿ – çäîðîâ’ÿ íàö³¿” (ïóíêò 36 ö³ëüî-
âî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè), òà Çâåäåíîãî ïëàíó íàó-
êîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè  ó ñôåð³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³
ñïîðòó íà 2001-2005 ðð. Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ìîëîä-
³æíî¿ ïîë³òèêè, ñïîðòó ³ òóðèçìó Óêðà¿íè çà íàïðÿì-
êîì 2.1. –  „Òåîðåòèêî-ìåòîäè÷í³ îñíîâè ô³çè÷íîãî
âèõîâàííÿ”, òåìà 2.1.11 – „Óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè
äåðæàâíèõ òåñò³â òà íîðìàòèâ³â ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëå-
íîñò³ øêîëÿð³â òà ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³” (íîìåð äåðæàâ-
íî¿ ðåºñòðàö³¿ 0101U004940).

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ðîáîòè.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàº â ìîäåëþâàíí³ êîì-

ïëåêñó ïåäàãîã³÷íèõ óìîâ ðîçðîáêè òà âïðîâàäæåí-
íÿ ³ííîâàö³éíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì àåðîáíèõ òåõíîëîã³é.

Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ.
²ííîâàö³éíà ñèñòåìà ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ

ó÷í³â ÇÎØ ç âèêîðèñòàííÿì àåðîáíèõ òåõíîëîã³é áóëà
ðîçðîáëåíà ³ ñòðóêòóðîâàíà íàìè ÿê ïåäàãîã³÷íà ïðî-
åêòèâíà ìîäåëü. Âîíà âêëþ÷àëà òðè âçàºìîïîâ’ÿçà-
íèõ åòàïè ¿¿ ðåàë³çàö³¿: ìîòèâàö³éíî-ï³äãîòîâ÷èé (2
ì³ñÿö³ / 19 çàíÿòü), ìîòèâàö³éíî-òðåíóâàëüíèé (8
ì³ñÿö³â / 62 çàíÿòòÿ) òà ìîòèâàö³éíî-ñòàá³ë³çóþ÷èé (2
ì³ñÿö³ / 15 çàíÿòü). Â³äì³íí³ñòü ðîçðîáëåíî¿ íàìè ñè-
ñòåìè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, ó ïîð³âíÿíí³ ç òåõíîëîã-
³ÿìè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ, ïîëÿãàº ó òîìó, ùî
ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ àåðîáíî¿ ñòðóêòóðè âèêîíó-
þòüñÿ äî ôàçè êîìïåíñîâàíî¿ âòîìè. Ïîò³ì íåïðå-
ðèâíà ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â ðåàë³çóºòüñÿ ó ðåæèì³ ñòðåò-
÷èíãó (àêòèâ³çàö³¿ ì³îòîí³÷íèõ ðåôëåêñ³â), ðåëàêñàö³¿,
ñòàòèêî-äèíàì³÷íîãî ðîçâàíòàæåííÿ îïîðíî-ðóõîâî-
ãî àïàðàòó, âèêîíàííÿ äèõàëüíèõ âïðàâ. Â³äïîâ³äíî
äî òèïîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ó÷í³â åêñïåðèìåíòàëü-
íî¿ ãðóïè ìè íà öüîìó åòàï³ âèêîðèñòîâóâàëè íà-
ñòóïí³ ê³ëüê³ñí³ ³ ÿê³ñí³ ïàðàìåòðè îçíà÷åíèõ çàíÿòü,
ÿê³ ó ïîâíîìó îáñÿç³ ïðåäñòàâëåí³ ó òàáëèöÿõ 1, 2, 3.

Ïðè îïðàöþâàíí³ íîðìàòèâíî-ìîäåëüíî¿ ñè-
ñòåìè îïòèìàëüíèõ ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü (òàáë. 1)
ìè ðîçïîä³ëÿëè êîìïëåêñ ô³çè÷íèõ âïðàâ íà çì³ñòîâí³
êîìïîíåíòè: ðîçìèíêó, àåðîáíó, ñèëîâó é â³äíîâ÷ó
÷àñòèíè, âàð³þþ÷è òðèâàë³ñòü ÷àñòèí çàíÿòü, ÷èñëî
âïðàâ, ÷èñëî åëåìåíò³â ó âïðàâ³, ê³ëüê³ñòü ïîâòîðåíü
òà ñåð³é, îá’ºì òà ³íòåíñèâí³ñòü ô³çè÷íèõ íàâàíòà-
æåíü, â³äñîòîê äèíàì³÷íèõ, ñòàòè÷íèõ âïðàâ òà âïðàâ
ñòðåò÷èíãó.

Òðèâàë³ñòü ðîçìèíêè òà àåðîáíî¿ ÷àñòèíè â³ä
ïåðøîãî äî òðåòüîãî åòàïó çá³ëüøèëàñÿ (â³äïîâ³äíî ç
4-5 äî 5-7 õâ. òà ç 20-25 äî 22-32 õâ.), òðèâàë³ñòü ñèëîâî¿
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Таблиця 2
Оптимальні параметри побудови занять в структурі інноваційної системи фізичного виховання учнів з використанням аеробних технологій (І-ІІ етап) 

 
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% 

 
30-40 
32-39 
20-35 

 
помірн. 

 
 
 
 

30-40 
15-20 
21-15 
26-30 

 
 
 

помірн. 
велика 

 
 
 
 
 
 

40-45 
75-80 
10-12 
13-15 

146-17 

 
10-12 
15-29 
16-30 

 
помірн. 

 
 
 
 

30-40 
19-17 
18-21 
22-25 

 
 
 

середня 
велика 

 
 
 
 
 
 

50-60 
75-80 

5-8 
9-10 

11-12 

 
10-12 
13-15 
16-20 

 
помірн. 

 
 
 
 

30-40 
9-10 

11-15 
16-18 

 
 
 

середня  
велика 

 
 
 
 
 
 

50-60 
75-80 

3-5 
6-8 

9-10 

 
10-12 
13-15 
16-20 

 
помірн. 

 
 
 
 

30-45 
15-18 
20-25 
27-30 

 
 
 

середня 
велика 

 
 
 
 
 
 

50-60 
75-80 
2-3 
4-5 
6-7 

 
5-8 

9-10 
12-15 

 
мала 

 
 
 
 

20-25 
15-20 
21-25 
26-30 

 
 
 

середня 
 
 
 
 
 
 
 

50-55 
60-65 

7-8 
9-10 

11-13 

 
7-9 

10-13 
14-15 

 
середня 

 
 
 
 

50-55 
10-12 
14-16 
17-20 

 
 
 

мала 
середня 

 
 
 
 
 
 

30-35 
50-55 

1-2 
3-4 
3-5 

 
10-20 
21-24 
25-30 

 
мала 

 
 
 
 

20-25 
20-24 
25-30 
31-35 

 
 
 

середня 
велика 

 
 
 
 
 
 

50-55 
70-80 
7-9 

10-13 
14-16 

 
10-12 
21-25 
26-30 

 
мала 

 
 
 
 

20-25 
15-20 
21-30 
31-35 

 
 
 

середня 
 
 
 
 
 
 
 

50-55 
75-85 

3-5 
6-8 

9-11 

 
20-30 
31-35 
36-40 

 
середня 

 
 
 
 

50-55 
25-30 
31-36 
37-40 

 
 
 

середня 
велика 

 
 
 
 
 
 

50-60 
70-80 

4-5 
6-8 

9-11 

 
5-10 
15-20 
21-25 

 
велика 

 
 
 
 

70-80 
25-30 
31-35 
36-38 

 
 
 

мала 
велика  

 
 
 
 
 
 

30-40 
70-80 
10-13 
14-16 
17-20 
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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 

Триваліст
ь, 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 
фізична підготовка; спеціальна 
функціональна рухова 
підготовка; оптимальний 
емоційний тонус; орієнтація на 
ефективну діяльн. 
 
Основна частина: вивчення, 
закріплення та вдосконалення  
техніки фізичних вправ; 
розвиток фізичних якостей; 
фізичної працездатності; 
формування спеціальних знань, 
самоконтролю, релаксація, 
психорегуляція; обґрунтування 
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, загартування 
організму людини. 

МЩЗ = 75-80% 

 
9-11 
10-12 
13-17 

 
 
 
 

23-24 
25-30 
27-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-8 
6-9 
7-9 

 
45-55 
55-60 
60-70 

 
помірн. 

 
 

20-22 
30-35 
40-55 

 
помірн. 
велика 

 
40-45 
75-85 

 
 
 
 
 
 

5-10 
11-13 
14-15 

 
 
 

мала 

 
5-10 
15-20 
21-25 

 
помірн. 

 
 

18-25 
20-30 
35-40 

 
вище серед. 
велика  

 
60-65 
70-80 

 
 
 
 
 
 

1-2 
3-4 
5-6 

 
 
 

мала 

 
10-12 
13-15 
16-20 

 
помірн. 

 
 

15-20 
20-25 
26-30 

 
вище серед. 
велика  

 
60-65 
70-85 

 
 
 
 
 
 

1-2 
3-4 
0-1 

 
 
 

мала 

 
3-5 
7-9 

10-12 
 

помірн. 
 
 

7-12 
10-15 
16-20 

 
серед. 
велика 

 
50-55 
70-85 

 
 
 
 
 
 

0-1 
1-2 
0-0 

 
 
 

мала 

 
20-30 
31-35 
36-40 

 
середня 

 
 

20-25 
26-30 
31-35 

 
серед. 

 велика 
 

50-55 
70-80 

 
 
 
 
 
 

3-5 
6-8 

10-12 
 
 
 

мала 

 
15-20 
21-25 
26-30 

 
середня 

 
 

10-17 
15-20 
21-25 

 
середня 
велика  

 
50-55 
70-80 

 
 
 
 
 
 

1-2 
3-4 
5-6 

 
 
 

 мала 
 

 
20-25 

900 
30-35 

 
 
 
 

30-35 
900 

20-25 
 

середня 
велика 

 
30-35 

900 
30-35 

 
 
 
 
 

50-55 
900 

70-85 
- 
- 
- 

 
2-36 
2-3 
4-5 

 
 
 
 

5-9 
20-22 
23-24 

 
 
 
 

15-20 
21-25 

 
 
 
 
 
 

26-30 
31-40 
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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 другому етапі, на третьому ми
поверталися до вже випробуваної кількості першого
етапу як до оптимального: ми вирішили збільшувати
фізичні навантаження за рахунок кількості елементів
у вправі – для дітей так простіше запам’ятовувати
комплекс. Кількість повторень компонентів змісту
програми до третього етапу збільшилася у аеробній
(до 12-15) та зменшилася у силовій (до 20-25) та
відновчій частинах (до 10-30). Кількість серій збільши-
лася 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 тре-
тього етапу збільшився лише у аеробній (170) час-
тині; у розминочній (254), силовій (68) та відновчій
(30) частинах він зменшився. Інтенсивність фізичних
навантажень збільшилася в усіх частинах. У третьо-
му етапі також збільшився відсоток динамічних вправ
(72,3 %, 90,1%, 72,0%, 22,8% відповідно),  та зменшив-
ся відсоток статичних, окрім розминочної частини
(18,6%): послідовно (5,0%, 15,0%, 15,9%). Відсоток
вправ стретчингу суттєво впав у всіх частинах (відпо-
відно 9,9%, 10,3%, 18,0%), окрім розминки (17,9%).

Під час розробки оптимальних параметрів по-
будови занять в структурі інноваційної системи фізич-
ного виховання учнів з використанням аеробних тех-
нологій змінився сам наш спосіб класифікації вправ:
при моделюванні І-ІІ етапів (табл. 2) ми класифікували
структурні компоненти комбінованої-аеробіки з зов-
нішньо-описової позиції (основні положення, поло-
ження лежачи, на боку, на животі, обличчям кверху й
донизу), а вже заключний етап (табл. 3), внаслідок екс-
периментальної оцінки спрямованості застосованих
вправ, класифікували їх за функціональними характе-
ристиками (аеробної, силової, швидкісно-силової,
аеробно-швидкісно-силової спрямованості та інш.),
фіксували дихальні вправи, релаксацію як такі, що ма-
ють окрему психоформуючу дію. На першому-дру-
гому етапах ми акцентували увагу здебільшого на
технічній стороні виконання вправ та здатності учнів
до певного обсягу фізичних навантажень. На друго-
му-третьому етапах ми спрямовували зусилля на вив-
чення психологічного підґрунтя покращення фізіоло-
гічних здатностей учнів, формування в них спеціальних
знань щодо самоконтролю, релаксації, психорегуляції;
шукали обґрунтування результатів фізичної діяльності
учнів через формування в них позитивної мотивації
до занять фізичною культурою й до власного здоров’я
як до великої цінності.

Висновки.
Означена експериментальна технологія у по-

єднанні з моделями побудови занять з комбінованої-
аеробіки була використана з метою розробки проек-
тивної технології індивідуального дозування фізичних
вправ та навантажень з урахуванням рівня фізичної
підготовленості учнів (низький, середній і вище се-
реднього) і докладну рухову програму інноваційної
системи фізичного виховання учнів з використанням
аеробних технологій. У результаті експерименту ми

отримали дані, що високий рівень мотивації значно
(іноді кардинально) підвищує рівень фізичної підго-
товленості учнів за короткий термін.

Результати роботи відкривають перспективний
напрямок подальших наукових розробок, що дають
можливість формувати та модифікувати нові системи
ефективної корекції та розвитку здоров’я учнів ЗОШ.
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ

ВИЩОЇ ШКОЛИ

Глухова Т.І., Кірілаш А.Р., Малий О.Т.
Донецький державний інститут здоров’я,

фізичного виховання й спорту

Анотація. В даній статті розглядаються проблеми процесу
гуманізації як оптимальної сукупності загальнолюдських ідей
і цінностей, професійно-гуманістичних орієнтацій і якостей
особистості, універсальних засобів пізнання і новаторської
технології психолого-педагогічної діяльності. Психолого-
педагогічна культура фахівця є цілісною характеристикою його
гуманістичної сформованості, що включає потенційну і діяль-
но-поведінкову складові. Їх характер визначають професійні
знання, продуктивний досвід і результати творчого пошуку.
Ключові слова: гуманізація, професіоналізм, спілкування,
компетентність, комунікація.
Аннотация. Глухова Т.И., Кирилаш А.Р., Малый А.Т. Некото-
рые проблемы гуманизации процесса профессиональной под-
готовки специалиста высшей школы. В данной статье рассмат-
риваются проблемы процесса гуманизации как оптимальной
совокупности общечеловеческих идей и ценностей, професси-
онально-гуманистических ориентаций и качеств  личности,
универсальных способов познания и новаторской технологии
психолого-педагогической деятельности. Психолого-педаго-
гическая культура специалиста является целостной характери-
стикой его гуманистической сформированности, которая вклю-
чает потенциальную и деятельно-поведенческую составу. Их
характер определяют профессиональные знания, продуктив-
ный опыт и результаты творческого поиска.
Ключевые слова: гуманизация, профессионализм, общение,
компетентность, коммуникация.
Annotation. Gluhova T.I. , Kirilash A.R., Maliy A.T. Some
problems of humanizing process of professional preparation of
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high school specialist. Problems of humanization as optimal
complex of human ideas and values, and orientation toward
profession and humanity as well as personality traits, problems
of universal methods of perception and innovation technology
of psychological-and-educational work are considered in the
article. The psychologic pedagogical crop of the specialist is a
complete characteristic of its humanistic generated which powers
up potential and active - behavioural to composition. Their
character is determined with a  professional knowledge,
productive experience and results of creative searching.
Key words: humanization, professionalism, intercourse,
competency, communication.

Вступ.
В сучасних умовах підвищення ефективності

професіоналізації фахівців неможливе без фундамен-
тальної гуманізації всіх рівнів системи та їх підготовки.
Це обумовлено тим, що кардинальні зміни в соціаль-
но-економічному житті нашого суспільства розкрили
серйозні недоліки у підготовці фахівців з фізичної куль-
тури і спорту та поставили принципово нові вимоги
до рівня їх професіоналізму. Життя гостро потребує
створення якісно нової системи підготовки фахівців,
яка повинна базуватися на принципах інтеграції знань
гуманістичної і професійної спрямованості.

Рішення цього складного завдання можливе
лише за умови забезпечення наслідування гуманістич-
них ідеалів на науковій основі і формування духовної
сфери, загальної і професійної культури фахівця. Тео-
ретико-методологічний і історичний аналіз дозволя-
ють стверджувати, що термін „гуманізація”, право існу-
вання якого протягом багатьох століть відстоювали
традиції такого глобального загальнолюдського світог-
ляду яким є гуманізм, вносить свої особливості в ро-
зуміння сучасного типу освіченості [3, 5, 6].

Якщо гуманісти епохи Відродження М. Мон-
тель, Н.Кузанский, А.Дюрер, Б. Мікеланджело, Ф. Рабе
вважали, що тільки людина з латинською ученістю, з
університетською освітою, має право судити, що
вірно, а що ні, що етично, а що аморально, що гуман-
но, а що негуманно, то суть гуманізму в сучасному
загальнофілософському плані зводиться до визнання
цінності будь-якої людини як особистості, визнання її
прав на вільний розвиток та прояву своїх здібностей.

Якщо мрією гуманістів епохи Відродження була
олігархія, панування аристократії освіченості, якщо під
освітою вони розуміли лише механічне засвоєння пев-
них знань, умінь, навичок, що розвивають пам’ять та
дають велику кількість несуттєвих даних, які не мають ні
життєвого змісту, ні якості, ні мети, ні духу, то в сучасно-
му розумінні гуманізація в освіті повинна забезпечити
потреби людини і суспільства у відтворенні та істотно-
му прирості інтелекту і культури – системи ідей, знань,
умінь, навичок в усіх областях людської діяльності.

Іншими словами, внесок гуманізації в розум-
іння сучасного типу освіченості зводиться до того,
що гуманізація втілює культурний, творчий початок,
забезпечує самосвідомість і саморозвиток суспіль-
ства; допомагає людині отримати освіту, щоб стати
більш гармонійною в етичному і духовному плані,
отримати повну загальну освіту і високу професійну
майстерність в певній області, тобто допомагає розк-

риватися внутрішньому багатству людини, мотиву-
ючи і стимулюючи її діяльність, направлену на пере-
творення оточуючого світу і самої себе.

Аналіз теоретико-методологічних передумов
розвитку гуманізації дозволив сформулювати ідею
гуманітаризації сучасної освіти, як основну у про-
цесі перебудови вищої і спеціальної освіти. Названі
передумови не замикаються рамками окремих наук,
а базуються на співробітництві усіх зацікавлених сфер
наукознання.

У зв’язку з цим постає закономірне питання, у
чому різниця між категоріями „гуманізація освіти” і
„гуманітаризація освіти”? Під гуманізацією розуміє-
мо формування під час навчання у людини разом з
спеціальними професійними знаннями, уміннями і
навичками, широкої світоглядної культури і багатого
духовного світу на основі органічного сприйняття за-
гальнолюдських, етичних цінностей і етики індивіду-
альної відповідальності [5, 12].

Під гуманітаризацією розуміємо цілеспрямо-
ваний процес вдосконалення і освоєння в учбових
закладах суспільних наук (філософії, політології, соц-
іології, психології, економіки права тощо) з метою
формування світогляду студентів, цілеспрямоване
насичення учбово-виховального процесу ідеями гу-
манізму [10].

Науковий підхід до даної проблеми дозволив
виділити зі всього комплексу напрямів гуманізації
наступні основні шляхи її здійснення:

· створення якісно нової моделі сучасного
фахівця, яка передбачає, з одного боку, формування
у нього високої культури, ерудованості, а з іншого -
якостей висококультурного спеціаліста;

· збільшення гуманітарної складової усього ба-
гатогранного учбово-виховального процесу;

· здійснення в учбовій і позаучбовій діяльності
різностороннього гуманістичного виховання.

Провідні педагоги, психологи, філософи, політо-
логи встановили причини, які обумовлюють акту-
альність, роль і значення гуманізації в підготовці сучас-
них фахівців, та пояснюють необхідність перегляду її
змісту і організації, які немислимі і сучасній вищій школі:

· зайва спеціалізація в ході навчання в учбово-
му закладі (вузькість мислення);

· низький рівень сформованості гуманістич-
них, загальнолюдських цінностей у студентів, разом з
недостатнім розвитком загальної політичної і право-
вої культури;

· невміння вчорашніх випускників учбових зак-
ладів орієнтуватися в сучасному світі з його різнома-
ніттям зв’язків і ймовірними законами розвитку.

У зв’язку з цим призначення гуманізації, як
було відмічено вище, в продуктивній професіоналі-
зації пов’язується нами з формуванням культури
світогляду і багатого духовного світу фахівця на ос-
нові органічного сприйняття загальнолюдських, етич-
них цінностей і етики індивідуальної відповідальності.

Робота виконана за планом НДР Донецького
державного інституту здоров’я, фізичного вихован-
ня і спорту.
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Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - розкрити основні аспек-

ти гуманізації в процесі вдосконалення професіонал-
ізму фахівця.

Результати дослідження.
У практичному рішенні проблеми гуманізації

підготовки сучасного фахівця слід виділити декілька
провідних напрямів:

· досягнення високої загальної культури, яка
пов’язана з формуванням загального рівня культури
сучасного фахівця;

· виховання сучасного рівня політичної куль-
тури, яка, перш за все, полягає у зміні політичного
мислення студентів. Це передбачає: демократичне ви-
ховання, сприйняття сучасної політичної культури,
вміння орієнтуватися в складному соціальному се-
редовищі правильне розуміння своїх громадянських
прав і обов’язків;

· розвиток високого рівня економічного мис-
лення, економічної культури, яка уявляє собою син-
тез економічних знань, умінь, навичок, стилю еконо-
мічної роботи і відношення до отриманої справи,
зміна характеристик особистого розвитку кожного
студента;

· формування правової культури і правової
свідомості. Ці поняття вбирають в себе цілий комп-
лекс принципів, до яких можна віднести: тверде знан-
ня вимог законів, нормативних прав, посадова субор-
динація, колективізм, професійна етика, культура
взаємин;

· підвищення рівня психолого-педагогічної
культури фахівця, яке останнім часом все ширше роз-
вивається сучасними психологами і педагогами і, на
наш погляд, заслуговує на особливу увагу. Для май-
бутніх професіоналів назване пов’язане, перш за все,
з формуванням у них творчого відношення до вирі-
шення учбово-виховних завдань, прагнення до само-
вдосконалення і гармонійного особистого розвитку.

Головним критерієм оптимізації психолого-пе-
дагогічної культури фахівця, як свідчать наші дослід-
ження, є формування його комунікативної компетенції,
яка розглядається як система внутрішніх ресурсів, не-
обхідних для розвитку ефективної комунікації у пев-
ному колі ситуацій особистої взаємодії. Компетентність
у спілкуванні має без сумніву інваріативні загально-
людські характеристики, і у той же час характеристики
історичні і культурно обумовлені. Розвиток компетен-
тного спілкування в сучасних умовах припускає низ-
ку принципових напрямів його гармонізації. При цьо-
му для практики розвитку компетенції важливо
відрізняти такі види спілкування, як ділове, присутнє у
спільній діяльності, та направлене на підвищення його
якості та продуктивності. Якщо ділове спілкування зо-
середжене на тому, чим зайняті люди, то особисте
спілкування пов’язане з психологічними проблемами
внутрішнього світу людини. Цільове спілкування слу-
жить засобом задоволення специфічних потреб, зок-
рема проблеми в спілкуванні з людьми.

Компетентність у спілкуванні припускає го-
товність і вміння будувати контакт на різній психо-

логічній дистанції, і віддаленій і близькій. Деколи труд-
нощі можуть бути пов’язані з інерційністю дій своєр-
ідної ситуації. Прояв гнучкості в міжособистих відно-
синах є одним з істотних показників компетентності
спілкування, а отже, свідчить про підвищення рівня
психолого-педагогічної культури фахівця [4].

Компетентність у всіх випадках спілкування
полягає в досягненні трьох рівнів, які дозволяють
чіткіше сконструювати процес спілкування, - комун-
ікативний, інтерактивний і перцептивний. Особа по-
винна бути направлена на отримання багатої палітри
психологічних позицій, які допомагають повністю їй
самовиражатися.

Комунікативні компетентність складається із
здібностей:

· давати соціально-психологічний прогноз ко-
мунікативної ситуації, в якій відбуватиметься спілку-
вання;

· соціально-психологічно програмувати про-
цес спілкування спираючись на своєрідність комун-
ікативної ситуації;

· здійснювати соціально-психологічне управл-
іння процесами спілкування, використовуючи кому-
нікативні установки [7, 8].

Існує декілька знакових систем, які викорис-
товуються в комунікативному спілкуванні. Розрізня-
ють вербальні і невербальні способи спілкування [2].

Вербальна комунікація – це усна і письмова
мова. Мова є найуніверсальнішим способом спілку-
вання, оскільки при передачі інформації за допомо-
гою мови майже не втрачається суть спілкування.
Правда, при цьому всі учасники комунікаційного
процесу повинні володіти спільним розумінням си-
туації Мова, як спосіб спілкування, одночасно вис-
тупає і джерелом інформації, і засобом впливу на
співбесідника. Для того, щоб повністю відрізняти про-
цес взаємодії недостатньо тільки знати структуру ко-
мунікативного акту, необхідно ще проаналізувати і
мотиви тих, що спілкуються, їх цілі, установки. Важ-
ливо також звернутися до тих знакових систем, які
включені до мовного спілкування, окрім мови. Ре-
зультати досліджень показали, що у щоденному акті
комунікації слова складають 7%, звуки і інтонації –
38%, немовна взаємодія – 53%.

Першими серед знакових систем є оптико-кіне-
тична система знаків, яка включає жести, міміку, пан-
томіміку. Жестові рухи можна розділити на наступні
групи. Жести-ілюстратори – це жести повідомлення,
покажчики, які образно зображають суть повідом-
лення. Жести-регулятори – жести, які відображають
ставлення людини до чого-небудь або кого-небудь.
Жести-емблеми – це своєрідні замінники слів чи фраз
у спілкуванні. Жести-адаптори – специфічні рухи рук
людини, звички, що відображають її. Жести-афекто-
ри – жести, які виражають певні емоції людини такі
як упевненість, сумнів, оцінка, підозра, самоконт-
роль, очікування, напруга, готовність тощо.

Загальновизнаним є той факт, що праксеміка
займається нормами просторово-часової організації
спілкування. Її суть полягає у тому, що час і простір
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мають смислове навантаження у спілкуванні. Про-
те успішність чи неуспішність спілкування визнача-
ються не стільки засобами праксеміки, скільки
змістом і напрямом спілкування, які визначаються
вищими змістовними рівнями людської діяльності,
а саме: ціннісними установками, позиціями, цілями
спілкування.

У візуальному спілкуванні використовується
специфічна знакова система – це „контакт очима”.
Його характеризують частота обміну поглядами, спря-
мованість і тривалість, динаміка і статика. Контакт
очима доповнює вербальну комунікацію, а саме:
повідомляє про готовність продовжувати чи припи-
нити розмову, сприяє розкриттю внутрішнього ста-
ну або, навпаки приховує його. Отже, в процесі ко-
мунікації люди обмінюються інформацією, а також
взаємодіють, без чого неможлива сумісна праця.

Інтерактивна функція спілкування пов’язана з
розробкою стратегії, тактики і техніки взаємодії лю-
дей, організацією їх спільної діяльності для досягнен-
ня певної мети. Таке спілкування припускає досяг-
нення взаєморозуміння, поєднання спільних зусиль
для подальшої організації діяльності, у кінцевих ре-
зультатах якої зацікавлені ті, що спілкуються. Специф-
іка інтеракції полягає у тому, що вона фіксує не тільки
обмін інформацією, але й, що головне, організацію
спільних дій, а отже виробляє їх форми і норми.

Перцептивна функція спілкування пояснює
сприйняття і розуміння іншої людини і самого себе,
встановлення на цій основі взаєморозуміння і взає-
модії. У процесі спілкування включаються і працю-
ють всі психічні процеси. За їх допомогою сприйма-
ються і оцінюються індивідуальні особливості психіки
і поведінки людини. Соціальна перцепція припускає
не тільки розуміння і ухвалення цілей, мотивів, уста-
новок співбесідника, але й розглядає як саме, яким
чином він сприймається. В процесі міжособистої
перцепції ми, за ствердженням С.Л. Рубінштейна [11],
ніби „читаємо” думи іншої людини. Це з одного боку.
З іншого – чим повніше розкривається співбесідник,
тим повніше стає уявлення про самого себе. У ході
пізнання іншої людини одночасно відбуваються дек-
ілька процесів: і емоційна оцінка іншого, і спроба
зрозуміти хід його вчинків, і розробка стратегії влас-
ної поведінки, яка базується на отриманій інформації.

Узагальнено сукупність найважливіших
перцептивних умінь можна представити наступ-
ним чином:

· сприймати і адекватно інтерпретувати інфор-
мацію про сигнали від партнера по спілкуванню і від
себе, отриманих у процесі спільної діяльності;

· проникати в особисту суть інших людей, вста-
новлювати індивідуальну своєрідність людини і виз-
начати його внутрішній світ;

· визначати характер хвилювання, стан люди-
ни, її причетність чи непричетність до тих або інших
подій за несуттєвими ознаками;

· знаходити в діях і інших проявах людини озна-
ки, які відрізняють її від інших, а можливо і від неї
самої у минулому;

· бачити головне в іншій людині, правильно
визначати її ставлення до соціальних цінностей, вра-
ховуючи „поправки” на сприймаючу особу, і проти-
стояти стереотипам сприйняття іншої людини;

· оцінювати емоційно-психологічні реакції
партнерів по спілкуванню і навіть прогнозувати ці
реакції, уникаючи тих, які заважають досягти мети
спілкування.

Необхідно відзначити, що комунікативна ком-
петентність не виникає на порожньому місці, вона
формується, і в її основі лежить досвід людського
спілкування, соціонормативний досвід народної куль-
тури, який є базою когнітивної складової компетент-
ності людини як суб’єкта спілкування.

Висновки.
Таким чином, для гуманізації підготовки

фахівців необхідно враховувати наступні положення:
· комунікативна компетентність як складова

частина психолого-педагогічної культури є актуаль-
ною проблемою гуманізації підготовки фахівців;

· гуманістична спрямованість не може бути
продуктивно матеріалізована без самостійної робо-
ти майбутнього фахівця над собою.

· психолого-педагогічна культура фахівця є
цілісною характеристикою його гуманістичної сфор-
мованості, що включає потенційну і діяльно-поведі-
нкову складові. Їх характер визначають професійні
знання, продуктивний досвід і результати творчого
пошуку, які проявляються і удосконалюються в про-
цесі самостійної діяльності.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем гумані-
зації процесу професійної підготовки фахівця вищої
школи.

Література
1. Ароксон Э. Уилсон Т., Шкерт Р. Социальная психология.

– СПБ. - 2004. – 200с.
2 . Бодалева А.А. Психологическое общение. – М. – 1996. –

320 с.
3 . Варій И.Й. Загальна психологія. – К. – 2007. – 200 с.
4 . Глухова Т.И., Малый А.Т., Кирилаш А.Р. Психолого-пе-
дагогические аспекты самосовершенствования личности
специалиста //Педагогіка, психологія та медико-біологічні
проблеми фізичного виховання і спорту //зб.наук.праць
за редакцією проф. Єрмакова С .С. - Харків: ХДАДМ
(ХХПІ), 2007. - №5. - С. 3-5.

5 . Демінський О.Ц. Дидактичні основи оптимізації спортив-
ного тренування. – К. – 2001. – 360 с.

6 . Душков Б.А. Психосоциология человекознания. – М. –
2002. – 300 с.

7 . Клег Б., Биг П. Интенсивный курс развития личности. –
И. – 2004. -400 с.

8 . Майер Д. Социальная психология в модулях. – СПБ. –
2006. – 340 с.

9 . Основи социально-психологической теории.  Под ред.
Бодалева А.А., Сухова А.Н.-М.-1995. – 160 с.

10 .Педагогика и психология. Под редакцией Абульхановой
К.А. и др., - М. – 1998. – 200с.

11 .Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М. –
1987. -200 с.

12 .Петровская Л.А. Компетентность в общении. – М. – 1989.
– 124 с.

Надійшла до редакції 01.11.2007р.



122

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Жукова О. С.
Донецький інститут соціальної освіти

Анотація. Важливим стає оновлення змістових параметрів
професійно- технічної освіти, матеріально- технічної бази
предметів, професій, впровадження у навчально- виховний
процес сучасних інформаційних технологій, інноваційних
методик навчання. Модульна технологія передбачає індив-
ідуалізацію навчання. В ньому значну роль відведено діалогу
в системі «викладач - студент». Впровадження інформацій-
них технологій навчання потребує від майбутніх фахівців
навичок пошуку інформаційного забезпечення діяльності.
Ключові слова: експеримент, професійно- технічна освіта,
фінансування, інноваційні методики.
Аннотация. Жукова О.С. Роль инновационных процессов в
подготовке будущих специалистов. Важным становится обнов-
ление содержательных параметров профессионально- техни-
ческого образования, материально- технической базы предме-
тов, профессий, внедрение современных информационных
технологий в учебный процесс, инновационных методик обу-
чения. Модульная технология предусматривает индивидуали-
зацию обучения. В нем значительная роль отведена диалогу в
системе «преподаватель - студент». Внедрение информацион-
ных технологий обучения требует от будущих специалистов
навыков поиска информационного обеспечения деятельности.
Ключевые слова: эксперимент, профессионально- техническое
образование, финансирование, инновационные методики.
Annotation. Zhukova O.S. Role of innovational processes in
preparation of the fu ture experts. Innovation of contence
parametres of professional- techical education, material
technical basis of subjects, professions, establishing information
technologies and innovation methodics into educatoinal prosess
is becoming important. The modular technology provides an
individualization of learning. In a nem the appreciable role is
allocated to dialogue in system « the teacher - the student ».
Introduction of information technologies of learning demands
of the future experts of skills of search of a supply with
information of activity.
Key words: experiment, professional technical education,
financing, innovation methods.

Вступ.
Виведення професійно-технічної освіти на но-

вий якісний рівень неможливе без докорінних змін у
підходах до структуризації та організації підготовки
висококваліфікованих фахівців різного профілю.

Відомо, що значна кількість професій, з яких
здійснюється підготовка робітничих кадрів у навчаль-
них закладах системи професійно-технічної освіти, не
користується попитом на ринку праці. Це призво-
дить до збільшення кількості потенційних претен-
дентів, із числа випускників вищих навчальних зак-
ладів для Служби зайнятості. Слід зауважити, що
багато з них опиняються через це у безвихідному ста-
новищі, адже відсутність довідки про вільне працев-
лаштування не дає їм права стати на облік безробіт-
них. За таких умов випускник вищого навчального
закладу стає ізольованим як від професійного сере-
довища, так і від засобів соціального захисту. Ця та
інші негативні тенденції, які проявляються в профес-
ійно- технічній освіті, спонукають навчальні заклади
перепрофільовуватися, здійснювати підготовку з
інтегрованих робітничих професій, що користують-
ся попитом на ринку праці; розгортати експеримент

щодо ступневої підготовки фахівців в умовах непре-
ривної професійної освіти, її науково-методичного
забезпечення тощо. У зв’язку з цим важливим стає
оновлення змістових параметрів професійно-техніч-
ної освіти, матеріально-технічної бази предметів, про-
фесій, впровадження у навчально-виховний процес
сучасних інформаційних технологій, інноваційних
методик навчання.

Організація інформаційного, науково- мето-
дичного забезпечення, впровадження в навчально-
виробничий процес досягнень науки, техніки, нових
технологій і передового досвіду в вищих навчальних
закладах згідно з Законом України «Про вищу осві-
ту» належить до повноважень Міністерства освіти і
науки України та іншим органам виконавчої влади,
яким вони підпорядковані.

Однак, обмеження бюджетного фінансування
на видавничу діяльність, придбання засобів навчан-
ня знижує рівень спроможності Міністерства освіти
і науки України у реалізації даних повноважень. Це
зумовлює необхідність пошуку вищим навчальним
закладам додаткових джерел фінансування для їх по-
дальшого спрямування на удосконалення теоретич-
ної і практичної бази професійного навчання май-
бутніх фахівців.

До основних шляхів реформування змісту
фахової підготовки віднесено запровадження поліва-
ріантності освітніх програм, поглиблення їх практич-
ної спрямованості, широке використання новітніх
педагогічних, інформаційних технологій та впровад-
ження модульної побудови навчального матеріалу.

Адже, формування інформаційного суспіль-
ства залежить, головним чином, від якісних змін в
освітніх процесах, спрямованих на підготовку фахівців
нової генерації, здатних постійно удосконалювати
професійну мобільність за допомогою використан-
ня сучасних технологій навчання.

Робота виконана за планом НДР Донецького
інституту соціальної освіти.

Формулювання цілей роботи.
Завдання нашого дослідження полягає у тому,

щоб проаналізувати використання в навчально- ви-
робничому процесі комп’ютерних технологій.

У педагогічній науці під технологіями навчан-
ня розуміють сукупність знань про способи і засоби
реалізації процесів, а також самі ці процеси, у ході
яких проходить якісна зміна об’єкту[8].

На думку В. П. Беспалька, педагогічна техноло-
гія пропонує комплекс засобів навчання і шляхи їх впро-
вадження у навчально- виховний процес. Учений заз-
начає, що «… у склад педагогічної технології входить
деталізований зміст освіти, дидактичні процеси, орган-
ізаційні форми і засоби освіти, відповідно можуть вво-
дитись освітні стандарти з усіх цих компонентів»[2].

Оскільки педагогічні технології є інструмен-
тарієм для досягнення якісних змін у професійній
підготовці фахівців, вони повинні бути насичені су-
часною інформацією щодо досягнень науки, техні-
ки, технологій виробництва, інтегрованих у ринок
праці. У зв’язку з цим актуальності набуває форму-
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вання інформаційної бази вищої освіти, яка, на нашу
думку, повинна передбачати.:

· теоретичне обґрунтування та відбір внутрішньої
і зовнішньої інформації з напрямів фахової підготовки;

· структурування і створення банку інфор-
мації, трансформованої у зміст вищого навчання;

· програмування інформаційної бази;
· технічне і дидактичне забезпечення інформа-

ційної системи тощо.
Реалізація інформаційної бази вищої освіти мож-

лива за мови використання в навчально- виробничому
процесі комп’ютерних технологій, які є важливим засо-
бом передачі інформації з теоретичних предметів, ви-
робничого навчання, інтегрованих курсів тощо.

Результати дослідження.
Впровадження інформаційних технологій на-

вчання потребує від студентської молоді і педагогів
знань та навичок працювати на сучасному комп’ю-
тері. Однак, навчальними планами професійної підго-
товки кваліфікованих робітників не передбачено вив-
чення предметів ,  які  б розширювали їх з
комп’ютерознавства, а існуючі програма і тематич-
ний план курсу «Основи інформатики» давно заста-
ріли і потребують перегляду не тільки в якісному, але
і в кількісному відношенні. Слід зауважити, що ав-
торський проект нового тематичного плану і про-
грами з курсу «основи інформатики» теоретично об-
ґрунтовано і розроблено викладачем Галкіним
Олександром Володимировичем, який можна вико-
ристовувати під час розробки нової програми.
Змістовні зміни даного курсу, введення нових, на-
приклад, «Основи користування персональним ком-
п’ютером», їх належне технічне забезпечення сприя-
тимуть підготовці зі знанням комп’ютерів, що
розширить межі працевлаштування на ринку праці і
не тільки за профілем професійної підготовки.

Впровадження інформаційних технологій у
сучасне виробництво, економіку потребує фахівців
мобільних у споріднених видах діяльності, здатних
творчо мислити, самостійно приймати рішення, во-
лодіти навичками комерційної, підприємницької
діяльності, культурою ділових відносин, спілкування
тощо. Саме тому в навчальних закладах розвинених
країн світу, зокрема Великобританії, студенти і педа-
гоги мають можливість користуватися інформацією
глобальної комп’ютерної мережі «Інтернет», а також
внутрішньою комп’ютерною мережею «Інтранет»,
в яку задіяні лекційні аудиторії, лабораторії, бібліоте-
ки та інші приміщення освітнього закладу. Вважаєть-
ся, що оволодіння навчальними курсами на базі тех-
нології «Інтранет» (з використанням можливостей
«Інтернета») має велике майбутнє. Правильне засто-
сування цієї нової комп’ютерної технології значно
підвищує якість підготовки фахівців з меншими зат-
ратами ніж на базі традиційних методів навчання.

Запровадження інформаційних технологій на-
вчання потребує розробки нових за формою і змістом
підручників, зокрема електронних комплексів засобів
навчання, а також спеціальних методик навчання в
комп’ютерних мережах.

До перспективних відносять віртуально- трен-
інгові технології навчання, які ґрунтуються на трьох
основних принципах: швидке сприйняття навчально-
го матеріалу за рахунок максимальної наочності і
дохідливості; активна робота слухачів у малій групі
(до 12 - 1 чол.) у діалоговому режимі; значний об’єм
практичного розв’язку задач на універсальних моде-
люючих стендах. За допомогою даної технології май-
бутні фахівці вчаться збирати схеми різної складності,
моделювати практичні ситуації; проходять тестуван-
ня щодо якості засвоєння знань [5].

Значного поширення в вищих навчальних зак-
ладах України набула модульна технологія навчання,
яка сприяє послідовному оволодінню професії за до-
помогою навчальних елементів, побудованих на ос-
нові принципів інтеграції, диференціації знань, умінь,
навичок в межах модуля.

Технологія модульного навчання ґрунтується
на єдності системного квантування і модульності [9].
Вона є відкритою, гнучкою, демократичною в терм-
інах, формах, видах навчання, рівнях кваліфікації.

Взаємодія всіх структурних елементів навчаль-
ного модуля відображає динаміку процесу (послідов-
ну зміну елементів модуля відповідно до навчальних
цілей), яка сприяє досягненню певних педагогічних
результатів [1].

Професійну підготовку за модульною техноло-
гією навчання В. П. Беспалько визначає як нову дидак-
тичну систему: програмоване навчання, в якому уп-
равління навчальною діяльністю кожного студента
будується зі значним використанням методів програм-
ного управління: розподіл управління, циклічність
організації системи управління; здійснення крокової
навчальної процедури; використання спеціальних тех-
нічних засобів (програмованих текстів) [2].

Висновки.
Модульна технологія передбачає індивідуалізацію

навчання, в якому поряд з алгоритмізацією змісту знач-
ну роль відведено діалогу в системі «викладач - студент»
з метою реалізації навчальної і контролюючої функції
(виробничі задачі, творчі завдання, тести, ділова гра, тощо).

Впровадження інформаційних технологій на-
вчання потребує від майбутніх фахівців навичок пошу-
ку інформаційного забезпечення діяльності. З практи-
ки відомо, що рівень таких навичок у молоді не високий.
На це вказує низьке орієнтування студентів у змісті на-
вчальних підручників, додаткових теоретичних джерел
знань: енциклопедій, довідників, посібників, тощо.

У підвищенні інтересу до навчальної книги,
формування вмінь знаходити необхідну інформацію
для написання реферату, курсової, дипломної робо-
ти ведуча роль належить бібліотекам вищих навчаль-
них закладів, працівники яких зобов’язані не тільки
створити бібліографічну базу інформації з предметів,
професій, але й повідомляти студентську молодь,
педагогів про нові надходження до бібліотечного
фонду, інструктувати щодо швидкого знаходження
необхідної інформації в каталогах, комп’ютерних ме-
режах тощо. У зв’язку з цим, комп’ютеризація бібліо-
тек - актуальна вимога часу.
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Навчання як основний компонент процесу
підготовки фахівців успішний тоді, коли студентами
реалізується на високому рівні активності і само-
стійності запропонована педагогом технологія на-
вчання [4], що в кінцевому результаті забезпечує
якісні педагогічні показники.

Оволодіння майбутніми фахівцями інформа-
ційними технологіями навчання, в умовах формуван-
ня інформаційного суспільства, сприятиме підвищен-
ню їхньої професійної компетентності на ринку праці,
забезпечить якісні зміни у філософії та парадигми
вищої освіти XXI століття.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем ролі іннова-
ційних процесів у підготовці майбутніх фахівців.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
В ЛЕТНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Калинин А. Н.
Государственная летная академия Украины

Аннотация. В статье рассматриваются этапы и основные
противоречия профессиональной адаптации начинающих
преподавателей экономического профиля к специфике дея-
тельности летных учебных заведений, а также их возможные
пути разрешения. Противоречия профессиональной адапта-
ции возникают между личностью преподавателя и образова-
тельной средой и их можно разрешить при помощи создания
необходимых педагогических условий. Специфика деятель-
ности летного учебного заведения инициирует процесс адап-
тации начинающих преподавателей экономического профи-
ля к новым условиям трудовой деятельности.
Ключевые слова: профессиональная адаптация, противоре-
чия, этапы, преподаватель, профессиональная готовность,
специфика высшего учебного заведения.
Анотація. Калінін А. М. Протиріччя професійної адаптації мо-

лодих викладачів економічного профілю в льотних навчальних
закладах. В статті розглядаються етапи та основні протиріччя
професійної адаптації початкових викладачів економічного проф-
ілю до специфіки діяльності льотних навчальних закладів, а також
їх можливі шляхи вирішення. Протиріччя професійної адаптації
виникають між особистістю викладача й освітнім середовищем і
їх можна вирішити за допомогою створення необхідних педаго-
гічних умов. Специфіка діяльності льотного навчального закла-
ду ініціює процес адаптації починаючих викладачів економічно-
го профілю до нових умов трудової діяльності.
Ключові слова: професійна адаптація, суперечності, етапи,
викладач, професійна готовність, специфіка вищого учбо-
вого закладу.
Annotation. Kalinin A. M. Professional adaptation
contradictions of junior teachers of economic profile in flying
educational institutions. The stages and main professional
adaptation contradictions of beginning teachers of economic
profile according to specifics of flying educational institutions’
activity and their possible solution ways are regarded in this
article. Conflicts of professional acclimatization originate
between the person of the teacher and educational medium and
they can be resolved by means of building necessary pedagogical
conditions. Specificity of activity of a flight educational
institution initiates process of acclimatization of initial teachers
of the economic profile to new conditions of labour activity.
Keywords: professional adaptation, contradictions, stages,
teacher, professional readiness, specific of higher educational
establishment.

Введение.
В педагогической науке проблема професси-

ональной адаптации преподавателей в высшей шко-
ле является значимой, но ещё не до конца исследо-
ванной. Изучение профессиональной адаптации
преподавателей в высшей школе, её противоречий
имеет большое значение для педагогической науки в
целом, и, в особенности, для ее молодой отрасли –
профессиональной авиационной педагогики.

 Разработка этой проблемы не менее важна и
для решения прикладных задач (социальный заказ),
которые ставятся перед профессиональной авиаци-
онной педагогикой, как государством, так и авиаци-
онными предприятиями.

Исходной категорией диалектики любого про-
цесса деятельности, в том числе и профессиональ-
ной адаптации, является непосредственно явление
«противоречие».

Согласно теории познания диалектического
материализма под «противоречием» понимается
«единство (совпадение, тождество, равнодействие)
противоположностей», которое «условно, времен-
но, преходяще, релятивно. Борьба взаимоисключа-
ющих противоположностей абсолютна, как абсолют-
но развитие, движение» [7, C. 317].

В контексте нашего исследования противоре-
чиями профессиональной адаптации начинающих
преподавателей экономического профиля к работе в
летных учебных заведениях являются:

· противоречие между готовностью препода-
вателя к профессиональной деятельности в вузе и тре-
бованиями, которые предъявляются к его экономи-
ческой специальности с учетом  специфики
гражданской авиации (далее ГА);

· противоречие между уровнем научной ква-
лификации преподавателя высшей школы и продук-
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тивностью решения психолого-педагогических задач
в практической деятельности;

· противоречие между ожиданиями препода-
вателя относительно работы в летном учебном заве-
дении и отношением к нему курсантов и педагоги-
ческого коллектива.

Таким образом, для того, чтобы эффективно
адаптировать преподавателя экономического профи-
ля к специфике летного учебного заведения необхо-
димо не просто выявить противоречия профадапта-
ции специалистов , но и предложить пути их
разрешения.

Изучению проблем адаптации преподавате-
лей к профессиональной деятельности в высших учеб-
ных заведениях уделено большое внимание в диссер-
тационных работах Я.В. Абсалямовой [1], В.Т.
Ащепкова [2], С.О. Гуры [3], А.В. Паврозина [9], С.Н.
Хатунцевой [10], Л.П. Хахулы [11] и др.

В фокусе внимания вышеуказанных исследо-
вателей находится пристальное изучение видов, типов,
механизмов, факторов, противоречий, методов сти-
мулирования, условий и опыта профессиональной
адаптации молодых (начинающих) преподавателей.

Исходя из сложности и противоречивости про-
цесса профессиональной адаптации преподавателей
в вузах, как упоминалось выше, и неисследованность
данного явления относительно преподавателей эко-
номического профиля в летных учебных заведениях,
мы и выделили соответствующее направление для
научного исследования.

Формулирование целей работы.
При решении задач подготовки и переподго-

товки преподавателей экономического профиля в
летных учебных заведениях необходимо определить
и разрешить противоречия профессиональной адап-
тации начинающего педагога.

Результаты исследований.
Для понимания сущности противоречий про-

фессиональной адаптации экономического профи-
ля воспользуемся характеристикой Г.С. Костюка от-
носительно роли противоречий в развитии личности.
По мнению исследователя [6, С. 189], одним из ос-
новных внутренних противоречий, проявляющихся
на всех этапах развития личности, являются противо-
речия «между возникающими у нее новыми потреб-
ностями, запросами, стремлениями и достигнутым
уровнем овладения средствами, необходимыми для
их удовлетворения».

Итак, с одной стороны, возникновение и выдви-
жение перед преподавателями экономического профи-
ля вышеуказанных противоречий требует от них высо-
кой педагогической направленности, гибкости,
значительного напряжения самостоятельной работы
мысли, какие они могут проявить в зависимости от
уровня своей подготовки и развития. В данном случае
«активность является следствием задачи или требова-
ния (адаптированность преподавателя к специфике
работы в летном учебном заведении), целесообраз-
ное использование которых превращает затруднения,
трудности в движущую силу  процесса обучения».

С другой стороны, «если противоречие, - как
считает М.А. Данилов [4, С. 46], - между выдвигаемой
задачей и наличными познавательными возможнос-
тями учащихся (в нашем случае, преподавателей) та-
ково, что даже при напряжении усилий учащиеся (пре-
подаватели)… не в состоянии выполнить задачу и даже
не могут выполнить ее в ближайшей перспективе, то
такое противоречие не становится движущей силой
учения и развития и тормозит умственную деятель-
ность учащихся» (преподавателей), а значит, отрица-
тельно сказывается на адаптации преподавателей к
специфике работы в летном учебном заведении.

Согласно проведенных нами исследований, на-
чинающий преподаватель экономического профиля
в летном учебном заведении не может быстро и эф-
фективно разрешить возникшие противоречия (Рис.
1.) в его профессионально-педагогической деятельно-
сти, и, следовательно, нуждается в оказании помощи.

Поэтому, для того чтобы разрешить вышеука-
занные противоречия в педагогической деятельнос-
ти преподавателя, необходимо создать такие педаго-
гические условия профессиональной адаптации,
которые дадут возможность развивать личность пре-
подавателя и совершенствовать его профессиональ-
но-педагогическую деятельность с учетом специфи-
ки летного учебного заведения.

Отсюда следует два основных вывода:
1) противоречия нельзя устранить, но их мож-

но разрешить;
2) противоречия возникают между личностью

преподавателя –    и образовательной средой –   .
В данном случае, под противоречиями нами пони-
маются затруднения, препятствия, барьеры, которые
возникают у преподавателей экономического про-
филя в процессе адаптации к специфике деятельнос-
ти летного учебного заведения.

Рассмотрим основные затруднения, с которы-
ми сталкивается начинающий преподаватель.

На протяжении первого года профессиональ-
ной деятельности, большинство начинающих препо-
давателей сталкиваются с многочисленными неожи-
данностями, расстройствами, затруднениями и
проблемами. Такое состояние начинающего препо-
давателя получило название «потрясение от действи-
тельности» («reality shock») [12].

Ф. МакДональд и П. Элиас [13, C. 200] изучали
неожиданности, потрясения и проблемы начинающих
преподавателей. Они пришли к выводу, что начинаю-
щий преподаватель выступает в роли «чужестранца
на новой земле». По их мнению, «начинающий пре-
подаватель – это чужестранец на новой земле, кото-
рый незнаком с территорией этой земли, с ее прави-
лами обычаями и культурой. Тем не менее, он должен
принять на себя значительную роль в этом обществе.
Если именно в этом заключается вся трудность, то очень
легко отделить изучение общей проблемы, которая
относится к человеческому опыту, от частной про-
блемы, которая относится к адаптации по отношению
к определенному учреждению (организации) и к оп-
ределенной социальной роли».
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Рис. 1. Противоречия  профессиональной адаптации преподавателя экономического профиля
в летном учебном заведении.
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Противоположную точку зрения  по отноше-
нию к начинающему преподавателю высказал К. Рай-
ен [14, C. 171]. Исследователь указывает на предвзя-
тость и фамильярность начинающего преподавателя
в процессе педагогической деятельности, которые и
приводят к большинству проблем. Как говорит К. Рай-
ен, начинающий преподаватель «думает, что он знает
способы вхождения в профессиональную деятель-
ность. Ежедневная жизнь преподавателя содержит
мало секретов для него. Начинающий преподаватель
не является чужестранцем в учебном заведении, так
как он был уже раньше в нем. Потрясения происходят
тогда, когда начинающий преподаватель меняет роль
аудитории на роль актера. Роль, за которой наблюдал
начинающий преподаватель, разыгрывалась тысячи
раз, и сейчас она принадлежит ему. Известная сцена
аудиторной комнаты меняется, и начинающий препо-
даватель сталкивается с пугающе новой ситуацией».

Н. Исааксон [15, C. 217] сопоставила исследо-
вания Ф. МакДональда и П. Элиас с К. Райеным от-
носительно проблем начинающих преподавателей и
пришла к следующему выводу: «существует много
причин для потрясения от действительности, кото-
рые со временем изменяются… Возникновение удив-
ления, которое происходит вследствие затруднения
достичь студентов, недооценивание трудностей в
мотивации их; переоценивание преподавателем соб-
ственных навыков в установлении дисциплины; не-
удачи в планировании времени и работы для занятия
ежедневной бумажной деятельностью; неожидан-
ность от объема административных заданий; эмоци-
ональное и физическое истощение, из-за которого
нет больше сил не для чего другого в жизни; боль от
неспровоцированной враждебности со стороны сту-
дентов и презрение студентов к предмету, которым
дорожит преподаватель…». Автор делает ударение
на том, что для прохождения успешной адаптации к
профессиональной деятельности преподаватель не
имеет права быть самим собой, т.е. не поддаваться
изменениям в лучшую сторону и не вносить изме-
нения, направленные на улучшения образовательно-
го процесса, со своей стороны.

Соглашаясь с вышеперечисленными мнения-
ми исследователей, мы считаем, что профессиональ-
ная адаптация преподавателя, который начинает свою
деятельность в новых для него условиях, происходит
не сразу и требует определенного времени. Период,
на протяжении которого проходит процесс станов-
ления молодого преподавателя экономического про-
филя в летном учебном заведении как профессиона-
ла, является периодом его профадаптации.

Таким образом, для профессиональной адап-
тации как процесса характерно наличие этапов. Каж-
дый последующий этап является развитием преды-
дущего с качественно новыми преобразованиями.

В зависимости от глубины переориентации
личности преподавателя экономического профиля
выделим следующие этапы:

1. Начальный этап или «этап вхождения» в
новую деятельность (продолжительность 1-2 года) –

начинающий преподаватель «входит» в педагогичес-
кую профессию, «знакомится» со спецификой дея-
тельности летного учебного заведения, изучает пси-
хологический климат педагогического и
студенческого коллективов, узнает о требованиях, ко-
торые предъявляются к нему относительно эконо-
мической специальности с учетом авиационной спе-
цифики, осознает потребность в изучении перспектив
развития ГА и профессиональной направленности
курсантов, но не уделяет должного внимания такому
изучению, сталкивается с затруднениями разной
сложности, совершает ошибки из-за отсутствия не-
обходимых знаний, навыков, умений и качеств, ис-
пытывает успехи и неудачи (Рис. 2.). Как правило,
начальный этап характеризуется безсистемностью
действий начинающего преподавателя относительно
адаптированности к специфике деятельности летно-
го учебного заведения.

 

Рис. 2. Возникновение затруднений у начинающего
преподавателя экономического профиля

в процессе адаптации к специфике деятельности
летного учебного заведения.

Несформированность профессионально-педа-
гогической и авиационно-экономической культуры в
период адаптации начинающего преподавателя эко-
номического профиля к работе в летном учебном за-
ведении порождает следующие негативные процес-
сы в профессионально-педагогической деятельности:

· слабая теоретическая направленность препо-
давания экономики ГА;

· отсутствие научной методики преподавания
экономики ГА;

· не учитываются психологические особеннос-
ти курсантов в методике преподавания экономики ГА;

· не берется во внимание целевая модель спе-
циалиста в методике преподавания экономики ГА;

· не учитываются межпредметные связи отно-
сительно тенденций и перспектив развития современ-
ной авиации, технологического процесса производ-
ства воздушного транспорта в методике преподавания
экономики ГА;

· преподаватель, который сам не обладает авиа-
ционно-экономической культурой, не может сфор-
мировать ее у курсантов;

· неумение преподавателя преподносить тео-
рию и связывать ее с практикой;

· отсутствие педагогического такта;
· невыработанность собственного оптималь-

ного педагогического стиля деятельности;
· неумение преподавателя преодолеть психо-

логические барьеры в общении с курсантами;
· неуверенность в собственных силах;
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· неумение преподавателя установить контакт
с аудиторией;

· неумение преподавателя организовать, на-
правлять и контролировать большую аудиторию (свы-
ше 50 человек);

· неумение снять излишнее эмоциональное
напряжение;

· неумение быстро ориентироваться в сложив-
шейся педагогической ситуации и эффективно ре-
шать возникающие педагогические проблемы.

По мнению исследователей [1-3, 8-15 и др.],
именно на «этапе вхождения» в новую профессио-
нально-педагогическую деятельность у большинства
начинающих преподавателей наблюдаются:

· неудовлетворенность своими первыми дня-
ми работы в учебном заведении;

· желание уйти или убежать от затруднений,
что часто приводит к мысли - оставить педагогичес-
кую деятельность вообще (Рис. 3).

 

Рис. 3. Уход от затруднения
как фактор дезадаптированности

преподавателя экономического профиля к специфике
деятельности летного учебного заведения.

Безусловно, важнейшим условием, обеспечи-
вающим успешное «вхождение в профессию», явля-
ется наличие осознанной цели деятельности.

По мнению С.А. Гуры [3], цель адаптации зак-
лючается в выработке оптимального режима целеу-
стремленного функционирования личности для того,
чтобы в конкретных условиях времени привести че-
ловека к такому состоянию, когда вся энергия, все
физические и духовные силы направлены только на
выполнение его основных заданий, в нашем случае
– это педагогическая направленность с учетом авиа-
ционной специфики.

Педагогическая направленность преподавателя
выступает движущей силой развития педагогических
способностей, является одной из предпосылок дости-
жения педагогического мастерства и проявляется в виде
стойкого интереса к профессии совместно с обществен-
ной и познавательной активностью [8, С. 9].

Очевидно, что если преподаватель имеет низкую
педагогическую направленность, то ему будет намного
тяжелее адаптироваться к специфике летного учебного
заведения, и наоборот. По мнению Э.Ф. Зеер [5], именно
направленность определяет успешность овладения че-
ловеком профессией и выступает «системообразую-
щим» фактором личности профессионала.

Таким образом, педагогическая направленность
выступает своего рода мотивацией на профессиональ-
ную деятельность преподавателя экономического про-
филя, которая генерирует поведение его личности и

аккумулирует усилия в достижении цели адаптации.
2. Этап аккомодации – образовательная сре-

да (специфика летного учебного заведения, руковод-
ство ведущей кафедры, педагогический и студенчес-
кие коллективы) влияет на  начинающего
преподавателя экономического профиля, в результа-
те чего происходит не просто понимание, но некото-
рое внутреннее принятие, усвоение правил, норм,
ценностей специфики авиационного вуза.

На этом этапе начинающий преподаватель:
· пытается сбалансировать свою внутреннюю

позицию с оценкой образовательной среды;
· стремится обойти затруднения, которые не

знает, как самостоятельно преодолеть (Рис. 4);
· воспроизводит (копирует) наблюдаемые об-

разцы работы со стороны своих коллег;
· применяет изученные образцы работы с уче-

том половозрастных и индивидуальных особеннос-
тей курсантов;

· старается учитывать профессиональную на-
правленность курсантов в педагогическом процессе.

 

Рис. 4. Обход затруднения  преподавателя экономичес-
кого профиля в процессе адаптации к специфике дея-

тельности летного учебного заведения

3. Этап ассимиляции – сформированные на
предыдущих этапах психологические установки у
преподавателя относительно специфики авиацион-
ного вуза способствуют развитию его профессио-
нально-педагогической деятельности, и оказывают
воздействие на образовательную среду. Высокое ка-
чество в отдельных направлениях педагогического
процесса было достигнуто преподавателями меха-
ническим методом проб и ошибок. Однако педаго-
гическая практика показывает, что механический
метод обучения (формирование необходимых зна-
ний, навыков и умений) начинающих преподавате-
лей путем проб и ошибок расточителен по времени
и не до конца осознанный относительно совершения
успешных и ошибочных действий. По этой причине,
преподаватели все еще не могут полностью преодо-
леть некоторые затруднения в процессе адаптации к
специфике деятельности летного учебного заведения
в результате чего просто ломают их (Рис. 5).

 

Рис. 5. Слом затруднения  преподавателя экономичес-
кого профиля в процессе адаптации к специфике дея-

тельности летного учебного заведения
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4. Системно-моделирующий этап – развитие
способностей преподавателя быстро и сознательно
анализировать педагогическую ситуацию, актуали-
зировать педагогические знания, навыки и умения,
учитывая авиационную специфику деятельности
вуза в своей работе, в способности на основе науч-
ных знаний точно ориентироваться в сложившейся
педагогической ситуации, в умении быстро на нее
реагировать и решать возникающие педагогические
проблемы, т.е. в умении оптимально организовать
педагогический процесс.

На этом этапе достигается определенный уро-
вень профессиональной готовности, который явля-
ется результатом профессионального становления
личности преподавателя.

Однако в случае с начинающим преподавате-
лем возникает противоречие, а именно: от уровня
профессиональной готовности зависит результатив-
ность педагогической деятельности начинающего
преподавателя [8, С. 9].

Другими словами, профессиональная готов-
ность как один из существенных факторов (которая
отсутствует у начинающего педагога) является усло-
вием быстрой и успешной адаптации к специфике
деятельности летного учебного заведения.

Так, О.Г. Мороз [8, С. 9-10] представляет про-
фессиональную готовность в виде системы, которая
включает:

1) психологическую готовность – потребность
в педагогической деятельности, в специальных зна-
ниях; внутреннее восприятие требований этой дея-
тельности);

2) теоретическую подготовленность к педаго-
гической деятельности – наличие глубоких знаний
основ наук, соответствующий уровень подготовки в
определенной области знаний;

3) практическую готовность к профессии пре-
подавателя – умение планировать и организовывать
учебно-воспитательную работу с обучаемыми; уме-
ние применять знания, навыки и умения на практи-
ке; совершать индивидуальный подход к обучаемым;

4) общую культуру преподавателя;
5) педагогические способности, которые вклю-

чают в себя такие компоненты, как педагогическую
наблюдательность, требовательность, педагогический
такт, организаторские способности;

6) профессионально-педагогическую направ-
ленность личности преподавателя.

Очевидно, что у преподавателя экономичес-
кого профиля на этапе «вхождения в педагогичес-
кую профессию» отсутствует вышеуказанная про-
фессиональная готовность к эффективной работе в
летном учебном заведении.

Вторым существенным и системообразую-
щим фактором является специфика летного учебно-
го заведения, которая инициирует процесс адапта-
ции начинающих преподавателей экономического
профиля к новым условиям трудовой деятельности.

Постоянная модернизация авиационной техни-
ки, экономическая обоснованность авиационных про-

ектов, создания воздушных маршрутов, а также учет
психологических особенностей обучаемых, форми-
рование педагогических способностей, разработка
новых технологий обучения, включение элементов ис-
следовательской деятельности в работу преподавате-
ля экономического профиля настоятельно диктуют
необходимость формирования педагогических усло-
вий для прохождения успешной адаптации к профес-
сиональной деятельности в летных учебных заведени-
ях и научного осмысления этого феномена.

Выводы.
Для того чтобы успешно разрешить противо-

речия профессиональной адаптации преподавателей
экономического профиля в летных учебных заведе-
ниях необходимо иметь четкое представление о том,
как происходит этот процесс. При изучении профес-
сиональной адаптации начинающих преподавателей
экономического профиля мы пришли к следующим
выводам:

- цель профессиональной адаптации является
важнейшим условием, обеспечивающим успешное
«вхождение в профессию»;

- противоречия профессиональной адаптации
возникают между личностью преподавателя и обра-
зовательной средой и их можно разрешить при помо-
щи создания необходимых педагогических условий;

- этапы профессиональной адаптации взаимо-
связаны и взаимодополняют друг друга;

- профессиональная готовность преподавате-
ля экономического профиля является условием быс-
трой и успешной адаптации к специфике деятельно-
сти летного учебного заведения;

- специфика деятельности летного учебного
заведения инициирует процесс адаптации начинаю-
щих преподавателей экономического профиля к но-
вым условиям трудовой деятельности.

Перспективными направлениями дальнейше-
го исследования противоречий профессиональной
адаптации являются:

- разработка основных педагогических усло-
вий поэтапного прохождения профессиональной
адаптации преподавателей экономического профи-
ля в лётных учебных заведениях на основе современ-
ных психолого-педагогических концепций;

- разработка профессиограммы преподавате-
ля экономического профиля в контексте специфики
деятельности летного учебного заведения;

- развитие авиационно-экономической куль-
туры преподавателя.
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КОМПЕТЕНТНОСТНО РЕФЛЕКСИВНЫЙ
ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ

РЕАБИЛИТОЛОГОВ

Кириллов А.Н., Томашевский Н.И., Смотров В.А.,
Гринчишин Л.А.

Горловский филиал открытого международного
университета развития человека «Украина»

Аннотация. В статье отражены педагогические аспекты по-
вышения качества учебного процесса. Предлагается к ис-
пользованию в обучении студентов и последующей профес-
сиональной деятельности реабилитологов компетентностно
рефлексивные подходы. Проблема оценивания сформиро-
ванности основных групп компетентностей принадлежит к
менее всего разработанным и наиболее важных проблем,
связанных с анализом развития и саморазвития личности.
Значительные преимущества предоставляет экспертно рей-
тинговая методика оценивания учебных достижений студен-
тов по проектно-рефлексивной технологии.
Ключевые слова: реабилитация, компетентность, рефлексия,
методика.
Анотація. Кириллов О.М., Томашевський М.І., Смотров В.А.,
Гринчишин Л.А. Компетентісний підхід рефлексії в навчанні
студентів реабілітологів. Компетентісно рефлексивний підхід
в навчанні студентів реабілітологів. В статті відображені пе-
дагогічні аспекти підвищення якості учбового процесу. Про-
понується до використання в навчанні студентів і подальшій
професійній діяльності реабілітологів компетентісно рефлек-
сивні підходи. Проблема оцінювання сформованості основ-
них груп компетентностей належить до найменше розробле-
них і найбільш важливих проблем, пов’язаних з аналізом
розвитку й саморозвитку особистості. Значні переваги надає
экспертно-рейтингова методика оцінювання навчальних до-
сягнень студентів за проектно-рефлексивною технологією.
Ключові слова: реабілітація, компетентність, рефлексія, ме-
тодика.
Annotation. Kirillov A.N., Tomashevskiy N.I., Smotrov V.A.,
Grinchishin L.A. Competent reflection approach is in teaching
of students of rehabilitation. Competent and reflective approach

in training of rehabilitator students. In article are reflected
pedagogical aspects of improvement quality of educational
process. Competent and reflective approaches are offered to
use in training of students and in the subsequent professional
work of rehabilitator. The problem of an estimation of forming
of basic groups competent belongs to less all designed and the
most important problems connected to analysis of development
and self-development of the person. Appreciable advantage the
expert rating procedure of an estimation of educational
reachings of students on design - reflexive technology gives.
Key words: rehabilitation, competence, reflection, method, perfection.

Введение.
Процесс становления национальной высшей

школы Украины характеризуется поисками таких пе-
дагогических технологий, которые максимально спо-
собствовали бы формированию социально активной,
творческой личности, способной для самостоятель-
ной регуляции собственной жизнедеятельности.

Реформирование высшего образования в со-
ответствии с требованиями Болонского процесса
предусматривает методологическую переориента-
цию процесса учебы на развитие личности студента,
формирования его основных компетентностей.

Одним из основных заданий современного
образования в Украине есть подготовка молодого
человека к моральному и профессиональному оп-
ределению в системе общественных отношений, к
самостоятельному самоопределению взаимоотно-
шения с динамическим миром профессионального
труда. Потому большое значение уделяется способ-
ности преподавателя помочь студенту осознать и
развить свои способности, личностные качества и, в
первую очередь, те качества, которые необходимы
для его личностной и профессиональной реализации.
Инновационным направлением повышения качества
учебно-воспитательного процесса в учебных заве-
дениях образования - есть технологический подход к
учебе, главными преимуществами которого являет-
ся полное управление учебным процессом, воссоз-
дание всех учебных действий, оперативная обратная
связь и коррекция учебного процесса.

Современный преподаватель ВУЗа должен
владеть педагогическими технологиями и уметь их
внедрять в учебный процесс для его последующего
совершенствования. «Педагогическая технология –
это комплексный, непрерывный процесс, который
охватывает людей, идеи, средства организации дея-
тельности из анализа проблем, которые относятся ко
всем аспектам усвоения знаний», - так определяет
сущность педагогической технологии Ассоциация
научных работников по педагогическим коммуни-
кациям и технологиям (США) [1].

В литературе выделяется следующие класси-
фикации образовательных технологий:

· по ведущему фактору психического разви-
тия (биогенные, социогенные, психогенные, идеа-
листические);

· по научной концепции усвоения опыта (ас-
социативно рефлекторные, суггестивные, нейролин-
гвистического программирования и др.); ориента-
ции на личностные структуры (информационные,
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операционные, эмоционально-моральные, эвристи-
ческие, саморазвития и др.);

· по характеру содержания образования
(учебные, воспитательные, общеобразовательные,
светские, религиозные, предметные, профессиональ-
но ориентированные, гуманитарные, технократичес-
кие, отраслевые и др.);

· по типу организации и управления познава-
тельной деятельностью (лекционное обучение, кон-
сультативное, с помощью технических средств, само-
стоятельная работа, групповое, дифференцированное,
компьютерное обучение, монодидактические систе-
мы, творческого, суггестивного, превентивного, про-
ектного, концентрированного обучения, классно-
урочная Я.А. Коменского и др.);

· по отношению к ученику (авторитарные, лич-
ностно-ориентированные, сотрудничества, гуманно-
личностные, свободного воспитания и др.);

· по названию методов, способов, средств
обучения (догматичные, репродуктивные, развива-
ющие, саморазвития, коммуникативные, диалоговые,
игровые, творческие и др.);

· по категориям учебных дисциплин: массо-
вые, углублённого обучения, компенсаторного, адап-
тивного, педагогической деятельности с имеющими
отклонения (трудными, одарёнными).

Классификации современных технологий
модернизации и модификации существующих тра-
диционных систем включают:

· технологии гуманизации и демократизации
педагогических отношений: технологии на основе
эффективности организации и управления процес-
сом учебы: дифференциальное обучение, програм-
мируемое обучение; технологии индивидуализации
обучения, теория поэтапного формирования ум-
ственных действий, перспективно опережающее
обучение с использованием опорных схем при ком-
ментирующем управлении, групповые и коллектив-
ные способы учебы, информационные, компьютер-
ные, игровые педагогические технологии и др.;

· педагогические технологии на основе мето-
дического совершенствования и дидактичного ре-
конструирования учебного материала: укрупнение
дидактичных единиц, технология проектирования
учебного процесса и др.;

· природоцелесообразные технологии (методы
народной педагогики);

· альтернативные технологии: технология ран-
него умственного развития Г. Монтессори, школа
Л.Н. Толстого, технология полного усвоения и др.;

· авторские технологии, школы: педагогика со-
трудничества; технология развивающего обучения,
направленная на развитие творческих качеств лич-
ности), технология интенсификации учебы на осно-
ве схемных и знаковых моделей учебного материала,
где используются принципы составления опорных
конспектов, технология урока группового контроля;
технология коллективного способа учебы, работа с
текстами учебника; технология личностно ориенти-
рованной обучения и др.;

· интерактивные технологии (организация по-
знавательной деятельности, которая предусматрива-
ет создать комфортные условия учебы, за которых
каждый ученик чувствовал свою успеваемость, ин-
теллектуальную возможность), модульно-рейтинго-
вая система обучения и контроля учебной деятель-
ности, компьютерные системы и др.

Используя новейшие технологии и их моди-
фикации в педагогической деятельности преподава-
тель повышает качество учения студента, способству-
ет приобретению им достаточно знаний, умений и
навыков для профессиональной деятельности.

Современная модернизация и модификация
учебного процесса помогает студентам стать само-
стоятельными в разных сферах деятельности, созда-
ёт условия для их самореализации, саморегуляции,
социальной зрелости. Решение этой цели обеспечи-
вается преимуществами личностно ориентирован-
ной учебы, ориентиром для оценки результатов ко-
торой, являются не образовательные стандарты и
нормативы, а степень личностного образовательно-
го роста. Контролируется, при этом, не степень дос-
тижений заданных результатов, а творческое откло-
нение от них[2].

Работа выполнена по плану НИР Горловского
филиала открытого международного университета
развития человека «Украина».

Формулирование целей работы.
Цель работы - исследовать классификации,

характеристики образовательных технологий. Обоб-
щить достижения в педагогической науке и практике.
Изучить возможности внедрения в учебный процесс
современных модернизаций и модификаций методов,
способов, средств обучения студентов реабилитоло-
гов в условиях кафедры физической реабилитации.

Результаты исследований.
Заслуживает внимания внедрение личностно

ориентированной системы обучения, с использова-
нием компетентностно рефлексивного подходов в
учебно-воспитательный процесс, кафедрой физичес-
кой реабилитации Горловского филиала открытого
международного университета развития человека
«Украина» [3,4,5].

 Современное образование для человека – это
воспитание ответственной личности, которая способна
к самообразованию и саморазвитию, умеет критически
мыслить, прорабатывать разнообразную информацию,
использовать приобретенные знания и умения для твор-
ческого решения проблем, стремится изменить на луч-
ше свою жизнь и жизнь своей страны. С целью реализа-
ции таких существенных изменений в образовании
Украины утвержден Государственный стандарт высше-
го образования, который есть, кроме того, средством
оценивания формирования разных видов компетентно-
стей учеников [2].

На достижение нового образовательного ре-
зультата учебной деятельности студентов, наиболее
приемлемой базой показана технология личностно
ориентированного обучения, основанная на компе-
тентностно рефлексивном подходе [6].
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Личностно ориентированный подход – это
методологическая направленность в педагогической
деятельности, что позволяет с помощью опоры на
систему взаимозависимых понятий, идей и спосо-
бов действий обеспечивать и поддерживать процес-
сы самого проявления, саморазвития и самореали-
зации личности студента ,  развития его
индивидуальности.

Компетентность – это определена сумма
знаний у лица, которые позволяют ему судить о чем-
либо, выражать убедительное, авторитетное мнение.
Компетентный – это знающий, сведущий в опреде-
ленной области; имеющий право по своим знаниям
или полномочиями делать или решать что-либо, су-
дить о чем-либо (Словарь иностранных слов, К.,1951).

Определение уровня учебных достижений сту-
дентов является особенно важным ввиду того, что учеб-
ная деятельность в конечном итоге должна не просто
дать человеку сумму знаний, умений и навыков, а сфор-
мировать ее компетентность как общую способность,
которая базируется на знаниях, опыте, ценностях, спо-
собностях, приобретенных благодаря учебе.

 Научные работники определяют разные виды
компетентностей.

 Советом Европы было принято определение
пять ключевых компетентностей, которыми „могут
быть оснащены молодые европейцы”:

1 - политические и социальные компетентности;
2 - компетентности, связанные с жизнью в ус-

ловиях существования разных культур в обществе;
3 - компетентности, связанные с овладением

устной и письменной коммуникацией;
4 - компетентности, связанные с ростом ин-

форматизации общества;
5 - возможность учиться в течение жизни, в

качестве основы непрерывной учебы.
 В содержание Государственного стандарта

высшего образования в Украине заложены требова-
ния до формирования образовательных компетент-
ностей, которые можно объединить в три основных
группы компетентностей:

1. компетентности личности, как субъекта де-
ятельности, общения: (личностные, обеспечения здо-
ровья, ценностной ориентации в мире; ценностей
культуры, науки, производства; истории цивилиза-
ции, религии); компетентности самосовершенство-
вания; овладение культурой родного языка, иност-
ранным  языком; компетентности
гражданственности, соблюдения прав и обязаннос-
тей гражданина.

2. компетентности взаимодействия человека с
другими людьми (социальные): компетентности со-
циального взаимодействия с обществом, коллекти-
вом, семьей, друзьями; толерантности; социальной
мобильности; компетентности в общении; знаний и
соблюдения традиций, ритуала, этикета.

3. компетентности деятельности человека (де-
ятельностные): компетентности познавательной дея-
тельности; исследование; интеллектуальной деятель-
ности; компетентности деятельности; ориентация в

разных видах деятельности; компетентности инфор-
мационных технологий [2].

В основе формирования компетентностей ста-
вится задача развития универсальных умений: позна-
вательных, деятельностных и коммуникативных

Личностно ориентированная технология широ-
ко использует метод рефлексии. Работа с повседнев-
ным сознанием человека невозможна без опоры на
рассуждение студента, полное сомнений и колебаний.
Педагог сам должен демонстрировать образцы реф-
лексии по поводу организации собственного мышле-
ния: передавать не только готовые образцы правиль-
ных решений, выводов, но и показать, как он этого
достигал. Сдвиг акцентов от полученного результата
на рефлексию процесса его достижения – отличитель-
ная черта личностно ориентированного образования
по проектно-рефлексивной технологии [8].

 В соответствии с этим изменяются и подходы
к оцениванию учебных результатов. Оценивание дол-
жно основываться на позитивном принципе, кото-
рый, прежде всего, предусматривает учет уровня
достижений студента, а не степени его неудач. Оце-
нивание стимулирует учебную деятельность, соци-
альную активность студента, контролирует и учит.
Творческий рефлексивный характер деятельности,
поэтапно на базе наблюдения, самоанализа, само-
контроля и самооценки формирует и развивает са-
мосознание студента [6,7].

Выводы.
Современная школа должна помочь студентам

стать самостоятельными в разных сферах деятельно-
сти, создать условия для их самореализации, саморе-
гуляции, социальной зрелости. Достижение этой цели
обеспечивается преимуществами личностно ориен-
тированной обучения, ориентиром для оценки ре-
зультатов, учебы которого являются не образователь-
ные стандарты и нормативы, а степень личностного
образовательного роста. И проверяется не степень
достижений внешних заданных результатов, а твор-
ческое отклонение от них. Объем личностного твор-
чества студента в учебном процессе не должен быть
меньше объема минимальных образовательных стан-
дартов.

Проблема оценивания сформированности
основных групп компетентностей принадлежит к
менее всего разработанным и наиболее важных про-
блем, связанных с анализом развития и саморазви-
тия личности.

Значительные преимущества предоставляет
экспертно рейтинговая методика оценивания учеб-
ных достижений студентов по проектно-рефлексив-
ной технологии.

Малые или большие достижения при созда-
нии ситуации успеха предоставляют студенту воз-
можность самоутверждения и открывают простран-
ство последующего его личностного роста.

Поиск эффективных технологий, систем, спо-
собов и методов педагогической деятельности со сту-
дентами, будущими реабилитологами, на кафедре
физической реабилитации, продолжается.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ВВЕДЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
ДИСЦИПЛИНЫ, НАПРАВЛЕННОЙ

НА ОБУЧЕНИЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

Кисиленко Е.А.
Национальный университет физического

воспитания и спорта Украины

Аннотация. В данной работе практически доказана необхо-
димость введение учебной дисциплины, которая направлена
на привитие инженерных навыков для конструирования уже
существующих или собственных технических устройств. Для
создания собственных технических устройств нужно иметь
творческие способности и инженерные навыки. Этому не-
обходимо учить. Иначе лишь незначительная часть выпуск-
ников спортивных и педагогических высших учебных заве-
дений начнут в своей тренерской деятельности использовать
технические устройства.
Ключевые слова: технические устройства, конструирование,
учебная дисциплина.
Анотація. Кісіленко К. Обґрунтування необхідності введення
до учбового процесу дисципліни, що напрямлена на навчання
конструювання технічних пристроїв. В даній роботі практич-
но доведена необхідність введення учбової дисципліни, що має
спрямованість на прищеплення студентам інженерних навичок
для конструювання вже існуючих або власних технічних при-
строїв. Для створення власних технічних пристроїв потрібно
мати творчі здатності й інженерні навички. Цьому необхідно
вчити. Інакше лише незначна частина випускників спортивних
і педагогічних вищих навчальних закладів почнуть у своїй тре-
нерській діяльності використати технічні пристрої.
Ключові слова: технічні пристрої, конструювання, учбова
дисципліна.
Annotation. Kisilenko. K. Substantiation necessity of introduction
of study discipline that directed on teaching of constructing of

technical devices in the educational process. In the given work is
proved a necessity of practical introduction of educational
discipline which is directed on teaching to engineering skills for
constructing of already existent or own technical devices. For
building own technical devices it is necessary to have creative
abilities and engineering skills. It is necessary for this to learn.
Otherwise only insignificant part of graduates of sports and
pedagogical higher educational institutions will start to use in the
trainer’s activity technical devices.
Keywords: technical devices, constructing, educational discipline.

Введение.
Профессиональная подготовка учителя физи-

ческой культуры осуществляется в процессе изуче-
ния психолого-педагогических, медико-биологичес-
ких и специальных дисциплин. Каждая из учебных
дисциплин имеет свой предмет изучения и объект
исследования. Однако профессиональная деятель-
ность учителя физической культуры требует исполь-
зования совокупности интегрированных знаний и
умений из разных отраслей наук. Ряд специальных
учебных дисциплин направленных на обучение на-
выкам тренерской и преподавательской деятельнос-
ти (обучение и совершенствование технических эле-
ментов, развитие физических качеств и т.д.).

В законах Украины: «Про освіту», «Про фізич-
ну культуру і спорт», «Державній програмі розвитку
фізичної культури і спорту України», обращается вни-
мание на необходимость подготовки современных
специалистов и повышение их профессионального
уровня.

Проблеме подготовки учителя физической
культуры посвящены множество работ отечествен-
ных и иностранных авторов, таких как Л.А. Галайдюк
(1996), Л.Я. Иващенко, Н.Н. Чесноков (2001).

Совершенствование технического мастерства
спортсменов является одним из самых важных ком-
понентов тренировочного процесса, который в зна-
чительной мере обусловливает рост спортивного
результата. Техническая подготовка спортсменов
включает ряд специальных средств и методов. При-
менение данных средств и методов целесообразно
поставленным задачам и обучают студентов в выс-
ших учебных заведениях.

 В современной системе подготовке спортсме-
нов можно выделить несколько основных направле-
ний повышения технической подготовленности и ра-
ботоспособности спортсменов ,  таких как
рациональное использование известных законов био-
химии, физиологии, физики, биомеханики и разно-
образных инженерных наук.

К вышеупомянутым направлениям также от-
носятся биомеханические эргогенные средства, ко-
торые согласно классификации В.М.Платонова
(2005) разделяются на средства прямого (спортив-
ные сооружения, спортивная экипировка) и отстав-
ленного действия (автоматизированные системы
управления тренировочным процессом, гравитаци-
онные биомеханические стимуляторы, тренажер-
ные средства).

В спортивной подготовке применения вспо-
могательных технических средств способствует дос-
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тижению максимальных результатов, как на этапе на-
чальной подготовки, так и на этапе углубленной спе-
циализации. Технические приборы позволяют эф-
фективно развивать разнообразные двигательные
качества и способности, соединять совершенствова-
ние технических умений, навыков и физических ка-
честв в процессе спортивной тренировки, создавать
необходимые условия для точного контроля и управ-
ления самыми важными параметрами тренировоч-
ной нагрузки [6].

Использование технических средств обучения
и тренировки предусматривает не механическое на-
ращивание объема тренировочных нагрузок, а ин-
тенсификацию учебно-тренировочного процесса за
счет ускоренного обучения и развития координа-
ционных качеств [2].

Одним из факторов, которые влияют на уро-
вень спортивных достижений, имеется материаль-
но-техническое обеспечение учебно-тренировоч-
ной деятельности спортсменов.  Проблемой в
подготовке высококвалифицированных волейболи-
сток, которые должны отвечать существующим ха-
рактеристикам высококвалифицированных игроков
мира, имеется интенсификация учебно-тренировоч-
ного процесса. Одним из направлений решения дан-
ной проблемы является внедрение в процесс под-
готовки спортсменов специальных тренировочных
приборов, что расширяют возможности целеуст-
ремленного управления изменением характеристик
спортивных упражнений, которые совершенствуют-
ся на основе воссоздания движений в специально
созданных искусственных условиях [5].

Внедрение технических средств обучения
(ТСО) очень актуально в данный момент и в обще-
образовательных учебных заведениях. В данный мо-
мент большинство школ имеют недостаточный уро-
вень материально-технического обеспечения.
Большое количество учеников в классе (25-30) и в
спортивном зале (очень часто, что 2 класса занима-
ются в одно и то же время) показывает, что необхо-
димо интенсифицировать процесс обучения бла-
годаря внедрению в учебный процесс ТСО как для
развития технических навыков, так и для физичес-
ких качеств.

Преподаватели физической культуры в сво-
ей профессиональной деятельности должны опи-
раться на устойчивые и разносторонние знания и
педагогический опыт, как свой личный, так и его
коллег. Специализированные знания будущие педа-
гоги получают благодаря специально подобранным
учебным дисциплинам в ВУЗах.

Проблематика работы отвечает теме: 2.2.2.
«Совершенствования средств и методов технической
подготовки квалифицированных спортсменов» свод-
ного плана НИИ НУФВСУ на 2006-2010 год № гос.
регистрации: 0104U003839; индекс УДК: 796.015.134

Формулирование целей статьи.
Обосновать необходимость введение в процесс

обучения предмета или курс лекций, который будет
направлен на обучение конструирования уже суще-

ствующих или самостоятельно разработанных техни-
ческих устройств.

Результаты исследований.
Мы занимаемся разработкой технических

средств обучения (ТСО) для повышения уровня тех-
нической подготовленности волейболисток на этапе
предварительной базовой подготовки. Перед разра-
боткой данных средств было решено провести анке-
тирование среди практикующих тренеров по волей-
болу Украины и Российской федерации. Для
практического подтверждения актуальности данно-
го исследования. Было опрошено методом почтово-
го анкетирования 50 тренеров. По полученным дан-
ным подтвердилось, что внедрение технических
средств в учебно-тренировочный процесс положи-
тельно влияет на освоение и совершенствование дви-
гательных навыков. Однако всего 9 % респондентов
ответили, что сами в своей личной тренерской прак-
тике разрабатывали технические средства для повы-
шения технической или физической подготовленно-
сти своих учеников.

При анкетировании мы определили, почему
на данное время в современном учебно-тренировоч-
ном процессе почти не применяют ТСО:

· проекты тренажеров и технических устройств
сложные для самостоятельного создания (без при-
глашения инженеров);

· сложное, непонятное, накопленное сложны-
ми сроками объяснение в специальной литературе
их построения;

· опасение введения в учебно-тренировочный
процесс чего-то нового;

· недостаточное количество доступной инфор-
мации (данный ответ давали преимущественно тре-
неры из Российской федерации).

Выявили определенную закономерность:
спортсмены, тренера которых применяли в трениро-
вочном процессе ТСО, в будущем, став тренерами в
78 % случаев также применяют ТНЗ при обучении
своих учеников.

 Это наглядно можно наблюдать на графике
(рис. 1).

На данном графике мы можем наблюдать на-
глядное соответствие обращения с техническими
учебными средствами респондентов и их тренеров.
То есть тренеры, можно сказать, копируют особен-
ности учебно-тренировочного процесса собствен-
ных тренеров.

Ни один из наших респондентов, не поддер-
жал пункт, что применение технических устройств
не влияет на прирост уровня технической подготов-
ки волейболистов. Вопреки этому утверждению лишь
12 % разрабатывали собственные ТСО.

Выводы.
Для создания собственных ТСО нужно иметь

творческие способности и инженерные навыки. И
если этому не учить, то лишь незначительное коли-
чество выпускников спортивных и педагогических
высших учебных заведений, начнут в своей тренерс-
кой деятельности обучать с применением ТСО. Так
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как это уже будет зависеть от силы заинтересованно-
сти и самостоятельно приобретенных знаний моло-
дого специалиста.

Проанализировав, полученные данные мы
пришли к выводу, что в учебный процесс в высшие
учебные заведения необходимо ввести учебную дис-
циплину, цель которой – привитие навыков констру-
ирование простейших тренажеров (которые уже изоб-
ретены), а также конструирование своих собственных
технических устройств и тренажеров.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
конструирования своих собственных технических ус-
тройств и тренажеров.
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Рис 1. Сравнение применения технических средств обучения
в тренировочных процессах наших респондентов и их тренеров:

1 - применял ТСО в течение всех этапов спортивного совершенствования;
2- применял только на  начальных этапах спортивного совершенствования;
3 - применял только  на заключительных этапах спортивного  совершенствования;
4 - Вообще не применял ТСО в учебно-тренировочном процессе;
5 - применял ТСО для развития физических качеств.
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Аннотация. В статье изложен материал, касающийся вопро-
сов применения системы упражнений профессионально-при-
кладной направленности в процессе физического воспита-
ния студенток педагогического колледжа.  Составлена
профессиограмма учителя. На ее основе разработана систе-
ма профессионально–прикладной физической подготовки для
студенток педагогического колледжа. Подтверждена эффек-
тивность применения разработанной системы профессио-
нально–прикладной физической подготовки студенток.
Ключевые слова: система упражнений профессионально-
прикладной направленности, биоэлектрическая активность,
студентки, учителя начальных классов.
Анотація. Коломийцева О.Е. Професійно-прикладна фізична
підготовка студенток педагогічного вузу I-II рівня акредитації.
В статті викладені питання щодо застосування системи вправ
професійно-прикладної спрямованості в процесі фізичного ви-
ховання студенток педагогічного коледжу. Складена профессі-
ограма вчителя. На її основі розроблена система професійно-
прикладної фізичної підготовки студенток педагогічного коледжу.
Підтверджено ефективність застосування розробленої системи
професійно-прикладної фізичної підготовки студенток.
Ключові слова: система вправ професійно-прикладної спря-
мованості, біоелектрична активність, студентки, вчителя по-
чаткових класів.
Annotation.  Kolomiytseva О. Professionally-applied physical
preparation of students of pedagogical institute of higher of I-II of
level of accreditation. The question of using professionally applied
trend exercises in the process of  physical education of students of
pedagogical college are stated in the thesis. It is made professional
activity teachers. On its basis the system of professional - applied
physical preparation for students of pedagogical college is developed.
Efficacyy of application of the developed system of professional
- applied physical preparation of students is confirmed.
Key words: systems of professionally applied physical training,
physical preparation,  bioelectric activity, students, primary
school teachers.
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Ведение.
Главной целью и результатом обучения сту-

дентов высших учебных заведений I-II уровня аккре-
дитации является  формирование их готовности к про-
фессиональной деятельности. Одной из сторон
подготовки студентов к непосредственному выпол-
нению своих профессиональных обязанностей явля-
ется профессионально – прикладная физическая под-
готовка (ППФП), в процессе которой успешно
формируется умение применять потенциал физичес-
кой культуры в будущей профессиональной деятель-
ности (Р.Т.Раевский, 1985; С.А.Полиевский, 1989;
Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов, 2002).

Проблема подготовки учителя общеобразова-
тельной школы всегда была очень острой. Это связа-
но с социальными условиями жизни общества, кото-
рые постоянно изменяются и усложняются, с разными
социальными запросами, что вместе выдвигает по-
вышенные требования к формированию новой гене-
рации профессионально подготовленных учителей
(А.В.Огнистый, О.И Кривокульский, 2006). Анализ ряда
научных исследований (Л.М.Нифонтова, 1985;
М.Н.Жуков, 1993; Н.П.Неверова, 1996; М.О.Рипак, 2005)
свидетельствуют, что важными для успешной работы
педагога общеобразовательной школы являются вни-
мание и память, уровень умственной работоспособ-
ности и физической подготовленности, функциональ-
ное состояние организма, которое изменяется во
время выполнения профессиональных обязанностей.

При этом анализ литературных источников
свидетельствует, что процесс профессионально-при-
кладной физической подготовки студентов гумани-
тарных Вузов I-II уровня аккредитации является од-
ним из актуальних и мало разработанных вопросов
современной системы физического воспитания.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской
государственной академии физической культуры.

Формулирование целей работы.
Цель исследования – разработать и экспери-

ментально обосновать систему профессионально-
прикладной физической подготовки студентов педа-
гогического колледжа.

Задачи исследования:
1. На основе теоретического анализа, обобще-

ния опыта работы учителей начальных классов об-
щеобразовательных школ и педагогических наблю-
дений за их деятельностью разработать систему
профессионально – прикладной физической подго-
товки для специалистов гуманитарного профиля.

2. Определить уровень физической подготов-
ленности и развития психофизиологических качеств
студенток 15-19 лет.

3. Выявить изменения уровня физической под-
готовленности и развития психофизиологических ка-
честв под воздействием предложенной системы про-
фессионально – прикладной физической подготовки.

4. Разработать практические рекомендации для
преподавателей гуманитарных Вузов I-II уровня акк-
редитации, студентов и учителей школ по внедрению
предложенной нами системы ППФП.

Объект исследования – физическое воспита-
ние студенток педагогического колледжа.

Предмет исследования – система примене-
ния профессионально-прикладной физической под-
готовки студенток.

Методы исследований. При решении постав-
ленных задач были использованы методы исследова-
ния: теоретический анализ и обобщение научно-ме-
тодической литературы; педагогическое наблюдение;
анкетный опрос учителей начальных классов; педа-
гогический эксперимент; тестирование физических
качеств;  методы определения времени сложной зри-
тельно-моторной реакции, пространственной ориен-
тации, кистевой динамометрии, свойств внимания;
электромиографические исследования биоэлектри-
ческой активности скелетных мышц; методы мате-
матической статистики.

Работа выполнена в соответствии со Сводным
планом научно-исследовательской работы Государ-
ственного комитета молодежной политики, спорта и
туризма Украины на 2001-2005г.г. по направлению
2.1.6. “ Комплексный подход к решению задач физи-
ческого воспитания учащейся молодежи” по пробле-
ме  № 2.3.4. “Усовершенствование процесса физи-
ческого воспитания в учебных заведениях” (№
государственной регистрации 0101U006477).

Результаты исследований.
В данной статье приводятся результаты анке-

тирования учителей начальных классов и показатели
электромиографиических исследований биоэлектри-
ческой активности мышц студенток педагогического
колледжа.

С целью подбора упражнений для ППФП сту-
дентов – будущих учителей нами было проведено
анкетирование учителей начальных классов. Резуль-
таты анкетирования свидетельствуют (рис.1): из об-
щего количества опрошенных наступление умствен-
ного утомления ощущают 58,3% респондентов, при
этом этот вид утомления чаще всего встречается на 3
– 5 уроках – 51,6%.

Физическое утомление, в большинстве случа-
ев, проявляется на 4-5 уроках, о чем свидетельствует
56,6% ответов. Для контролирования учебного про-
цесса во время проведения урока учитель все 35 – 40
мин находится в положении стоя. Поэтому значитель-
ная часть учителей жалуются на утомляемость мышц
ног и спины – 46,7 та 36,7% соответственно, ощущают
напряжение в мышцах плечевого пояса 11,6% респон-
дентов. При этом 50,0%  учителей говорят об усугуб-
лении физического утомления к концу рабочего дня.

Для улучшения самочувствия учителя приме-
няют пешеходные прогулки – 41,5% и утреннюю гим-
настику – 15,9%. Результатами анкетирования также
установлено, что более 50,0% учителей выказали
желание иметь больше знаний и умений по приме-
нению физических упражнений профессионально-
прикладного характера в своей профессиональной и
бытовой жизнедеятельности.

Таким образом, изучение характера трудовой
деятельности учителей начальных классов определи-
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Рис. 1. Факторы, сопровождающие профессиональную деятельность учителя.
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ло требования к психофизической подготовленности
и умственной работоспособности студенток – буду-
щих учителей  и легло в разработку системы ППФП.

Разработка новых и усовершенствование тра-
диционных технологий физического воспитания и
оздоровления человека неразрывно связаны с уров-
нем знаний о структуре и физиологических процес-
сах в нервно-мышечном аппарате. Эти знания могут
быть углублены при помощи использования метода
электромиографии – регистрации электрической ак-
тивности скелетных мышц.

Анализ результатов первичных исследований
биоэлектрической активности скелетных мышц сту-
денток позволил констатировать, что при выполнении
упражнения с моделированной нагрузкой при удер-
жании исходного положения (стоя, наклон туловища
вперед) амплитуда колебаний в широчайшей мышце
спины составила 227,3 мкВ. После 10-ти сек выполне-
ния упражнения и в момент вынужденного отказа
амплитуда колебаний достоверно выросла соответ-
ственно на 12,45% и 22,42% от исходного уровня (р <
0,001). Время выполнения упражнения с моделиро-
ванной нагрузкой (удержание предложенной нагруз-
ки весом 75% от максимальной – 43,3гк с помощью
станового динамометра) составило, в среднем, 42,6с.

В двуглавой и трехглавой мышцах плеча на
фоне удержания исходного положения (рука отведе-

на в сторону, удержание гири весом 2кг) амплитуда
колебаний составила 126,32 и 87,69 мкВ соответствен-
но. В момент прекращения выполнения упражнения
(десятикратное сгибание-разгибание предплечья с
весом 2кг) достоверно выросла, соответственно на
51,14% и 24,17% от исходного уровня (р < 0,001). Сле-
дует отметить, что при всех моментах влияния на-
грузки амплитуда колебаний в двуглавой мышце пле-
ча больше, чем в трехглавой.

В четырехглавой и двуглавой мышцах бедра в
начале выполнения упражнения (удержание «угла»
сидя без опоры на спину) амплитуда колебаний со-
ставила соответственно 123,76 мкВ и 81,08 мкВ. Пос-
ле 10-ти секунд удержания «угла» она достоверно
выросла на 30,10%  и 29,66% соответственно, а в мо-
мент прекращения работы на фоне выраженного
утомления выросла соответственно на 35,93% и
54,35% от исходного уровня (р < 0,001). Таким обра-
зом, как в начале, так и в конце выполнения нагрузки
в четырехглавой мышце бедра зафиксирована боль-
шая амплитуда колебаний, чем в двуглавой. Показа-
тель статической выносливости, определяемый как
время удержания «угла» составил, в среднем, 38,4 с.
На наш взгляд значительный рост амплитуды колеба-
ний в широчайшей мышце спины и мышцах бедра
уже после 10-ти сек выполнения упражнений с мо-
делированной нагрузкой может свидетельствовать об
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их быстрой утомляемости, и как следствие – неопти-
мальном функциональном состоянии. Незначитель-
ные показатели статической силы и выносливости
этих мышц могут свидетельствовать о том, что сту-
дентки не в состоянии мобилизировать свои воле-
вые усилия для преодоления утомления, а также о
том, что сила самих мышц недостаточно развита и
этот факт требует внимания со стороны преподава-
телей физического воспитания.

Нами был проведен корелляционный анализ
для определения взаимосвязи показателей развития
отдельных физических качеств и биоэлектрической
активности исследуемых мышц. Анализируя полу-
ченные данные, удалось установить слабую отрица-
тельную взаимосвязь между показателями статичес-
кой выносливости мышц спины (время удержание
заданной нагрузки) и биоэлектрической активности
широчайшей мышцы спины в начале (r1) и после 10-
ти с выполнения работы (r2), r1=-0,21; r2=-0,48, при
р>0,05. Установлена отрицательная взаимосвязь меж-
ду показателями статической выносливости мышц
бедра (время удержания «угла») и показателями био-
электрической активности четырехглавой мышцы
бедра после нагрузки: r=-0,29, при P>0,05. Обнаруже-
на отрицательная взаимосвязь между показателями
прыжка в длину с места и показателями ЭМГ актив-
ности четырехглавой мышцы бедра вначале и после
10-ти с выполнения нагрузки соответственно: r=-0,60;
r=-0,37,  при р>0,05.

Эксперимент проводился на протяжении учеб-
ного года. Во время его проведения в эксперимен-
тальных группах проводились следующие формы
занятий в режиме дня: утренняя гимнастика, физкуль-
турные минутки, физкультурные паузы, самостоя-
тельные занятия ППФП. Все упражнения, которые
применялись в этих формах, были знакомы, а изуче-
ние их проходило на учебном занятии по физическо-
му воспитанию комплексного характера. По ходу
выполнения данных упражнений обязательно сооб-
щались теоретические сведения о возможности при-
менения их в учебной и повседневной жизни студен-
та. В комплексы утренней гимнастики, которые
выполнялись непосредственно перед началом заня-
тий, входили упражнения: ходьба на месте (можно
не отрывая носки от пола с активным движением рук,
1 – 1,5 мин); на потягивание (2 упражнения по 6 – 8
повторений); упражнения для мышц плечевого по-
яса и спины (различные варианты отведения рук,
сведения – разведения плеч, наклонов, круговых дви-
жений тазом, 3 – 4 упражнения по 5 – 6 повторений);
упражнения для мышц ног (приседания, отведения
ног, прыжки, 2 – 3 упражнения по 5 – 6 повторений);
упражнения на внимание (игры типа «Запретное дви-
жение», «Трава, кусты, деревья»); завершался комп-
лекс дыхательными упражнениями (1 – 2 упражне-
ния с повторением 2 – 3 раза); включались также
упражнения для глаз; гимнастика для лица. Общая
продолжительность утренней гимнастики доходила
до 10 – 15мин. В учебном занятии комплексного ха-
рактера 20 мин отводилось для выполнения упраж-

нений профессионально-прикладного характера. Эти
упражнения подбирались в соответствии с профес-
сиограммой учителя. Использовались упражнения
на развитие статической силы и выносливости мышц
спины и брюшного пресса (поочередное и одновре-
менное поднимание ног и туловища в положении
лежа на спине и их различные модификации; то же
лежа на животе; упражнения с гантелями, резиновы-
ми жгутами, гимнастическими скамейками; упраж-
нения с фиксацией различных статических положе-
ний, например, удержание «угла» в положении виса;
упражнения с «надавливанием» на что-либо). Дози-
ровка: упражнения с удержанием положения или
надавливанием на что-либо выполнялись 5 – 6 с при
развитии общей силы и 10 – 12 с при развитии сило-
вой выносливости двумя – тремя сериями по 4 – 6
упражнений; количество повторений в упражнени-
ях с преодолением собственной силы тяжести начи-
налось с максимально возможного, каждые две не-
дели прибавляя,  по возможности,  два  раза .
Использовались упражнения для развития силы
мышц верхнего плечевого пояса и ног (упражнения
с сопротивлением партнера; различные приседания,
приседания с выпрыгиваниями, наклоны с предме-
тами и без; сгибание-разгибание рук в висе на низ-
кой перекладине; сгибание-разгибание рук в упоре
лежа; сгибание – разгибание рук в локтевых суставах
с гантелями, резиновыми жгутами; одновременное
и поочередное поднимание гантелей с заведением
за голову; круговые движения кистями с гантелями
и т.д.). Дозировка: упражнения с преодолением соб-
ственной силы тяжести выполнялись, начиная с мак-
симально возможного количества, прибавляя каж-
дые три недели, по возможности, по два раза;
упражнения с предметами выполнялись 10 – 15 раз
по два подхода в каждом из 2 – 3 упражнений. Для
улучшения функционального состояния кардио –
респираторной системы применялись дозированная
ходьба, бег на средние дистанции с возможностью
перехода на ходьбу, дыхательные упражнения. При-
менялись упражнения, способствующие оттоку кро-
ви к головному мозгу (предлагалось подняться на
носки и резко опуститься на пятки; общеразвиваю-
щие упражнения в положении сидя и лежа); упраж-
нения на раздражение вестибулярного аппарата (бег
с изменением направления движения, с наклоном
вперед по свистку; прыжки с поворотами на 90 –
360?; наклоны головы с открытыми и закрытыми гла-
зами, удержание заданных поз с закрытыми глаза-
ми); упражнения на внимание. В комплексы физкуль-
турных минуток включались упражнения на снятие
«острого утомления» с мышц шеи, спины, кистей
рук, а также упражнения, способствующие притоку
крови к головному мозгу, самомассаж. В самостоя-
тельных занятиях использовались те же упражнения,
что и в основной части аудиторного занятия, только с
большим объемом нагрузки.

После проведения педагогического экспери-
мента было выявлено статистически достоверное
уменьшение амплитуды колебаний на десятой секун-
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де выполнения упражнения с моделированной на-
грузкой в широчайшей мышце спины, четырехгла-
вой и двуглавой мышцах бедра, а также в начале вы-
полнения упражнения в трехглавой мышце плеча (р
< 0,05 – 0,001). Кроме этого меньшая амплитуда коле-
баний была зафиксирована после выполнения уп-
ражнения в мышцах плеча (р < 0,05 – 0,001).

Максимальное время выполнения работы
(удержание веса 75% от максимального – 51,0 кг) для
мышцы спины составил, в среднем, 58,5 с. При этом
обе величины достоверно увеличились в сравнении
с первичными данными (р < 0,05 – 0,001). Достовер-
но увеличился показатель статической выносливос-
ти мышц бедра и составил, в среднем, 51,09 с (р <
0,05). Таким образом, под влиянием примененной
нами системы упражнений профессионально-при-
кладной направленности студентки стали выполнять
упражнения с предложенной моделированной на-
грузкой при меньшей биоэлектрической активности
мышц, что говорит об улучшении функционального
состояния мышц, которые исследовались.

После проведенного нами эксперимента тен-
денция корреляционной взаимосвязи изменилась.
Между показателями поднимания туловища в сед за
1мин и ЭМГ активностью широчайшей мышцы спи-
ны вначале (r1)и после 10-ти с работы (r2) появилась
отрицательная взаимосвязь: r1=-0,22; r2=-0,52, при
р>0,05, что не наблюдалось до эксперимента. Сохра-
нилась слабая отрицательная взаимосвязь между
показателями статической выносливости мышц спи-
ны (время удержания заданной нагрузки) и ЭМГ ши-
рочайшей мышцы спины вначале нагрузки: r=-0,22,
при р>0,05. После эксперимента отрицательная вза-
имосвязь уменьшилась между результатами прыж-
ков в длину с места и ЭМГ активностью четырехгла-
вой мышцы бедра вначале нагрузки r=-0,47, и после
10-ти с работы r=-0,28, при р>0,05. Также после экс-
перимента усилилась отрицательная взаимосвязь
показателей статической выносливости мышц бедра
с биоэлектрической активностью четырехглавой
мышцы бедра после нагрузки: r=-0,60, при р<0,05.

Выводы.
Проведенные исследования позволили соста-

вить профессиограмму учителя и на ее основе разра-
ботать систему профессионально – прикладной фи-
зической подготовки для студенток педагогического
колледжа. Исследованиями подтверждена эффектив-
ность применения разработанной нами системы про-
фессионально – прикладной физической подготовки
студенток, что позволяет рекомендовать преподавате-
лям физического воспитания, студенткам, а также учи-
телям дополнять различные формы занятий предло-
женными нами физическими упражнениями
профессионально – прикладного характера.

Перспективы дальнейших исследований пред-
полагают проведение факторного анализа профес-
сиональной деятельности студенток, совершенство-
вание системы ППФП студенток педагогического
колледжа и изучение возможностей ее применения
для студентов других учебных заведений.
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РЕСУРСИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ У
ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ МАЙБУТНІХ

ФАХІВЦІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Кошева Л.В.
Донбаська державна машинобудівна академія

Анотація. У статті викладені підходи, що обґрунтовують не-
обхідність системного використання засобів фізичного вихо-
вання для формування особистісних якостей фахівця, які підви-
щують його конкурентноздатність. Засоби фізичного
виховання справляють значний вплив на формування рівня
корпоративної культури у студентському колективі й форму-
ють корпоративні якості майбутніх спеціалістів. Механізм
впливу засобів фізичного виховання на рівень корпоративної
культури має системний характер й усі системні властивості.
Ключові слова: сінергія, засоби фізичного виховання, кор-
поративна культура.
Аннотация. Кошевая Л.В. Ресурсы системного похода в фи-
зическом воспитании будущих специалистов в высшей школы.
В статье изложены подходы, обосновывающие необходимость
системного использования средств физического воспитания
для формирования личностных качеств специалиста повыша-
ющих его конкурентоспособность. Средства физического вос-
питания оказывают значительное влияние на формирование
уровня корпоративной культуры в студенческом коллективе и
формируют корпоративные качества будущих специалистов.
Механизм влияния средств физического воспитания на уро-
вень корпоративной культуры имеет системный характер и
все системные свойства.
Ключевые слова: синергия, средства физического воспита-
ния, корпоративная культура.
Annotation. Coshevaya L.V. Resources of system hike in physical
education of future specialists in high school. In clause the approaches
proving necessity of system use of means of physical training for
formation of personal qualities of the expert raising its competitiveness
are stated. Agents of physical training render appreciable effect on
formation of a level of corporate crop in student’s collective and
shape corporate qualities of the future specialists. The mechanism of
effect of agents of physical training on a level of corporate crop has
systemic character and all systemic properties.
Key words: synergy, facility of physical education, corporative culture.

Вступ.
Високий рівень вимог до сучасних фахівців,

продиктований ринковими умовами, викликає не-
обхідність використання значних резервів як особис-
тості фахівця, так і виробничого колективу фірми -
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роботодавця. Пошук таких резервів веде до підвищен-
ня рівня психологічного, емоційного, інтелектуаль-
ного і фізичного навантажень на особистість як ос-
нову формування колективу. Конкуренція, що панує
на ринку трудових ресурсів, а також у виробничій і
іншій сферах, з кожним роком виділяє усе значнішою
ідею системного використання наявних ресурсів. Ця
ідея в даний час знаходить усе більш яскраві підтвер-
дження. Нікого сьогодні не здивує термін «синергія»,
оскільки саме в напрямку використання синергетич-
ного (синергичного) ефекту можна досягнути зрос-
тання ефекту на порядки, а не на відсотки.

У теперішній час необхідно узагальнення мож-
ливостей багатьох напрямків формування особис-
тості фахівця – як в інтелектуальній, так і в емоційній,
духовній і іншій сферах. Уявлення в тому, що основа
інтелектуальної, духовної, моральної і інших «надбу-
дов» є фізичний стан індивіда – це сучасні вимоги до
створення ефективних дидактичних підходів органі-
зації навчального процесу у вищому навчальному
закладі. Нами висунуте припущення, що фізична куль-
тура є системоутворюючим початком, що надає но-
вих можливостей у формуванні конкурентоспромож-
ного фахівця. Принцип системності припускає
наявність ефекту цілісності, тобто досягнення нової
якості об’єкта при відповідно дозованому викорис-
танні необхідних засобів. Навчальний процес, реалі-
зований у вищому навчальному закладі, уже спокон-
вічно створює цілеспрямоване інтелектуальне
середовище, у якому використання можливостей
спортивних і просто оздоровлюючих занять фізич-
ною культурою повинне сприяти новим вимогам, що
відповідають комплексному, системному використан-
ню наявних засобів. Однак саме такий підхід, коли різні
аспекти особистості, що усебічно розвивається, по-
єднуються в єдине ціле, відображене системною мо-
деллю особистості, дає надію на формування конку-
рентноздатного випускника сучасного вищого
навчального закладу. Обґрунтування концептуальних
підходів щодо створення сучасних навчальних про-
грам з фізичного виховання, які забезпечують впро-
вадження комплексної системи формування особи-
стості спеціаліста у вузі у контексті Болонського
процесу, є невідкладним завданням наших наукових
пошуків.

Фізичне виховання та масовий спорт у сфері
вищої освіти мають на меті забезпечити виховання в
студентів потреби самостійно оволодівати знаннями,
уміннями й навичками управління фізичним розвит-
ком людини засобами фізичного виховання та на-
вчання застосовувати набуті цінності в життєдіяль-
ності майбутніх фахівців.

Особливості проблематики розвитку особис-
тості виражені у таких літературних джерелах, як
[1,2,4,5,7,8,9,10 та ін.]. Характеризуючи сучасний стан
рішення цих проблем, а також великий накопичений
експериментальний і статистичний матеріал, пода-
ний різними науковими школами дослідників, мож-
на зазначити особливу значність психолого-педагог-
ічного підходу. Однак, незважаючи на наявність

сприятливих передумов, результати досліджень досі
використані недостатньо. В основному причиною є
спроба за допомогою однієї групи засобів форму-
вання особистості вирішувати різні завдання [3]. При-
кладом може бути спроба розробити спеціальну те-
орію спортивної діяльності. Саме спеціальна теорія
спортивної діяльності дозволила б сформувати цілісне
системне уявлення про психологічні передумови
високого професіоналізму в спорті та засобах його
досягнення [2]. Очевидно, що тільки узагальнений
підхід, коли можуть бути простежені взаємозв’язки
між характеристиками впливу на особистість і скла-
довими загальної системи, що впливають на форму-
вання особистісних якостей людини, дозволить отри-
мати очікуваний комплексний підхід.

Дослідження спортивної діяльності свідчать
про доцільність оцінки її впливу на якості особистості.
З позицій поставлених у праці завдань це означає, що
через удосконалення системи фізичного виховання
можна забезпечити розвиток особистісних якостей
того, кого виховують. При цьому дуже важливим є
оцінка цих якостей з позицій цільових настанов і
ціннісних орієнтирів. Останнє становить сукупність
характерних ознак корпоративної культури.

Викладене вище дозволяє окреслити основні
контури особистісно-діяльнісної концепції самореа-
лізації особистості. Ії основні риси [3]:

· усвідомлення неможливості підготовки про-
фесіонала високого класу без досягнення фізичного
і психічного здоров’я;

· орієнтація на основні принципи корпоратив-
ної культури;

· розгляд критеріїв професіоналізму як висо-
кого рівня досягнень, так і професійного довголіття,
збереження фізичного і психічного здоров’я, благо-
получчя життєвого шляху;

· введення до кола умов професійної самореа-
лізації не тільки освоєння кола професійних завдань,
але й характеру їх взаємодії з принципами корпора-
тивної культури середовища;

· розгляд істотним регулятором професійної
самореалізації мотивації праці та програми кар’єр-
ного зросту.

Таким чином, дослідження розвитку особис-
тості у процесі безперервної освіти засобами фізич-
ної культури, виявлення ефективних підходів до її
формування дозволяють запропонувати дидактиці
вищої школи нові орієнтири для діяльності, що спря-
мована на формування особистості засобами фізич-
ної культури.

Фізична культура вимагає високого профес-
ійного рівня організаторів і виконавців процесу фізич-
ного виховання, оскільки спрямованість їх діяльності
стосується життєво важливих параметрів фізичного і
психологічного стану людини протягом усього пері-
оду процесу безперервної освіти. Це набуває особ-
ливого значення в умовах концепції освіти протягом
усього життя людини.

За всю різноманітність підходів до побудови
концепцій фізичного виховання, фізкультурної осві-
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ти і фізкультурного виховання, організації цих про-
цесів, ступеня їх регламентованості або лібералізації
у нашій науковій спілці встановлюється важлива па-
радигма пріоритету людини, особистості в процесі
освоєння фізкультурних цінностей. Пріоритет вибо-
ру форми фізкультурного удосконалення, його цілей
розглядається як одне з найважливіших умов гумані-
зації процесу формування особистості, введення до
нього власного потенціалу розвитку студента, його
мотиваційної сфери. Останнє слід розглядати як най-
важливішу складову майбутньої адаптації випускни-
ка вузу до умов конкретного підприємства, де він буде
працювати, а також до корпоративної культури, що
склалася на підприємстві.

За нашого часу у представників різних науко-
вих шкіл склалась достатньо обґрунтована система
загальних підходів, яка полягає в тому, що фізичне
виховання молоді повинно ґрунтуватися на індиві-
дуальних фізичних і психічних передумовах до того
чи іншого виду спортивних занять. Однак такий
підхід є недостатнім з позицій поставлених до ви-
пускника вузу вимог майбутнього місця роботи
спеціаліста. Інакше кажучи, з одного боку фізичне
виховання стає інструментом розвитку фізичних і
психічних властивостей особистості, що вже сфор-
мувались переважно у студента або можуть бути
найбільш легко сформовані; а з іншого боку – май-
бутнє місце роботи випускника, маючи свою сис-
тему цінностей і свою корпоративну культуру, зму-
шує його адаптуватися і максимально ефективно
виявляти свої професійні якості.

Настав новий етап у розвитку науки про
фізичне виховання у вищій школі, що потребує гар-
монізації з спеціальною підготовкою, умовами на-
вчання, з особливостями майбутньої фірми, на якій
буде працювати спеціаліст. Більш того, належить ви-
користовувати замість слова „підприємство” слово
„фірма” у контексті наших уявлень про корпоратив-
ну культуру і систему цінностей фірми. Гармоніза-
ція фактично стосується цінностей спеціаліста і
фірми, а також здатності випускника вузу забезпе-
чувати ці цінності.

Робота виконана за планом НДР Донбаської
державної машинобудівної академії.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи полягає в обґрунтуванні інтег-

рування фізичної культури й фізичного виховання як
засобу її досягнення у процес підготовки конкурент-
ноздатних спеціалістів у технічному вузі для форму-
вання сукупності ціннісних настанов майбутніх
фахівців як невід’ємних складових їх здатності відпов-
ідати корпоративній культурі фірми-работодавця.

Завдання нашого дослідження полягало в екс-
периментальному визначенні міри впливу засобів
фізичного виховання на рівень корпоративної куль-
тури студентів Донбаської державної машинобудів-
ної академії (на прикладі студентів інженерно-еконо-
мічного факультету).

Результати досліджень.
Постановка експерименту проводилась з ура-

хуванням організаційних особливостей студентсько-
го спорту, а саме:

- доступність й можливість займатися спортом
у години обов’язкових учбових занять з дисципліни
„Фізична культура”;

- можливість займатися спортом у вільний від
учбових академічних занять час у вузівських спортив-
них секціях й групах, а також самостійно;

- можливість систематично брати участь у сту-
дентських спортивних змаганнях різного рівня.

Студентам була надана можливість система-
тично займатися у групах спортивного удосконален-
ня з 12 видів спорту, абонементних групах: із загаль-
ної фізичної підготовки, атлетичної гімнастики,
баскетболу, тенісу, у фітнес-центрі академії.

Ми оцінювали рівень корпоративної культу-
ри студентів як суму виважених показників, що відоб-
ражають їх ставлення до подій у студентських колек-
тивах. Отриманий негативний вихідний рівень
корпоративної культури та результати анкетних опи-
тувань на початку навчання в академії свідчать про
те, що систематичні заняття фізичними вправами у
студентів були відсутні, також як й елементарні на-
вички здорового способу життя. А саме, студента-
ми не використовувались ні оздоровчі, ні гігієнічні
фактори, хоча на початковому етапі розвитку кор-
поративної культури вони застосовуються як до-
поміжні засоби фізичного виховання шляхом впро-
вадження у свідомість студентів  понять про
необхідність використання оздоровчих сил приро-
ди, про системне й комплексне їх застосування у
поєднанні з фізичними вправами й додержанням
гігієнічних вимог. З використанням підходів, які вис-
вітлені далі, студенти академії показали різне зрос-
тання показників корпоративної культури.

Незначне підвищення рівня корпоративної
культури спостерігається на заняттях, спрямованих
на спортивне удосконалення у вибраному виді
спорту, під час застосування вправ, що відносяться
до групи „спорт» і виконуються з максимальною
інтенсивністю з використанням змагального методу.
Така зміна рівня корпоративної культури на даному
етапі свідчить не про малу ефективність застосова-
них засобів, а про незначний обсяг контингенту
відділення спортивного удосконалення. Це студенти
спортивного учбового відділення, які показали доб-
ру загальну фізичну й спортивну підготовленість. Їх
мета – поглиблене заняття обраним видом спорту з
подальшим удосконаленням своєї майстерності. Фор-
ма проведення таких занять – урочна і вони прово-
дяться за принципом спортивного тренування.

Значне зростання рівня корпоративної куль-
тури спостерігається під час використання фізичних
вправ адаптаційної спрямованості. Нажаль, за ос-
танній час значно зросла кількість студентів з послаб-
леним здоров’ям, що не дозволяє їм займатися фізич-
ною культурою за  державною програмою. Ці
студенти віднесені до відділення АФК (адаптаційної
фізичної культури). Заняття з адаптивної фізичної
культури сприяють оптимізації психофізіологічного
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статусу студентів, підвищують інтерес до стійкого зро-
стання результатів, породжують віру в успіх й бажан-
ня бути у центрі подій, брати активну участь в уп-
равлінні спочатку у групі, а у перспективі можливість
працювати на керівних посадах.

Стабільний вплив на показник корпоративної
культури має найбільш численна група засобів фізич-
ного виховання, що включає спортивні ігри, вправи
циклічного характеру, вправи зі змінним режимом
рухової активності, які можуть застосовуватися у зо-
нах помірної й великої потужності, мають оздоров-
чо-профілактичний характер у взаємодії з гігієнічни-
ми і оздоровчими факторами. Доречно відзначити,
що ці засоби застосовуються на заняттях як в учбо-
вому, так і у спеціальному медичному відділеннях,
контингент якого складають студенти, які мають певні
відхилення у стані здоров’я. Причому в спеціально-
му медичному відділенні засоби фізичного вихован-
ня підбираються з урахуванням протипоказань для
кожного студента і виконують корегуючу й оздоров-
чо-профілактичну функцію. У цих групах навчаль-
ний процес спрямований на вирішення трьох основ-
них завдань:

- зміцнення здоров’я студентів, усунення фун-
кціональних відхилень, недоліків у фізичному розвит-
ку і фізичній підготовленості;

- використання студентами знань про харак-
тер й перебіг свого захворювання, самостійне (під
контролем викладача) складання й виконання комп-
лексів загальнорозвиваючих й спеціальних вправ,
спрямованих на профілактику хвороби;

- набуття необхідних знань з основ теорії, ме-
тодики й організації фізичного виховання.

Спрямованість занять має оздоровчо-віднов-
ний характер з використанням гігієнічних засобів й
оздоровчих сил природи. Моторна щільність занять
– невисока. В основному застосовуються циклічні
вправи з помірною інтенсивністю, причому наван-
таження регламентується індивідуально.

Найбільш значний контингент студентів у вузі
складає основне учбове відділення. Цільова спрямо-
ваність у цьому відділенні передбачає:

- всебічний розвиток студентів, підвищення
рівня їх загальної фізичної професійно-прикладної й
методико-практичної підготовленості;

- формування активного ставлення й інтересу
до занять фізичною культурою.

Заняття мають помітно виражену комплексну
спрямованість за типом ЗФП, з акцентом на вихован-
ня аеробної витривалості, тому що саме вона забез-
печує підвищення загальної фізичної працездатності
й діяльності серцево-судинної й дихальної систем.
Значну увагу тут приділяють вихованню силових й
координаційних здібностей, навчанню техніці руху у
межах як загальної, так й професійно-прикладної
спрямованості.

Великою популярністю на заняттях, як в учбо-
вому, та й у спеціальному медичному відділеннях,
користуються спортивні ігри. Традиційно спортивні
ігри класифікуються як вправи, що вимагають комп-

лексного виявлення фізичних якостей й рухових на-
вичок в умовах змінних режимів рухової діяльності,
безперервних ситуацій й форм дій. Характерною ри-
сою ігор є яскраво виражена роль рухів у змісті ігри
(бігу, стрибків, кидань, передавань й лову м’яча, опо-
ру та ін.). Рухові дії спрямовані на долання різних труд-
нощів й перешкод, що встають на шляху досягнення
цілі гри. Постійне подолання труднощів, пов’язаних з
регулярними заняттями фізичною культурою й
спортом (наприклад, боротьба із зростаючою вто-
мою, відчуття болю, страху) виховують волю, впев-
неність у собі, здатність комфортно почувати себе у
колективі.

Результати досліджень показали, що найбіль-
ший вплив на показник рівня корпоративної культу-
ри роблять фізичні вправи, що згідно з класифіка-
цією із загальноприйнятої  теорії й методики
фізвиховання належать до групи „гімнастика”, вико-
нуються у зоні субмаксимальної потужності, мають
спеціально-підготовчу спеціалізацію й спортивно-
тренувальну спрямованість. Враховуючи коливання
розумової працездатності студентів впродовж дня,
тижня, семестру можна відзначити, що заняття фізич-
ними вправами у зоні субмаксимальної інтенсивності
доступні тільки у другій половині дня після закінчен-
ня академічних занять у секціях або абонементних
групах (у нашому випадку це групи атлетичної гімна-
стики, пауерліфтінгу, загальної підготовки, фітнесу) і
не для початківців, а для тих хто впродовж тривалого
часу регулярно займається фізичними вправами в
обраному виді спорту за спеціалізацією. За біомеха-
нічними ознаками найбільш значущими виявилися
вправи змішаного характеру, що вказує на широкий
спектр застосування як циклічних, так й ациклічних
вправ в одному занятті. Це й робота на тренажерах, і
виконання різних гімнастичних комплексів і загаль-
нопідготовчих вправ.

Необхідно відзначити важливість спортивно-
тренувальної спрямованості занять, а саме, поряд з
оздоровленням можливі більш високі прагнення бра-
ти участь у спортивних змаганнях й перемагати.

Найбільше поширення отримала система си-
лових вправ – атлетична гімнастика, що користуєть-
ся великою популярністю, як серед юнаків, так й се-
ред дівчат.

Обрання конкретної позаурочної форми занять
значною мірою визначається інтересами й нахилами
тих, хто займається, й здійснюється на відміну від уроч-
ної на добровільній основі.

Позаурочні заняття проводяться як під керів-
ництвом викладачів, так й індивідуально з метою ак-
тивного відпочинку, зміцнення або відновлення здо-
ров’я, збереження або підвищення працездатності,
розвитку фізичних якостей, удосконалення рухових
навичок та ін.

Невеликі форми занять, такі, як вступна
гімнастика, фізкультпауза, фізкультхвилинка не-
обхідні, але через свою короткочасність, як прави-
ло, не вирішують завдань тренуючого й розвиваю-
чого характеру.
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Основний вплив справляють великі форми за-
нять, відносно тривалі й комплексні за змістом (на-
приклад, заняття аеробікою, шейпінгом, калланети-
кою, атлетичною гімнастикою). Саме ці форми
вирішують завдання тренувального, оздоровчого, ре-
абілітаційного й рекреаційного характеру.

Результати проведеного педагогічного експе-
рименту свідчать, що рівень корпоративної культури
студентів значно виріс при використанні зазначених
вище рекомендацій.

Висновки.
Таким чином, засоби фізичного виховання

справляють значний вплив на формування рівня кор-
поративної культури у студентському колективі й
формують корпоративні якості майбутніх спец-
іалістів. Крім того, механізм впливу засобів фізично-
го виховання на рівень корпоративної культури має
системний характер й усі системні властивості. Це
дозволяє формувати найбільш ефективні методики
впливу на рівень корпоративної культури кожного
студента й досягати найкращого результату на основі
оптимізації послідовності застосування засобів фізич-
ного виховання, і надає нових можливостей і ресурсів
у формуванні майбутнього конкурентноспромож-
ного фахівця.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем визначення
ресурсів системного підходу у фізичному вихованні
майбутніх фахівців у вищій школі.

Література
1. Агеевец В.У. Методологические и организационно-педа-
гогические факторы совершенствования управления фи-
зической культурой в современном социалистическом
обществе: Автореф. докт. дис. - М.,1986. - 55 с.

2 . Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность сис-
темного подхода. - М., 1973.- С. 80-83.

3 . Горская Г.Б. Психологическое обеспечение многолетней
подготовки спортсменов. Краснодар, 1995. - 186с.

4 . Захарова А.В., Тагиева Г.Б. Самооценка как фактор пси-
хологической готовности к школьному обучению //Но-
вые исследования в психологи,1986. - № 1.

5 . Копылов Ю.А. Система непрерывного духовно-физичес-
кого воспитания учащихся общеобразовательной школы:
Матер. междунар. научно-практ. конф. «Воспитание и
развитие личности».- М., 1997. - С. 68-69.

6 . Корпоративная культура: аспекты управления /Хает Г.Л.,
Еськов А.Л., Хает Л.Г. и др. Под общ. ред.Г.Л.Хаета. –
Донецк: «Донбасс»,2003. – 400 с.

7 . Лубышева Л.И. Концепция физкультурного воспитания:
методология развития и технология реализации //Физи-
ческая культура: воспитание, образование, тренировка,
1996.- № 1. - С. 11-18.

8 . Лях В.И., Копылов Ю.А., Малыхина Т.А. Физическое вос-
питание учащихся общеобразовательной школы: состоя-
ние, перспективы и пути реорганизации //Теория и прак-
тика физической культуры, 1998. - № 9. - С. 49-51.

9 . Матрос Л.Г. Социальные аспекты проблемы здоровья/
Отв.ред. Бородин Ю.И.; Рос.акад.спец.наук. Президиум
Сиб.отд-ния. – Новосибирск: Наука, 1992. – 158 с.

10 .Столяров В.И., Быховская И.М., Лубышева Л.И. Концеп-
ция физической культуры и физкультурного воспитания
(инновационный подход) //Теория и практика физичес-
кой культуры, 1998. - № 5. - С. 11-16.

Надійшла до редакції 01.11.2007р.

СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ЧИННИКІВ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ

ФОРМУВАННЯ У УЧНІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ПОЗИТИВНОЇ
МОТИВАЦІЇ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖИТТЯ, СИСТЕМАТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ

Кравченко В.В.
Слов’янський державний педагогічний університет

Анотація. У статті викладено питання динаміки базових мо-
тивів у школярів загальноосвітніх шкіл. Систематизовано
низку факторів, що обумовлюють ефективність методики
формування їх мотиваційної сфери у галузі фізичної куль-
тури. Обґрунтовані соціально-педагогічні зв’язки базових
чинників, що детермінують розвиток мотивованості у учнів
загальноосвітньої школи до формування здорового способу
життя, систематичних занять фізичною культурою.
Ключові слова: мотив , потреба, школярі, фізична культура,
навчальна діяльність.
Аннотация. Кравченко В.В. Структура социально-педагоги-
ческих факторов, которые предопределяют формирование у
учащихся общеобразовательной школы позитивной мотива-
ции к здоровому образу жизни и систематическим занятиям
физической культурой. В статье изложены вопросы динами-
ки базовых мотивов у школьников общеобразовательных школ.
Систематизированы факторы влияющие на эффективность
методики формирования мотивационной сферы школьников
в области физической культуры. Обоснованы социально-пе-
дагогические связи базовых факторов, которые детермини-
руют развитие мотивации у учащихся общеобразователь-
ной школы к  формированию здорового образа жизни,
систематическим занятиям физической культурой.
Ключевые слова: мотив, потребность, школьники, физичес-
кая культура, учебная деятельность.
Annotation. Kravchenko V.V. The structure of social-
pedagogical components that stipulate the formation of the
secondary school pupils positive motivation to the healthy
way of life and systematic going in for sports (physical culture).
This article contains the questions of dynamic of basic methods
at schools of general education. There are systematized factors,
which influence on the efficacy of psychological, pedagogical
processes of formation of the motivation sphere of
schoolchildren in their physical training. Scientifically grounded
social-pedagogical connections of basic components that
determine the development of the secondary school pupils
motivation to the formation of the healthy way of life and
systematic going in for sports (physical culture).
Key words: motive, necessity, schoolchildren, physical culture,
studying activity.

Вступ.
Проблема розробки та впровадження в прак-

тику сучасних ефективних технологій фізкультурно-
оздоровчої роботи, фізичного виховання школярів є
актуальною та соціально необхідною. Пов’язано це с
тим, що за останні роки в розвиток нашої держави
намітилася  негативна тенденція в функціонуванні
системи фізичного виховання школярів. Ця тенден-
ція характеризує те, що система фізичного вихован-
ня школярів існує в умовах  скудного фінансування,
кадрового забезпечення, низької мотивації у шко-
лярів до систематичних занять фізичною культурою
та спортом (В.Г. Григоренко, 1993; Л.П. Іванченко,
2003; Т.Ю. Круцевич, 1999). Без рішення викладених
питань неможливо оптимізувати існуючу систему
фізичного виховання школярів загальноосвітніх шкіл
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України. Це твердження узгоджується з результата-
ми аналізу літературних джерел по даній проблемі
[1,2,3,4,5,6,7,8].

Робота виконана у відповідності до плану НДР
Слов’янського державного педагогічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Метою даного дослідження було виявлення

фізкультурно-спортивних інтересів у старшоклас-
ників різних типів навчальних закладів загальноосвіт-
ньої школи сприяння здоров’ю (ШСЗ) і школи тради-
ційного типу (ШТТ) під впливом вербальної методики
корекції та розвитку позитивної мотивації у школярів
старшої вікової групи до занять фізичною культурою
і спортом (спеціальні лекції, бесіди, між предметні
зв’язки, конкурси, модульно-рейтингова оцінка).

 Розглядалася потрібнісно-мотиваційна харак-
теристика фізичної культури учнів старшого шкільно-
го віку. Нами також вивчалась рухова активність та
організаційно-методичні умови занять фізичними
вправами. Фізична активність школярів вивчалась по
таким педагогічним параметрам, як вид спорту, яким
займається учень; мотивація до занять; регулярність,
частота занять; тривалість одного тренування та сума
часу за тиждень, організаційні форми занять (само-
стійно вдома з батьками, у шкільній секції). Врахову-
валась також думка  учнів щодо доцільності занять
тим чи іншим видом спорту. В досліджені прийняло
участь 276 школярів (юнаки-129, дівчата-147) старшої
вікової групи м. Слов’янська ( ЗОШ № 8, 15, 21) До-
нецької області.

Школи сприяння здоров’ю працювали за екс-
периментальною програмою фізичного виховання,
котра включала вербальну методику формування  по-
зитивної мотивації у школярів до систематичних за-
нять фізичною культурою і спортом, а школи тради-
ційного типу працювали по загальноприйнятим
програмам.

Результати дослідження.
В процесі вивчення мотиваційних аспектів

поведінки школярів нами були виділені такі базові
питання як:  чи цікаво проходять уроки фізичної куль-
тури, чи подобаються їм ці уроки, чи потрібні ці за-
няття взагалі, чи є необхідність у збільшенні кількості
даних занять протягом навчального тижня. Якісній
стороні даної проблеми, також була приділена увага:
з’ясовувалися види спорту найбільш цікаві для стар-
шокласникам, якими б вони хотіли займатися у поза-
урочний час і якими видами спорту вони в основно-
му вже займаються, і, крім того, ми спробували
довідатися про причини і спонукальні мотиви мо-
лоді для занять спортом.

У результаті опитування учнів загальноосвіт-
ньої школи були отримані наступні дані. На питання:
« Чи вважаєш ти уроки фізичної культури корисни-
ми для себе?», більшість респондентів відповіло  ствер-
дно, що в процентному співвідношенні склало 80,8
%, а 15,8 % опитаних учнів сумніваються в корис-
ності даних занять і тільки 3,4 % взагалі вважають дані
заняття для себе марними. На наш погляд, це можна
пояснити тим, що велика частина учнів усвідомлює

позитивність впливу фізичних вправ на організм у
цілому і зокрема  на рівень здоров’я, рівень фізичної
підготовленості, а також на рівень фізичного розвит-
ку. Група, яка сумнівається склала 36 чоловік (14,6%),
що, швидше за все, пов’язано з недостатніми знання-
ми про позитивний вплив фізичної культури на
організм, а можливо їм просто не подобається, як
проходять дані  уроки чи діти мають деякі функціо-
нальні недоліки у фізичному розвитку і підготовле-
ності (зайва повнота, невиконання нормативних
тестів), що позначається на загальний рейтинг у класі,
і особливо на положення в класі юнаків.

Якісна сторона уроку фізичної культури стар-
шокласниками, як шкіл СЗ так і ШТТ була оцінена
високо: більше 80 % опитаних учнів дуже подобаєть-
ся та в основному подобатися, як проводяться уроки
фізичної культури. Це говорить про те, що уроки
проходять на досить високому емоційному і профес-
ійному рівнях і тому здатні викликати стійкий інтерес
в учнів, що позитивно впливає на відвідуваність да-
них занять (ЕГ – 91,3%; КГ – 86,7%).

Старшокласників, що не відвідували уроки
фізичної культури взагалі, не виявилося, група, що
рідко відвідує уроки фізичної культури склала всього
13 чоловік (5,4 %), а група, що відвідує  всі заняття
фізичної культури, склала 94,6 %, що складає значну
частину опитаних.

На наш погляд, це можна пояснити цікавим
проведенням уроків, бажанням більше порухатися
протягом  дня, тому що в даний час для багатьох стар-
шокласників немає більше можливості для занять
фізичною культурою. За нашими даними, учні стар-
ших класів дуже завантажені різними навчальними
предметами 89,6 %, що є наслідком використання
різних шкільних програм, які мають розширений зміст,
що, у свою чергу, і змушує багатьох старшокласників
значну частину часу витрачати на підготовку домаш-
нього завдання (73,8%), пошук додаткової інформації
(84,2%), підготовку рефератів (69,3%) і т.д.

Крім того, у наш час заняття фізичною культу-
рою і спортом стали дорогим задоволення для бага-
тьох учнів: секційні заняття в основному платні і не
всі батьки мають можливість оплатити такі заняття і
тому єдиним виходом з даного положення є регу-
лярні відвідування уроків фізичної культури і участь
у позакласних спортивних заходах.

У процесі анкетування більше половини стар-
шокласників (54,2 %) вважають, що кількість уроків у
тижні потрібно збільшити до трьох разів, 20,0% схильні
до дворазових занять і 25,8 % учнів хотіли б збільшити
кількість уроків фізичної культури до чотирьох разів
у тиждень. Крім того, на питання: «Як Ви вважаєте,
треба збільшити чи зменшити кількість уроків з фізич-
ної культури?» 82,1 % опитаних дали позитивну
відповідь, що свідчить про те, що два заняття в тиж-
день для старшокласників недостатньо, але практич-
но щоденне заняття з фізичної культури (4 рази на
тиждень) теж не всім «по душі», як було уже вище
зазначено і тому в цьому випадку варто знайти опти-
мальний варіант.
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За наявними даними можна зробити наступ-
ний висновок, що найбільш оптимальним варіантом
для старшокласників буде  збільшення уроків фізич-
ної культури до трьох разів на тиждень.

Для кожної категорії були відібрані мотиви,
що найбільш часто зустрічаються у відповідях на
питання: «Чому Ви зупинили свій вибір на цьому
виді спорту?». Виявилося, що в юнаків освітньої
школи СЗ і ШТТ популярні наступні мотиви вибору
виду занять (табл. 1). Як  головні мотиви занять фізич-
ною культурою для юнаків загальноосвітньої школи
СЗ виділялися три мотиви - «люблю, подобається»,
«стати сильним, спритним», «для самозахисту».

Їх сумарний внесок у спектрі думок складає
більш 70% (71,9%). У юнаків типової школи найбільш
значимими варто визнати також мотиви: «люблю, по-
добається» - 46,2 %, «цікаво» - 15,4 %, «для самозахи-
сту» - 12,3 %.

Таким чином, у учнів загальноосвітньої шко-
ли СЗ та ШТТ в цілому проявляється загальна зако-
номірність розуміння значущості мотивів, однак ве-
личини окремих мотивів відмінні, часом значуще.

Учасники соціологічного обстеження в основ-
ному хотіли б займатися такими розповсюдженими
видами спорту, як спортивні ігри (футбол, волейбол,
баскетбол, теніс), гімнастикою, легкою атлетикою і
плаванням (табл. 2).

У розділ інші види спорту ввійшли такі роз-
повсюджені в даний час види як східні єдиноборства,
велоспорт, боротьба та інші.

У дівчат, крім спортивних ігор, популярністю
користаються такі види спорту як гімнастика
(спортивна, художня, аеробіка, шейпінг) і плавання
(табл. 2) . Звертає на себе увагу факт низького показ-

ника ШТТ (як у юнаків 6,1%, так і у дівчат 2,8% ба-
жання займатися сучасними видами рухової актив-
ності (степ-аеробіка, фітнес-аеробіка, данц-аеробіка
та інше)). Результати наших, психолого-педагогічних
досліджень показали, що 84,0 – 97,2% респондентів
ШТТ не інформовані про зміст та наявність таких
форм фізкультурно-оздоровчої роботи.

Дослідження виявлених  особливостей моти-
ваційно-потрібнисної сфери учнів дає можливість
ефективно планувати, організовувати і здійснювати
фізкультурно-оздоровчу і спортивно-масову робо-
ту в загальноосвітній школі СЗ і ШТТ.

Проблема залучення молоді до спорту була
актуальна завжди, але на сьогоднішній день, коли
ринкові відносини просліджуються у всіх областях
діяльності, ще більш ускладнила рішення цього пи-
тання, тому нас цікавила думка старшокласників з
вирішення даної проблеми. Як свідчать результати
анкетування, багато учнів вважають, що необхідно
краще проводити інформаційну роботу, пропагу-
вати різні види спорту через засоби масової інфор-
мації і саме головне, це спеціалізовані заняття
спортом і фізичною культурою повинні бути дос-
тупні всім і кожному. Перехід фізичної культури і
спорту на комерційну основу різко скорочує чи-
сельність тих хто займається фізичною культурою і
спортом.  Отже, багато хто не може займатися фізич-
ною культурою самостійно, а тим більше спортом
у зв’язку з вище зазначеними причинами,  так само
і за іншими різними причинами (недостача знань у
цій області, відсутність інвентарю і т.д.).

Таким чином, дані дослідження показали, що
більшість  учнів старших класів (79,8%; р<0,001) вва-
жають заняття фізичною культурою і спортом корис-

Таблиця 1 
Найбільш значимі мотиви занять фізичною культурою в учнів загальноосвітньої школи і школи СЗ, % 

Контингент учнів, що займаються 
Загальноосвітня 
школа СЗ 

ШТТ 
№ 
п/п 

Мотиви до систематичних занять 
ФКіС 

Юнаки 
(n=64) 

Дівчата 
(n=70) 

Юнаки 
(n=65) 

Дівчата 
(n=68) 

1 Люблю, подобається 40,6 44,3 46,2 51,5 
2 Стати сильним, спритним 17,2 2,9 9,2 2,9 
3 Для зміцнення здоров'я 10,9 17,1 7,7 14,7 
4 Навчитися плавати 7,8 20,0 4,6 16,2 
5 Для самозахисту 14,1 2,9 12,3 1,5 
6 Цікаво 6,3 11,4 4,6 2,9 
7 Інші 3,1 1,4 - - 

 

Таблиця 2 
Значимість видів спорту, якими займаються (хотіли б займатися)  

учні різних типів навчальних закладів, % 
Загальноосвітня школа СЗ Школа ТТ № 

п/п 
Види спорту 

Юнаки Дівчата Юнаки Дівчата 
1 Спортивні ігри 45,3 35,7 23,1 22,1 
2 Гімнастика 6,3 21,4 12,3 36,8 
3 Легка атлетика 10,9 11,4 23,1 5,9 
4 Плавання 12,5 18,7 35,4 32,4 
5 Інші 25,0 12,8 6,1 2,8 
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ною і потрібною справою, їм подобається, як прохо-
дять уроки  фізичної культури, вони зацікавлені в за-
няттях фізичною культурою і спортом. Нами був про-
ведений загальний аналіз отриманих даних при
опитуванні, але для більш повного представлення
картини необхідно більш детально розглянути дослі-
джувану проблему, тобто варто провести порівняль-
ний аналіз отриманих результатів.

Як показало  опитування, дані отримані в школі
СЗ і ШТТ, мають деякі розходження. Більшість опита-
них учнів ШТТ (86,6 %) упевнені в корисності для
себе занять фізичною культурою, 13,3 % не зовсім у
цьому упевнені, і ніхто не засумнівався в корисності
даних занять на відміну від старшокласників, що на-
вчаються в школі СЗ. Так, група  учнів, що сумніва-
ються, у школі СЗ склала 15,8 %, у корисності уроків
упевнені 80,8 % і 3,4 % узагалі не бачать користі в
уроках фізичної культури.

З приводу проведення уроків фізичної куль-
тури думка у опитаних приблизно однакова. Як про-
ходять уроки фізичної культури подобається 90,0 %
учнів шкіл СЗ та 80,6 % контингенту ШТТ і приблиз-
но рівний відсоток старшокласників, яким не подо-
бається як проходять уроки фізичної культури в ШТТ
та в школі СЗ.

Відвідуваність уроків фізкультури найбільше
відзначається в школах СЗ (97,5% р<0,001), ніж у ШТТ
(91,6%), старшокласників, що рідко відвідують більше
в ШТТ (8,3%), чим у школах СЗ (2,5%).

Більший відсоток (35,8%) учнів шкіл СЗ на
відміну від учнів ШТТ, відсоток яких складає всього
15,3% бажають збільшити кількість уроків фізкульту-
ри протягом  навчального тижня. Більшість учнів
(школа СЗ - 45,0 %, ШТТ - 63,3 %) сходяться в думці,
щоб було три уроки фізичної культури, хоча стар-
шокласники ШТТ в цьому більше зацікавлені. 88,3%
учнів, що навчаються в ШТТ, дали позитивну
відповідь у плані збільшення кількості уроків фізкуль-
тури, тоді як у школі СЗ цей відсоток склав 75,8 %.
Практично  однакова кількість старшокласників ШТТ
(19,2 %) і в школі СЗ (20,8 %) хотіли б займатися фізич-
ною культурою 2 рази на тиждень, тобто  не змінюва-
ти існуючу кількість уроків.

Кількість учнів, що займаються в спортивних
секціях і, що беруть участь у змаганнях приблизно
однакова як у школах СЗ, так і в ШТТ.

Свідоме відношенні до занять фізичної куль-
тури більш виявляють старшокласники, що навча-
ються в ШСЗ (59,2 %) у порівнянні з учнями ШТТ
(30,0 %). На наш погляд, це пов’язано з поширени-
ми знаннями в області фізичної культури і спорту, а
також з кращою пропагандою даного виду діяльності
в школі СЗ, що у свою чергу багато в чому залежить
від мотиваційних можливостей учнів експеримен-
тальної групи.

По всім інших питанням думки  учнів старших
класів шкіл СЗ та шкіл ТТ збігаються.

В інших питаннях думки старшокласників
цілком збігаються, що дозволяє нам не давати док-

ладний аналіз  відповідей, що залишилися, унаслі-
док того, що вони не змінять загальну картину дос-
лідження.

Результати обстеження рухової активності
учнів загальноосвітньої школи СЗ і ШТТ показують
сезонність динаміки даних показників, особливо
спонтанної рухової активності. Найбільший показ-
ник виявлений у літній період (липень) як у юнаків,
так і у дівчат. Найменша спонтанна рухова активність
виявлена в зимовий період (січень). За показника-
ми даної рухової активності учні загальноосвітньої
школи СЗ істотно перевершують тих, що навчають-
ся у ШТТ. Дана закономірність виявляється як у
юнаків, так і дівчат.

У аналізованого контингенту показники орган-
ізованої рухової активності трохи вище. За даною ха-
рактеристикою деяку перевагу мають учні ШТТ. Оче-
видно, більш високий рівень професійної підготовки
фахівців з фізичного виховання ШТТ забезпечив більш
високий рівень рухової активності учнів у процесі
фізкультурно-спортивної діяльності.

Показники сезонної організованої рухової ак-
тивності мало змінюються в період шкільного навчан-
ня, тільки відзначається істотне зниження в    літній
період (червень). Це обумовлено   в основному відсут-
ністю   в розкладі навчальних закладів уроків фізич-
ної культури в цей період. Варто звернути увагу, на
те, що цей період один  з самих відповідальних етапів
навчання - здача випускних іспитів.

Загальний руховий режим, як у загально-
освітній школі СЗ, так і в ШТТ  істотно уступає нор-
мативним показникам, що забезпечують нормальне
функціонування систем організму.

У юнаків загальноосвітньої школи ТТ сумар-
на навчальна діяльність складає 8,3 години, у дівчат -
9,2 години, В учнів шкіл СЗ даний показник дорівнює
відповідно 10, 8 і 11,4 години, в тижневому циклі за
рахунок додаткових позашкільних занять, які є резуль-
татом розвитку у учнів позитивної мотивації до сис-
тематичних занять фізичною культурою і спортом,
ведення здорового способу життя.

Таким чином, в учнів ШТТ відзначається знач-
на  частка  часу, що відводиться на навчальну
діяльність, при цьому виражений низький рівень ру-
хової активності. Для даного контингенту необхідно
значно збільшити руховий режим.

Аналіз навчальної діяльності показує, що в
учнів ШТТ та СЗ  відзначається велика зайнятість як у
процесі навчання у навчальному закладі, так і при
підготовці домашніх завдань (рис. 1).

За їх суб’єктивними оцінками тільки кожен чет-
вертий (27,8 %) респондент вважає, що він зовсім здо-
ровий. На їхню думку, 37,8 % учнів думають, що здо-
ров’я в них задовільне, інші (62,2%) не можуть
похвастатися своїм здоров’ям. За власними оцінка-
ми лише 12,5% школярів ведуть здоровий спосіб жит-
тя; 17,8% - скоріше так, чим ні; 7,7% - скоріше ні, чим
так; 62,0% характеризують свій спосіб життя як не-
здоровий.
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Висновки.
За результатами констатуючого і формуючо-

го експериментів ми можемо зробити висновок, що
рівень ефективності розробленої програми форму-
вання у підлітків мотивації до систематичних занять
фізичною культурою і спортом високий. За резуль-
татами тестів «Державної програми з фізичній куль-
турі», що визначають рівень фізичної підготовленості
старших школярів, відбувся статистично достовірний
перерозподіл:
15 років - 66,7% (Х), 40% (Д) - високий рівень фізич-

ної підготовленості, (К: 16,7% (Х), 10% (Д),
t = 10,7, Р < 0,001);

- 16,7% (Х), 50% (Д) - середній рівень фізич-
ної підготовленості, (К: 33,3% (Х), 30% (Д),
t = 11,8, Р < 0,001);

- 16,7% (Х), 10% (Д) - низький рівень фізич-
ної підготовленості, (К:   50% (Х), 60% (Д),
t = 14,6, Р < 0,001);

16 років - 54,5% (Х), 38,1% (Д) - високий рівень фізич-
ної підготовленості, (К: 13,6% (Х), 14,3%
(Д), t = 10,5, Р < 0,001);

- 36,4% (Х), 42,9 (Д) - середній рівень фізич-
ної підготовленості, (К: 36,4% (Х), 19% (Д),
t = 13,5, Р < 0,001);

- 9,1% (Х), 19% (Д) - низький рівень фізичної
підготовленості, ( К: 50% (Х), 66,7% (Д), t =
14,3, Р < 0,001).

Під час дослідження було встановлено, що най-
головнішими мотивами до систематичних занять
фізкультурою і спортом є:

· удосконалювання конституції тіла;
· удосконалювання психофізичних можливос-

тей, стану здоров’я;
· розвиток рухової, змагальної обдарованості;
· відмовлення від шкідливих звичок, здоровий
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Рис. 1. Режими навчальної діяльності учнів загальноосвітньої школи і школи сприяння здоров’ю.

спосіб життя, загартовування організму;
· досягнення впевненості у своїх можливостях

(в умовах змагань);
· активна форма відпочинку, відновлення пси-

хічних і фізичних можливостей людини.
Подальші дослідження планується провести у

напрямку вивчення інших проблем мотиваційної
сфери учнів загальноосвітньої школи в області фізич-
ної культури.
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КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ
ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В

КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ

Лівенцова  В. А.
Донецький державний інститут здоров’я, фізичного

виховання і спорту

Анотація. У практичній діяльності конфлікт часто розгля-
дається як вкрай небажане явище, пов’язане з суперечками,
ворожістю співробітників, агресією, руйнацією нормальних
взаємовідносин у колективі. У статті підкреслюється поняття
«конфлікт». Показником високого рівня культури професій-
ного спілкування є здатність передбачати виникнення конф-
ліктної ситуації, спрогнозувати, хто або що може стати дже-
релом конфлікту, і заздалегідь ужити заходів для розрядки
напруженості.
Ключові слова: примус, ухилення, згладжування, компроміс,
конфлікт, міжособистісні стосунки та стилі, методи, прийоми.
Аннотация. Ливенцова В.А. Культура общения будущих учи-
телей физического воспитания в конфликтной ситуации. В
практике конфликт рассматривается, как негативное явле-
ние, связанное с враждебностью, спорами, агрессией и т.д. В
статье подчеркивается понятие «конфликт». Показателем
высокого уровня культуры профессионального общения яв-
ляется способность предусматривать возникновение конф-
ликтной ситуации, спрогнозировать, кто или что может стать
источником конфликта и заранее предпринять шаги для раз-
рядки напряженности.
Ключевые слова: принуждение, уклонение, компромисс, кон-
фликт, методы, приемы, стили.
Annotation. Liventsova V.A. Culture of intercourse of future
teachers of physical education is in conflict situation. As for
practical activity a conflict is often considered as not desirable
phenomenon which is connected with quarrels, antagonizm of
fellow- workers, agression and ruining of normal relationships.
The word “conflict” is stressed in the article. Parameter of a
high level of crop of professional dialogue is ability to provide
originating of a conflict situation, to predict, who or that can
become a source of the conflict and beforehand take steps for
discharge of stress level.
Key words: compulsion, avoiding, vanishing, compromis,
conflict, personal relationships, styles, methods.

Вступ.
Термін «конфлікт» у буквальному перекладі з

латинської означає «зіткнення» і визначається вчени-
ми, здебільшого, через поняття «протиріччя». Проте
суперечності існують у будь-якому колективі, але не
всяке протиріччя викликає конфлікт. Люди можуть
не погоджуватися один з одним в оцінці тих чи інших
явищ, мати різні погляди і водночас дружно й узгод-
жено працювати. Незгода не завжди спричинює
конфлікт. Перешкоди на шляху до досягнення цілей
можна усунути і мирним шляхом, не допускаючи
конфлікту. Протиріччя призводить до конфліктів тоді,
коли зачіпають соціальний статус групи або особис-
тості, матеріальні чи духовні інтереси людей, їхній
престиж, особисту гідність. Таким чином, конфлікт –
це порушення нормальної міжособистісної або гру-
пової взаємодії, що виражається у формі активного
зіткнення тенденцій, оцінок, принципів, думок, харак-
терів, еталонів поведінки.

У практичній діяльності керівника конфлікт
часто розглядається як вкрай небажане явище, пов’я-
зане з суперечками, ворожістю співробітників, агре-
сією, руйнацією нормальних взаємовідносин у ко-

лективі. У теорії керування поняття «конфлікт» дов-
гий час теж застосовувалося з негативною оцінкою,
сприймалося як перешкода нормальній роботі, що
заважає формуванню оптимального соціально- пси-
хологічного клімату в колективі. У зв’язку з цим ут-
вердилась думка, що конфліктів слід по можливості
уникати або розв’язувати їх негайно, як тільки вони
виникають. Такий підхід був характерний для жор-
стокої системи адміністрування, в умовах якої, як відо-
мо, не буває сутичок і видимих конфліктів, оскільки
приймається лише керівна концепція.

Сучасні дослідження з усією переконливістю
доводять, що навіть ефективне керування не дозво-
ляє повністю позбутися конфліктів [1]. Конфлікти -
практично невід’ємна сторона діяльності керівника.
Очевидно, це зумовлюється неможливістю ідеально-
го спів падання інтересів усіх співробітників. Оскіль-
ки існують розбіжності в інтересах, що неминучі й
конфліктні ситуації, коли ці інтереси вступають у су-
перечність між собою. Нерідко конфлікт дійсно має
негативний характер. Він може заважати задоволен-
ня потреб окремої особистості і досягненню цілей
організації в цілому. Причому, як правило, негатив-
ним буває не стільки сам конфлікт, оскільки поведін-
ка його учасників у конфліктній ситуації. Однак у
багатьох ситуаціях конфлікт допомагає з’ясувати різні
точки зору, отримати додаткову інформацію, вияви-
ти більше число альтернатив або проблем. Обгово-
рення різноманітних точок зору і вибір оптимальної
призводить до більш ефективного виконання профес-
ійної діяльності. Відкритий конфлікт, у якому ділові
розбіжності відображають різноманітні шляхи досяг-
нення однієї мети, може сприяти успішному розв’я-
занню проблем.

Таким чином, конфлікт може бути конструк-
тивним, підвищувати ефективність спільної діяль-
ності, і деструктивним, що знижує особисту задово-
леність, погіршує взаємостосунки в колективі і
результативність діяльності в цілому. Отже, пробле-
ма полягає в тому, щоб визначити точне співвідно-
шення між конструктивними і руйнівними ситуація-
ми для прогнозування виникаючих конфліктів і
вироблення заходів їх регулювання.

Робота виконана за планом НДР Донецького
державного інституту здоров’я, фізичного вихован-
ня і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Завдання нашого дослідження полягає у тому,

щоб проаналізувати наявні проблеми міжгрупових
конфліктів.

Результати дослідження.
Завдання оптимізації соціально- психологічно-

го клімату в колективах диктує нагальну потребу ви-
явлення причин виникнення конфліктів із їхніми чле-
нами. Один із перших кроків на шляху розв’язання
цього завдання – розробка соціально- психологічної
типології  конфліктів. В. Зігерт і Л. Ланг [1] виділяють
такі види конфліктів у залежності від причин його
виникнення:

мотиваційні, що виникають через недооцін-
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ку психологічних потреб особистості (обмеження
почуття людської гідності, низький соціальний статус
роботи і т. п.);

комунікаційні, що виникають через хибну інтер-
претацію інформації, відсутність налагодженого «зво-
ротного зв’язку» між керівником і підлеглими;

рольові, викликані дисгармонією декількох
«ролей», що доводиться «грати» тому або іншому
співробітнику (наприклад як члену профспілкового
комітету й одночасно працівників відділу);

владні, коли керівнику, навіть у кращих його
починаннях протистоїть опозиція;

конфлікти- фантоми, які не мають реальних
підстав і спричиняються неадекватними уявленнями
людей (помилковою інтерпретацією  дій, невідповід-
ністю отриманої інформації дійсним фактам і т. п.);

конфлікти в особистому житті співробіт-
ників, які впливають на їхню професійну діяльність:
погіршують настрій, обмежують спілкування, підви-
щують критичність сприйняття і т. п.

Усі перераховані конфлікти повністю вклада-
ються в чотири основні типи: особистісний конфлікт,
міжособистісний конфлікт, конфлікт між особистістю
і групою і між груповий конфлікт. Особистісний
конфлікт виявляється в різноманітних формах. Одна з
них - «рольовий конфлікт», коли людині доводиться
виконувати суперечливі функції. Особистісні конфл-
ікти виникають, як правило, внаслідок нестабільності
в професійній діяльності колективу, відсутності перс-
пектив у просуванні о службі, непевності і незадово-
леності. У таких умовах до співробітника можуть ста-
витися суперечливі  вимоги.  До виникнення
особистісного конфлікту може призводити також
неузгодженість службових і особистих потреб.

Найпоширенішим вважається другий тип
конфліктів – міжособистісний. Часто трапляється, що
молодий, тільки що призначений керівник «не по-
мічає» літнього, заслуженого працівника, вважаючи
його ретроградом, не спроможним сприйняти су-
часні ідеї. Міжособистісні конфлікти нерідко виника-
ють тоді,  коли керівники різних структурних
підрозділів вступають у суперечку з приводу прий-
няття своєї програми або виділення своєму відділу
додаткових ресурсів: кадрів, устаткування, премій і т.
п. Міжособистісні конфлікти мають стійкий, інерцій-
ний характер. Виникнувши в діловій сфері як наслідок
тих чи інших розбіжностей, вони можуть перетвори-
тися у взаємну особисту ворожнечу. Варто врахову-
вати і те, що навіть коли конфліктують два керівники,
на з’ясування причин і подолання протиріч відволі-
кається чимало інших співробітників.

Конфлікт між особистістю і групою може ви-
никнути, якщо особистість займає позицію, яка
відрізняється від позиції колективу. Наприклад, хтось
залишається після роботи, бажаючи більше зробити.
Колектив же сприймає це лише як прагнення «вислу-
житися» перед начальством. Конфлікт такого типу
виникає й у тому випадку, коли керівник раптом по-
чинає «зміцнювати дисципліну», необґрунтовано
скорочуючи обідню перерву, щохвилини контролю-

ючи присутність працівників на роботі і приймаючи
інші непопулярні дисциплінарні заходи.

Міжгрупові конфлікти  виникають через
розбіжність інтересів численних формальних і нефор-
мальних груп, що існують в організації. Джерело кон-
флікту іноді криється в протистоянні неформальних
груп, що сформувалися за віковою ознакою. Наприк-
лад, ветеранів дуже дратує галаслива молодь, їх зовні
недбале ставлення до роботи, навіть одяг і зачіска.

Наведена типологія конфліктів чітко виявляє
їхні потенційні причини: розходження в сприйнятті,
інтересах, позиціях, манері поведінки, життєвому
досвіді; погана інформаційна і комунікаційна струк-
тура організації; взаємозалежність завдань; розход-
ження цілей; обмеженість ресурсів. Причому, важ-
ливо пам’ятати, що моно казуальні конфлікти, тобто
такі, які мають лише одну причину - рідкість. З са-
мого початку керівнику варто привчити себе не об-
межуватися тим, що лежить на поверхні, аналізува-
ти глибше, шукати приховані причини, мотиви
поведінки підлеглих.

Можливість успішного розв’язання конфлікту
значною мірою залежить від уміння керівника аналізу-
вати і прогнозувати його наслідки – позитивні або нега-
тивні. При ефективному втручанні конфлікт може мати
такі позитивні (функціональні) наслідки, як врахування
різних думок, більш поглиблена робота над пошуком
рішень, поліпшення згуртованості і співробітництва.
Проте очевидні і негативні (дисфункціональні) наслідки,
що полягають у незадоволеності роботою, погіршення
морального стану, появи ворожості, зниження взаємодії
і, звичайно, у поганій роботі.

Для попередження негативних наслідків мож-
ливих конфліктів вчитель повинен володіти високою
культурою професійного спілкування: поважати влас-
ну гідність опонента, його погляди і бажання; слуха-
ти, не перебиваючи, усіляко демонструючи увагу до
партнера; з’ясовувати, як протилежна сторона сприй-
має конфлікт, як себе при цьому почуває; чітко фор-
мулювати предмет обговорення, визначаючи спільні
погляди і розбіжності; шукати спільне рішення, яке
задовольняє обидві сторони і дає можливість розв’я-
зати проблему.

Ефективні способи розв’язання конфліктів на
дві категорії: структурні і міжособистісні. До струк-
турних методів належить насаперед чітке розв’язан-
ня вимог до діяльності та її результатів, щоб підлеглі
добре розуміли, що від них вимагається у тій чи іншій
ситуації. Крім того дуже важливе налагодження ко-
ординаційних і інтеграційних зв’язків, створення
різного роду колегіальних органів (рад, комісій). Ще
один структурний метод керування конфліктною си-
туацією – постановка комплексних цілей, що потре-
бують спільних зусиль людей, груп, відділів. Такі цілі
виступають істотним чинником згуртованості. На-
решті, щоб уникнути дисфункціональних наслідків
конфлікту, потрібно розробити ефективну систему
заохочень (подяка, премія, підвищення по службі) для
тих співробітників, які вносять суттєвий внесок у до-
сягнення комплексних цілей, допомагають іншим.
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Висновки.
Оскільки чимало конфліктів виникає внаслі-

док порушення міжособистісних стосунків між
підлеглими, керівник повинен володіти міжособис-
тісними стилями, методами і прийомами розв’язан-
ня конфліктів. Найбільш поширені такі стилі поведі-
нки в  конфліктній  ситуаці ї ,  як  ухилення,
згладжування, примус, компроміс, розв’язання про-
блеми. Стиль ухилення полягає у втечі від конфлік-
ту. Він виявляється в прагненні людини уникнути
конфлікту, не потрапляти в ситуації, що провоку-
ють виникнення протиріч, не приступати до обго-
ворення питань, які загрожують перерости у сутич-
ку, зіткнення різних поглядів. Іноді конфлікт можна
згладити шляхом умовляння підлеглих не озлобляти-
ся, бути солідарними із спільною думкою. Проте при
цьому конфлікт може перейти в приховану фазу,
стати глибшим і більш серйозним. Інший спосіб –
примус – полягає в спробі змусити прийняти свою
точку зору за будь- яку ціну, використовуючи свою
владу і вплив. Ця тактика прямолінійного нав’язу-
вання рішення, що влаштовує керівника. Вчитель,
який притримується цього стилю, не цікавиться дум-
кою підлеглих, нерідко поводиться агресивно, вдаєть-
ся до диктату. Такий стиль, на перший погляд, справді
швидко усуває конфлікт. Але він несприятливо по-
значається на психологічній атмосфері в колективі,
посилює напруженість стосунків.

Високо цінується в колективі здатність до ком-
промісу, тобто прийняття точки зору іншої сторони,
оскільки це зводить до мінімуму недоброзичливість і
часто дає можливість швидко розв’язати конфлікт.
Проте, використання компромісів на ранній стадії
конфлікту, що виник з приводу важливої проблеми,
може обмежити пошук альтернативних варіантів її
розв’язання.

Найбільш конструктивний спосіб керування
конфліктом - розв’язання проблеми, що лежить в його
основі. Вчитель, який використовує такий стиль, не
прагне за будь- яку ціну утвердити свою перевагу
над іншими, а шукає найкращий варіант розв’язання
проблеми.

Таким чином, конфлікти в колективі неминучі.
Уміння розв’язувати конфлікти є одним із важливих
елементів культури професійного спілкування. Кон-
структивний підхід до конфліктів означає, що варто
запобігати пере старанню виникаючих протиріч у
міжособистісні, уникати зайвої напруженості у взає-
мовідносинах, усувати або зменшувати негативні
наслідки конфліктів. При цьому необхідно врахову-
вати характер конфлікту, рівень розвитку колективу,
норми і традиції, особисті якості підлеглих. Показни-
ком високого рівня культури професійного спілку-
вання є здатність передбачати виникнення конфлікт-
ної ситуації, спрогнозувати, хто або що може стати
джерелом конфлікту, і заздалегідь ужити заходів для
розрядки напруженості.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти у напрямку вивчення інших проблем в конфлікт-
них ситуаціях.
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Аннотация: В статье обосновывается использование страно-
ведческого подхода к реализации идеи гуманизации на заняти-
ях иностранного языка. Подчеркнута важность социокультур-
ных знаний в формировании всесторонне развитой личности и
коммуникативной компетенции. Отсутствует целостно оформ-
ленная концепция  подходов к гуманизации образования. Толь-
ко начинают разрабатываться личностно-ориентированные
технологии обучения и воспитания молодежи разных возрас-
тов. Все это требует совместной и согласованной работы в
данном направлении ученых различных специальностей.
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ідеї гуманізації на заняттях іноземної мови. У статті обґрун-
товується використання країнознавчого підходу до реалі-
зації ідеї гуманізму на заняттях іноземної мови. Підкрес-
люється важливість соціокультурних знань у формуванні
всебічно розвинутої особистості та комунікативної компе-
тенції. Відсутня цілісно оформлена концепція  підходів до
гуманізації освіти. Тільки починають розроблятися особис-
тісно-орієнтовані технології навчання й виховання молоді
різного віку. Все це вимагає спільної й погодженої роботи в
даному напрямку вчених різних спеціальностей.
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Annotation: Maksimova T. The regional-geographic approach
to the achievement of humanization at English lessons. In the
article is substantiated the usage of the regional-geographic
approach to the achievement of humanization at English lessons.
The importance of social-cultural knowledge in the formation
of communicative competence and an all-round personality is
underlined. There is integratedly made out concept of approaches
to humanization educations. Personally - oriented technologies
of learning and education of youth of different ages only start
to develop. All this demands joint and compounded work in the
given direction of scientific various trades.
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Введение.
Известный французский философ Клод Леви

Строс предсказывал, что XXI век или будет веком гума-
нитарных знаний, или его не будет вообще. Именно
ради сохранения мировой цивилизации и культуры ста-
вится сегодня проблема гуманизации образования, в
основе которой - формирование целостной личности
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как субъекта культуры, создание новых условий для наи-
более полной реализации ее потенциальных возмож-
ностей. В современной ситуации обучение, направлен-
ное только на  передачу знаний, становится
неэффективным. Гораздо более важным оказывается
формирование у человека таких способностей, кото-
рые дают ему возможность самостоятельно ориенти-
роваться в области профессиональных и естественно-
научных знаний; способностей, которые в последнее
время наиболее востребованы в обществе.

Разработке научно-практических задач гумани-
зации образования сейчас уделяется значительное
внимание. Проблема гуманизации в системе образо-
вания нашла отражение  в работах, которые касаются
вопросов гуманистической педагогики и гуманизации
обучения [3, 5]. Авторы статей анализируют, система-
тизируют и оценивает различные попытки решения
проблемы гуманизации современного образования,
знакомят читателя с основными идеями гуманизации,
а также с ее аспектами [9,2]. При этом учитывается,
что гуманизация учебно-воспитательного процесса
возможна при реализации целого комплекса требова-
ний [1]. Е.И. Пассов и другие предлагают в процессе
обучения придерживаться  определенных гуманисти-
ческих позиций, которые предопределяют установле-
ние гуманных отношений между педагогом и студен-
тами и между самими студентами [6, 4].

Говоря о конечном результате образования, в
последнее время его часто представляют в виде про-
ектируемой "модели специалиста", которая, с одной
стороны включает профессиональную подготовку,
а с другой - такие личные качества, как физическое,
психическое и нравственное здоровье, образован-
ность, общекультурную грамотность.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
института социального образования.

Формулирование целей работы.
Цель исследования - подтвердить значимость

страноведческого подхода к реализации идеи гума-
низации на занятиях иностранного языка.

Результаты исследования.
Реализация модели специалиста как основы

формирования квалификационных характеристик во
многом определяет содержание и организацию учеб-
ного процесса.

В современных условиях учебные заведения
ставят перед собой задачу подготовить не просто ком-
петентных высококвалифицированных специалистов,
но и людей, способных к деятельности в условиях
конкуренции, умеющих ориентироваться в потоке
научно-технической информации, работать с техни-
ческой литературой, осваивать новые технологии,
ориентироваться в современных рыночных услови-
ях, постоянно повышать квалификацию и т.д.

Любое учебное заведение, поставившее своей
целью обучение конкурентоспособных специалистов,
сталкивается с необходимостью введения в учебные
планы дисциплин гуманитарного цикла: философии,
психологии, иностранных языков. Вместе с тем при-
ходится практически решать задачу: чему и как учить,

какие условия создать для развития свободной лично-
сти, ее нравственного формирования.

Нет необходимости говорить об актуальности
введения в учебные планы дисциплины "иностран-
ный язык", т.к. это итак очевидно. Хотелось бы по-
смотреть на проблему изучения иностранного язы-
ка  с точки зрения гуманизации обучения,
актуальность которой возрастает с каждым днем.
Наиболее приемлемым вариантом для решения этой
проблемы при изучении иностранного языка явля-
ется страноведческий подход. При общении с пред-
ставителями других культур очень часто возникают
проблемы межкультурного взаимодействия или дру-
гими словами проблемы различия менталитета. Та-
ким образом, роль страноведческого или социокуль-
турного аспекта в изучении иностранного языка
сложно переоценить в настоящее время. Даже при
условии хорошего владения иностранным языком,
успешная коммуникация с представителями другой
культуры невозможна без знания этого аспекта. Хотя
в этом случае, само владение иностранным языком
остается под вопросом. Ведь цель обучения иност-
ранному языку - это формирование коммуникатив-
ной компетенции, составляющими которой являют-
ся: языковая компетенция,  коммуникативные
умения, социокультурные (страноведческие) знания.

Как же эффективнее всего можно решить про-
блему обучения иностранному языку, т.е. сформи-
ровать коммуникативную компетенцию у студентов,
в условиях неязыкового ВУЗа, и при этом основы-
ваться на принципах гуманизации образования?

Преподаватель иностранного языка, работаю-
щий в современных условиях, сталкивается с большим
количеством проблем и вопросов, решать которые ему
приходится в процессе ежедневной работы: как сде-
лать преподавание языка наиболее эффективным; как
сохранить устойчивый интерес, повысить мотивацию
к изучению иностранного языка, помочь студентам
выразить себя на иностранном языке. Поскольку ино-
странный язык имеет непосредственное применение
в современной жизни, то задача преподавателя инос-
транного языка состоит в том, чтобы дать студентам
не только языковую подготовку, но и сориентировать
их на практическое использование иностранного язы-
ка в технике (при работе с компьютером, Internet, e-
mail и т.д.), бизнесе (деловые бумаги на иностранном
языке), науке (статьи и монографии) и т.д.; и таким
образом изучать язык для жизни и работы.

Наиболее полно соответствует этим задачам
гуманистическая концепция обучения и воспитания,
т.к. она создает оптимальные условия для раскрытия,
коррекции и развития личности студента. А коммуни-
кативно-деятельный подход, занимающий основное
место в европейской и американской методической
школе, как показала практика, дает возможность ис-
пользовать естественную потребность студента в са-
мовыражении, опирается на реализацию стремления
человека к общению с окружающим миром. Целью
обучения иностранному языку становится не только
непосредственное усвоение знаний, умений, навыков
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речевого и неречевого характера, но и накоплении сту-
дентами сведений страноведческого характера. Ведь
изучение и общение на иностранном языке помога-
ют студенту формировать отношение к миру, людям,
событиям, а также развиваться как личность.

Общение на иностранном языке подразуме-
вает «диалог культур», т.е. знание собственной куль-
туры и культуры страны изучаемого языка. Знание
страноведения, т.е. того, как географическое поло-
жение и климат страны определяют ее быт, экономи-
ку и традиционные связи, знание основных вех раз-
вития истории, выдающихся событий и людей,
религиозных верований и обрядов облегчают задачу
межкультурного общения, способствуют умению
находить общее и разное в наших традициях и стилях
жизни, дают возможность вести диалог на равных.
Социокультурная компетенция является инструмен-
том воспитания международно-ориентированной
личности, осознающей взаимосвязь и целостность
мира, необходимость межкультурного сотрудниче-
ства в решении глобальных проблем человечества.
Автор коммуникативного подхода в обучении инос-
транному языку академик Е.И.Пассов писал: «Суще-
ствующим тенденциям прагматичного мышления
свести цели обучения к формированию исключи-
тельно homoagens - человека деятельного (когда важ-
на техника, а не человек и его ценности), либо
homoloquens (человека говорящего) необходимо
противопоставить нравственное образование и вос-
питание, целью которого может считаться только
homomoralis - человек моральный, духовный» [8]. А
цель, как закон, определяет и путь, и средства. Если
содержанием образования становится культура, то
инструментом формирования социокультурной
компетенции становится культуроведение. Оно вклю-
чает в себя страноведение, но гораздо шире и глуб-
же. Это интегрированный курс более 20 различных
дисциплин, построенный на тематико-проблемной
основе. Это философия, история, политология, со-
циология, экономика, география, психолингвистика,
биополитика, лингвострановедение, теория комму-
никации, социо-лингвистика, психология общения и
т. д. В культуроведении нет готовых решений, догм,
оно проблемно заострено, апеллирует к интеллекту,
поднимает обучение на качественно новый уровень,
обучая сравнительно-контрастивному анализу.

Ввод новых терминов «культурная антрополо-
гия», «межкультурная коммуникация» и прочих вме-
сто термина «страноведение» показывает, с одной сто-
роны, необходимость расширения толкования понятия
«страноведение», с другой, говорит о возрастании
значимости данного аспекта обучения иностранно-
му языку в условиях гуманизации образования.

В свете вышеизложенного, многие методисты
считают, что при составлении программ для студен-
тов по разным аспектам иностранного языка, необхо-
димо учитывать следующие важные моменты. Про-
граммы должны: ликвидировать «культурную
безграмотность»; поощрять критическое мышление,
т.е. развивать навыки анализа и сравнительно-сопос-

тавительные навыки; давать возможность понять куль-
туру другой страны и выработать чувство терпимос-
ти к другому образу жизни, другой религии, обыча-
ям, т.е. научить быть гуманными; способствовать
разрушению культурных стереотипов; помочь избе-
жать недопонимания в языке; стимулировать любоз-
нательность студентов к познанию других культур и
лучшему пониманию своей собственной культуры.

Ведущие методисты предполагают включать в
содержание обучения иноязычной культуры следую-
щие компоненты: узнавание культурных образов и
символов; работу с культурной продукцией (сувени-
рами, путеводителями, картами, марками, фотогра-
фиями, комиксами и т.д.); изучение моделей каждод-
невной жизни (под моделями понимается образ жизни
и проблемы); изучение культуры поведения; изуче-
ние модели коммуникации; изучение национальных
ценностей, обусловливающих нормы поведения; изу-
чение культурного и исторического опыта страны.
Данная классификация довольно полно демонстри-
рует, что именно следует изучать на занятиях.

За последние годы преподавателями нашего
ВУЗа была проведена огромная работа по изменению
учебных планов, учебных программ и созданию учеб-
но-методических комплексов. В основе всех этих изме-
нений были положены Общеевропейские рекоменда-
ции к изучению иностранных языков, Государственный
стандарт образования в Украине, а также принципы и
аспекты гуманизации современного образования. Хо-
чется верить, что это повысит конкурентоспособность
наших выпускников на рынке труда.

Занимаясь по этим программам, студенты не
только приобретают навыки владения языком, но и зна-
комятся с некоторыми практическими приложениями
языковых навыков. Например, с основными положе-
ниями оформления контракта, моделями проведения
переговоров; студенты получают советы, как правиль-
но вести переписку, заполнять типовую документацию,
составлять резюме при устройстве на работу. Весь этот
материал представляет собой реальные жизненные
ситуации и ориентирован на активные и интенсивные
методы обучения иностранному языку: деловые игры,
проблемные задания, беседы, интервью, телефонные
переговоры и т.д. Студентам, осваивая язык, становит-
ся занимательным находить сходства и различия меж-
ду реалиями родной страны и страны изучаемого язы-
ка. Задача преподавателя здесь состоит в том, чтобы
помочь студентам усвоить информацию, выразить свое
отношение к миру, событиям, избежать ошибок и кон-
фликтов в межличностном и групповом общении. Та-
ким образом, благодаря использованию различных
форм и методов обучения в процессе освоения, инос-
транный язык способствует нравственному и эстети-
ческому воспитанию молодежи.

Выводы.
Хотя и существуют уже наработки в области

подходов к гуманизации образования (одним из ко-
торых и является страноведческий подход) сегодня
еще нет их целостно оформленной концепции. Толь-
ко начинают разрабатываться личностно-ориентиро-
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ванные технологии обучения и воспитания молоде-
жи разных возрастов. Все это требует совместной и
согласованной работы в данном направлении уче-
ных различных специальностей и, прежде всего, пе-
дагогов, психологов и  методистов.

Перспективы. Продолжать использовать стра-
новедческий подход к реализации идеи гуманизации
на занятиях иностранного языка, т.к. это прямым об-
разом способствует развитию гармоничной лично-
сти в условиях современного общества.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
реализации идеи гуманизации на занятиях иностран-
ного языка.
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ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ДУХОВНОСТІ
ПРИ ФОРМУВАННІ РУХОВОЇ КУЛЬТУРИ
В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАХОДІВ

Меркулова З.Я.
Приазовський державний технічний університет,

м. Маріуполь

Анотація. У статті розглядається проблема стану духовності
при формуванні рухової культури в процесі фізичного ви-
ховання студентів вищих технічних навчальних закладів.
Невивченим залишається механізм виховання духовності при
формуванні рухової культури в умовах вищих технічних
навчальних закладів. При формуванні рухової культури немає
чіткого набору засобів дозування, методів виховання духов-
ності. Відсутні моделі і технології виховання духовності.
Ключові слова: духовність, культура, рухи, особистість, гар-
монія, виховання.
Аннотация. Меркулова З.Я. Определение состояния духов-
ности при формировании двигательной культуры в процессе
физического воспитания студентов высших технических учеб-
ных заведений. В статье рассматривается проблема состоя-

ния духовности при формировании двигательной культуры в
процессе физического воспитания студентов высших техни-
ческих учебных заведений. Неизученным остается механизм
воспитания духовности при формировании двигательной куль-
туры в условиях высших технических учебных заведений.
При формировании двигательной культуры нет четкого на-
бора средств дозирования, методов воспитания духовности.
Отсутствуют модели и технологии воспитания духовности.
Ключевые слова: духовность, культура, движение, личность,
гармония, воспитание.
Annotation. Merculova Z. Determination of the sta te of
spirituality a t forming of motive culture in the process of
physical education of students of higher technical educational
measures. A problem of the state of spirituality at mastering of
the culture of motion during the process of physical training of
students of higher technical educational establishments is
considered in the article. Unexplored there is a mechanism of
education of spirituality at forming motorial crop in conditions
of the higher engineering educational institutions. At forming
motorial crop there is no precise panel of agents of dosing,
methods of education of spirituality. There are no models and
technologies of education of spirituality.
Key words: spirituality, culture, motion, personality, harmony,
training.

Вступ.
Вивчення філософської, педагогічної і психоло-

гічної літератури, з фізіології, теорії і методики фізично-
го виховання дає можливість визначити, що у фізичній
культурі недостатньо вивчена проблема стану духов-
ності при формуванні рухової культури в процесі фізич-
ного виховання студентів вищих технічних навчальних
закладів . Недостатньо досліджено питання формуван-
ня рухової культури. Не виявлені компоненти рухової
культури в гармонії з духовним. Тому, на даний час,
дослідження в цьому напрямку є актуальним.

У вітчизняній науці проблема розвитку особи-
стості стоїть поряд з проблемою виховання та навчан-
ня, які сприяють гармонійному й усебічному вдоско-
наленню особистості. Гармонізація фізичного і
духовного пов’язана з втіленням фізичної культури у
соціокультурні процеси як життєвої цінності, зі спря-
муванням національної свідомості на необхідність
духовного та фізичного розвитку кожного члена сус-
пільства. У зв’язку з цим все більше уваги приділяєть-
ся проблемі взаємозв’язку всіх структур духовної та
фізичної сутності людини як цілісної особистості [1,1].

Цілісність особистості - необхідна умова її гар-
монійності. У трактовці Г.В. Гегеля [2] гармонія - це
співвідношення якісних відмінностей, узятих в їх су-
купності, що випливають  із суті самої речі.

Звідси випливає важливість поєднання рухо-
вого, тілесного з духовністю людини, оскільки як ру-
хове тілесне, так і духовне можна розглядати як кате-
горії одного рівня спільності. Духовність всіма
беззастережно признається як вища ієрархічна
цінність. Проте при цьому  не повинен втрачати свою
цінність і фізичний (тілесний) зв’язок.

Фізичне виховання у вищих технічних навчаль-
них закладах представлене як навчальна дисципліна і
найважливіший компонент цілісного розвитку осо-
бистості студента [3; 4], як елемент загальної культу-
ри й професійної підготовки студентської молоді про-
тягом усього періоду навчання [5].
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 Цілеспрямоване фізичне виховання студентів
у ВТНЗ дозволяє здійснювати розвиток особистості
студента у відповідності з вимогами сучасної культу-
ри суспільства, оскільки в цій сфері соціально необх-
ідної діяльності не тільки ставляться завдання тілес-
ного розвитку й фізичної підготовленості молодої
людини, але й виконуються замовлення суспільства
у сферах ідеології, економіки, науки, освіти [6,38].

Сьогодні обговорюється концепція, згідно з
якою фізична культура розглядається як сукупність
культури рухів (рухової культури), культури статури
та культури фізичного здоров’я [7;8, 11 – 15; 9,16].

Разом з тим дослідники, які вивчали питання
фізичної культури, не розглядали стан духовності при
формуванні рухової культури студентів  й у студентів
вищих технічних навчальних закладів зокрема. Тому
виявлення основних компонентів рухової культури в
гармонії з духовним посідає важливе місце в системі
особистісних цінностей і визначається тілесністю,
рухом тіла на підставі естетичних і духовних пара-
метрів, а також у плані добору засобів, методів і тех-
нологій її формування, що сприяє підвищенню ефек-
тивності процесу фізичного виховання студентів
вищих технічних навчальних закладів.

Важливого значення набуває інтеґративне ро-
зуміння особистістю студента сутності фізичних
вправ, пов’язаної з їх моторною і духовною сторона-
ми, де в сукупності виступають пізнавальні, проект-
но-значеневі й емоційно-оцінні компоненти рухової
культури в сукупності з потребнісно-мотиваційним
компонентом як основа формування рухової куль-
тури в єдності духовного й тілесного в людині.

Л.Н.Коган вважає, що без гармонії духовного і
фізичного розвитку людини не може бути і гармон-
ійно розвиненої особистості [10; 11].

Окремі аспекти стану духовної культури сту-
дентської молоді досліджували І.Бех, М.Болдирєв,
Л.Болотова, Б.Брагусь. В.Кандинський, В.Костів,
О.Олексюк, С.Максименко, Л.Фрідман, Г.Шевченко.
Застосуванню математичних методів при обробці
результатів педагогічних експериментів присвячені
праці П.Воловика, М.Грабаря, К.Краснянської. Про-
те на сьогодні ще не розроблено методики, які дозво-
ляють визначити стан духовної культури [12, 34].

Духовність, як визначають філософи, є якіс-
ною характеристикою свідомості. Таким чином, за-
лучення до духовності – це творчий індивідуальний
пошук шляхів одухотворення особистості, вибору
ціннісного смислу життя [13, 148].

Не розглядалися загально-структурні парамет-
ри підготовки фахівців. Не визначений конкретний
зміст рухової культури в процесі фізичного вихован-
ня студентів ВТНЗ.

Робота виконана за планом НДР Приазовсь-
кого державного технічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження є визначення

стану духовності при формуванні рухової культури в
процесі фізичного виховання студентів вищих техніч-
них навчальних закладів.

Завдання дослідження:
1. Проаналізувати і дослідити реальний стан

духовності при формуванні рухової культури в про-
цесі фізичного виховання студентів вищих технічних
навчальних закладів.

2. Проаналізувати педагогічний процес орган-
ізації фізичного виховання студентів вищих технічних
навчальних закладів.

3. Виявлення компонентів рухової культури в
гармонії з духовним.

4. Визначення засобів фізичного виховання для
формування рухової культури в гармонії з духовним.

Методи дослідження. В процесі дослідження
використовувались методи аналізу літературних дже-
рел, програм для визначення стану духовності при
формуванні рухової культури студентів, анкетуван-
ня, тестування.

Результати дослідження.
Проаналізувавши педагогічний процес орган-

ізації фізичного виховання студентів вищих технічних
навчальних закладів Східного регіону України, ми
дійшли висновків, що проблема стану духовності при
формуванні рухової культури недостатньо вивчена,
засоби фізичного виховання для формування рухо-
вої культури в гармонії з духовним цілеспрямовано
не визначаються.

Одним з найбільш важливих питань у нашій
роботі було виявлення компонентів рухової культу-
ри в гармонії з духовним.

Для того щоб вирішити це завдання, ми, досл-
ідивши літературні джерела та використавши дані,
отримані в ході попередніх досліджень, склали перелік
найбільш часто використовуваних можливостей ком-
понентів рухової культури в гармонії з духовним. Було
проведено анкетування, у якому взяли участь 40 вик-
ладачів та 245 студентів Східного регіону України.
Обробивши отриманий матеріал та проаналізував-
ши перелік досліджуваних нами характеристик рухів,
ми дійшли висновку, що стрижневими показниками
рухової культури в гармонії з духовним є вісім ком-
понентів, які можна вважати, найбільш важливими
при її оцінці:  граціозність, гармонійність поєднання
рухів з музикою,  правильна постава, зовнішній виг-
ляд і манера триматися, амплітуда рухів, чистота ви-
конання, виразність рухів, ритмічність рухів (табл. 1).

Далі нас цікавило, якими засобами фізичного
виховання хотіли б займатися студенти для форму-
вання рухової культури в гармонії з духовним.

З відповідей студентів, найбільш популярними
та цікавими виявилися ті види фізичних вправ, які не-
суть у собі естетичну і духовну спрямованість: пла-
вання, аеробіка, фітнес, бодібілдінг, східні одноборства.

Порівняємо думку студентів з думкою фахівців
і побачимо, які з засобів фізичного виховання впли-
вають на формування рухової культури в гармонії з
духовним (таблиця 2).

Думки викладачів на формування рухової куль-
тури в гармонії з духовним, зводяться до засобів фізич-
ного виховання з естетичною  і духовною спрямова-
ністю: фітнес, різноманітні стилі аеробіки, футбол,
плавання.
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Практика сьогодення, практика сучасності
сама висуває впровадження в навчальний процес тих
засобів, які цікаві студентам. А цікавість пов’язана з
їх плідним впливом на організм як збалансовану
єдність внутрішнього та зовнішнього.

У результаті анкетування викладачів і студентів
ми визначили важливість і необхідність формування
рухової культури в гармонії з духовним через систе-
му естетичних засобів фізичного виховання. Для цьо-
го необхідно розробити програму і методику фор-
мування рухової культури.

Висновки.
Аналіз літератури й проведених досліджень

дозволив нам сформулювати такі висновки:
1. Усі вчені, які розробляли питання фізичної

культури, недостатньо досліджували проблему ста-

на духовності при формуванні рухової культури сту-
дентів вищих технічних навальних закладів.

2. Невивченим залишається механізм вихован-
ня духовності при формуванні рухової культури в
умовах вищих технічних навальних закладів.

3. Не розроблений інструментарій виявлення
основних компонентів рухової культури в гармонії з
духовним, яка займає важливе місце в системі осо-
бистісних цінностей.

4. Немає чіткого набору засобів дозування,
методів щодо виховання духовності при формуванні
рухової культури.

5. Відсутні моделі і технології виховання духов-
ності при формуванні рухової культури.

Перспективи подальших досліджень у дано-
му напрямку. Проблему стану духовності при фор-

Таблиця 1 
Компоненти рухової культури 

Відповіді 
викладачів 

Відповіді 
студентів 

Загальне 
рангове місце № 

п.п. 

 
 

Компоненти 
% Ранг. 

місце % Ранг. 
місце % 

Сума 
рангів. 

(%) 

Міс
це 
 

1 Легкість і невимушеність 6,2 12 18,1 13 12,1 24,3 12 
2 Правильна постава 13,9 2 23,1 4 18,6 37,0 3 
3 Ритмічність рухів 11,3 7 20,2 7 15,7 31,5 7 
4 Чистота виконання 6,7 11 27,3 2 17,0 34,0 5 
5 Чіткість положення  тіла і і його 

частин 10,1 8 19,2 10 14,6 29,2 9 

6 Закінченість рухів 4,0 14 15,7 15 9,8 19,7 15 
7 Амплітуда рухів 11,3 6 19,5 8 15,4 30,8 8 
8 Узгодженість рухів 9,6 9 18,8 11 14,2 28,4 10 
9 Доцільність рухів 3,9 15 17,5 14 10,7 21,4 14 
10 Гармонійність поєднання рухів з 

музикою 17,2 1 2,38 3 20,5 41,0 2 

11 Виразність рухів 13,2 4 19,4 9 16,3 32,6 6 
12 Граціозність рухів 13,8 3 38,8 1 26,3 52,6 1 
13 Елегантність рухів 4,1 13 18,2 12 11,1 22,3 13 
14 Пластичність рухів 7,4 10 20,4 6 13,9 27,8 11 
15 Зовнішній вигляд і манера триматися 12,6 5 22,7 5 17,6 35,3 4 

 
Таблиця 2 

Порівняльний аналіз ставлення студентів і думки викладачів про засоби фізичного виховання 

Рангове 
місце 

Ставлення студентів до засобів фізичного 
виховання 

Думка викладачів на вплив засобів 
фізичного виховання 

1 Плавання Фітнес 

2 Аеробіка Спортивна аеробіка 
3 Фітнес Футбол 
4 Важка атлетика, бодібілдінг Плавання 
5 Східні одноборства Баскетбол 
6 Футбол Настільний теніс 
7 Волейбол Волейбол 
8 Художня гімнастика Східні одноборства 
9 Настільний теніс Гандбол 
10 Баскетбол Гімнастика 
11 Легка атлетика Важка атлетика 
12 Спортивна гімнастика Легка атлетика 
13 Гандбол Акробатика 
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муванні рухової культури можливо плідно розв’язу-
вати лише на основі ідеї взаємозумовленості соціаль-
ного й біологічного, духовного й тілесного начал.

Процес формування й розвитку духовності
майбутнього фахівця здійснювати на основі науко-
во-обгрунтованої концептуальної моделі. Забезпечи-
ти педагогічні умови, від яких залежить виховання
духовності, дотримуючись етапів її формування й
застосовуючи адекватні методи її розвитку засобами
фізичних вправ. Розробити і впровадити технології,
що дозволяють реалізувати основні шляхи виховання
духовності студента вищого технічного навчального
закладу і розкриття її в професійній діяльності. Необ-
хідно розробити програму і методику формування
рухової культури в гармонії з духовним.
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СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ
 ДО УМОВ НАВЧАННЯ

У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
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Прикарпатський національний

університет  імені Василя Стефаника
Інститут вищої освіти АПН України

Анотація. Стаття розкриває основні передумови соціальної
адаптації студентів вищих навчальних закладів до навчально-
виховного процесу у вищому навчальному закладі освіти.
Соціальна адаптація студентів до умов навчання у вищих зак-
ладах освіти є досить своєрідним та складним педагогічним
процесом. Соціально-педагогічна робота повинна включати
в себе ознайомлення з ситуацією і типовими проблемами на-
вчання у вищому закладі освіти, мотиваційний компонент,
формування чутливості до змін в оточуючому середовищі.

Ключові слова: реформування освіти, соціальна адаптація,
студенти, вища освіта, умови навчання.
Аннотация. Михайлишин Г.Й., Серман Л. В. Социальная адапта-
ция студентов к условиям обучения в высших учебных заведени-
ях. Статья об основных предпосылках социальной адаптации сту-
дентов высших учебных заведений к учебно-воспитательному
процессу в ВУЗе. Социальная адаптация студентов к условиям
обучения в высших учебных заведениях является своеобразным и
сложным педагогическим процессом. Социально-педагогическая
работа должна включать в себя ознакомление с ситуацией и ти-
пичными проблемами обучения в высшем учебном заведении,
мотивационный компонент, формирование чувствительности к
изменениям в окружающей среде.
Ключевые слова: реформирование образования, социальная
адаптатация, студенты, высшее образование, условия обу-
чения.
Annotation. Mykhaylyshyn G., Serman L. Social adaptation of
students to the conditions of education in higher educational
institutions. This article reveals the main pre-conditions of students’
social adaptation to the educational process in higher educational
institutions. Social adaptation of students to conditions of training
in higher educational institutions is original and complex pedagogical
process. Social - pedagogical work should include acquaintance with
a situation and typical problems of training in a higher educational
institution, a motivational component, formation of sensitivity
changes in an environment.
Key words: reforming of education, social education, students,
higher education, condidions of education.

Вступ.
Майбутнє України сьогодні неможливе без

реформування системи вищої освіти і виховання та
розв“язання соціально-педагогічних проблем вищої
школи. Незважаючи на досягнення в галузі освіти,
вона, однак ще не забезпечує відповідної якості.

Необхідність реформування системи освіти
нашої держави, її удосконалення і підвищення рівня
якості є найважливішою соціокультурною пробле-
мою, яка значною мірою обумовлюється процеса-
ми глобалізації та потребами формування позитив-
них умов для індивідуального розвитку людини, її
соціалізації та самореалізації у сучасному світі. В
Україні, як і в інших розвинених країнах світу, вища
освіта визнана однією з провідних галузей розвитку
суспільства. Одним із пріоритетних напрямків дер-
жавної політики щодо розвитку вищої освіти є осо-
бистісна орієнтація вищої освіти, розвиток мобіль-
ності громадян з широкими можливостями їх
працевлаштування.

Дана проблема особливо актуальна у контексті
Болонського процесу, де Україна обрала наступні
напрями розвитку вищої освіти:

- розширення доступу до вищої освіти,
- якість освіти й ефективність використання

фахівців з вищою освітою,
- інтеграційні процеси.
Реалізація другого напряму розвитку вищої

освіти щодо поліпшення якості та ефективності вико-
ристання фахівців з вищою освітою у контексті Бо-
лонського процесу, нами вбачається через рефор-
мування змісту її та удосконалення соціальної
адаптації студентів-першокурсників до умов навчан-
ня у вищих закладах освіти.

Провідною ланкою реформування змісту
вищої освіти ми виділяємо виховання студентської
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молоді. Власне через виховання студентської молоді,
підняття її соціально-культурного рівня, поліпшення
соціальної адаптації до умов навчання у вищих зак-
ладах освіти, зміцнення національної ідеї можлива
успішна реформа вищої освіти та входження у євро-
пейський простір.

Проблема адаптації особистості до умов ото-
чуючого середовища є однією з актуальних у фізіо-
логії, філософії, психології та педагогіки.

Оскільки вступ студента до вищого навчаль-
ного закладу – це складний процес зміни соціально-
го оточення, режиму навчання, набуття нового ста-
тусу, пошуку референтної групи, збільшення обсягу
самостійної роботи, то все це вимагає від керівницт-
ва та викладачів вищих навчальних закладів по ново-
му будувати навчально-виховний процес, з урахуван-
ням індивідуальних особливостей виховання кожного
студента. Успішність побудови навчально-виховного
процесу з урахуванням індивідуальності кожного сту-
дента нами вбачається через впровадження комплек-
су організаційно-педагогічних заходів з прискорення
соціальної адаптації студентів до нових умов навчан-
ня у вищих закладах освіти.

Процес соціальної адаптації студентів-першо-
курсників до умов навчання у вищих закладах освіти
вбачається у контексті навчально-виховної роботи. У
зв’язку з цим, модель соціальної адаптації студентів
до навчання у вищих закладах освіти розглядається
нами як цілісний педагогічний процес формування і
розвитку особистості майбутнього фахівця, що
здійснюється на основі органічної єдності з навчаль-
ним процесом, взаємодії із соціальним середовищем,
урахуванням особистих інтересів та нахилів студентів
та соціального замовлення суспільства [8].

Для цього необхідно визначити та обґрунту-
вати реалізацію організаційно-педагогічних форм
позааудиторної роботи студентів-першокурсників,
яка спрямована на розвиток їх активності, самодіяль-
ності та самоврядування. Необхідною умовою для
цього також є об’єднання зусиль педагогічних колек-
тивів і зацікавлених соціальних інститутів.

На жаль, соціальна адаптація студентів-першо-
курсників до умов навчання у вищих закладах освіти
має безсистемний, епізодичний характер. Так, аналіз
науково-педагогічної літератури показав великий інте-
рес та актуальність проблеми соціальної адаптації у
виховній діяльності кураторів, соціальних педагогів,
психологів, викладачів багатьох вищих закладів осві-
ти.(Алексеенко Т.А., Лагерев В.В.)

Проте, проблеми соціальної адаптації сту-
дентів-першокурсників до умов навчання у вищих
закладах освіти включаються у план виховних за-
ходів лише епізодично, без знання її змісту, струк-
тури та форм. Слід наголосити, що ефективність
окремого виховного впливу полягає безпосеред-
ньо не в ньому самому, а лише при включенні його
у відповідну структуру.

Робота виконана за планом НДР Прикар-
патського національного університету імені Василя
Стефаника.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: моделюючи процес соц-

іальної адаптації студентів-першокурсників до умов
навчання у вищих закладах освіти, визначаючи її зміст,
види, форми ми поважали за необхідне проаналізу-
вати на даному етапі дослідження проблеми основні
передумови соціальної адаптації, властиві вищому на-
вчальному закладові.

Для реалізації поставленої мети на даному
етапі дослідження ми скористались такими метода-
ми дослідження: вивчення та аналіз наукової літера-
тури з проблем соціальної адаптації, педагогічне спо-
стереження,  методи опитування, аналіз  та
узагальнення.

Результати дослідження.
У центрі уваги процесу соціальної адаптації

студентів-першокурсників до умов навчання у вищих
закладах освіти ми визначаємо власне особистість
студента з його складною біосоціальною природою,
з його психофізіологічними особливостями, специф-
ікою особистісних проявів. Проте, не варто забувати,
що студент-першокурсник вже є особистістю і до
включення його у процес соціальної адаптації до
умов навчання у вищих закладах освіти, що він вже
має свої певні інтереси, стійкі форми поведінки. Влас-
не тому при побудові моделі соціальної адаптації сту-
дентів-першокурсників до умов навчання у вищих
закладах освіти ми орієнтувалися не лише на спроек-
товану, успішно адаптовану модель особистості, а й
на реального сьогоднішнього студента. Слід зазначи-
ти, що першокурсники суттєво різняться за такою
ознакою, як здатність реагувати на проблемні ситу-
ації, що виникають навколо них. Чутливість до змін в
оточуючому соціальному середовищі позитивно
впливає на адаптаційні здібності особистості. Водно-
час варто не забувати, що як надмірна, так і низька
чутливість до таких змін гальмує процес соціальної
адаптації. Так, наприклад, надто висока чутливість
призводить до підвищення тривожності, особистість
схильна до безпідставних переживань. Зрозуміло, що
в такому випадку студент не може цілком адекватно
оцінювати ситуацію і хибне відчуття загрози, страх
помилки заважають їй активно діяти. І навпаки, низь-
ка чутливість до змін в оточуючому мікросередо-
вищі призводить до систематичних помилок у по-
ведінці студента, що, в свою чергу, зумовлює
неуспішність у навчанні і в стосунках з однолітками.

Проблеми раціонального порядку спричинені
необізнаністю першокурсника щодо системи навчан-
ня у вищому закладі освіти. Вступивши на перший курс
університету, студент має певні, як правило, неусвідом-
лені або частково усвідомлені очікування стосовно спо-
собів викладу навчального матеріалу, контролю знань,
системи регламентації поведінки студента. Ці очікуван-
ня пізніше виявляються ілюзорними. В основному, пе-
реважають неадекватні очікування щодо системи вик-
ладу лекційного матеріалу і контролю знань. Від лекцій
першокурсник чекає, що вони будуть на сто відсотків
зрозумілими, а викладач за аналогією зі шкільним вчи-
телем постарається індивідуально пояснити кожному
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студентові новий матеріал. Першокурсник чекає, що
контроль знань буде здійснюватися щодня, на кожній
парі. Зіткнувшись з тим, що викладач на лекції лише
повідомляє студентам певну інформацію і зовсім не
слідкує за проявами активного слухання кожного сту-
дента, першокурсник робить для себе висновок – вчи-
тися зовсім не обов’язково.

Отже, особистісні якості студентів-першокур-
сників, їх реальні потреби є найважливішою переду-
мовою соціальної адаптації студентів до умов навчан-
ня у вищих закладах освіти.

Другою передумовою соціальної адаптації
студентів-першокурсників до умов навчання у вищих
закладах освіти слід вважати проблеми з успішністю
окремо взятого студента та академгрупи в цілому.
Оскільки однією з причин не успішності студентів ми
вважаємо невміння вчитися, швидко адаптуватися до
позааудиторного життя вищого закладу освіти, кому-
нікативні проблеми, нечітка мотивація до навчання
тощо. Мотиваційні проблеми першокурсників у
більшості випадків визначаються тим, як вони відпо-
відають на запитання: “для чого я вчуся?” однією з
таких проблем є емоційна залежність від оцінки та від
викладача. Причиною подібних проблем є інфан-
тильність студента, що й спричиняє специфічний тип
мотивації навчання. Таким студентам притаманне
бажання відповідати зовнішнім стандартам, які зада-
ються в дитинстві батьками, вчителями школи та інши-
ми. Орієнтація на заданий стандарт, взаємозв’язок
самооцінки і зовнішньої оцінки призводить до висо-
кої емоційної вразливості. Подібна мотивація навчан-
ня відображається і на стосунках у групі, спричиня-
ючи проблему конформності. Конформність досить
часто виступає перешкодою у навчанні: першокурс-
ник не запитує і соромиться підняти руку на семі-
нарі, щоб не викликати негативної реакції у групи.

Корекція мотиваційних проблем  може
здійснюватися як у тренінговій, так і в консультативній
формах. Мета даних методів психокорекційної робо-
ти полягає в тому, щоб дати певний мотиваційний
поштовх навчальній діяльності першокурсника, по-
казати перспективи успішного навчання у вищих зак-
ладах освіти, надати особистісного сенсу буденності
навчання. Крім того, бажаним є формування
внутрішніх критеріїв самооцінки, що підвищує стре-
состійкість першокурсника в ситуації оцінювання
його викладачем.

Третя передумова – особливості соціального
середовища (сільська чи міська місцевість, наявність
культурно-дозвіллєвих, спортивних, громадських ус-
танов) та національно-культурні особливості регіо-
ну. Цю особливість важливо враховувати куратору у
своїй роботі з дезадаптованою студентською молод-
дю, оскільки причиною дезадаптованості студентів-
першокурисників із сільської місцевості, як показали
наші спостереження в експериментальній роботі, є
страх міста, не знання елементарних правил поведін-
ки в громадських місцях, умов навчання у вищих зак-
ладах освіти, виникнення комунікативних бар’єрів у
взаємодії з викладачами та одногрупниками.

Четвертою передумовою є вже нагромаджений
позитивний досвід навчально-виховної роботи кура-
тора, наставника, викладача, соціального педагога, пси-
холога вищого закладу освіти. Оскільки проблема ра-
ціоналізації навчально-виховної роботи куратора,
наставника академгрупи є не новою в науково-педа-
гогічній літературі [1,2,3,4,5]. Власне тому, ми у своє-
му науково-педагогічному дослідженні намагалися
узагальнити передовий педагогічний досвід та оптим-
ізувати процес соціальної адаптації студентів-першо-
курсників до умов навчання у вищих закладах освіти,
визначивши при цьому основні причини та переду-
мови соціальної адаптації студентської молоді та роз-
робивши методику роботи куратора з дезадаптовани-
ми студентами-першокурсниками.

П’ята передумова – наявність відповідної ма-
теріальної бази для проведення тренінгової роботи зі
студентами-першокурсниками, тобто необхідної
кількості спеціально обладнаних приміщень і визна-
чення кожного із них для занять, а також потрібних
інструментів, матеріалів, тренажерів та ін. [6, 7].

Висновки.
На нашу думку, врахування названих переду-

мов та особливостей соціальної адаптації студентів-
першокурсників до умов навчання у вищих закладах
освіти, а саме: рівня розвитку особистісних якостей
студентів-першокурсників, їх реальних потреб, вив-
чення та аналіз проблем успішності окремо взятого
студента та академгрупи в цілому, врахування особ-
ливостей соціального середовища та національно-
культурні особливості регіону, звідки походить сту-
дент, узагальнення накопиченого позитивного досвід
навчально-виховного досвіду роботи кураторів, на-
ставників, викладачів, соціальних педагогів, психологів
вищого закладу освіти, наявна відповідна матеріаль-
на база для проведення тренінгової роботи зі студен-
тами-першокурсниками, – є основою для полегшен-
ня процесів соціальної адаптації і значно допоможе
викладачам, кураторам, соціальним педагогам та
психологам визначитися у виборі найраціональніших
та найефективніших підходів у процесі навчально-ви-
ховної роботи зі студентами-першокурсниками, та
уникнути можливих хибних рішень та перекручень,
розбіжностей в її вдосконаленні й активізації, побу-
дови як системного педагогічного утворення.

Як бачимо, соціальна адаптація студентів до
умов навчання у вищих закладах освіти це досить своє-
рідний та складний педагогічний процес, структуру
якого потрібно дослідити. Її головним системоутво-
рюючим компонентом виступає мета діяльності. Отже,
як зрозуміло з вищезазначеного, соціально-педагогіч-
на робота з першокурсниками повинна включати в
себе ознайомлення з ситуацією і типовими пробле-
мами навчання у вищому закладі освіти, мотивацій-
ний компонент, формування чутливості до змін в ото-
чуючому середовищі і разом з тим позитивного
мислення, щоб забезпечити можливість конструктив-
но сприйняти ці зміни. Ця робота може здійснювати-
ся за умови проведення соціально-педагогічних
тренінгів та індивідуального консультування, що і буде
предметом наших подальших досліджень.
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ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Мудрян В.Л., Ермоленко А. В.
Донбасская государственная
машиностроительная академия

Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния лич-
ности педагога на создание условий для нравственного вос-
питания молодежи. Дано теоретическое обоснование влия-
ния личности педагога на воспитательный процесс. Выделены
личностные качества педагога: строгость, сдержанность,
скромность, чуткость, искренность, интеллигентность, об-
щительность, любовь к жизни. Педагог – посредник между
учащимся и духовными ценностями прошлых и современ-
ных поколений. Эти ценности, знания, морально-этические
нормы несут в себе личностные черты преподавателя.
Ключевые слова: нравственность, нравственные ценности,
воспитание, педагогика, молодежь.
Анотація. Мудрян В.Л., Ермоленко О. В. Особа педагога як
умова результативності процесу етичного виховання мо-
лоді. У статті розглядається проблема впливу особистості
педагога на створення умов для етичного виховання молоді.
Дано теоретичне обґрунтування впливу особистості педа-
гога на виховний процес. Виділено особистісні якості педа-
гога: строгість, стриманість, скромність, чуйність, щирість,
інтелігентність, товариськість, любов до життя. Педагог -
посередник між учнем і духовними цінностями минулих і
сучасних поколінь. Ці цінності, знання, морально-етичні
норми несуть у собі особистісні риси викладача.
Ключові слова: моральність, етичні цінності, виховання, пе-
дагогіка, молодь.
Annotation. Mudryan V., Ermolenko A. Personality of teacher as
condition of effectiveness of process of moral education of young
people. In the article the problem of influencing of personality of
teacher is examined on the conditioning for moral education of
young people. The theoretical ground of influencing of personality
of teacher is given on an educating process. Personal qualities of
the teacher are allocated: severity, restraint, modesty, keenness,
sincerity, intelligence, sociability, love to a life. The teacher - the
intermediary between the pupil and cultural wealth of the last and
modern generations. These values, knowledge, moral - ethical
standards bear in themselves personal features of the teacher.
Keywords: morality, moral values, education, pedagogics, young people.

Введение.
Человек рождается как индивид, как субъект

общества со свойственными ему природными задат-
ками, формируется как личность в системе обще-
ственных отношений благодаря целенаправленному
воспитанию. Цель воспитания имеет объективный
характер и выраженный идеал человека в обществен-
ной форме. Она объективно отображает требования
конкретного общества, которые определяются уров-
нем развития продуктивных сил и производственных
отношений. Со сменой продуктивных сил и произ-
водственных отношений изменяется и цель воспита-
ния. «Я под целями воспитания, - говорил А.С. Ма-
каренко – понимаю программу человеческой
личности, проблему человеческого характера, при
этом в понятие характера я вкладываю все содержа-
ние личности…». Таким образом, общей целью вос-
питания является всестороннее и гармоничное раз-
витие личности.

В Украине, как и в других странах мира, исто-
рически сложилась система воспитания, которая ба-
зируется на национальных чертах и самобытности
украинского народа. В настоящее время, делая упор
на древние национально-воспитательные традиции
народа, постепенно возрождается национальная си-
стема воспитания, которая ориентирована на такие
особенности развития государства, как переход Ук-
раины к рыночным отношениям, возрождение всех
сфер жизнедеятельности украинского общества и
процесс развития независимого государства.

Глубокие социально-экономические преобра-
зования, происходящие в современном обществе,
заставляют нас размышлять о будущем Украины, о
ее молодежи. В настоящее время отодвигаются на
второй план основные направления воспитания, и
эта негативная тенденция приобретает угрожающий
характер. Из общепринятых направлений воспитания
актуальным является проблема нравственного вос-
питания. Во все века люди высоко ценили нравствен-
ную воспитанность, но происходящие процессы гло-
бализации современного общества показывают нам
то, что сегодня смяты нравственные ориентиры, под-
растающее поколение можно обвинять в бездухов-
ности, безверии, агрессивности. Поэтому, актуаль-
ность проблемы нравственного воспитания связана,
по крайней мере, с тремя положениями.

Во- – первых, наше общество нуждается в под-
готовке широко образованных, высоконравственных
людей, обладающих не только знаниями, но и пре-
красными чертами личности.

Во- – вторых, само по себе образование не
гарантирует высокого уровня нравственной воспи-
танности, ибо воспитанность – это качество личнос-
ти, определяющее в повседневном поведении чело-
века его отношение к другим людям на основе
уважения и доброжелательности к каждому челове-
ку. К. Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное
составляет главную задачу воспитания».

В-третьих, вооружение нравственными знани-
ями важно и поэтому, что они не только информи-
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руют человека о нормах поведения, утверждаемых в
современном обществе, но и дают представления о
последствиях нарушения норм или последствиях дан-
ного поступка.

Исследуемая нами проблема нашла отраже-
ние в фундаментальных работах А. М. Архангельс-
кого, Н. М. Болдырева, Н. К. Крупской, А. С. Мака-
ренко, И. Ф. Харламова и др., в которых выявляется
сущность основных понятий теории нравственного
воспитания, указываются способы дальнейшего раз-
вития принципов, содержания форм, методов нрав-
ственного воспитания.

Решение данной проблемы связано с практи-
ческой реализацией «Национальной доктрины раз-
вития образования» утвержденной указом Президен-
та Украины от 17 апреля 2002 года, № 347/2002.

Формулирование целей работы.
Целью работы является теоретическое обо-

снование влияния личности педагога на воспитатель-
ный процесс. Согласно цели исследования поставле-
ны следующие задачи:

1) выявить условия нравственного воспитания
молодежи;

2) дать анализ состояния проблемы исследо-
вания в теоретической литературе;

3) выявить роль личности педагога в процессе
нравственного воспитания.

Результаты исследования.
Нами был проведен ретроспективный анализ

литературных источников по исследуемой пробле-
ме. Мы выяснили, что в структуре личности ученые
выделяют группу качеств относящихся непосред-
ственно к педагогу:

- социальные и общеличностные (идейность,
гражданственность, нравственность, педагогическая
направленность и эстетическая культура);

- профессионально-педагогические (теоретичес-
кая и методическая готовность по специальности, пси-
холого-педагогическая готовность к профессиональной
деятельности (теоретическая), развитость практических
и педагогических умений и способностей);

- индивидуальные особенности познавательных
процессов и их педагогическая направленность (пе-
дагогическая наблюдательно, мышление, память и т.д.);

- эмоциональная отзывчивость, волевые каче-
ства, особенности темперамента, состояния здоровья.

Интегральным качеством личности учителя,
выражающим его «воспитательную силу», степень
его влияния на «молодую душу», можно считать «ха-
ризму». И.В. Бестужев-Лада характеризует его как
исключительную, вдохновенную одаренность, вызы-
вающую у окружающих (прежде всего, у воспитан-
ников) чувство полного доверия, искреннего прекло-
нения,  облагораживающего одухотворения,
готовность следовать тому, чему учит учитель, под-
линную веру, надежду, любовь.

 Очевидно, что данный вопрос требует специ-
ального исследования. Однако в русле поставленных
в исследовании задач нами был осуществлен крат-
кий анализ харизматических качеств ряда известных

педагогов на основе уже имеющихся характеристик.
Перед нами стояла задача выявить их наиболее об-
щие черты, поскольку для нас, очевидно, что «педа-
гогическая харизма» является предпосылкой гума-
нистических интенций преподавателя.

Анализ практического опыта выдающихся пе-
дагогов: Брюховецкого Ф. Ф., Католикова А. А., Волко-
ва И. П., Сухомлинского В. А., Амонашвили Ш. А., Иль-
ина Е. П., Иванова И. П. и др. позволил выделить
определяющие свойства личности педагога: яркая ин-
дивидуальность, беззаветная, самоотверженная, жерт-
венная любовь к детям, внутренняя сила, цельность,
целеустремленность, притягивающая детей и взрослых,
«организационное и эмоциональное» лидерство, под-
вижничество, бескорыстность, способность генериро-
вать идеи и увлекать ими, широта и глубина интересов,
целостное мировоззрение, уверенность в своей мис-
сии, правильность избранного им пути.

Много внимания раскрытию проблемы лич-
ности педагога в деле воспитания и образования уде-
лено в трудах В.А. Сухомлинского. Он, в частности,
писал: «Мы, учителя, должны развивать, углублять в
своих коллективах нашу педагогическую этику, ут-
верждать гуманное начало в воспитании как важней-
шую черту педагогической культуры каждого учи-
теля. Это целая область нашего педагогического
труда, область, почти не исследованная и во многих
школах забытая, хотя о чуткости, гуманности, забот-
ливости общих разговоров немало».

В своих выступлениях и педагогических тру-
дах В.А. Сухомлинский постоянно писал о том, что
этика учителя, его нравственные качества являются
решающим фактором воспитания личности учаще-
гося. Он претворил свою идею в жизнь, создав уни-
кальную педагогическую систему, в условиях кото-
рой каждый ребенок, подросток, старшеклассник
получал реальную возможность проявить себя как
высоконравственную и высокодуховную личность.
Искусство воспитания, считал он, заключается в уме-
нии педагога открыть буквально перед каждым, даже
перед самым заурядным, самым трудным в интел-
лектуальном развитии питомцем те сферы развития
его духа, где он может достичь вершины, проявить
себя, заявить о своем «я». Одной из этих сфер являет-
ся нравственное развитие. Здесь ни одному челове-
ку не закрыта дорога к вершинам, здесь подлинное и
безграничное равенство, здесь каждый может быть
великим и неповторимым.

Тенденция к вербализации и рационализации
образования затронуло не только содержание обра-
зования, но и личность педагога. Таким образом, по-
казателями профессионализма современного педа-
гога  будут являться: творческое мышление,
диалоговое общение «преобразовательные способ-
ности», педагогическая рефлексия, положительные
этические качества, высокие ценностные установки.
В связи с этим возникает задача психологической пе-
рестройки кадров, их соответствующей психолого-
педагогической подготовки, развития профессио-
нально-педагогической направленности,
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ценностно-ориентационной сферы и диалогизации
педагогического общения.

Обобщая сказанное, можно констатировать, что
личность педагога, предопределяемая его харизмой (сте-
пень педагогической одаренности), является основным
фактором результативности нравственного воспитания
на основе ценностного содержания знаний.

Выводы.
В результате проделанной работы мы можем

выделить следующие личностные качества педагога,
которые представляются нам самыми главными:
строгость, сдержанность, скромность, чуткость, ис-
кренность, интеллигентность, общительность, любовь
к жизни. Стремиться таким быть для педагога очень
важно. Он – посредник между учащимся и духовны-
ми ценностями прошлых и современных поколений.
Эти ценности, знания, морально-этические нормы
не доходят к учащемуся в стерилизованном виде, а
несут в себе личностные черты преподавателя.

Данная работа не является завершенной, в
дальнейших исследованиях планируется изучение
влияния гуманизма личности педагога на процесс
духовно-нравственного воспитания молодежи.
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ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ СТУДЕНТІВ
НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Нестеренко Е.Ю.
Донецька філія Європейського університету

Анотація. У статті розглядається аспект духовного вихован-
ня студентів засобами фізичного виховання й спорту. Знай-
ти шляхи впровадження духовності засобами спорту можна
реалізуючи культурно-історичний підхід, пов’язуючи куль-
туру спорту з національними традиціями філософії та вихо-
вання, Олімпійською ідеєю. Одним із шляхів формування
духовності може бути формування світогляду на рухову ак-
тивність. Цільові настановлювання занять спортом повинні
включати не тільки педагогічні та психологічні компоненти,
але ще й компоненти безперервного особистого самовдос-
коналення у аспектах духовної, моральної, етичної, есте-
тичної, історичної, екологічної культури.
Ключові слова: духовність, культура, студент, виховання,
традиції.
Аннотация. Нестеренко Е.Ю. Формирование духовности сту-
дентов на занятиях физического воспитания. В статье рассмат-
ривается аспект духовного воспитания студентов средствами
физического воспитания и спорта. Найти пути внедрения ду-

ховности средствами спорта можно реализуя культурно-исто-
рический подход, связывая культуру спорта с национальными
традициями философии и воспитания, Олимпийской идеей.
Одним из путей формирования духовности может быть фор-
мирование мировоззрения на двигательную активность. Целе-
вые наставления занятий спортом должны включать не только
педагогические и психологические компоненты, но еще и ком-
поненты беспрерывного личного самоусовершенствования в
аспектах духовной, моральной, этической, эстетичной, исто-
рической, экологической культуры.
Ключевые слова: духовность, культура, студент, воспитание,
традиции.
Annotation. Nesterenko E. Forming of spirituality of students
on employments of physical education. In the article the aspect
of spiritual education of students is examined by facilities of
physical education and sport. To find pathes of a heading of
spirituality agents of sports it is possible implementing the
cultural - historical approach, binding crop of sports with national
traditions of philosophy and education, Olympic idea. One of
pathes of forming of spirituality can be sforming of outlook on
a motor performance. Target manuals of occupations by sports
should power up not only pedagogical and psychologic
components, but also components of continuous personal self-
improvement in aspects of spiritual,  intellectual, ethical,
aesthetic, historical, ecological crop.
Keywords: spirituality, culture, student, education, traditions.

«Мы должны заново  объединить уза-
ми  законного  брака  давно разведен-
ную пару - Тело и Разум. Их взаимопо-
нимание длилось долго и  было
плодотворным. Но  неблагоприятные
обстоятельства  разлучили их. Наша
задача — снова соединить их!».

Пьер де Кубертен.

Вступ.
Проблема формування духовності є актуаль-

ною, і належить до проблеми соціального характеру,
оскільки пов“язана с таким поняттям, як формуван-
ня особистості. В наш час дуже часто можна почути
заклики про підняття національної свідомості люди-
ни, та виховання справжнього громадянина. А по-
штовхом і основою для цього є, в першу чергу, вихо-
вання духовної особистості. Адже від ставлення
молоді до надбань культури залежить нині духовне
оновлення нашого суспільства, зміст її цінних орієн-
тацій і майбутнє.

Саме тому ця проблема є однією з головних у
процесі виховання студентів. Адже суспільство й дер-
жава не можуть існувати, нормально виконувати свої
функції без певної системи гуманістичних, духовних
цінностей. Оволодіння студентами духовними цінно-
стями підносять свідомість особистості на вищий
щабель, наповнюють життя й діяльність високими
громадськими цілями. Саме ВНЗ продовжує форму-
вати майбутнє покоління, а від цього залежить розви-
ток і розквіт нашої держави. Основна мета фізичного
виховання студентів - сформувати гармонійно роз-
винену, високодуховну й високоморальну осо-
бистість, кваліфікованого фахівця.

У літературі наводилися майже жахливі циф-
ри, що понад 50% студентів мають або відбиті хворо-
би або хворобливий стан. Сучасні студенти зовсім не
живуть за моральними законами, не прагнуть досяг-
ти високих цілей. І тому виховання людини, яка б про-
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тистояла економічним труднощам, духовній дегра-
дації, моральному та фізичному виснаженню має на
себе взяти не тільки школа, а і ВНЗ. Однак для пробуд-
ження і подальшого духовного розвитку індивіда по-
трібно створити відповідні умови. І питання це над-
звичайно важливе, оскільки духовність визначає
спрямованість усіх розумових, емоційно-чуттєвих,
вольових якостей людини, її здатність до самоусві-
домлення себе, як особистості. Пріоритети у доміну-
ючих рисах майбутнього покоління ця дилема все
гостріше постає перед освітою.

Взагалі проблеми духовності торкалися бага-
то років тому. Про це свідчать праці педагогів мину-
лого: Я.А.Каменського, Г.Г.Песталоці, В.О.Сухом-
линського.  На  сучасному етапі  проблемою
духовності займаються багато вчених, серед яких:
О.Майкіна, Г.Сагач, Т.Зазюн, І.Зеліченко, Сидоров
А.А. [2], Круцевич Т.Ю. [3], Гончаренко М.С. [5], Єли-
заров В.П. [6], Величко В.Н. [1].

Один із варіантів, що до формування духов-
ності у студентів це духовна реабілітація особистості,
яка може бути здійснена засобами культури та фізич-
ної культури.

Робота виконана по плану НДР Донецької філії
Європейського університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - розглянути, яким чином пред-

мет фізичного виховання може формувати ду-
ховність студентів ВНЗ, на рівні з розвитком знань,
умінь та навиків, укріпленням здоров’я, та знайти
деякі шляхи рішення проблеми.

Результати дослідження:
Поняття “духовність” завжди мало у філософії

важливе значення, і відіграє визначну роль у ключових
проблемах: людина, її місце й призначення у світі, зміст
її буття, культура, суспільне життя. І тому такі філосо-
фи: Платон, Аристотель, Г. Сковорода вважали, що по-
няття «духовність» є похідним від слова «дух». Інше
розуміння: Духовність це ідеал, до якого прагнула лю-
дина у власному розвитку, орієнтація на вищі, абсо-
лютні цінності. На думку вчених поняття “духовність”
це категорія етики, яка визначає моральний вимір людсь-
кої життєдіяльності, це живе джерело доброчесностей
людини, її моральна спроможність та вища цінність. Такі
філософи, як Мартін Бубер, Макс Шелер, Хосе Ортега
та інші вважали: Духовність це загальнокультурний фе-
номен, який уміщує в собі не тільки абстрактно-теоре-
тичні цінності й ідеали, а й вчинки по совісті, істині і
красі. Українські дослідники, як і їх попередники, напо-
лягають, що: духовність це спосіб розбудови особис-
тості. Філософський словник подає нам таке поняття
духовності: духовність це ідеальний початок з якого по-
ходить творча сила, яка удосконалює і піднімає людину
у світ чистий і цінний. В сучасній педагогіці виникло
таке поняття, як «духовний потенціал особистості». Це
поняття треба розуміти, як здатність інтегрувати дії, спря-
мовані на внесення гармонійної впорядкованості в ото-
чуючий світ. Духовність - це індивідуальна вираженість
у системі мотивів особистості двох фундаментальних
потреб; ідеальної потреби пізнання й соціальної потре-

би жити, діяти для інших.
Структурними компонентами духовності вва-

жаються:
1. Індивідуальна вираженість - це життєвий

шлях людини у суспільстві, це свідомість і самопізнан-
ня людини, це коли особистість, як свідомий суб“єкт
розуміє не тільки оточуючих, але й себе у своєму
ставленні до оточуючих.

2. Духовна потреба людини - це внутрішній світ
людини, її морально-етичні цінності. Це пошук істини
і сенсу життя людиною. Це пізнання свого «я». Вміння
оцінювати навколишній світ, людське оточення.

3. Пізнавальні потреби - це рівень розумового
розвитку особистості, її жага до пізнання, підвищен-
ня свого інтелекту. Потреба людини у навчанні.

4. Соціальні потреби - це соціальний успіх лю-
дини, а звідси впевненість в собі у суспільстві. Це ще
й прагнення допомогти іншим.

5. Потреба самоактуалізації - це потреба в ро-
зумінні особистого шляху, це реалізація своїх мож-
ливостей і здібностей. Людина, яка досягає рівня са-
моактуалізації, повністю реалізувавши свої здібності
і можливості, постає як свідома особистість. Потре-
ба самоактуалізації це і розуміння людиною своєї
мети в житті і шляхів її досягнення.

6. Потреба діяльності - це потреба в органі-
заційній роботі, розуміння задач, які ставить перед
людиною суспільство, і в свою чергу виконання обо-
в“язків, які постають перед людиною.

Усі ці особистісні потреби можуть знайти за-
доволення в сфері фізичної культури й виступають,
як усвідомлене спонукання до занять фізичними впра-
вами, іграми, спортом.

Критерії духовності, це: орієнтація людини на
вищі естетичні цінності, вчинки по совісті; ставлення
людини до громадської діяльності; прагнення особи
до пізнання; розуміння людиною сенсу.

З’являючись частиною суспільної культури, її
підсистемою, фізичне виховання перебуває в певних
зв’язках, взаєминах з іншими соціальними підсисте-
мами. Структура, ідеали, принципи, ціннісний склад,
функції фізичного виховання визначаються потреба-
ми й конкретними формами громадської організації
людей на певних етапах історичного розвитку.

Одним з таких етапів було зародження олімп-
ійської ідеї, яка винайдена у стародавній античності,
та є безперечним та істинним джерелом гуманізму
та духовності. Перемога атлетів сприймається, як де-
монстрація сили нації чи країни. В Олімпійській Хартії
передбачається перш за все поєднання, гармонія кра-
соти та сили народних обрядів з чіткими правилами
змагань, з лицарством та повагою до всіх.

Якщо реалізовувати сьогодні культурно-історич-
ний підхід, то тільки за рахунок урівноваженого розгля-
ду всіх ярких сторінок народного спорту у прийдешні
та стародавні часи, олімпійського спорту в Україні, су-
часних напрямів оздоровчої роботи, фізичного вихо-
вання молодого покоління, а також індивідуальних стилів
здорового способу життя, народних розваг, ігор, рекре-
ації та багато чого іншого, можна пов’язати культуру
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спорту з національними традиціями філософії та вихо-
вання. Крім того це не просто продовжує, але й знаходе
шляхи впровадження духовності засобами спорту, а та-
кож фізичного виховання та фізичної культури. Оскіль-
ки в процесі розвитку й удосконалювання педагогічних
і соціальних систем фізичного виховання й накопичу-
вання духовних і матеріальних цінностей формується
фізична культура - сукупність спеціальних, духовних і
матеріальних цінностей та способів їхнього викорис-
тання для фізичного виховання.

Похідною гіпотезою у такому пошуку стає
необхідність формування світогляду на рухову ак-
тивність як на частину гармонійного буття людини.
Ідея гармонії фізичної та духовної культури присут-
ня у різних проявах та трактуваннях в усі часи, у всіх
народів, в більшості ідеологій. Вона увійшла і до прин-
ципів олімпізму.

Розуміння спорту або фізичної культури, по-
требує розгляд рухової активності не тільки як са-
моцілі вищого досягнення у спорті, а як поєднання
руху із внутрішньою та зовнішньою гармонією бут-
тя людини. Тоді цільові настановлювання занять
спортом повинні включати не тільки педагогічні та
психологічні компоненти, але ще й компоненти без-
перервного особистого самовдосконалення у аспек-
тах духовної, моральної, етичної, естетичної, історич-
ної, екологічної культури.

Значна галузь людської культури, пов’язана з
Китаєм, Індією, Японією, створила (в ряді випадків
навіть раніше античного олімпізму) філософію здо-
ров’я, що походила з найбільшої вагомості гармонії
руху, дихання, свідомості (психіки). Тому цільові на-
станови рекомендували ціле коло засобів, ефек-
тивність яких сполучаться одночасно з фізичною
підготовкою, моральною виправданістю, особисти-
ми характеристиками стилю життя. Звідси - особлива
увага до взаємозв’язку роботи всіх систем організму
з зовнішнім середовищем, а також результату діяль-
ності - з системою особистих цінностей.

Заняття спортом виступають формою само-
вираження й самоствердження студента, визначаю-
чи його спосіб життя, загальнокультурні й соціально
значимі пріоритети. На передній план у спорті вису-
вається прагнення до успіху, заохочується прагнен-
ня особистості до реалізації своїх можливостей. Ре-
зультатом спільної навчальної й спортивної діяльності
повинні стати правильно сформовані соціально зна-
чимі якості: соціальна активність, самостійність, упев-
неність у своїх силах, а також честолюбство. У сфері
активного дозвілля реалізуються біологічні, соціальні
й духовні потреби студентів у руховій активності, здо-
ровому способі життя, одержання задоволення від
занять різними формами фізичної культури.

Висновки.
1. Особистісні духовні потреби студента мо-

жуть знайти задоволення в сфері фізичної культури й
виступати, як усвідомлене спонукання до занять
фізичними вправами, іграми, спортом.

2. Знайти шляхи впровадження духовності за-
собами спорту, а також фізичного виховання та фізич-

ної культури можна реалізуючи культурно-історич-
ний підхід, пов’язуючи культуру спорту з національ-
ними традиціями філософії та виховання, Олімпійсь-
кою ідеєю, яка передбачає перш за все поєднання,
гармонія красоти та сили народних обрядів з чіткими
правилами змагань, з лицарством та повагою до всіх

3. Одним із шляхів формування духовності
може бути формування світогляду на рухову ак-
тивність, як на частину гармонійного буття людини.
Розуміння спорту або фізичної культури, розглядаю-
чи рухову активність не тільки як самоцілі вищого
досягнення у спорті, а як поєднання руху із внутріш-
ньою та зовнішньою гармонією людини. Цільові на-
становлювання занять спортом повинні включати не
тільки педагогічні та психологічні компоненти, але ще
й компоненти безперервного особистого самовдос-
коналення у аспектах духовної, моральної, етичної,
естетичної, історичної, екологічної культури.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем безперер-
вного особистого самовдосконалення у аспектах ду-
ховної, моральної, етичної, естетичної, історичної,
екологічної культури.
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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З ФОРМУВАННЯ
У СТУДЕНТІВ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИХ,
ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ТА ДУХОВНО-

ЕСТЕТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ

Ніколайчук І.Ю.
Східноукраїнський національний
університет  імені В.Даля

Анотація. У статті розкриті напрямки вдосконалення навчаль-
но-виховного процесу з формування у студентів духовно-
фізичних якостей. Впроваджено заняття з аеробіки з акцен-
том на духовно-фізичний  розвиток. Впровадження  в
навчально-виховний процес занять з аеробіки дозволили
розвинути морально-естетичні, духовно-моральні та духов-
но-естетичні якості. Також зробити позитивний вплив на
освітню, моральну, духовну, виховну сфери розвитку, на
формування особистості студента.
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Аннотация. Николайчук И.Ю. Направления усовершенство-
вания учебно-воспитательного процесса по формированию
у студентов нравственно-эстетических, духовно-моральных
и духовно-эстетических качеств. В статье раскрыты направ-
ления совершенствования учебно-воспитательного процесса
по формированию у студентов духовно-физических качеств.
Введены занятия по аэробике с акцентом на духовно-физи-
ческое развитие. Внедрение в учебно-воспитательный про-
цесс занятий по аэробике позволило развить нравственно-
эстетические, духовно-моральные и духовно-эстетические
качества. Также оказать положительное влияние на образова-
тельную, моральную, духовную, воспитательную сферы раз-
вития, на формирование личности студента.
Ключевые слова: аэробика, духовный, физический, качества.
Annotation. Nikolaychuk I. Directions of perfection of educational
process of students have forming moral-aesthetic, spiritual-moral
and spiritual-aesthetic qualities. Directions of perfection of
educational process of students have forming spiritual-physical
qualities are opened up in the article. Holdings on aerobics with
accent on spiritual - physical development are injected. Introduction
in teaching and educational process of holdings on aerobics has
allowed to develop moral - aesthetic, spiritual - moral and spiritual
- aesthetic qualities. Also to render positive effect on educational,
moral, spiritual, educational spheres of development, on formation
of the person of the student.
Key words: aerobics, spiritual, physical, merit.

Вступ.
У нових сучасних соціально-економічних умо-

вах перед суспільством постає мета виховання «нової
людини», що гармонічно поєднує у собі духовне ба-
гатство, моральну чистоту і фізичну досконалість
[3;5]. І однією зі сторін всебічного і гармонійного
розвитку особистості є фізична досконалість, що ви-
ражає високий рівень сформованості морально-ес-
тетичних, духовно-моральних та духовно-естетичних
якостей. Гармонійний розвиток цих якостей особис-
тості не може відбуватися стихійно, самопливом. На
думку Г.П. Шевченко, саме комплексний підхід до
виховання особистості дає можливість перебороти
однобічність у навчально-виховній роботі і забезпе-
чити цілісність духовного, фізичного та морального
розвитку особистості [6]. В теперішній час є актуаль-
ним пошук нових напрямків вдосконалення навчаль-
но-виховного процесу, тому що, у свою чергу, саме
виховний процес з фізичного виховання безпосеред-
ньо може вплинути на зміну та на формування у сту-
дентів духовних і фізичних якостей. Сучасна система
фізичної освіти відкидає педагогічний процес, що не
займає душу студента, не будить емоцій, естетичних
почуттів, не дає простір для розвитку особистості, а
вимагає лише механічного виконання фізичних вправ
і недооцінюються можливості фізичної культури у
формуванні духовно-ціннісної сторони людини (роз-
виток його моральних, інтелектуальних, естетичних
та духовних компонентів) [2;4]. У такий спосіб сучас-
на орієнтація навчально-виховного процесу повин-
на бути спрямована не тільки на зміцнення здоров’я,
але і на розвиток морально-естетичних, духовно-мо-
ральних та духовно-естетичних якостей.

На думку Матвєєва, тільки завдяки цілісно
налагодженій системі виховання зміст фізичного ви-
ховання органічно зв’язується з моральним і есте-
тичним вихованням, і саме в такому поєднанні фізич-

не виховання здобуває значення одного з головних
факторів становлення і всебічного розвитку особис-
тості. І дає напрямок розвиткові, допомагає підняти
рівень формування позитивних якостей людини від
початкового рівня до бажаного, сприяючи гармон-
ійному вдосконаленню всіх сторін особистості. Він
рекомендує застосовувати засоби і методи естетич-
ної спрямованості, де до основних засобів естетич-
ного виховання він відносить музику, хореографію
[3]. Подібні розуміння, що поряд з моральним і фізич-
ним вихованням повинне бути і естетичне виховання
(формування художнього смаку, різнобічних твор-
чих якостей), висловлював Шарль Фур’є. Він вклю-
чав виховання не тільки розумове, але і тілесне, у про-
цесі якого повинне бути всебічний розвиток тіла і
душі, можливості почуттів і духу, і приділяв увагу
розвиткові спритності і ритмічності рухів, стрункості
ходи, красі тіла [1]. А.Д.Новіков указував, що задачі
естетичного і морального виховання повинні стояти
в ряді задач фізичного виховання, тому що наші рухи
є вираженням нашого відношення до світу. Через рухи
ми впливаємо на духовний світ. Адже саме в процесі
фізичного виховання формуються такі якості: витри-
валість, сила, швидкість, гнучкість, і вони відіграють
позитивну роль у підвищенні стійкості й опірності
організму, будучи передумовами до морально-есте-
тичного виховання [5].

Розвиток морально-естетичних, духовно-мо-
ральних та духовно-естетичних цінностей повинне
відбуватися в педагогічному процесі завдяки прилу-
ченню студентів до краси, спираючись на висловлен-
ня Н.Е.Щуркіной: «Виховуючи красу рухів, ми впли-
ваємо на духовне виховання» [7]. Однак аналіз
навчально-виховного процесу з фізичного вихован-
ня, вказує, що його ефективність далека від бажано-
го, тому що центром уваги в діяльності кафедр фізич-
ного виховання вузу залишаються передбачені
навчальними програмами нормативи і тести, а не сам
студент, його ціннісні орієнтації і потреби [8].

Робота була виконана за планом НДР Лугансь-
кого державного медичного університету.

Формулювання цілей роботи.
В зв’язку з цим метою нашої роботи було вдос-

коналення навчально-виховного процесу з форму-
вання у студентів морально-естетичних, духовно-мо-
ральних та духовно-естетичних якостей.

Результати досліджень.
У дослідженні ми прагнули до органічного

об’єднання естетичних та моральних задач, задач
формування краси рухів, естетичного сприйняття і
вихованню витонченості і виразності, ритмічності,
пропорційності, красі поведінки, вчинків, дій, тобто
розвиткові духовно-моральних, морально-естетичних
та духовно-естетичних якостей у студенток через
фізичні рухи. Для цього в експериментальних групах
були введені заняття з аеробіки з метою пробуджен-
ня у студентів глибокого інтересу, радісного пожвав-
лення і формування духовно-фізичних якостей.

 На основі цього ми вирішували задачі мораль-
но-естетичного, духовно-морального та духовно-ес-
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тетичного характеру, тому що основна мета поляга-
ла в духовно-фізичному розвитку особистості засо-
бами впливу комплексів вправ з аеробіки (табл. 1).

Морально-естетичне виховання полягало в
тому, що емоційно піднятий настрій під час занять аеро-
бікою підвищувало тонус життя студента, сприяло по-
зитивному відношенню до занять з фізичної культу-
ри; формуванню рухових умінь і навичок, розвиткові
фізичних якостей. Фактор емоційного тла аеробіки був
могутнім «важелем» активності студентів.

Значення аеробіки в духовно-моральному ви-
хованні виражалося в тому, що вимоги викладача ста-
вали для студентів внутрішніми правилами, норма-
ми поводження, основою формування свідомої
дисципліни.

Виховне значення аеробіки в естетичному ви-
хованні виражалося в активному сприянні формуван-
ню таких якостей, як виховання здатності повноцінно-
го сприйняття і правильного розуміння прекрасного
в дійсності, розвитку прагнень, готовності й уміння

вносити елементи прекрасного у своє життя, форму-
вати негативне відношення до виродливого, потвор-
ного і низинного. Саме комплекси з аеробіки дають
можливість бачити й оцінювати красу рухів, викону-
ваних ритмічно, виразно, з енергією, сприяючи есте-
тичному сприйняттю в студентів. У ході виконання
комплексів вправ з аеробіки ми прагнули до естетич-
ної виразності (красі ліній, правильній поставі, чіткості
виконання). Завдяки введенню різних комплексів з
аеробіки з акцентом на духовно-фізичний розвиток у
всіх експериментальних групах, на відміну від конт-
рольних, змінився рівень формування морально-ес-
тетичних, духовно-моральних та духовно-естетичних
якостей. Достовірність отриманих результатів підтвер-
джується методами математичної статистики (табл. 2).

Висновки.
Представлені дані свідчать про те, що завдяки

впровадженню в навчально-виховний процес занять
з аеробіки з акцентом на духовно-фізичний розвиток
дозволили у експериментальних групах, на відміну

Таблиця 1 
Задачі духовно-фізичного розвитку 

Задачі Виховне значення 
Морально-естетичного 
характеру 

Сприяти позитивному відношенню до занять по фізичній культурі. 
Формувати фізичні якості, розвивати рухові вміння й навички. 
Зовнішній вигляд. 

Духовно-морального 
характеру 

Формувати доброту, чуйність, готовність прийти на допомогу. 
Розвивати чесність, рішучість, впевненість у своїх силах, працьовитість, совість. 
Сформувати свідому дисципліну, усвідомлене відношення до вказівок педагога. 

 
Духовно-естетичного 
характеру 

Прищепити вміння красивого, технічного, складеного виконання вправ 
відповідно до музики. 
Розвити прагнення до прекрасного. 
Сформувати творчу уяву і естетичне сприйняття. 

Таблиця 2 
Розподіл студентів експериментальної і контрольної групи  

по рівнях сформованості духовно-фізичних якостей 

Експериментальна група Контрольна група  
До  Після  До  Після  

Рівень Кіл-ть 
студ. 

% студ. Кіл-ть 
студ. 

% студ. Кіл-ть 
студ. 

% студ. Кіл-ть 
студ. 

% 
студ. 

 
1. Морально-естетичний критерій 
 

високий  6 10,0 31 51,7 7 11,7 8 13,3 
середній 22 36,7 20 33,3 21 35,0 22 36,7 
низький 32 53,3 9 15,0 32 53,3 30 50,0 
Усього 60 100 60 100 60 100 60 100 

 
2. Духовно-моральний критерій 

високий  9 15,0 46 76,7 9 15,0 14 23,3 
середній 21 35,0 8 13,3 22 36,7 20 33,3 
низький 30 50,0 6 10 29 48,3 26 43,3 
Усього 60 100 60 100 60 100 60 100 

 
3. Духовно-естетичний критерій 

високий  4 6,7 20 33,3 5 8,3 6 10 
середній 10 16,7 31 51,7 9 15,0 15 25 
низький 46 76,7 9 15 46 76,7 39 65 
Усього 60 100 60 100 60 100 60 100 
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від контрольних груп, займаних по традиційній про-
грамі, розвинути морально-естетичні, духовно-мо-
ральні та духовно-естетичні якості і зробити комплек-
сний позитивний вплив на освітню, моральну,
духовну, виховну сфери розвитку і, у цілому, на фор-
мування особистості студента.

Подальші дослідження передбачаються про-
вести в напрямі більш детального вивчення методів
духовно-фізичного розвитку.
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РОЛЬ ИДЕОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Овчаренко Л.И., Бган С.И., Хотомченко В.Н.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. Производится рассмотрение христианской иде-
ологии как альтернативы выхода из нравственного кризиса в
современной педагогики. Выделена одна из возможных пер-
вопричин всех существующих и потенциальных проблем
педагогики – отсутствие разумной, здоровой  идеи, способ-
ной объединить школьников в единый организм. В качестве
альтернативы следует признать путь проповеди идей хрис-
тианских, воспитания христианского сознания.
Ключевые слова: организм, организация, Тело Христово,
идеология.
Анотація. Овчаренко Л.І., Бган С.И., Хотомченко В.Н. Роль
ідеології в процесі навчання. Проводиться розгляд христи-
янської ідеології як альтернативи виходу з моральної кризи в
сучасної педагогіки. Виділена одна з можливих першопричин
всіх існуючих і потенційних проблем педагогіки - відсутність
розумної, здорової  ідеї, здатної об’єднати школярів у єдиний
організм. Як альтернатива варто визнати шлях проповіді ідей
християнських, виховання християнської свідомості.
Ключові слова: організм, організація, Тіло Христово, ідеологія.
Annotation. Ovcharenko L.I.,  Bgan S.I., Hotomchenko V.N.
The role of an ideology in education process. There is
consideration of the Christian ideology as an a lternative to
avoid moral crisis in a present-day pedagogics.  One of possible
first causes of all existing and potential problems of pedagogics
- absence of reasonable, able-bodied idea is secured, capable to
integrate schoolboys in a uniform organism. Alternatively it is
necessary to recognize a path of the sermon of ideas Christian,
education of Christian consciousness.
Keywords: organism, organization, Body Khristovo, ideology.

Введение.
Всматриваясь в социо-культурные процессы

современности, нельзя не заметить поразительное
противоречие. С одной стороны, практически каж-
дый имеет доступ к любой информации, что делает
открытым процесс познания, процесс образования,
обучения. С другой стороны, это не повышает уро-
вень образованности общества в целом. Казалось бы,
с развитием инструментов культуры, с развитием
техносферы можно было бы ожидать взлета и са-
мой культуры, но, напротив, развитие техносферы
приводит к тому, что сама культура обезличивается,
становится массовой, теряет индивидуализм, уни-
кальность, превращается в псевдокультуру, антикуль-
туру, наконец. Развитие инструментов культуры не
сделало самого человека более культурным.

Подобные закономерности можно проследить
и в области воспитания детей и подростков, в облас-
ти педагогики, обучения. Например, повсеместно
становятся доступными персональные компьютеры,
сегодня практически любой школьник имеет выход в
Internet. Но при этом далеко не всегда имеющиеся
ресурсы используются в благих целях. Гораздо чаще
те же компьютеры, тот же Internet не только не помо-
гает школьнику или студенту, но и развращает его.

В каком разрезе следует рассматривать это про-
тиворечие? В каком разрезе это противоречие пере-
станет быть противоречием, но станет закономернос-
тью? Нам кажется, ответы на поставленные вопросы
следует искать в области не материально-прикладной,
не организационно-педагогической, и даже не в обла-
сти морально-этической, но в области духовной.

В ХХ веке наряду с демографическим бумом,
с небывалым ростом численности населения нашей
планеты наблюдалось и разрастание организаций, си-
стем, состоящих из огромного числа людей. Подоб-
ных систем XIX век еще не знал. Сегодня же одна
корпорация может насчитывать в своем штате сотни
тысяч человек и даже более, управляется же зачас-
тую лишь одним человеком. Может быть, именно
поэтому один из мыслителей конца ХХ века характе-
ризовал современное ему время как время тоталита-
ризма [1]. Наверное, именно эти процессы стали при-
чиной обезличивания личности, обесценивания ее,
причиной того, что человек, личность все чаще стал
восприниматься лишь как элемент системы. Соот-
ветственно и ценность человека стала характеризо-
ваться лишь теми функциями, которые он выполня-
ет в рамках той или иной системы.

Н.А. Бердяев в [2] проводит различие между
организмом и организацией. «Организм, - пишет он, -
рождается из природной космической жизни, и он сам
рождает. Признак рождения есть признак организма.
Организация же совсем не рождается и рождает. Она
создается активностью человека, она творится, хотя
творчество это и не есть высшая форма творчества.
Организм не есть агрегат, он не составляется из час-
тей, он целостен и целостным рождается, в нем целое
предшествует частям и присутствует в каждой части.
Организм растет, развивается. Механизм, созданный
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организационным процессом, составляется из частей,
он не может расти и развиваться, в нем целое не при-
сутствует в частях, но предшествует частям».

В ХХ веке значимость организации стала пре-
обладающей во взаимоотношениях с организмом. На
наш взгляд, именно здесь следует искать истоки мно-
гих проблем, в том числе – и в области педагогики.

Работа выполнена согласно плану НИР Донец-
кого государственного института здоровья, физичес-
кого воспитания и спорта.

Формулировние целей работы.
Цель работы - выделить одну из первопричин

нравственного упадка в учебных заведениях.
Результаты исследований.
Религиозная христианская вера, помимо про-

чего, предполагает единение большого числа людей в
одном организме – в Теле Христовом, глава которого
– Христос. Очевидно, что такое единение противопо-
ставляется единению в рамках одной организации.
Именно такое единение являлось своего рода этало-
ном в эпоху христианскую в христианских государ-
ствах. Конечно, нельзя сказать, что два работника од-
ной артели всегда испытывали единение, считая друг
друга частями одного Церковного тела, считая друг
друга братьями. Тем не менее, помимо прочих мо-
ментов, мировосприятие человека верующего преис-
полнено осознанием собственной соборности, соб-
ственного единения с огромным числом других
людей, каждый из которых хотя и является независи-
мым свободным человеком, но вместе с тем есть и
часть Тела Христова. Сознание человека верующего
растворено пониманием того, что он – часть чего-то
большего, притом не в смысле вспомогательного эле-
мента, выполняющего определенные функции, как в
организации, в системе, но как живая часть, как жи-
вой орган, уникальный и бесценный. Очевидно, и от-
ношение к организму будет совершенно иным, чем
отношение к организации. Организм – это я сам, и
благо организма – это мое благо. Более того, благо
организма – первостепенно, мое же благо – второсте-
пенно. В таком контексте совершенно естественны
идеи семейного долга, идеи народности, идеи патрио-
тизма, которые предполагают самоумаление, само-
отвержение, самопреодоление во имя блага чего-то
большего, частью чего я сам являюсь, будь то семья,
народ или государство. Более того, в контексте этом
такие идеи становятся единственно возможными, они
являются необходимыми нормами жизни, нормами
морали и нравственности: невозможно быть членом
Тела Христова и не стремиться быть при этом патри-
отом, невозможно быть частью церковного организ-
ма и не стремиться стать хорошим семьянином.

В православной царской России система обра-
зования была неотделима от Церкви – являлась
неотъемлемой частью Тела Христова. Оговоримся,
конечно, что такое единение с Церковью (по крайней
мере, в XIX веке) было скорее формальным, офици-
альным, выражая политику государства, а не свершив-
шийся факт: в том смысле, что едва ли каждый конк-
ретный школьник, изучающий в воскресной школе

церковнославянский язык и Закон Божий, осознанно
ощущал себя частью именно церковного организма,
а не православной Церкви как религиозной организа-
ции. Однако и общая направленность задавала некий
тонус, задавала сверхцель, которую хоть и не каждый
осознавал, но участником в достижении которой тем
не менее становился. Не будем идеализировать состо-
яние школы в царской России, но и отметим, что в
таких условиях и критерии хорошего и плохого явля-
лись совершенно отличными от тех критериев, какие
имеем сейчас: мораль и нравственность тогдашняя
даже не может идти в сравнение с сегодняшними. Хотя,
конечно же, и условия тогдашние отличались от ны-
нешних, и проблемы были принципиально иные. Но в
тех условиях, при тех проблемах были все предпосыл-
ки для того, чтобы школьник впитывал в себя созна-
ние соборности, чтобы в нем воспитывались и те нор-
мы, которые из этого сознания выплывают. Культура
XIX века в царской России во многом может быть
охарактеризована как культура увядающего христи-
анского государства, и того духовного багажа, кото-
рый имелся в то время, сейчас у нас нет, нет и тех
традиций, и тех корней. Но и отдадим себе отчет, где
следует искать источник вдохновения для тех идей и
идеалов русского золотого века, которые и сегодня
пленяют не только отечественные умы и души, но и
западные, - в православном христианстве.

Неправославном взгляду нельзя не обратить
внимание на идеалистичность многих христианских
идей, отдаленность их от практической реализации в
истории. Тем не менее, неправославному же взгляду
нельзя не отметить того факта, что идеалистичность
эта была мощным двигателем для тогдашнего обще-
ства – общества XIX века. Сегодня же во многом иде-
алов этих мы лишены, во многом мы лишены даже
права иметь какие бы то ни было идеалы.

Если в XIX веке Церковь в процессе секуляри-
зации и двигалась в направлении от организма Хрис-
това к государственной организации, то в условиях
ХХ века, в условиях Советского государства об орга-
низме не могло идти и речи. Не было уж той идеи,
которая могла бы сплотить большое количество лю-
дей в одно единое целое. Идеи же коммунизма, даже в
идеале, в перспективе не оставляли возможности мно-
гим людям, многим личностям стать одним, стать це-
лым. Да, коммунистические идеалы давали направ-
ленность на коллективизацию. Однако следует,
конечно же, различать коллектив и организм. Соот-
ветственно и институт образования изначально и не
мог пониматься иначе, кроме как система, организа-
ция. Вообще говоря, в то время, как известно, и поста-
новка вопросов духовных считалась неприемлемой,
невозможной и абсурдной. Следовательно, и советс-
кая школа даже в лучшие свои годы оставалась лишь
организацией. Христианские идеи товарищества, тру-
долюбия, послушания, проповедуемые среди школь-
ников в отсутствие самого христианства, так и не ста-
ли живыми, необходимыми нормами жизни, какими
они являлись и являются в христианстве, а стали лишь
одними из определенных законов, по которым функци-
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онирует система, - и не более того. Система, организа-
ция в определении своем – мертвы, они не содержат в
себе личности. Очевидно, что и закономерности, пола-
гающиеся в основу существования системы, не могут
пониматься иначе, как только определенные условия
работы только лишь этой системы. При выходе за пре-
делы системы и закономерности теряют всякий смысл.
В основу школы полагались христианские лозунги, но
поскольку школа являлась и является лишь мертвой (в
смысле не-живой) системой, то и лозунги, полагаю-
щиеся в основу ее, воспринимаются лишь как мерт-
вые, статические идеи, которые касаются каждого кон-
кретного индивида лишь до тех пор, пока он является
частью организации, системы. По выходе же из нее он
вполне освобождается от каких бы то ни было обяза-
тельств закономерностей этих придерживаться. Может
быть, поэтому школа не является для школьника шко-
лой быть человеком. Школа не воспитывает в школьни-
ке понимания того, что в существовании человека зна-
чимо в высшей степени, а что является второстепенным.
Иными словами, у школы не выходит быть родителем
общественной морали, хотя никакая другая организа-
ция не сможет взять на себя подобной функции.

Очевидно, что, говоря об идеальном, предель-
ном, так сказать, состоянии школы и педагогики вооб-
ще, к которому следует стремиться, следует иметь в
виду не достижение какого-то одного свойства, какой-
то одной характеристики, но сочетание, гармонию од-
новременно целого ряда свойств, характеристик. Вели-
кий русский педагог по этому поводу говорит: «В школе
должна царствовать серьезность, допускающая шутку,
но не превращающая всего дела в шутку, ласковость
без приторности, справедливость без придирчивости,
доброта без слабости, порядок без педантизма и, глав-
ное, постоянная разумная деятельность» [3].

Выводы.
Мы выделили одну из возможных первопричин

всех существующих и потенциальных проблем педаго-
гики – отсутствие разумной, здоровой  идеи, способ-
ной объединить школьников в единый организм. В ка-
честве альтернативы, очевидно, следует признать путь
проповеди идей христианских, воспитания христианс-
кого сознания. С этим мнением можно согласиться или
не согласиться, но только на уровне личной позиции:
здесь даже и не идет речи, как именно, какими путями и
средствами следует эту идею проповедовать. Между
тем, актуальность формирования идеи – очевидна, ведь
«мир управляется из детской» [4].

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
роли идеологии в процессе обучения.
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РОЗВИТОК ДУХОВНОСТІ ШКОЛЯРІВ –
НЕОБХІДНА ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ

Отравенко О.В.
Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка

Анотація. У статті розглядається необхідність розвитку духов-
ності школярів з позицій вчених – представників різних наук,
звертається увага на взаємодію школи з батьками. Розглянуто
духовний розвиток школярів з урахуванням їх вікових особли-
востей. Розглянуто наявність позитивного ідеалу, гуманістич-
них цінностей, працездатності. Представлено розвиток емоц-
ійно-вольової сфери учнів, формування морально-вольових
якостей. Показана відповідальність за власні дії та вчинки.
Ключові слова: духовність, духовний розвиток, школярі.
Аннотация. Отравенко Е.В. Развитие духовности школьников
– необходимая потребность сегодняшнего дня. В статье рас-
сматривается необходимость развития духовности школьни-
ков с позиций ученых – представителей разных наук, обраща-
ется внимание на взаимодействие школы с родителями.
Рассмотрено духовное развитие школьников с учетом их воз-
растных особенностей. Рассмотрено наличие положительно-
го идеала, гуманистических ценностей, работоспособности.
Представлено развитие эмоционально-волевой сферы учени-
ков, формирование нравственно-волевых качеств. Показана
ответственность за собственные действия и поступки.
Ключевые слова: духовность, духовное развитие, школьники.
Annotation. Otravenko O. Development of pupils’ spirituality
as a necessity of nowadays life. The article reveals the problem
of development of pupils’ spirituality from the position of view
of scientists of different sciences, it  draws the a ttention to
interaction of school and parents. Spiritual development of
schoolboys with the count of their age features surveyed. Presence
of a positive ideal, humanistic worth, work capacities surveyed.
Development of emotional - strong-willed sphere of pupils,
formation of moral - strong-willed qualities presented. The
responsibility for natural actions and acts is shown.
Key words: spirituality, spiritual development, pupils.

Вступ.
В останні роки духовна криза українського

суспільства є все більш загрозливою. Низький рівень
життя в Україні, безробіття, інфляція, проституція,
наркоманія, невизначеність моральних орієнтирів у
політиці держави й повсякденному житті супровод-
жуються духовною деградацією. Школярі втратили
духовно-моральні ідеали, що призвело до кардиналь-
ної зміни їх ціннісних орієнтацій. Засоби масової
інформації мало часу приділяють даній проблемі. На
екранах телебачення спостерігається насилля, зброя,
сила та повне ігнорування національних традицій у
вихованні й освіті підростаючого покоління. Усе це
призвело до дискредитації споконвічних норм моралі
й падіння рівня духовності молоді.

У системі освіти накопичилася низка про-
тиріч, що ускладнює розв’язання обраної проблеми.
Необхідно визначити та розробити теоретико-мето-
дологічні засади, що сприятимуть духовній самореа-
лізації особистості учня. Тому названа проблема сьо-
годні є надзвичайно актуальною.

Велику увагу проблемі духовності приділяли
філософи сучасності: В. Баранівський, Л. Буєва, М. -
Каган, С. Кримський, В. Мурашов [7; 10;].та ін. Роз-
робку психологічних та соціологічних шляхів вирі-
шення даної  проблеми здійснювали І.  Бех,
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М. Боришевський, Д. Леонтьєв, Ж. Юзвак [4; 5; 8]. та
ін. Серед сучасних педагогів аспект духовності, ду-
ховного розвитку знайшов своє втілення в досліджен-
нях: В. Горащука, І. Карпенка, В. Оржеховської, О. Су-
хомлинської, Т. Ротерс, Г. Шевченко, П. Щербаня [16;
11; 14; 2; 15; ].та ін.

 В останні роки проблемою розвитку духов-
ності учнівської молоді займалось багато науковців.
У дисертаційних дослідженнях представлені різно-
манітні аспекти проблеми процесу розвитку духов-
ності: молодших школярів –Г. Авдіянц та Н. Чернуха
[1; 15]. Вихованню духовності підлітків у сім’ї при-
свячена робота К. Журби [6]. Проблему духовних
цінностей старшокласників висвітлила С. Мукомел
[9]. Вихованню духовного розвитку учнівської молоді
в регіональному культурно-освітньому просторі при-
свячена робота О. Омельченка [12] та ін.

Результати вищезазначених досліджень дозво-
ляють стверджувати, що єдиного визначення понят-
тя духовності не існує. Досліджування в основному
проводились у галузі мистецтва, літератури, музики
й культури. Причому проблема формування духов-
ності учнів у фізичному вихованні практично ще не
розглядалася, тому необхідно більш уваги приділяти
духовному саморозвитку й самопізнанню особис-
тості у галузі фізичного виховання та залучати до
співпраці батьків.

Робота виконана за планом НДР Луганського
національного педагогічного університету імені Та-
раса Шевченко.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - дати аналіз філософського,

культурологічного, психологічного й педагогічного
визначення поняття духовності та стану розвитку ду-
ховності школярів у взаємодії школи і сучасної сім’ї.

Результати досліджень.
Існує багато підходів до визначення феноме-

ну духовності, сутності духовного розвитку особис-
тості сучасних філософів другої половини ХХ – по-
чатку ХХ1 століття: В. Барановського, Л. Буєвої,
В. Мурашова, М. Кагана, С. Кримського та ін. Ми
цілком підтримуємо В.Барановського та М. Кагана,
які розуміють під поняттям духовність людську ак-
тивність. З точки зору В. Мурашова, духовність –
цілісність, гармонійна єдність теоретичного та прак-
тичного духу, що відповідає своєму поняттю: істинній
думці, морально-естетичному почуттю й вільній волі,
це єднання людини з собою, з іншою людиною, при-
родою, суспільством і вищими силами [10].

С. Кримський базисним характером духов-
ності вважав християнську триєдність Віра – Надія -
Любов. Ми погоджуємося з філософом, що “ду-
ховність – це завжди ціннісне домобудівництво осо-
бистості, це той нескінченний шлях до формування
свого внутрішнього світу, який дозволяє людині не
залежати повністю від контексту зовнішнього життя,
залишатися собі тотожнім. Справжня духовність –
служити іншим людям”[7, с .18–19].

Продовжуючи аксіологічний підхід до визна-
чення духовності, Л. Буєва розглядає духовність, як

усвідомлення змісту життєвих проблем.. Ми згідні з
Л. Буєвою, що було б невірне ототожнювати ду-
ховність тільки з релігійним розумінням даного фе-
номена, оскільки тоді ми б відлучили від духовного
розвитку значну частину людського роду.

Для розуміння сутності духовності слід про-
стежити за сучасними поглядами і позиціями вчених
– представників різних наук.

Дуже цікавим є підхід до визначення духовності
культурологів [3], які відзначають, що відмінними
рисами духовності є:

· неутилітарність (спрямованість на радість
духу людини: це краса, мудрість, знання, необхідні
людині самі по собі);

· найбільша свобода творчості;
· особливий духовний світ, створений силою

людської думки як результат творчої діяльності;
· особлива чутливість до зовнішніх впливів,

спроможність уловлювати найменші зміни в житті
людей і відгукатися на них.

У психологічному аспекті Ж. Юзвак розгляда-
ла поняття “духовність” на основі системного підхо-
ду як творчу здатність людини до самореалізації, фор-
мування духовних потреб, загальнолюдських етичних
та естетичних цінностей, усвідомлення єдності себе
та Всесвіту. Д. Леонтьєв також сприймає духовність
як здібність людини орієнтуватися на цінності й виз-
начатися стосовно них. Науковець розглядає ду-
ховність як ідеал і як реальний феномен, як найви-
щий рівень людської саморегуляції, де сенс й цінності
стають основою виникнення особистісних структур,
які зумовлюють новий тип поведінки людини. [8].

Звернемо увагу на те, що Мирослав Боришевсь-
кий розглядає духовність “як ознаку довершеності осо-
бистості”. Вчений вважає, що “духовність – багатомір-
на система, складовими якої є утворення у структурі
свідомості та самосвідомості особистості, у яких віддзер-
калюються її найактуальніші морально переважні по-
треби, інтереси, погляди, ставлення до навколишньої
дійсності, до інших людей, до себе самих” [5, с. 3].

Але ґрунтовим у вирішенні проблеми форму-
вання духовності й морального досвіду молоді, на
наш погляд, є особистісно-орієнтований підхід І. Беха,
В. Рибалки, В. Сурикова, І. Якиманської та ін. Вчені
вважають, що метою справжньої освіти мають стати
моральне самоусвідомлення, виховання та розвиток
духовних потреб. Кожній дитині слід прищепити “смак
до духовної сторони життя” [4, с. 124]. Лише особис-
тісно-орієнтована освіта може досягти цієї мети. Вона
має будуватися на таких засадах:

· свобода, відповідальність справедливість,
творчість, співпраця;

· дитяча самодіяльність, її активний характер;
· вільна творча продуктивна праця як базис

виховання;
· розвиток творчої індивідуальності;
· виховна полі системність.
Отже, “особистісно-орієнтована освіта вихо-

дить із самоцінності особистості, її духовності й су-
веренності” [4, с. 125].
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Сучасна педагогіка розглядає духовність як
особливу характеристику особистості, яка містить її
духовні потреби та інтереси. У духовності об’єдну-
ються інтелектуальні й емоційні потенціали особис-
тості, ціннісні орієнтації, моральні настанови, творча
діяльність. Духовність розуміється як внутрішня сфе-
ра самовизначення людини, її морально-естетичний
стан. В педагогічному аспекті духовність визначаєть-
ся як інтегрована властивість особистості, яка вияв-
ляється у потребі жити, творити у відповідності з іде-
алами істини, добра, краси, як показник людських
взаємовідносин, морально-естетичної та громадянсь-
кої позиції, здібності до співчуття, співпереживання,
милосердя [15; 16].

Цінним є тлумачення духовності Г. Шевчен-
ко, яка відзначає: “Духовність – це та категорія, без
якої людське життя існувати не може. Виходячи з
того, що найвищими духовними цінностями є жит-
тя й сама людина, духовність необхідно розглядати
як цінність і як невід’ємну ознаку людини”. Ми по-
годжуємося з Г. Шевченко, що “духовність – внутр-
ішня енергетична сила особистості, стрижень жит-
тя, ієрархія загальнолюдських,  національних
цінностей, творчість за законами краси і краса вчин-
ку. Духовність ґрунтується на триєдності Істини,
Добра та Краси” [16, с. 3 – 15].

О. В. Сухомлинська проаналізувала творчість
видатного педагога В.О.Сухомлинського і підкресли-
ла: “Методологічну основу формування такої інтег-
рованої якості особистості як духовність у В. Сухом-
линського складають: цілісність, системність,
врахування вікових особливостей школярів, які завер-
шуються діяльнісним підходом, спрямованим на са-
мовираження і творчість” Нам імпонують наукові
міркування О. Сухомлинської про те, що великий
педагог запропонував “новий, внутрішній механізм
ціннісної регуляції й саморегуляції дитини, її творчо-
го розвитку, спрямованого на формування духов-
ності” [13, с.19–21].

В свою чергу, П. Щербань духовність пов’я-
зує з національним вихованням молоді. Вчений
стверджує, що формування духовного розвитку осо-
бистості – це формування її свідомості, світогляду,
прилучення до економічного, політичного й куль-
турного життя народу; це уклад життя сім’ї, роду,
народу, нації. Ми цілком погоджуємося з П. Щерба-
нем, що головне – прищепити дитині доброту і
чесність, здатність здійснювати благородні вчинки,
вміння мислити й відстоювати свої переконання. А
віра чи невірство – цей вибір має бути самоусві-
домленим.

Науковий інтерес стосовно нашої проблеми
викликали погляди В. Оржеховської, яка зазначила, що
духовна людина – завжди особистість, індивіду-
альність, універсальність. Вчена виокремлює чоти-
ри ступені визначення духовності [11, с. 34]:

· духовність – це цінності людського серця, спря-
мовані на зовнішний світ;

· розуміння свого сенсу життя;
· особиста відповідь на вічні запитання: що є

добро і зло, істина і краса;
· розуміння унікальності внутрішнього світу

людини.
У дослідженні О. Омельченка, духовний роз-

виток людини розглядається як аспект соціалізації
особистості, поступове й мотивоване включення його
в суспільне життя. Критеріями духовності  науковець
визначив [12, С.  90]:

· наявність потреби пізнавати світ і себе в цьо-
му світі;

· активне прагнення сприймати і створювати
красу;

· усвідомлювати явища життя як вищої
цінності;

· позитивні якісні зміни у системі ціннісних ор-
ієнтацій;

· прагнення до самовдосконалення;
· подолання суперечності між думками і по-

чуттями;
· створення індивідуальної програми духовно-

го розвитку.
Але важливим чинником духовного розвитку

підростаючого покоління повинна стати система
фізичного виховання. Ми цілком погоджуємося з Т. -
Ротерс, що основою духовності у фізичному вихо-
ванні виступає формування системи особистісних
цінностей фізичної культури, визначення духовних
потреб та сенсу занять фізичними вправами. Оскіль-
ки духовність виступає основою культури – у фізичній
культурі велике значення набувають питання духов-
ного розвитку, який надає можливість школяреві ус-
відомити важливість бути здоровим, красивим на
рівні особистісних духовних цінностей. Пріоритетним
стратегічним напрямком фізичного виховання постає
створення мотивації в учнів на здоровий спосіб жит-
тя на рівні ціннісних орієнтацій, внутрішніх спонук
до збереження й зміцнення здоров’я, створення умов
для формування у дітей індивідуальних ціннісних ор-
ієнтацій на заняття фізичними вправами. Тому ос-
новний шлях формування духовного розвитку, ду-
ховного здоров’я підростаючого покоління – вибір
оптимальних технологій, пошук нових засобів,
підходів до оновлення змісту фізичного виховання [2,
с. 8–11].

Для нашого дослідження цінними є також по-
гляди В. Горащука, який вважає що “духовне здоро-
в’я розкриває систему цінностей і мотивів поведінки
людини в її відносинах із зовнішнім світом. Характе-
ризується наявністю свідомості й свободи, що дає
можливість переробити примітивні інстинкти, нахи-
ли й егоїзм. Виражається у визнанні загальнолюдсь-
ких і національних цінностей, у повазі до поглядів і
результатів праці інших людей. Це норми спілкуван-
ня й стосунків з оточенням. Це стратегія життя люди-
ни, зорієнтована на загальнолюдські й національні
духовні цінності” [14, с. 229].

Зробивши аналіз різних поглядів авторів на
поняття “духовність”, ми можемо дати своє визна-
чення цьому поняттю.: Духовність –це гармонія душі
та тіла, задоволення духовних потреб людини в соціо-
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культурному розвитку суспільства. Тому необхідно
навчити школярів усвідомлювати свої потреби, пізна-
вати світ, сенс життя, позитивно ставитись до внутрі-
шнього світу інших людей, себе, активно сприймати
красу, любити природу, Батьківщину.

Для того, щоб наші учні із задоволенням шли
до школи, необхідно дарити дітям радість, навчити
дітей спілкуватись, бути творчою особистістю. Тільки
в щасливих сім’ях діти виростають духовно багати-
ми, тому необхідно постійно школі взаємодіяти з
сім’ями.

Ми провели анкетування з батьками. На запи-
тання: “Чи турбує Вас проблема зниження рівня ду-
ховності учнів?” - 100% респондентів відповіли – так.
На запитання: “Де б ви хотіли отримати інформацію
про духовне здоров’я?” - в школі –34 % відповідей, з
телебачення – 27 %, зі спеціальної літератури – 39 %.
Тому необхідно проводити освітню виховну роботу і
серед батьків та залучати їх до різних виховних та оз-
доровчих заходів.

Духовний розвиток школярів не виокрем-
люється в якості самостійної мети цілісного навчаль-
но-виховного процесу. Тому планування духовного
розвитку школярів повинно тісно пов’язуватися з
віком, статтю, характером дитини, її фізичними й пси-
хологічними особливостями. Тобто особливе, індив-
ідуальне повинно виступати основою розвитку ду-
ховності школярів.

Слід підкреслити, що духовний розвиток шко-
лярів передбачає досягнення мети бути духовно ви-
хованим. Засвоюючи духовні цінності, молоде поко-
ління перетворює їх в зміст власних поглядів, у свій
духовний арсенал, виробляє свою власну систему
цінностей, ідеалів, поглядів, принципів, норм, пере-
конань. Тому відзначимо, що система оптимізації
роботи з розвитку духовності учнів у сучасній школі
потребує об’єднання зусиль усіх суб’єктів навчаль-
но-виховного процесу, узгодження дій адміністрації,
школи, класних керівників, вчителів-прикметників,
вихователів груп подовженого дня, керівників секцій,
клубів, медичних працівників, бібліотекарів, психо-
лога, за підтримкою батьків. Потрібна мода на здоро-
вий спосіб життя!

Висновки.
Таким чином, аналіз філософської, психологі-

чної, культурологічної й педагогічної літератури доз-
волив нам зробити такі висновки:

-  духовність – це внутрішній стан душі, свідо-
ме ставлення до свого “я”,

- розуміння сенсу життя; оптимістичний
настрій на орієнтацію творчої діяльності та певні іде-
али, формування духовних потреб, де проявляються
любов, повага, сердечність, доброта, совість;

- з точки зору цілісності особистості, ми роз-
глядаємо духовний розвиток школярів з урахуван-
ням їх вікових особливостей, як: наявність позитив-
ного ідеалу,  гуманістичних цінностей,
працездатності; розвиток емоційно-вольової сфери
учнів, формування морально-вольових якостей;
відповідальність за власні дії та вчинки; почуття пре-

красного в житті, природі й мистецтві в усіх складо-
вих навчально-виховного процесу;

- сучасна школа повинна основну увагу спря-
мовувати на вибір напрямку

- духовного саморозвитку та самопізнання
особистості у взаємодії з батьками;

- духовність виховується самодуховністю. Ми
сприймаємо духовність як

- деякий результат і в знаннях, і в цінностях, і в
діяльності. Але духовність – це процес руху, що не
стоїть на місці і не має завершення.

Тому більш конкретного вивчення потребу-
ють визначення стану розробки проблеми форму-
вання духовності, духовного розвитку школярів у
процесі фізичного виховання.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА
ПРОЕКТУВАННЯ ЗАСОБІВ ПРОФЕСІЙНО-
ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ

БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
 НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Пилипей Л.П., Остапенко Ю.О.
Українська академія банківської справи

Національного банку України

Анотація. У статті здійснена оцінка фізичної підготовленості
і експериментальна перевірка проектного моделювання про-
фесійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП) студентів
Української академії банківської справи Національного бан-
ку України (УАБС НБУ). Необхідно контролювати рівень
фізичної підготовленості студентів і на підставі зворотного
зв’язку вносити корекції в навчальний процес. Тільки на базі
оптимальної моделі базової функціональної підготовки сту-
дентів можна без порушення принципів і методики фізично-
го виховання формувати професійно важливі якості.
Ключові слова: професійно-прикладна фізична підготовка
(ППФП), студенти, експеримент, проектне моделювання.
Аннотация. Пилипей Л.П., Остапенко Ю.А. Экспериментальная
оценка проектирования средств профессионально-прикладной
физической подготовки студентов украинской академии банков-
ского дела национального банка Украины. В статье осуществле-
на оценка физической подготовленности и экспериментальная
проверка проектного моделирования профессионально приклад-
ной физической подготовки (ППФП) студентов Украинской ака-
демии банковского дела Национального банка Украины (УАБС
НБУ). Необходимо контролировать уровень физической подго-
товленности студентов и на основании обратной связи вносить
коррекции в учебный процесс. Только на базе оптимальной мо-
дели базовой функциональной подготовки студентов можно без
нарушения принципов и методики физического воспитания фор-
мировать профессионально важные качества.
Ключевые слова: профессионально прикладная физическая
подготовка (ППФП), студенты, эксперимент, проектное мо-
делирование.
Annotation. Pilipey L.P., Ostapenko Y.A. Experimental
estimation of designing of means of professional - applied physical
preparation of students of the Ukrainian academy of a banking
of national bank of Ukraine. The estimation of physical
preparedness and experimental verification of project design
professionally of the applied physical preparation (PPFP) of
students of the Ukrainian academy of banking of the National
bank of Ukraine is carried out in the article (UABS OF NBU). It
is necessary to supervise a level of physical readiness of students
and on the basis of a feedback to bring corrections in educational
process. Only on the basis of optimum model of base functional
preparation of students it is possible without infringement of
principles and techniques of physical training to form
professionally important qualities.
Keywords: professionally the applied physical preparation
(PPFP), students, experiment, project design.

Вступ.
Проблема полягає в тому, що у вузах України

діє національна система навчального процесу з
фізичного виховання, в якій обов’язковий розділ
ППФП, що побудований на основі нормативного
підходу, відрізняється від європейського. Водночас
важливо, що більше 50 % студентів мають низький
рівень кондиційної фізичної підготовки [12], а більше
половини випускників ВНЗ фізично неспроможні
якісно працювати на виробництві [16].

Для адаптації до сучасних вимог виробництва
згідно з Болонською конвенцією, яка передбачає по-

дальшу гуманізацію і демократизацію навчального
процесу [1], необхідне обґрунтування, експеримен-
тальні перевірки і використання інноваційних техно-
логій при створенні необхідних складових систем
ППФП студентів вузів економічного профілю.

На думку Е.М. Козіна, при виборі майбутньої
професійної діяльності необхідно врахувати стан здо-
ров’я людини. Коефіцієнт корисної дії використання здо-
ров’я в США, тобто соціальна діяльність, складає при-
близно 20 %. В країнах СНД така достатність здоров’я
для виконання трудової або соціальної діяльності спос-
терігається у 3-5 % працюючих. Підкреслюючи зв’язок
здоров’я і майбутньої професійної діяльності [2], він
визначає, що фізичне здоров’я відображає такий рівень
студента, його рухових навичок і умінь, який дозволяє
найбільш повно реалізувати творчі можливості.

За Р.М. Баєвським, всі хвороби людини вини-
кають від стану організму, що знаходиться між нор-
мою і патологією.

Зазначимо, що в такому загрозливому становищі
знаходяться зараз від 50 % до 80 % службовців, що зава-
жає їм продуктивно працювати. Стан перед хворобою
чи погане самопочуття [13] можна охарактеризувати
виразом – ще не хворий, але вже і не здоровий.

Вагомим результатом досліджень є обґрунтуван-
ня безпечного рівня здоров’я, який пов’язують з діагно-
стичною моделлю енергопотенціалу біосистем [3, 4].

Класичне і вагоме визначення здоров’я як фізич-
ного і соціального благополуччя потребує корекції,
якщо мова йде про здоров’я професійне [8]. На першо-
му плані в цьому випадку стоять показники психофізіо-
логічного стану, які забезпечують взаємодію біологіч-
ної складової і соціально-технічного середовища. При
цьому одні дослідники звертають увагу на те, що здо-
ров’я є найбільш важливим в аспекті професіоналізму
[17], інші, що воно відображається в психофізичній го-
товності спеціаліста і складається з таких компонентів:
достатньої професійної працездатності; наявності не-
обхідних резервів фізичних і функціональних можливо-
стей організму для своєчасної адаптації в швидко зміню-
ваних умовах виробничого і зовнішнього середовища;
обсягів та інтенсивності праці; здатності до повного
відновлення в заданому кредиті часу; присутності мо-
тивації для досягнення мети [8].

Необхідно зазначити, що у переважної більшості
студентів немає інтересу до занять фізичним вихован-
ням. Основна причина цього – відсутність диференцій-
ованого підходу до характерних вправ і навантажень,
які пропонують студенту. Відсутнє також необхідне сти-
мулювання до занять фізичною культурою і ППФП.
Розмови про те, що заняття фізичною культурою ко-
рисні для здоров’я, мають абстрактний характер у зв’яз-
ку з відсутністю конкретних (об’єктивних) критеріїв, які
використовуються на заняттях, а також в теоретичній
непідготовленості студентів.

На думку А.П. Внукова [7], існують причини
негативної реакції на психофізичні вправи залежно
від окремого студента, а саме: відсутність мети за-
нять; недостатній запас знань, навиків, умінь;
незрілість особи; низький рівень свідомості. А для
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викладачів фізичного виховання – це неправильний
вибір видів спорту, дозувань, методів, стосунків,
форм організації, відсутність належної майстерності,
психолого-педагогічних знань, підходів та інш.

Отже, одним з головних завдань професійно-
прикладної фізичної підготовки студентів є форму-
вання нових підходів з використанням засобів, сучас-
них видів  спорту для розвитку необхідних
психофізичних якостей з тих видів спорту, якими ба-
жають займатися студенти.

Для побудови ефективної системи підготовки
популярні серед студентської молоді сучасні види
спорту раціональна система вищої школи повинна
враховувати [14] і при виборі засобів ППФП.

Цій ідеї відповідає філософія гуманізму [11],
яка є системою світогляду і визнає цінність людини
як особистості. Гуманістичне світосприймання пе-
редбачає повагу до особистості, сприяння самоакту-
алізації і самореалізації, самовдосконалення.

В працях Б.М. Шияна, О.С. Куца, Т,Ю. Круце-
вич, Г.В. Безверхньої [18, 9, 10] та інших зазначається,
що стратегію сучасної освіти складає напрямок, ос-
новою якого є особистісно-орієнтовані педагогічні
технології.

Однак при вирішенні конкретних завдань про-
фесійно-прикладна фізична підготовка майбутніх
спеціалістів повинна здійснюватися в тісному зв’яз-
ку із загальною фізичною підготовкою, яка є осно-
вою практичного розділу навчальної дисципліни
«Фізичне виховання» у ВНЗ. Професійно-прикладна
фізична підготовка базується на відповідній загаль-
нофізичній підготовленості. Співвідношення загаль-
ної і професійно-прикладної фізичної підготовки
може змінюватися в залежності від професії [15].

При проектуванні системи ППФП потрібно
враховувати історичні і методичні пошуки в 1923 р.
А.А. Зикмунда і А.И. Зикмунда, коли фізичні вправи
рекомендували замінити імітацією трудових рухів або
стандартними робочими прийомами і позами. Була
зроблена спроба розділити уроки з фізичного вихо-
вання на два етапи: перший – загально-фізична підго-
товка, другий – виховання виробничих навиків. Дру-
гий етап повинен здійснюватися на спеціальних
уроках. В цьому випадку автори протиставили загаль-
ну і спеціальну фізичну підготовки, механічно поста-
вивши одну над іншою.

Останнім часом спостерігається незадовільний
рівень фізичної підготовленості абітурієнтів, які всту-
пають на перший курс ВНЗ. Вони мають нижчий від
середнього рівень підготовленості (75 % дівчат і 74 %
юнаків) [5]. Це вимагає враховувати рівень загальної
фізичної підготовленості (ЗФП) студентів при проек-
туванні системи ППФП.

Таке становище обумовлює необхідність об-
ґрунтування експериментальної перевірки і викори-
стання методу інноваційного проектного моделюван-
ня при створенні системи професійно-прикладної
фізичної підготовки студентів. Це буде вагомим вне-
ском в теорію нових технологій і практику підготовки
студентів без жорстких стандартів і шаблонів.

Дослідження виконане згідно із Зведеним пла-
ном науково-дослідної роботи у сфері фізичної куль-
тури і спорту на 2006-2010 рр. Міністерства у справах
сім’ї, молоді та спорту за темою «Теоретико-методичні
основи професійно-прикладної фізичної підготовки
студентів вищих навчальних закладів» (3.1.8.3 п).

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - науково обґрунтувати і експе-

риментально перевірити модель проектування про-
фесійно-прикладної фізичної підготовки студентів
економічного профілю.

Методи дослідження. В процесі дослідження
використовувалися такі методи: теоретичні (аналіз та
узагальнення передової практики, вивчення і аналіз літе-
ратурних джерел, аналіз, синтез, узагальнення і систе-
матизація теоретичних та експериментальних даних,
моделювання, порівняння, прогнозування, проектуван-
ня); практичні (анкетування, бесіди, спостереження, те-
стування, ранжування, створення і розв’язання про-
блемних ситуацій); педагогічний експеримент
(констатуючий і формуючий), статистична обробка
одержаних результатів. Проектні методики застосову-
валися для одержання фактичних даних про стан дослі-
дженої проблеми на практиці та обробки проміжного і
кінцевого результату після проведення експериментів.

Організація дослідження. Дослідження були
організовані і проведені на базі Української академії
банківської справи Національного банку України в
м. Суми протягом 2005-2007 рр. Вибірка 104 студентів
була достатньо репрезентативною.

Результати досліджень.
На підставі проведених досліджень мотивацій-

ної сфери за допомогою анкетування і опитування сту-
дентів були визначені форми виду спорту та оздоров-
чої діяльності, якими студенти бажають займатися.

Технологія проектування включала в себе
гнучку логічно побудовану діяльність, а саме: тесту-
вання; визначення цілей ППФП; розробку завдань;
створення проектних моделей і планів тренувальних
занять; реалізацію в реальних умовах навчально-ви-
робничої діяльності; контроль оцінки і аналіз по-
рівняння отриманих даних з прогнозованими і мо-
дельними; оперативні, поточні корекції; фрагментні
і етапні корекції проекту.

Відповідно були сформовані 4 групи, які вико-
ристовувалися для вирішення завдань ППФП, зокре-
ма вправи, форми організації волейболу – 20 чол.,
атлетизму – 20 чол., загальної фізичної підготовки –
20 чол. і контрольної групи – 44 чол.

Був здійснений процес проектного моделюван-
ня ППФП відповідно до цілей професіограми спец-
іалістів економічного профілю. Основні фізичні і пси-
хофізіологічні якості, уміння і навички такі: самостійна
оптимізація психофізіологічного стану і зорового анал-
ізатора, статична і загальна витривалість м’язів тулуба,
аеробні можливості кардіореспіраторної системи.

Проектування ППФП спиралося на прогнози
ситуацій, включало елементи і етапи прогнозування,
в тому числі і наслідки реалізації проекту ППФП в
практичній роботі банківських установ.
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Рис. 1. Середній показник фізичної підготовленості абітурієнтів УАБС НБУ
у 2005 році відносно моделі (5 балів) Державного тестування.
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Одним із засобів і методів проектувальної діяль-
ності є моделювання. Воно дозволило створити різно-
манітні моделі розвитку психофізіологічних якостей за
професією і з їх множини вибрати кращі моделі засобів
ППФП, які б відповідали сформованості мотиваційної
сфери в даних умовах і рівню підготовленості студентів.

Перевірка ефективності експериментальної
програми. Обґрунтування висновків про ефек-
тивність програми в значній мірі залежало від повно-
ти і достовірності інформації, яка використовувалася
при її розробці. Ця інформація зібрана нами в про-
цесі контрольного тестування і математико-статис-
тичного аналізу результатів. В ході експерименту ви-
никла ідея перетворення реальних результатів
тестування в умовні одиниці (очки).

Привабливість результатів оцінок різних видів
випробувань була в можливості зводити великі ма-
сиви різнорідних даних в легкоосяжні, наочні і зручні
для аналізу. Для зручності порівняння вони подава-
лися у формі таблиць.

Існуюча таблиця Державного тестування по-
вністю не відповідає дослідженню та нашим вимогам,
тому що має великі довірливі інтервали. Наприклад,
оцінка 5 балів у юнаків з бігу на 3000 м дорівнює 12 хв.,
а оцінка 4 бали відповідає 13 хв. 30 сек. Тобто ціна одно-
го бала – завелика, майже  90 сек. (см. графік).

Для цієї мети нами розроблена спеціальна
оціночна таблиця.

Шкали вищеназваної таблиці градуйовані за
лінійним принципом. При цьому в 50 очок і 1 очко
оцінені результати, які мають відхилення ± 3 у від се-
редніх значень початкового тестування.

Попередні тестування студентів 1 курсу
підтвердили дані інших авторів про незадовільний стан
фізичної підготовленості студентів вузів (рис. 1). З рис.
2 видно, що на початку експерименту має місце не-
достовірне відставання учасників дослідних груп від
контрольних в розвитку як загальнофізичних, так і
спеціальних якостей. Щодо інтегрального показника,
який характеризує рівень сукупного розвитку всіх
якостей, то в експериментальних групах він суттєво
нижчий, ніж в контрольній. В ході реалізації проект-
ного моделювання ситуація кардинально змінилася
на користь учасників експериментальних груп.

Так, групи волейболістів, ЗФП і атлетизму знач-
но випереджали контрольну за загальнофізичними
якостями (на 25,2 %), за спеціальними якостями – на
7 %, за інтегральними показниками – на 22,6 %. Це
свідчить про ефективність проектного моделювання
ППФП студентів УАБС НБУ на першому етапі ЗФП.

Висновки
1. Необхідно контролювати рівень фізичної

підготовленості студентів і на підставі зворотного зв’яз-
ку вносити корекції в процес ППФП.

2. Тільки на базі оптимальної моделі базової
функціональної підготовки студентів можна без по-
рушення принципів і методики фізичного виховання
формувати професійно важливі якості.

3. При проектуванні ППФП для розвитку і вдос-
коналення професійних якостей необхідно врахову-

вати і підбирати засоби та види спорту відповідно до
мотиваційної сфери студентів.

Отже, моделювання виступало технологічним
інструментарієм, а це дало можливість створити над-
ійний проект ППФП.

Подальші перспективи. Розробити і експери-
ментально перевірити комплекси для самостійної
підготовки ППФП і оптимізації психофізіологічного
стану під час виробничої діяльності
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СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ  ЯК  ТВОРЧА
САМОРЕАЛІЗАЦІЯ  МОЛОДІ  В ПРОЦЕСІ ЇЇ

СОЦІАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ
ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ)

Плотніков П.В.
Донецький національний університет

Анотація. Робиться спроба проаналізувати існуючи пробле-
ми творчої самореалізації молоді через її соціальну активність
у всіх сферах життєдіяльності у промисловому регіоні. Пред-
ставлено аналіз причин діяльності , яка не враховує істотних
властивостей і законів зміни соціальної активності молодої
особистості. При підході до такого аналізу на рівні явища, в
уявленні відразу виникає дві ситуації: учень, що залишається
зовсім байдужим до освіти і учень, що при тих же освітніх
засобах виявляє до освіти всепоглинаючу запопадливість і
невгамовну спрагу пізнання.
Ключові слова: соціалізація, соціальна активність, творча
самореалізація, молодь, промисловий регіон.
Аннотация. Плотников П.В. Социальная активность как твор-
ческая самореализация молодежи в процессе ее социализа-
ции (на примере промышленного региона). Делается по-
пытка   проанализировать  существующие проблемы
творческой самореализации  молодежи через ее социальную
активность во всех сферах жизнедеятельности в промыш-
ленном  регионе. Представлен анализ причин деятельности ,
которая не учитывает важных свойств и законов изменения
социальной активности молодой личности. При подходе к
такому анализу на равные явления, в представлении сразу
возникает две ситуации: ученик, который остается совсем
равнодушным к образованию и ученик, который при тех же
образовательных средствах обнаруживает к образованию
всепоглощающее рвение и неугомонную жажду познания.
Ключевые слова: социализация,  социальная активность, твор-
ческая самореализация, молодежь, промышленный регион.
Annotation. Plotnikov P.  Social activity as creative self-
realization of young people in the process of its socialization
(on the example of industrial region). Given it a shot  to analyse
the existent problems  of creative self-realization  of young
people through its social activity in all spheres of vital functions
in an industrial  region. Analysis of the causes of activity which
does not take into account the important properties and laws of
change of social activity of the young person presented. At the
approach to such analysis on the equal phenomena, in
introducing at once originates two situations: the pupil who
remains absolutely indifferent to formation and the pupil who
at the same educational agents detects all-consuming eagerness
and unruly thirst of knowledge to formation.
Keywords: socialization,  social activity, creative self-realization,
young people, industrial region.

Вступ.
Творча самореалізація особистості неможлива

без її соціальної активності у важливих сферах життєд-
іяльності. От чому формування соціальної активності
молоді промислового регіону є одним з найважливі-
ших завдань соціальної педагогіки, в тому числі соц-
іальної освіти і соціального виховання в цілому.

Серед проблем дослідження соціально-політич-
них і економічних процесів, що протікають в Україні,
все більш чільне місце займають питання вивчення
розвитку  конкретних регіонів, у тому числі і промис-
лових [3-5]. У сучасному українському суспільстві
наявні різні соціальні групи, інтереси яких в основно-
му відображені в різних сферах життєдіяльності. Од-
нією з важливих соціальних груп будь-якого  регіону є
молодь. Дуже значна питома вага молоді в населенні

нашої держави, значний її великий внесок у розвиток
науки, культури, освіти і різних галузей економіки.
Кількісні і якісні переваги свідчать про те, що від підви-
щення соціальної активності молодого покоління ба-
гато в чому залежатимуть темпи соціально-економіч-
ного розвитку українського суспільства, а отже і
майбутнє. Молодь як соціальна група має як загальні
риси, властиві всьому українському народу, так і спе-
цифічні особливості, що характеризують її ставлення
до життя, праці, її матеріальні і культурно-побутові
потреби й інтереси. Ці соціально-економічні і соціаль-
но-психологічні особливості молоді потрібно вміти
максимально використовувати в процесі соціалізації
для успішного включення її в навчальну, трудову, гро-
мадсько-політичну і культурну діяльність конкретно-
го регіону і держави в цілому.

Зростання ролі молоді в господарському і гро-
мадському житті України визначає необхідність поглиб-
леного вивчення проблем соціальної активності молоді
промислового регіону, включаючи виховання, освіту,
культуру, підготовку підростаючого покоління до праці,
економічної діяльності, побуту і відпочинку.

 Загальну проблему нашого дослідження виз-
начили як виявлення сутності протиріччя між об’єктив-
ною потребою розвитку соціальної активності особи-
стості в процесі її соціалізації і в умовах конкретного
промислового (Донецького) регіону і ринкових відно-
син і ще недостатнім рівнем реалізації цієї потреби.

Робота виконана за планом НДР Донецького
національного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – на основі аналізу зазна-

ченого в проблемі протиріччя виявити законо-
мірності і тенденції формування соціальної активності
молоді в умовах промислового регіону і визначити
механізми управління цим процесом.

Завдання дослідження: визначення сутності
понять: “соціально активна особистість”, “соціально
активна молодь промислового регіону”, а також по-
будова конкретної багатовимірної моделі кожного з
цих феноменів.

 Розробка понятійного апарату цього досл-
ідження; визначення особливостей формування соц-
іальної активності особистості на різних вікових ета-
пах від 14 до 30 років, а також учнівських, студентських
і колективів працюючої молоді регіону на різних ета-
пах їхнього формування; визначення найбільш ефек-
тивних шляхів, засобів, методів і форм роботи з фор-
мування соціально активної особистості в умовах
школи, СПТУ, вузу, трудового колективу, регіону; кон-
струювання критеріїв оцінки соціальної активності
особистості, молодіжного колективу і молоді промис-
лового регіону.

Поетапне здійснення цих завдань, дозволило
забезпечити цілісний опис, пояснення і прогнозуван-
ня (теоретична модель) процесу формування соц-
іально активної молодої особистості, молодіжного
колективу й у цілому молоді промислового регіону,
тим самим створити на цій базі програму (соціаль-
но-педагогічний проект) оптимізації через програм-
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но-цільове управління цим процесом на рівні
шкільних, СПТУ, вузівських, трудових молодіжних
колективів і молоді регіону в цілому. Одночасно було
проведено всебічний аналіз спеціальної літератури з
цієї проблеми. Цей аналіз переконав: по-перше, у
тому, що велика частина цієї літератури не спираєть-
ся на фундаментальне дослідження історії розвитку
цієї проблеми в предметі різних наук; по-друге, у тому,
що існують значні розходження у підходах і методах
дослідження цієї проблеми, у визначенні самих по-
нять: “соціальна активність молодої особистості”,
“соціальна активність молодіжного колективу”, “соц-
іальна активність молоді регіону” у всіх понятійних
апаратах. Нам не вдалося зустріти подібних дослід-
жень молодіжних проблем у процесі її соціалізації на
рівні промислового регіону.

Результати дослідження.
Фахівці різних галузей знань розглядають ак-

тивність як властивість матеріальних об’єктів, як прояв
цієї властивості, як характеристику процесу взаємодії
об’єктів. Розходження в підходах ґрунтуються на роз-
ходженнях у розумінні взаємостосунків трьох основ-
них термінів, що характеризують цю проблему: ма-
терії, руху, активності. Розглядаючи характер зв’язку
між цими поняттями, можна виділити такі існуючі точ-
ки зору різних учених про взаємини між ними: а) ак-
тивність і рух – синоніми; б) активність є наслідок руху;
в) активність є загальна властивість матерії, що обу-
мовлює рух (найбільш поширена точка зору, яку под-
іляють більшістю авторів, що розробляють проблему
активності). У різних системах зв’язків активність роз-
глядається різними авторами як “здатність до само-
стійного реагування”, властива матеріальним об-
’єктам, як “сила”, інтенсивність цього реагування, хід
реакції між об’єктами, що відбиває міру процесу і т.д.
Більшість авторів активність матерії і рух (як саморух)
до деякої міри розглядають як тотожні категорії. Деякі
автори цю тотожність конкретизують. Цікавою ви-
дається точка зору, запропонована з цього приводу
В.Г. Мордковичем: він розглядає активність матерії як
“загальну властивість”, а рух – як “загальне джерело її
буття” [1; 25]. На його думку, методологічно правиль-
ною може бути лише та точка зору, що розглядає ак-
тивність в органічній єдності її внутрішнього і зовніш-
нього аспектів. Виявляючи свою активність, об’єкт
впливає на інший об’єкт і змінює його, змінюючись
сам. Взаємодія і взаємозмінення об’єктів розкрива-
ють два боки активності як здатності змінювати сере-
довище і змінюватися під впливом середовища. Под-
ібної думки дотримується М.А. Нугаєв [2]. Виходячи
з положень класиків філософії, він інтерпретує ак-
тивність як категорію зв’язку між джерелом руху і са-
мим процесом руху. На думку автора, поняття “ак-
тивність”, розглянуте як категорія зв’язку, “втрачає
свою невловимість”, через яку різні дослідники схильні
розглядати її як рух або як іманентну властивість ма-
терії [2; 12]. Активність матеріальних об’єктів залежить
від рівня розвитку самого об’єкта і від середовища, у
якому він перебуває. Соціальна активність особистості
виступає як її здатність до соціальної взаємодії. Вона

відповідає суспільній природі людини. При такому
підході людина розкривається переважно як продукт
середовища, суспільних відносин. Але цей аналіз не-
обхідно продовжити. На думку багатьох учених люди-
на не лише об’єкт, але й суб’єкт суспільних відносин.
Активність на вищому рівні розвитку – соціальна ак-
тивність – характеризується насамперед тим, що, бу-
дучи якістю людини, вона містить у собі творчий по-
чаток, здатний впливати на зміну умов життя людей.
Узагальнюючи наведені визначення соціальної актив-
ності, можна зробити висновок, що в сучасній літера-
турі соціальна активність розкривається в трьох аспек-
тах: як стан суб’єкта, як якість, риса особистості; як
відношення до діяльності, взаємозв’язок суб’єкта із
середовищем і як ступінь прояву соціальної дієздат-
ності людини. Деякі автори характеризують соціальну
активність сукупністю двох ознак, наприклад, включа-
ючи в неї і напружену діяльність, і рису особистості.

Таким чином, процес формування соціальної
активності молодої особистості відбувається під впли-
вом двох взаємозалежних моментів-умов, створюва-
них демократичним суспільством для розкриття твор-
чих можливостей особистості, раціонального й
ефективного використання цих умов самою особист-
істю. Сучасна соціальна активність як суспільна влас-
тивість суб’єкта, яка формується в Україні, має свою
специфіку на кожному віковому етапі згідно з соц-
іальним досвідом особистості і розвивається в про-
цесі взаємодії з оточуючими людьми. Крім того, соц-
іальна активність має специфічні прояви щодо
історичних процесів і окремих соціальних спільнот.
Розходження в прояві активності наявні й у різних соц-
іально-демографічних груп населення: учнів, студент-
ства, підприємців, робітників, ІТП, працівників агро-
промислового комплексу, жінок, людей більш
старшого віку. Як відзначає багато авторів, спільним у
всіх проявах соціальної активності різних груп насе-
лення регіону в українському суспільстві є її позитив-
на соціальна спрямованість. Під час розгляду структу-
ри соціальної активності молоді регіону виділяються
два аспекти: діяльний, поведінковий аспект і
ціннісний. Діяльний аспект тісно пов’язаний з потре-
бами молодої людини. Потреби підрозділяються на
природні і породжені сучасним суспільством. Останні
залежать від рівня розвитку окремого суспільства і від
специфічних соціальних умов життєдіяльності людей.
Джерелом розвитку потреб виступає взаємозв’язок
між виробництвом і споживанням матеріальних і ду-
ховних благ. Виробництво створює передумови для
споживання. Свідома спрямованість молодої людини
на об’єкт споживання являє собою інтерес, що висту-
пає як об’єктивна сила, яка спонукує суб’єкта виявля-
ти активність. У свою чергу ціннісний аспект дає уяв-
лення про спрямованість соціально-гуманітарної
активності суб’єкта, її збігу чи розбіжності з головни-
ми тенденціями сучасного суспільного розвитку.
Молода людина може виявляти свою активність у будь-
якій галузі навчання, праці – громадсько-політичній,
соціально-гуманітарній, правовій, культурно-духовній,
побутовій, – тобто вона може бути активною у будь-
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якій сфері соціальних відносин. Соціальна активність
може виявлятися в професійній і непрофесійній діяль-
ності, що має різне предметне значення. Тому для ха-
рактеристики соціальної активності необхідний її роз-
гляд стосовно форми і предметного змісту діяльності,
здійснюваної суб’єктом у певній сфері життя. Таким
чином, структура соціальної активності молодої осо-
бистості як суспільного явища розглядається: за фор-
мою – професійна і непрофесійна; за видом – навчаль-
на, трудова, політична, правова, культурно-духовна,
комунікативна тощо; за спрямованістю – громадсь-
ка й антигромадська; за сферою реалізації – навчан-
ня, праця, бізнес, управління тощо.

Висновки.
Отже, суспільна практика, з одного боку, а

потреби й інтереси – з іншого, виступають джерелом
соціальної активності  молодої людини.

В останнє десятиліття, через неспроможність
органів державної влади і діяльність деяких педагогі-
чних працівників, соціальна активність молоді замість
посилення і її активізації раптом почала вгасати в дер-
жавному масштабі.

Цей факт стає нагальною потребою зробити
аналіз причин, які приведуть нас до розуміння того,
що ця діяльність десь не враховує істотних властиво-
стей і законів зміни соціальної активності молодої
особистості як центрального для цієї діяльності фак-
тора. При підході до такого аналізу на рівні явища, в
уявленні відразу виникає дві ситуації: учень, що за-
лишається зовсім байдужим до освіти, незважаючи
на всі хитрування педагогів, і учень, що при тих же
освітніх засобах (а іноді і менших), виявляє до освіти
всепоглинаючу запопадливість і невгамовну спрагу
пізнання. Це теж два крайніх прояви одного феноме-
ну, що містять між собою цілий ряд проміжних варі-
антів: першому освіта “не потрібна”, у нього відсут-
ня мотивація навчальної діяльності; з другим
складніше – у нього є потреба до соціальної актив-
ності в освітній сфері, але у нього не завжди є мож-
ливість реалізувати цю необхідність у цих умовах (при
такому стані навчального процесу), і мотивація його
може бути різною, часом далекою від цілей освіти.

Перспективи подальших  досліджень у цьо-
му напрямку. При спробах врахувати різні варіанти і
сполучення цих факторів з необхідністю виникає уточ-
нююча характеристика: “справжня соціальна ак-
тивність”, “справжня мотивація” (на відміну від “уяв-
них” тощо). Усі ці тонкощі враховують реальну
складність поведінки молодої особистості у сфері
освітньої діяльності, що при більш детальному і точ-
ному розгляді може виявитися ще і не суб’єктом, а
зовсім навіть об’єктом, що породжує новий комп-
лекс проблем практичної і науково-педагогічної вла-
стивості для процесу організації освіти.
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СОВІСТЬ ЯК МІРИЛО
 МОРАЛЬНОСТІ ЛЮДСЬКИХ ВЧИНКІВ:

ХРИСТИЯНСЬКИЙ ПОГЛЯД

Прокоф’єв В.М.
Донецький державний інститут здоров’я,

фізичного виховання і спорту

Анотація. Серцевиною будь-якої культури є релігія, яка аку-
мулює в собі кращі духовні, етичні та культурологічні до-
сягнення кожного народу. Коріння духовного становлення
особистості слід шукати у релігійних поглядах. Автор дово-
дить, що духовна література є невичерпним джерелом знань
про те, як берегти совість як основу духовності людини.
Ключові слова: Бог, християнство, заповідь, гріх, совість,
особистість, виховання.
Аннотация. Прокофьев В.Н. Совесть как мерило моральности
человеческих поступков: христианский взгляд. Сердцевиной
любой культуры является религия, которая аккумулирует в себе
лучшие духовные, этические и культурологические достижения
каждого народа. Корни духовного становления личности следу-
ет искать в религиозных взглядах. Автор делает вывод, что ду-
ховная литература является неисчерпаемым источником знаний
про то, как беречь совесть как основу духовности личности.
Ключевые слова: Бог, христианство, заповедь, совесть, лич-
ность, воспитание.
Annotation. Prokofiev V.N. Сonscience as criterion of human
conduct morality: Christian vision. The core of any culture is
religion which accumulates the best spiritual, moral and cultural
achievements of any nation. The roots of spiritual formation
of a personality should be sought in one’s religious views. The
author comes to conclusion that spiritual li terature is an
inexhaustible source of knowledge about how to foster
conscience to become a spiritual personality.
Key words: God, Christianity, commandment, sin, conscience,
personality, education.

Вступ.
Моральній стан сучасного суспільства викли-

кає занепокоєння. Ф.М. Достоєвський устами одно-
го із своїх героїв висловив думку про те, що якщо
немає Бога, то все дозволено. Як би людина мораль-
но не упала, як би її душа не була заражена інфек-
цією гріха, в душі у неї залишається іскра Божа, що
здатна охопити душу та із грішника зробити святого.

Яка ж іскра Божа існує в людській душі? Це
совість. Немає людини, у якої не було би совісті.

Совість є загальним природним законом. При-
родний моральний закон – це сукупність моральних
правил, складених самою людиною на підставі свідчен-
ня свого морального почуття і в силу потреб своєї
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совісті.  За свідченням слова Божого, він написаний
на серцях наших. Вихователем та виразником мораль-
ного закону є совість – здатність душі усвідомлювати
та розрізняти добре й зле. Совість – керуючий мораль-
ний початок в нашому житті та діяльності.

Зовсім небагато є наукових праць і досліджень
про совість. Святитель Іоан Златовуст говорить про
совість як про природжений феномен: «Бог заклав в
нас совість і пізнання добра і зла зробив природже-
ними» (Вих. 20:13). Найкраще підтвердження цьому
– діти. В дитині всі думки абсолютно оголені, вони
позбавлені будь-якого злого наміру. Зло укорінюєть-
ся в дитині поступово, природжена совість відступає
під впливом гріховного середовища. Проте, людина
не знаходиться у фатальній залежності від вад свого
суспільства. Образ Божий у неї і совість як небесний
голос в душі, дають достатньої моральності свободи,
щоб зберегти цнотливість. І.Кант зауважив, що є дві
речі, що вражають його -  зоряне небо над ним і мо-
ральний закон в ньому. І те і друге – відображення
Бога. Совість є присутність Бога в людині, сама Божа
сила. Вона – контролер, який остерігає кожного від
невірного кроку. Совість – особливий зір душі, більш
зіркий, ніж очі. Совість, яка осяює душу, або зло, яке
витиснуло совість з душі, підштовхують людину на
подвиг або підлість. Людині постійно доводиться ви-
бирати між добром і злом.

Робота виконана за планом НДР Донецького
державного інституту здоров’я, фізичного вихован-
ня і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - дослідити роль та місце

совісті у вихованні високоморальної особистості че-
рез аналіз Святого письма, духовного надбання ви-
датних богословів, вчених, старців.

Результати дослідження.
Християнське моральне виховання базується на

формуванні досконалої совісті. Голос совісті є у кож-
ної людини. Цей голос є Божим голосом у душі люди-
ни, який за добрий вчинок потішає людину, а за злій
вчинок її мучить, гнітить і докоряє. Вона є останнім
законом у самій людині перед самим вчинком.

Можна проаналізувати історію затухання
совісті у Іуди. Всі учні Христа були простими неви-
гадливими людьми. І коли вони пішли за Христом,
вони гадали, що Він очолить якійсь рух, що Він стане
великим царем у звичайному значенні слова. А коли
вони побачили, що нічого подібного не трапляється,
що, навпаки, Він вступив у конфлікт з наділеними
владою, духовними і світськими, то багато хто з них
поколивався. А коли Він говорив: «Я – небесний хліб,
який ви будете їсти», - хто міг зрозуміти це? І Іуда
поколивався, разувірився і став на бік Його ворогів:
він підказав їм, де Його можна знайти уночі. Вони
заплатили йому жалюгідну ціну. Ця символічна ціна
– вартість  раба. Таким чином вони хотіли продемон-
струвати своє презирство до Ісуса. Вони могли б, зви-
чайно, обійтись без його послуг, бо Іуда лише злегка
полегшив їх завдання. У вчинку Іуди лежала його внут-
рішня  трагедія, трагедія людини, що разувірилась,

крах його віри. А потім – драма і гіркий кінець.
Сутність його зради – в’янення його совісті, яке при-
звело до трагедії душі.

Гріх – є опір людини волі Творця, що відкри-
вається йому або через Писання, або через заповіді
церковні, або через голос совісті. Смертним гріхом
називається тяжкий гріх, що може згубити душу, зав-
дати смертельної шкоди.

Але можна жити у гріху, формально не пору-
шуючи жодної заповіді. І такі приклади наводяться у
Євангелії, коли Господь приводить образ фарисея, який
не був ані грабіжником, ані брехуном, ані розбійни-
ком. Він додержувався всіх заповідей і був страшенно
цим гордим, задоволеним, тобто у нього не було упо-
корення, що є відправною крапкою духовного розвит-
ку. Християнське упокорення означає здоровий по-
гляд на речі, коли людина розуміє, як мало вона зробила.
Масштаб має бути вірним. Коли масштаб спотво-
рюється, починає діяти гординя. У зачатку у серці кож-
ної людині «Я» випирає і займає неналежне місце.

Упокорення християнина закінчується там, де
виникає небезпека знехтування святинь віри, спап-
люження заповідей Божих.

Святі отці заповіли берегти совість, якщо хо-
чеш, щоб душа стала царством Божим, а якщо будеш
її знехтувати, то душа стане царством сатани, цар-
ством гріха.

У творах святих, подвижників даються прак-
тичні поради як жити, працювати, підкреслюється,
що одним з головних завдань є збереження совісті.

У Євангелії є такі слова Господа Ісуса Христа:
Мирись із суперником твоїм скоріше, поки ти на
шляху з ним, щоб суперник не віддав тебе судді, а
суддя не віддав би тебе служнику, і не укинули би
тебе у темряву (Мф. 5:25). Про якого суперника йдеть-
ся? Про совість. Збереження совісті – це перший крок
до того, щоб у душах наших було царство Боже.

Преподобний авва Дорофей, чиї духовні по-
вчання є азбукою християнського духовного життя,
повчає нас берегти совість по відношенню до Бога і
по відношенню до людей.

Берегти совість по відношенню до Бога озна-
чає намагатися, щоб у нашій потаємній стороні жит-
тя все було до вподоби Богу. Якщо помітив думки не
до вподоби Богу, маєш цім думкам покласти край.

Якщо ми помітили, що з’являються почуття,
що бридкі Богу, ми повинні їх скрушити. Якщо ми
помітили бажання, що не бажані Богу, ми маємо такі
бажання стримати. Коли ми, турбуючись про по-
таємні сторони нашого життя, намагаємось, щоб наші
думки, почуття, бажання були до вподоби Богу, то
цим самим ми зберігаємо совість по відношенню до
Бога, а у своїй душі боремося за царство Боже.

Про нашу внутрішню непомітну боротьбу
ніхто не знає, крім Одного Бога.

Ми повинні берегти совість і по відношенню до
людей. Це означає: ми повинні не спокушати своїми
вчинками інших людей, не подавати їм поганий приклад.

Сором – могутня протиотрута від огидного і
мерзотного. Важливо, щоб людина не просто бачила
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це мерзотне, а страждала, докоряла  себе, мучилася
через те, що це огидне поряд, а я нічого не можу
зробити, щоб світ став кращий.

Активна нетерпимість до мерзотності почи-
нається з нетерпимості до ледарювання, безділля,
недбальства, байдикування. Справді, лінощі – мати
всіх вад. Місія вихователя – добитися, щоб дитина
соромилася свого неробства, ненавиділа лінощі і нед-
бальство, навіть подобу думки про відступ перед
труднощами, небажання знати.

Роблячи добро, благочестива людина відчуває
тривогу, скорботу, душевний дискомфорт. Одна лю-
дина постійно бореться за спасіння своєї совісті, а
інша легко капітулює перед спокусою.

В тому, що розум підпорядкований совісті, зак-
ладена гарантія благополуччя. Кожна людина повин-
на розуміти, що вона - подоба Бога і не має права на
гріховні вчинки. Саме совість буде на Страшному суді
свідчити доброчесне життя. Найкращим чином відбу-
вається в людині процес самовиховання, якщо розум
підпорядкований совісті. Істинний прогрес є очищен-
ня совісті, як в самому собі, так і в навколишньому
середовищі, в суспільстві, країні, у світі. Благочести-
ва країна і є найпрогресивніша країна. Технічний
прогрес повинен бути поєднаний з життєвими зако-
нами - совістю. Давні цивілізації відійшли у небуття
за причиною духовної деградації.

Совість - головна рушійна сила у влаштуванні
сім’ї, в розвитку культури, в установленні громадянсь-
кості, в удосконалюванні всього суспільства. Вона во-
лодіє великою творчою силою. Якщо совість затвер-
дилась, то в благочестивому руслі розвиваються
наука, економіка, правопорядок. Якщо совість в за-
непаді, то букет пороків забезпечений - казнокрад-
ство, пияцтво, наркоманія, байдужість до страждань
ближнього. Там, де совість витравлюється з життя,
там слабшає почуття обов’язку, розхитується дисцип-
ліна, згасає почуття вірності, оцаряється продажність,
хабарництво, зрада, дезертирство, наступає економі-
чна, політична, духовна криза. Самий совісний акт
людини - подвиг. Такий очищаючий душу вчинок іноді
коштує людині життя. Такі подвиги здійснили тисячі
учасників Великої Вітчизняної війни. Головний под-
виг, як нам відомо, зробив Ісус Христос, що пішов на
хрест за гріхи людські. Чим повніше проявляється
совість, тим ближче людина до Бога.

Людина в змозі не тільки знехтувати своєю со-
вістю, але і вилікувати її. Господь не забороняє бути
суддєю самому собі. Іоан Златовуст в «Бесідах» повчає:
«Посади в совісті своїй суддею розум і постав перед
його судовищем всі твої беззаконня, досліди всі гріхи
душі твоєї, потребуй від неї з усією суворістю детально-
го звіту... Засуджуючи самих себе в повсякденних про-
винах наших, ми вже тим самим позбавляємося від су-
ворості майбутнього суду...». Найперші ліки совісті –
усвідомлення гріха, визнання провини та покаяння.

Всі людські закони другорядні. Вони тоді
життєстійкі, коли витікають із природного життєвого
закону, коли сполучаються з Заповідями, сполуча-
ються з совістю. Через совість встановлюється гар-
монія стосунків людини з Богом.

В  усіх  цивілізованих  країнах  існує  благочес-
тивий   параграф  у   карному кодексі: щиросердне

зізнання та розкаяння в зробленому злочині пом’як-
шує вирок. Так повеліває робити Всевишній.

Совість може бути колихливою, грішною (коли
вона схильна називати погане добрим і навпаки), не-
мічною (коли вона слабшає під впливом пристрасті і
пороків), приспаною (коли порочні вчинки виправ-
довуються якимись пристойними причинами), при-
страсною (коли вона схильна бачити гріх в інших, а
власних не помічає). Причина різного стану совісті -
гріхопадіння. 1 тільки через закон, даний згори, люди-
на пізнала свій гріх і зміст морального життя.

Оптинський старець Макарій писав, що жит-
тя, яке проходить з бездоганною совістю і упокорен-
ням, доставляє мир, спокій та істинне щастя.

Псково-Печерський старець Савва називав
совість великим даром Божим. Совість поєднує нас з
небом, вона підкорює нашу слабку гріховну волю святій
всесильній волі Божій. Совість - це голос Божий в серці
людини, голос ангела-охоронця. Будемо ретельно ста-
ратися охороняти свою совість, - закликав він, - від впли-
ву всього поганого, інакше можна заглушити її, втрати-
ти, спалити її, і тоді вона не буде голосом Божим.

Хрест і Совість – міцно з’єднані поняття. На-
родні приказки «Совість треба мати, Хреста на тобі
немає», ~ говорять тому, хто зробив неблаговидний
вчинок. Або «Кожний несе свій хрест», тобто несе
свою Совість, як Господь ніс хрест на Голгофу, з чес-
тю, з гідністю. Кожна людина повинна відчути себе
хоч би трохи Спасителем. Тоді він неодмінно стане ще
й патріотом. В словах Іоана Златовуста «що зробив
Єдинородний Син Божий, те ж зроби і ти по силам
людським, ставши захисником миру і для себе самого
і для інших» - весь зміст патріотизму, в основі якого
знову ж - Совість. Совість - це і є Спаситель у кожному
із нас. Вона підкаже, коли треба на удар брата підста-
вити другу ланіту, а коли взяти меч і зупинити вороже
беззаконня, як це робили іноки, благословенні Сергієм
Радонежським. Ось і треба частіше звертатися до
Совісті - Бога: « ... навчи мя творити волю Твою».

Висновки.
Моральне падіння у суспільстві є наслідком

відходу від духовних цінностей, закладених у христи-
янстві. Духовна література є невичерпним джерелом
знань про те, як виховати високоморальну осо-
бистість. Вона містить багато практичних пояснень
та прикладів про те, як зростати духовно, берегти
совість як основу духовності людини.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем моральності
людських вчинків.
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Анотація. У роботі представлено результати дослідження
фізичної підготовленості юнаків і дівчат шкільного віку. Згідно
шкільної програми вони відвідували тільки учбові заняття по
фізичному вихованню. Результати дослідження фізичної підго-
товленості школярів свідчать про необхідність підвищення
ефективності фізичного виховання в загальноосвітній школі.
Простежується чітко виражений зв’язок показників фізичної
підготовленості з організацією фізичного виховання.
Ключові слова: фізичне виховання, школярі, підготовленість,
прудкість, сила, витривалість, гнучкість, спритність.
Аннотация. Репневский С.М., Мершавка В.М., Филатова А.П.,
Репневская М.С. Попов В.И., Гришанова Г.И. Исследование
физической подготовленности юношей и девушек школьно-
го возраста. В работе изложены результаты исследования
физической подготовленности юношей и девушек школьно-
го возраста. В соответствии со школьной программой они
посещали только учебные занятия по физическому воспита-
нию. Результаты исследования физической подготовленнос-
ти школьников свидетельствуют о необходимости повыше-
ния эффективности  физического воспитания  в
общеобразовательной школе. Прослеживается четко выра-
женная связь показателей физической подготовленности с
организацией физического воспитания.
Ключевые слова: физическое воспитание, школьники, подго-
товленность, быстрота, сила, гибкость, выносливость, ловкость.
Annotation. Repnevskiy S.M., Mershavka V.M., Filatova A.P.,
Repnevskaya M.S. Popov V.I., Grishanova G.I. Research of physical
preparedness and girls of school age youth. In the article results of
researches of physical preparedness of children and teenagers are
expounded. In accordance with the school program these children
visited only the lessons on physical education. Results of research
of physical readiness of schoolboys testify to necessity of increase
of efficiency of physical training for a comprehensive school.
Well defined communication of parameters of physical readiness
with the organization of physical training is traced.
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Вступ.
Реалізація завдань Болонського процесу та підго-

товка спеціалістів в умовах ринкових відносин потре-
бує інтенсифікації учбового процесу в школі. Відомо,
що учбове навантаження в теперішній час досягло
граничного рівня. Це привело до порушення основ-
них режимних моментів дня і тижня учнів, що стри-
мує реалізацію природної потреби організму дітей і
підлітків у м’язовій діяльності. Наше дослідження по-
казало, що рухова активність школярів в період учбо-
вих занять значно нижча належного рівня [4,5].

Аналіз теоретичних джерел та практика
свідчать, що в житті дитини рухова діяльність є чин-
ником активної біологічної стимуляції, фактором
удосконалення механізмів адаптації, головним фак-
тором фізичного розвитку. Логічним є і те, що гар-
монійність фізичного розвитку - найважливіший по-

казник здоров’я. Зростаючий організм відчуває по-
требу в рухах. Задоволення такої потреби - найваж-
ливіша умова його життєдіяльності.

У цих умовах першорядне значення має раці-
ональний режим навчання і відпочинку, відповідний
гігієнічним вимогам. При цьому особливу роль по-
винно грати фізичне виховання. Воно повинно спри-
яти зміцненню здоров’я дітей і підлітків, сприяти все-
бічному і  гармонійному розвитку організму,
досягненню високої фізичної підготовленості протя-
гом всього періоду навчання в школі.

Є загальновідомий і той факт, що недостатня
увага до фізичного виховання у сім’ї та школі веде до
зниження природної потреби організму школярів у
руховій активності [1, 2,4,5,6]. Внаслідок цього до 80%
дітей та підлітків мають негативні зміни у стані здоро-
в’я, а юнаки не в змозі проходити військову службу.
За наслідками досліджень, здоровими вважаються
лише 10-15% дітей та юнаків 17-18 років[2,3,9].

Здорові школярі - це комплексне державне зав-
дання. Ця проблема не тільки медична, але соціально-
гігієнічна і психолого-педагогічна. Здорові діти та підлітки
- головна проблема найближчого і віддаленого майбут-
нього суверенної держави. Немає сумніву в тому, що
весь потенціал економічний і творчій, показники високо-
го рівня життя, досягнення цивілізації, науки і культури -
усе це є підсумком не тільки рівня досягнутого здоров’я
дітьми і юнаками, але також результатом фізичної й інте-
лектуальної працездатності [1,2,3].

Можливо стверджувати, що основи здоров’я
закладаються в дитячому і підлітковому віці. Форму-
вання здорового організму, уміння керувати ним,
розвивати і удосконалювати його можливості - це
показники здорового способу життя. Без сумніву у
складній системі факторів, що впливають на стан здо-
ров’я і працездатність дітей, ведучу роль відіграє ру-
хова активність [4,5,9].

Установлено нами, що вікові зміни функціональ-
них можливостей основних систем організму дітей і
підлітків у вирішальній мірі впливають на вікові зміни
рівня фізичних якостей. Слід зауважити те, що вони ха-
рактеризуються неодночасністю і нерівномірністю їх
розвитку. Неодночасність розвитку фізичних якостей ви-
являється в тому, що рівень гнучкості, швидкості, сприт-
ності досягає своїх максимальних значень вже в підлітко-
вому віці. Швидкісно-силові якості, витривалість до
силових, статичних вправ і по відношенню до роботи,
що виконується в умовах кисневого боргу, в найбільшій
мірі виявляються лише по досягненню зрілості. Не-
рівномірність розвитку фізичних якостей полягає в тому,
що в одні вікові періоди (сенситивні або чутливі) відбу-
вається бурхливий розвиток певної якості, а в інші - тем-
пи його приросту сповільнюються або розвиток при-
пиняється. Гетерохронність є однією з основних
закономірностей процесу зростання і розвитку дитячо-
го організму. Наявність відмінностей у віці, в статевому
дозріванні і визначає цю гетерохронність.

Існують найбільш сприйнятливі сенситивні
періоди розвитку зростаючого організму, коли дозр-
іває відповідна система для оптимального сприйнят-
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тя різних впливів із зовнішнього світу. Як передчасні,
так і запізнілі впливи зовнішньої середи на певному
віковому етапі можуть залишити слід на формуванні
систем організму.

Якщо в період інтенсивних кількісних і якісних
змін окремих органів і структур організму надавати
педагогічні впливи на випереджальні в своєму роз-
витку органи і структури, то ефект в розвитку відпо-
відних фізичних якостей значно перевищить резуль-
тат, що досягається в періоди їх відносної стабілізації.

У рамках педагогічного процесу розвиток
фізичних якостей здійснюється у двох основних на-
прямах:

- стимулюючий розвиток фізичних якостей;
- направлений розвиток фізичних якостей.
Стимулюючий розвиток виявляється в процесі

формування рухових умінь і пов’язаний з навчанням
дітей основам управління рухами. Направлений роз-
виток виявляється в підвищенні функціональних мож-
ливостей органів і структур організму, в поліпшенні їх
взаємодій під час виконання добре освоєних вправ за
допомогою зміни величини навантаження.

Здійснення індивідуального підходу в розвитку
фізичних якостей - одна з важливих вимог принципу
відповідності педагогічних впливів. Індивідуалізація в
диференціюванні фізичних навантажень і режимів їх
виконання, підбору складу засобів педагогічних впливів
залежить від темпів біологічного дозрівання дітей і
підлітків. У практиці фізичного виховання проблема
індивідуалізації вирішується на основі поєднання за-
гальнопідготовчого і спеціалізованого напрямів. Орі-
єнтація на персональні відмінності дозволяє здійсню-
вати особистий підхід, а загальні властивості, характерні
різним індивідам, дають можливість направлено про-
водити групові заняття.

Робота виконана за планом НДР Донецького
державного інституту здоров’я, фізичного вихован-
ня і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи. Фізичне виховання, що прово-

диться по програмі з традиційною організацією уч-
бового процесу, не в повній мірі вирішує задачі фізич-
ного вдосконалення учнів. Це висуває проблему
дослідження фізичної підготовленості школярів.

Наукова гіпотеза дослідження зводилась до
того, що досягнення високої фізичної підготовленості
дітей і підлітків в процесі навчання в школі залежить
від багатьох чинників, в тому числі від ефективного
учбового процесу по фізичному вихованню.

Фізична підготовленість вивчалася у юнаків і
дівчат, які відвідували тільки учбові заняття по фізич-
ному вихованню згідно з шкільною програмою.

Було обстежено 67 юнаків і дівчат, старшого
шкільного віку (учні 10-11 класів, вік -16-17 років).

В процесі виконання дослідження застосову-
валися наступні методи:
1. Методи збору ретроспективної інформації. Аналіз
та синтез літературних джерел по віковій фізіології і
психології, пов’язаній з організацією роботи по фізич-
ному вихованню у загальноосвітніх школах, а також

вивчення програмних і нормативних документів, які
регламентують заняття фізичною культурою з шко-
лярами.
2. Методи збору поточної інформації:
а). Методика і оцінка виконання стандартних вправ
за програмою для середньої загальноосвітньої
школи [7].
б). Методика тестування і оцінка фізичної підго-
товленості школярів за програмою Державних
тестів[8].
в). Методика хронометражу.
г). Методика фіксації результатів за допомогою
візуального спостереження.
д). Вимірювання результатів за допомогою при-
стосувань для вимірювання довжини.

3. Методи варіаційної статистики. Обробка матеріа-
лу досліджень проводилася із застосуванням ЕОМ.

Результати дослідження.
Дослідження фізичної підготовленості шко-

лярів показало, що юнаки та дівчата не змогли в ряді
випадків виконати належні нормативи фізичної підго-
товленості,  які характеризують витривалість,
швидкість, силу, спритність, гнучкість. Так, у норма-
тиві на 3000 м, що свідчить про розвиток загальної
аеробної витривалості, стану серцево-судинної, ди-
хальної, нервово-м’язової систем, опорно-рухового
апарату, середній результат у юнаків дорівнює 14,5 хв
і може бути оцінено за Державними нормативними
тестами як „задовільно”.

Індивідуальний аналіз результатів досліджен-
ня витривалості у школярів цього віку показав, що
тільки 26% юнаків виконали норматив на «4» і «5. У
той же час незадовільні оцінки одержали 80% обсте-
жених хлопців.

У дівчат старшого шкільного віку середній
результат бігу на 2000 м дорівнював 12,4 хв, що за
Державними тестами відповідає оцінці „двійка”.

При цьому добра і відмінна витривалість спо-
стерігалась у 26% обстежених дівчат, задовільна - у
18%, незадовільна - у 56 % випадків.

Результати дослідження свідчать також, що
спостерігалися випадки, коли діти цього віку мають
високі показники витривалості. Так, кращий резуль-
тат у віці 16 років у бігу на 3 км дорівнював 11,8 хв у
юнаків і 8,8 хв - на 2000 м у дівчат. У той же час були
і дуже низькі результати: 17,7 хв на 3000 м у хлопців і
17,8 хв на 2000 м у дівчат.

Істотну різницю між рівнем розвитку прудкості
юнаків і дівчат старшого шкільного віку і Державни-
ми нормативними вимогами показав  тест на
швидкість (біг на 60 м). Середній результат у хлоп-
чиків був рівним 11,0 с, що за вимогами Держаних
тестів відповідає оцінці «незадовільно”.

У дівчат цього віку середній результат бігу на
60 м дорівнював 10,6 с, що також можна оцінити за
Державними тестами як „незадовільно».

Аналіз  показників , що характеризують
гнучкість стану м’язової системи тулуба, зв’язкового
апарату хребетного стовпа, кульшових і колінних суг-
лобів учнів старших класів показав, що при виконанні
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нахилів тулуба вперед з положення сидячи середній
результат у юнаків був рівний 14,8 см, що дорівнює
«незадовільний» оцінці за вимогами Державних
тестів. При індивідуальному аналізі було встановле-
но, що 60% хлопців виконали норматив на «4» і «5»,
20% - на «3», 20% - на „2” і „1”.

У дівчат цього віку при виконанні тесту на
гнучкість середній результат був рівний 18,8 см, що
оцінюється за Державними вимогами як «добре».
Поруч з цим було установлено, що 65% дівчат одер-
жали оцінку «4» і «5», 17% - «3», 18,3% - «2» і «1».

Аналіз інших показників фізичної підготовле-
ності школярів 16 років виявив, що середній рівень
показників, які характеризують силу і силову витри-
валість м’язів черевного преса та спини, спритність,
силу м’язів ніг і їх вибухову силу можна оцінити на
«4» і «5». При цьому було також установлено, що
значна частина як юнаків, так і дівчат (від 17,5% до 80
%) не виконали належні нормативи.

Таким чином, результати наших досліджень
свідчать, що шкільний вік, як в цілому, так і в окремі
його періоди, є сприятливим для розвитку багатьох
рухових здібностей. При цьому вікові зміни функціо-
нальних можливостей основних систем організму у
вирішальній мірі визначають і вікові зміни рівня
фізичних якостей, неодночасність і нерівномірність
їхнього розвитку.

Старший шкільний вік характеризується нео-
дночасним закінченням біологічного (статевого) доз-
рівання юнаків і дівчат. У 17 років юнаки перевищу-
ють рівень фізичної підготовленості дівчат за
більшістю показників і на відміну від них можуть
інтенсивніше виконувати більший об’єм роботи.

Вибираючи склад засобів і методів для розвитку
фізичних здібностей школярів, необхідно паралельно
впливати як на органи і структури, що інтенсивно роз-
виваються, так і на ті, що у своєму розвитку тимчасово
відстають. Виконання цієї вимоги є обов’язковим, оск-
ільки її недотримання може негативно позначитися на
темпах розвитку фізичних здібностей у наступні вікові
періоди. Надмірний розвиток функцій одних органів
гнітить подальший розвиток інших, а отже, гальмує роз-
виток відповідних фізичних здібностей.

Індивідуалізація процесу фізичного вихован-
ня — одна з важливих вимог принципу відповідності
педагогічних впливів. Залежно від темпів біологічно-
го дозрівання індивідуалізація в диференціюванні
фізичних навантажень припускає обмеження пара-
метрів механічної роботи, що зумовлюють ту або
іншу функціональну активність органів і структур, а
вибір засобів - обмеження біомеханічних параметрів
рухових дій, що впливають на необхідні органи і струк-
тури. У процесі фізичного виховання проблема інди-
відуалізації вирішується на основі органічного по-
єднання двох напрямів: загальнопідготовчого і
спеціалізованого. Орієнтація на індивідуальні та вікові
особливості школярів є обов’язковою при індивіду-
альному підході, а загальні властивості, характерні для
різних індивідів, дають можливість спрямовано про-
водити групові заняття.

Крім того, аналіз результатів дослідження
фізичної підготовленості учнів старших класів, а та-
кож літературних даних, показав, що у школярів у
цьому віці знижені порівняно з належними величи-
нами показники, які характеризують розвиток основ-
них фізичних якостей. Це дозволяє припустити, що
фізичне виховання, яке проводиться за шкільною
програмою, не в повній мірі вирішує задачі фізично-
го вдосконалення дітей і підлітків, недостатньо сприяє
їх всебічному і гармонічному розвитку.

Таким чином, проведений нами аналіз резуль-
татів дослідження фізичної підготовленості школярів
свідчить про необхідність підвищення ефективності
фізичного виховання в загальноосвітній школі.

Висновки.
Результати дослідження фізичної підготовленості

школярів свідчать про необхідність підвищення ефек-
тивності фізичного виховання в загальноосвітній школі.

При аналізі результатів дослідження просте-
жується чітко виражений зв’язок показників
фізичної підготовленості з організацією фізично-
го виховання.

Існуюча система фізичного виховання у
шкільних установах, як про це свідчать результати
нашого дослідження, все ще далека від досконалості і
не так ефективна, як того вимагають інтереси нашої
держави. Причин при цьому багато: соціальні, пси-
хологічні, педагогічні та інші.

Однією з причин не ефективної сучасної сис-
теми фізичного виховання школярів є недостатньо
науково-обгрунтовані вікові нормативи фізичної
підготовленості дітей і підлітків. Наукова розробка так
званих «нормативів» фізичної підготовленості повин-
на будуватися для дітей і підлітків не на основі кален-
дарного, а біологічного віку.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем фізичної
підготовленості юнаків і дівчат шкільного віку.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛА В СИСТЕМЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ У
ОПЕРАТОРОВ ОСОБО СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

Рыжиков В.С.
Государственная летная академия Украины

Аннотация. Духовность профессионала, оператора особо
сложных систем, формируется в комплексной подготовке,
которая состоит из психофизической,  психической, теоре-
тической, тренажерной, реальной летной деятельности. При
такой системной психологической подготовке профессио-
нал имеет довольно высокий уровень духовности и готов к
выполнению своих профессиональных обязанностей в экст-
ремальных и нестандартных ситуациях.
Ключевые слова: оператор, летная деятельность, професси-
ональные обязанности, экстремальные ситуации.
Анотація. Рижиков В.С. Формування духовності професіона-
ла в системі професійної підготовки у операторів особливо
складних систем. Духовність професіонала, оператора особ-
ливо складних систем, формується у комплексній підготовці,
яка складається з психофізичної, психічної, теоретичної, тре-
нажерної, реальної льотної діяльності. При такій системній
психологічній підготовці професіонал має досить високий
рівень духовності і готовий до виконання свої професійних
обов“язків у екстремальних та нестандартних умовах.
Ключові слова: оператор, льотна діяльність, професійні обо-
в’язки, екстремальні ситуації.
Annotation. Ryzhikov V.S. Forming of spirituality of
professional in system of professional preparation at operators
of especially difficult systems. Spirituality of a professional
pilot is formed while complex training: psychophysical,
psychical, theoretical, simulator and practical flying. Having
the systematic psychological training, the pilot gains a fairly
high level of spirituality and is ready to perform his professional
duties in extreme and non-standard situations.
Keywords: operator, flying activity, professional duties, extreme
situations.

Введение.
Духовность в профессиональной деятельности

привлекает, особенно в последнее время, все больше
внимания [1, 6, 7], потому что невозможно заменить
человеческий интеллект машиной. Стремительное
развитие научно-технического прогресса предусмат-
ривает автоматизацию производственных процессов.
Но автомат не может заменить человека и эффектив-
но работать в аварийных и нестандартных ситуациях,
где необходим человеческий, а не искусственный ин-
теллект. И, это не случайно. В опасных профессиях
духовность выступает как фактор надежности, стрес-
сустойчивости и эффективности деятельности.

Работа выполнена по плану НИР Государ-
ственной летной академии Украины.

Формулирование целей работы.
Цель исследований: рассмотреть возможнос-

ти формирования духовности операторов особо
сложных систем в процессе их профессиональной
подготовки.

Результаты исследований.
Изучение летного труда свидетельствует, что

постоянное пребывание в зоне риска под воздействи-
ем  противоречивости чувственной и приборной ин-
формации, факторов, провоцирующих простран-
ственную дезориентацию, прессинга высокой

тревожности как проявления готовности к немедлен-
ным решениям и действиям в аварийных, особых и
нестандартных ситуациях, формирует иной, совер-
шенно особый слой сознания, отличный от бытий-
ного и рефлексивного, а именно духовный [7].

Образовательная среда летного состава в авиа-
ционных высших учебных заведениях по подготовке
летного состава представляет собой единое теорети-
ческое образовательное пространство и непосред-
ственно практику летной подготовки. Специфика
опасной профессии такова, что человек не в отстав-
ленном будущем,  а тут же сам проверяет степень
освоенности теоретических знаний в интересах со-
хранения собственной жизни. Молодой специалист
непосредственно на практике убеждается в ценнос-
ти фундаментальной подготовки, ибо именно она
обеспечивает его будущую безопасную работу, фор-
мируя основы интеллектуального слоя духовного
бытия и сознания, определяющего условия для раз-
вития летных способностей. Однако необходимо от-
метить, что при создании психологической установ-
ки в высшем учебном заведении как на «истинную
мастерскую людей», как основу при формировании
личности летчика с учетом человеческого фактора
не обращается должное внимание, а больше уделя-
ется на «кузницу знаний». Ведь формирование пси-
хологической личности летчика со всеми необходи-
мыми его психологическими качествами не
возможно сформировать лишь в процессе препода-
вания учебной дисциплины «Авиационной педаго-
гики и психологи». Учебные программы и количе-
ство учебной нагрузки рассчитано для того, что бы
дать основы педагогики и психологии как науки с
учетом авиационного профиля. Формирование ду-
ховности, психологических качеств возможно в про-
цессе меж предметной подготовки, которая охваты-
вает: человеческий фактор, безопасность полетов,
теоретическую, психофизиологическую и тренажер-
ную подготовку, реальную летную деятельность. Еди-
ным нервом, пронизывающим все компоненты на-
званной образовательной системы, выступает
духовность, интеллект, культура.

В этой связи следует обратить внимание еще
на один упускаемый социальный  момент. Специ-
фика авиации такова, что в повседневной практике
жизни на ведущие руководящие должности (руково-
дители Вузов, летной подготовки, кадров, воспита-
ния, управления воздушным движением, военной
подготовки, инструкторы по тренажерной подготов-
ке) назначают, как правило, закончивших летную
службу летчиков. Отсюда исключительно важность
фундаментальности военно-образовательной систе-
мы, конструирующей личность летчика с потенци-
альными возможностями управлять не только само-
летом, но и людьми и событиями.

И, наконец, непосредственно летная подготов-
ка кроме своей профессиональной цели исполняет
особую сверх задачу: формирует доминирующее над
всем новое жизненное пространство, которое изме-
ряется не только земными мерками.
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Духовное сознание раскрывает резервы чело-
века, которые включаются в самом трудном, тяже-
лом случае. Это очень характерно для такой опасной
профессии как летная. Летчики свидетельствуют о
том, что когда становится особенно трудно и поло-
жение начинает казаться  безвыходным, вдруг ощу-
щается прилив энергии, силы, наступает просветлен-
ность ума, появляется желание бороться за спасение
самолета, жизнь экипажа и пассажиров и победить в
этой борьбе, рождается спокойная уверенность в
успехе. Этот феном как отмечают В.А.Пономарен-
ко, А.А.Ворона, Д.В. Гандер [7] требует дальнейших
исследований, но со всей очевидностью можно ут-
верждать, что он характерен для опасных условий
деятельности. Ученые полагают, что подобное состо-
яние возникает как результат высокой духовности
профессионала, одухотворенности деятельности в
опасных условиях. Духовность в данном случае выс-
тупает как особая внутренняя культура человека, его
профессиональная и гражданская зрелость. Воспи-
тание такой культуры находится в сфере психологии
и педагогики профессионального образования.

Особое внимание уделяется анализу проблем
человеческого фактора в авиации, ошибочным дей-
ствиям летного состава, процессу принятия и реали-
зации решения, параметрам построения концепту-
альной модели образа полета в ожидаемых условиях
и особых ситуациях, причинам, приводящим к ката-
строфическим последствиям полета по человечес-
кому фактору, снижению и потере работоспособно-
сти, специфическим заболеваниям летного состава
и раннему профессиональному износу.

Принципиально важное значение в данном
случае приобретает духовность профессионала и
психологическая подготовленность к выполнению
своих профессиональных обязанностей в экстремаль-
ных условиях.

Для того, что бы сформировать профессионала
с точки зрения психологической подготовки и готовно-
сти необходимо разработать целевую модель специа-
листа.  Для раскрытия духовности профессионала вос-
пользуемся целевой моделью современного летчика
по Р.Н.Макарову и Л.В.Герасименко [4] из которой мы
приведет те качества, которые необходимо сформиро-
вать в результате психологической подготовки.

Психологическая подготовленность:
· эмоциональная устойчивость в условиях вы-

нужденной посадки;
· умение уверенно действовать соответственно

сложившейся ситуации в момент посадки и после нее;
· умение преодолеть стресс, возникший вслед-

ствие критической ситуации;
· умение проявлять лидерские и престижно-ком-

муникативные качества при вынужденной посадке.
Далее мы приведем психологическую форму-

лу, разработанную Р.Н.Макаровым, состоящую из
следующих компонентов (составляющих):
· устойчивость к экстремальным условиям;
· способность к формированию сложных двигатель-
ных навыков;

· способность выполнять сложные двигательные на-
выки в условиях лимита и дефицита времени;

· способность перестраивать структуру деятельности
в соответствии со сложившейся ситуацией;

· скорость и быстрота движений;
· пространственная ориентировка;
· способность экстраполировать развитие ситуации;
· высокая помехоустойчивость (звуковая и световая);
· устойчивость к укачиванию;
· способность работать в быстром вынужденном темпе;
· тонкое мышечное чувство;
· устойчивость к гиподинамическому режиму дея-
тельности;

· устойчивость к длительному воздействию шумов и
вибраций;

· общая работоспособность;
· способность оперировать пространственными
представлениями, особенности репродуктивного
мышления;

· способность к анализу и сравнению, умению де-
лать логические выводы;

· способность к логическому дедуктивному мышлению;
· скорость переработки информации;
· особенности общего темпа психологической дея-
тельности;

· легкость выработки навыка, скорость его пере-
стройки [4].

Выше перечисленные составляющие психоло-
гической формулы,  возможно сформировать не толь-
ко в результате привития профессиональных знаний,
но для этого необходим специальный уровень пси-
хологической подготовки которая сформирует лич-
ностные качества, что особо важно для пилотов как
специалистов особо опасной профессии. Профес-
сиональные знания, навыки и умения выступают не
в качестве центрального интереса личности, а как
средство реализации своих интеллектуальных и об-
щечеловеческих возможностей и существующих сил.
Сущностная сила личности опасной профессии зиж-
дется на нравственном фундаменте – преодолей себя,
сделай добро, защити.

Для формирования духовного профессиона-
ла операторов особо сложных систем необходимо в
процессе психологической подготовки выполнить
следующие социальные задачи:

· создание вокруг их деятельности такого со-
циума, который бы обеспечивал реализацию ими же
добровольно избранного права на риск, права на са-
мостоятельный высший нравственный выбор и ре-
шение в случае реальной угрозы для жизни;

· обеспечение при обучении психологически
адекватных условий, реально активизирующих и фор-
мирующих системную организацию тех психичес-
ких процессов, состояний и функций, тех свойств
личности и организма, которые в своей генетичес-
кой истории не были достаточно адаптированные к
таким факторам, как смена гравитационных сил, сжа-
тие времени и пространства, искажение восприятия
вещественного окружения, интенсификация физио-
логических и обменных процессов в десятки раз по
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отношению к естественному биологическому рит-
му, диссоциации между защитными и приспособи-
тельными реакциями и пр.;

· формирование психологической ориентации
общественного сознания педагогов на обязательную
оправданность не стандартности поведения лиц опас-
ной профессии, которые будут отклоняться от пред-
писанных правил.

В опасной профессии человек испытывает
постоянную потребность расширять рамки риска, т.е.
повышать вероятность угрозы жизни, что на самом
деле является сознательной защитной реакцией на
подавление подсознательных эмоций страха и тяже-
лых предчувствий. Риск в данном случае выступает
как поведенческая категория и отражает уровень
достижения профессионализма. Профессиональная
надежность выступает как функция человеческой на-
дежности, включающей в себя  высокий уровень кри-
тической осознанности  своих возможностей, куль-
туру образа  жизни и подготовку себя к
экстремальным условиям, самосовершенствование,
саморегуляцию и саморазвитие как метод постиже-
ния свободы в границах моральных и нравственных
ориентиров [2, 3, 5, 6].

Выводы.
Необходимо сделать вывод, что духовность

профессионала – это восхождение к профессиональ-
ному мастерству возможно только через открытое
для других предопределение своих слабостей, усвое-
ние достоинства других, сохранение пролонгирован-
ной мотивации и положительной оценки окружаю-
щими.  Достичь духовности профессионала ,
оператора особо сложных систем, возможно только
в комплексной подготовке (психофизиологической,
психической, теоретической, тренажерной, реальной
летной деятельности), при которой возможно сфор-
мировать высокого профессионала готового к рабо-
те в экстремальных и нестандартных ситуациях.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
формирования духовности профессионала в систе-
ме профессиональной  подготовки у операторов осо-
бо сложных систем.
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МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
И ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ЭТАПЕ
ЗАВЕРШЕНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Середенко Л.П., Латышева Т.В., Калоерова В.Г.,
Зенин О.К., Таранова Н.А.
Донецкий национальный
медицинский университет,

Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта

Аннотация. Исследованы особенности динамики состояния
здоровья и личностных характеристик учащихся лицея и школь-
ников. Разработаны рекомендации по медико-педагогической
оптимизации учебно-воспитательного процессa в учебных
заведениях нового типа. Применение методик позволяет: а)
значительно снизить психоэмоциональную напряженность на
занятиях; б) улучшить самочувствие; в) повысить уровень
умственной и физической работоспособности лицеистов; г)
значительно повысить уровень валеологических знаний и
мотивацию к их практическому использованию.
Ключевые слова: воспитательный, процесс, образования,
педагогическая, коррекция, валеологический, параметр.
Анотація. Середенко Л.П., Латишева Т.В., Калоєрова В.Г., Зенін
О.К., Таранова Н.А. Методика педагогічної і валеологічної
корекції учбово-виховного процесу на етапі завершення се-
редньої освіти. Досліджені особливості динаміки стану здо-
ров’я і особистісних характеристик учнів ліцею та школярів.
Розроблені рекомендації з медико-педагогічної оптимізації
навчально-виховного процесу в учбових закладах нового типу.
Застосування методик дозволяє: а) значно знизити психоемо-
ційну напруженість на заняттях; б) поліпшити самопочуття;
в) підвищити рівень розумової й фізичної працездатності
ліцеїстів; г) значно підвищити рівень валеологічних знань і
мотивацію до їхнього практичного використання.
Ключові слова: виховний, процес, освіта, педагогічна, ко-
рекція, валеологічний, параметр.
Annotation. Seredenko L.P., Latisheva T.V., Kaloerova V.G., Zenin
O.K., Taranova N.A. Methods of pedagogical and valeological
correction of studies in the educational institutes for the graduating
from the comprehensive school. The dynamics peculiarities of health
condition and personal characters of the College students and pupils.
The recommendations for the medical and pedagogical optimization
in study in educational institutes of a new kind are worked out.
Application of techniques allows: a) considerably to lower
psychological emotional intensity on employment; b) to improve
state of health; c) to raise a level of intellectual and physical
serviceability of lyceum students; d) considerably to raise a level
valeological knowledge and motivation to their practical use.
Keywords: educational, during, pedagogical, correction,
valeological, feature.

Введение.
Реформирование системы образования

предъявляет требования к довузовской подготовке
учащихся и отбору для последующего профессио-
нального обучения. Одним из путей оптимизации
среднего образования является профилизация обще-
образовательных учебных заведений, создание учеб-
ных заведений нового типа, в частности, лицеев. Опыт
работы с учащимися лицея Донецкого государствен-
ного медицинского университета и общеобразова-
тельных школ позволил разработать вариант концеп-
ции обучения и воспитания учащихся на этапе их
довузовской подготовки [6].

Основой методологического подхода в орга-
низации деятельности лицея ДонГМУ как педагоги-
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ческой системы является личностная ориентация
учебно–воспитательного процесса (УВП). Возраст
14-17 лет является особо значимым периодом в лич-
ностном и физиологическом развитии человека, по-
этому не менее важной задачей УВП является науч-
но обоснованная его регламентация с целью
сохранения и укрепления здоровья, повышения уров-
ня общей и валеологической культуры лицеистов [1,5].

По данной проблеме имеются лишь единич-
ные работы, посвященные отдельным вопросам оп-
тимизации или воспитательного процесса, или улуч-
шения показателей успеваемости учащихся.

Для количественной оценки динамики деятель-
ности лицеистов в период обучения использован
интегральный критерий эффективности УВП – пока-
затель, определяющий не столько успеваемость ли-
цеиста по учебным предметам, сколько успешность
его всестороннего личностного и физического раз-
вития в лицее. Факторно–параметрический анализ
исследуемой системы позволил выявить и устано-
вить значимость основных параметров, определяю-
щих УВП.

1. Валеологический параметр, который опре-
деляется такими факторами как состояние здоровья,
общая и умственная работоспособность, уровень ва-
леологического образования.

2. Характерологические качества с основны-
ми управляющими факторами: активность, эмпатич-
ность, профессиональная направленность личности.

3. Образовательный уровень, определяемый
творческими способностями, компетентностью и
специально – конкретными знаниями, умениями,
навыками.

4. Уровень базовой культуры.
 Предварительные исследования подтвердили,

что первый параметр наиболее значим для эффек-
тивности УВП [1].

Связь работы с практическими задачами зак-
лючается в разработке практических рекомендаций
по оптимизации учебно-воспитательного процесса
на этапе завершения среднего образования.

Формулирование цели работы.
Целью данной работы явилось изучение зако-

номерностей взаимосвязи факторов, влияющих на
данный параметр, и оптимизация на этой основе
УВП.

Методы и организация исследования.
В исследовании принимали участие 102 лице-

иста, 93 слушателя народного университета Юный
медик (учащиеся 10- 11-х классов), 74 родителя лице-
истов первого курса , 15 студентов ДонГМУ, а также
120 учащихся 9 - 11-х классов общеобразовательных
школ г. Донецка.

В ходе исследования проводилось анкетиро-
вание родителей и учащихся, углубленные медосмот-
ры, компьютерная диагностика динамики умствен-
ной работоспособности, оценка физического статуса
организма. Изучение характеристик организма и лич-
ностных особенностей школьников и лицеистов вы-
полнены за период 2004 - 2006 годы.

Физический статус организма определялся по
уровню физического развития, физической работос-
пособности и уровню аэробных способностей. Фи-
зическое развитие оценивалось по антропометричес-
ким показателям с использованием общепринятых
методик. Результаты антропометрических измерений
обрабатывались стандартными методами математи-
ческой статистики. Физическая работоспособность
определялась с помощью одномоментной модифи-
кации теста PWC170 [4]. Уровень аэробных способ-
ностей организма или максимального потребления
кислорода (МПК) оценивался косвенным методом с
использованием формулы В.Л. Карпмана [6]. Рассчи-
тывались показатели как абсолютной, так и относи-
тельной (на единицу массы тела) величины МПК, по
величине которой с помощью таблицы Астранда
определяли уровень физического состояния (УФС).
Для уточнения надежности полученных данных па-
раллельно использовался, предложенный Апанасенко
Г.Л. [2] экспресс – метод оценки уровня физическо-
го здоровья (УФЗ). Кроме того, по результатам проб
Мартине и Руфье оценивались качественные пока-
затели приспособления сердечно-сосудистой систе-
мы к физическим нагрузкам, в частности: тип реак-
ции на физическую нагрузку, вегетативный индекс
Кердо, индекс Руфье, коэффициент выносливости [3].

Результаты исследования
Результаты медицинских осмотров свидетель-

ствуют о том, что более 50% учащихся, поступаю-
щих в лицей имеют хронические заболевания. Так у
21% лицеистов регистрировался сколиоз, миопия – у
19%, гиперметропия и астигматизм – у 5%, НЦД – у
10%, заболевания ЖКТ - у 18% . Аналогичные дан-
ные получены при обследованиях учащихся средних
школ, однако количество детей, имеющих различные
хронические заболевания больше и составляет - 76%..

Для уточнения причин высокой заболеваемос-
ти было проведено анкетирование учащихся и их ро-
дителей на предмет субъективной оценки состояния
здоровья и особенностей образа жизни. Данные ан-
кетного опроса показали, что более 30% лицеистов и
учащихся школ указывают на наличие у них различ-
ных хронических заболеваний; 16% отмечают частые
головные боли, а часто болеют в течение года (более 4
раза в год) 24% опрошенных. Расхождения по заболе-
ваемости между данными медосмотров и анкетного
опроса, вероятно, связаны с тем, что учащиеся не зна-
ли или скрывали свои заболевания. По мнению рес-
пондентов и медицинских работников, имеющиеся на-
рушения здоровья связаны с тем, что у 76% из
опрошенных существенно ограничена двигательная
активность, лишь 43% занимаются дополнительно
физкультурой и спортом, бессистемно питаются у 75%
лицеистов, сон менее 8 часов – у 15% человек. Кроме
того, по их мнению, на состояние здоровья оказыва-
ют негативное влияние большие учебные нагрузки,
при которых среднее время подготовки домашних за-
даний у лицеистов первого курса составляет почти 4
часа, в то время как на свежем воздухе они бывают
немногим более часа. При этом 3% лиц, привлечен-
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ных к анкетированию, утвердительно ответили на воп-
росы анкеты относительно курения и 25% - относи-
тельно употребления алкогольных напитков.

Анализ режима дня также показал, что около
70% лицеистов и учащихся не делают утреннюю гим-
настику. На приготовление домашних заданий в сред-
нем затрачивается от 2,7 до 4.0 часов. Среднее время,
проводимое на свежем воздухе, составляет 1,0 -2,5
часа, дополнительно физкультурой и спортом зани-
мается менее половины учащихся (41%).

Для успешного проведения учебной и воспи-
тательной деятельности важной задачей является учет
факторов, влияющих на состояние здоровья. С этой
целью был проведен дополнительный анкетный оп-
рос, предусматривающий ранжирование факторов по
значимости их влияния на самочувствие и здоровье, в
частности, таких как: степень утомления и психо-эмо-
ционального напряжения, обусловленных структурой
занятий и сложностью предмета; влияние психоэмо-
ционального климата в учебном коллективе и в се-
мье; санитарно – гигиенические условия в учебных
аудиториях и дома; режим дня; питание; параметры
окружающей среды; наследственность и др

Первое место присвоено фактору степени
утомления и психоэмоциональной напряженности,
обусловленных структурой занятий и степенью труд-
ности предметов и фактору режима дня, второе –
факторам психоэмоционального климата в семье,
параметрам окружающей среды, третье место – фак-
торам психоэмоционального климата в группе и на-
следственности.

С целью разработки индивидуальных рекомен-
даций по коррекции уровня физического здоровья у
группы лицеистов ДонГМУ исследовался физичес-
кий статус организма. Первоначальные обследова-
ния были проведены в начале учебного года (октябрь
2005г.). На основании полученных результатов, с уче-
том данных медицинских осмотров, мнения курато-
ров и результатов анкетирования родителей совмес-
тно с сотрудниками лицея и профильных кафедр
ДонГМУ и ДГИЗФВиС были разработаны рекомен-
дации для снижения утомления и стимуляции ум-
ственной и физической работоспособности учащих-
ся как непосредственно в учебное время, так и в
домашних условиях.

Кроме того, для каждого учащегося отдельно
были составлены рекомендации по режиму труда и
отдыха, разработаны комплексы упражнений для по-
вышения функциональных возможностей организ-
ма, а также для коррекции нарушений опорно - дви-
гательного аппарата, зрения и др. В конце второго
года обучения (май 2006 г.) было проведено заклю-
чительное обследование.

 Сравнительный анализ первоначальных дан-
ных с контрольными данными выявил улучшение
показателей физического развития и функциональ-
ного состояния кардиореспираторной и нервной
системы (таблица). Так, в частности, возросли коэф-
фициент выносливости и показатель качества реак-
ции сердечно – сосудистой системы на дозирован-

ную нагрузку. Тип реакции сердечно-сосудистой
системы на дозированную физическую нагрузку
существенно не изменился.

Для изучения динамики отдаленных показате-
лей физического статуса (физическое развитие, физи-
ческая работоспособность) проводились дополнитель-
ные обследования лицеистов, ставших студентами, в
начале второго года обучения в университете.

Исследования показали, что в группе лиц, про-
должающих придерживаться полученных рекомен-
даций и регулярно занимающихся физкультурой, со-
храняется тенденция улучшения, как показателей
физического развития, так и показателей физичес-
кой работоспособности. Наиболее значимо увели-
чилась жизненная емкость легких - средний прирост
составил 250 мл у юношей и 195 мл у девушек, в мень-
шей мере изменились показатели кистевой динамо-
метрии - в среднем у всех обследованных этой груп-
пы прирост составил 2-4 кг. Другие показатели
физического развития изменились не значительно.
Одновременно отмечалось улучшение адаптации к
физической нагрузке (пробы Мартине, Руфье). Пульс
и АД в покое и их прирост в ответ на физическую
нагрузку уменьшились, а время восстановления пос-
ле нагрузки сократилось, кроме того, увеличились
индексы Кердо и Руфье. Положительная динамика
наблюдалась в приросте аэробных способностей
организма. У юношей этот показатель составил в сред-
нем 3,75 мл/кг/мин, у девушек – 2,39 мл/кг/мин
(р<0,05). В группе лиц, не выполняющих разработан-
ные для них рекомендации, положительной динами-
ки не наблюдалось, таблица 1.

Выявленная динамика улучшения большин-
ства показателей физического развития и физичес-
кой работоспособности указывает на эффективность
разработанных мероприятий.

Изучение динамики умственной работоспособ-
ности в течение полугодия с помощью специальных
компьютерных тестов выявило, что на протяжении
этого времени ее уровень относительно стабилен, а в
конце учебного года он существенно снижается, в то
время как требования, в связи со сдачей зачетов, экза-
менов в этот период, резко возрастают.

На основании полученных данных нами была
разработана методика оптимизации УВП в лицее,
которая предусматривает:

1. Смягчение временных рамок контрольных
и зачетных занятий, позволяющих ученику осваивать
учебный материал со скоростью, соответствующей
его способностям и возможностям.

2. Составление индивидуальных программ
обучения с участием самых лицеистов.

3. Применение программ валеологического
сопровождения УВП, включающих различные тре-
нинги, семинары и курсы лекций по валеологии о
значении здорового образа жизни, влиянии оздоро-
вительной физической культуры и др.

4. Использование индивидуальных программ
занятий оздоровительной физической культурой в
учебное и внеаудиторное время.
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Выводы.
Применение разработанных нами рекоменда-

ций и методик оптимизации УВП позволяет: а) зна-
чительно снизить (в 1,5 раза) психоэмоциональную
напряженность на занятиях; б) улучшить самочув-
ствие (число жалоб на плохое самочувствие умень-
шилось в 1,3 раза); в) повысить уровень умственной
и физической работоспособности и соответственно
успеваемость лицеистов; г) значительно повысить
уровень валеологических знаний и мотивацию к их
практическому использованию.

Полученные результаты дают основание ре-
комендовать предлагаемые нами подходы к исполь-
зованию в педагогической практике средних учеб-
ных заведений.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
педагогической и валеологической коррекции учеб-
но-воспитательного процесса на этапе завершения
среднего образования.
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Таблица 1 
Динамика показателей физического развития, физической работоспособности и эффективности 

кровообращения учащихся медицинского лицея 
 
Юноши Девушки № 

п/п 
Наименование показателей 

1  
обследование 

2  
обследование 

1 
обследование 

2 
обследование 

1 Всего – ростовой показатель 
 Масса тела (г) длина тела 
(см) 

 
387,4 

 

 
413,7 

 
317,3 

 
300,6 

2 Жизненный показатель ЖЕЛ 
(мл) масса тела (кг) 

54,0 54,3 51,1 55,3 

3 Силовой показатель Сила 
кисти (кг)*100%/ масса тела 
(кг) 

 
72,3 

 
70,4 

 
46,3 

 
50,4 

4 Становый показатель Стан. 
Сила (кг)*100%/ масса тела 
(кг) 

 
174,6 

 
184,7 

 
101,3 

 
115,4 

5 PWC170 / масса тела (кг) 
 

13,5 14,5 9,3 12,5 

6 МПК (мл) масса тела (кг) 
 

41,4 42,7 32,6 46,2 

7 Коэффициент выносливости 88,9 90,3 85,2 77,8 
8 Вегетативный индекс Кердо 4,3 7,7 21,3 16,0 
9 Индекс Руфье (покой, усл.ед.) 6,2 8,7 8,9 12,7 
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО
СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ

З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Сидоренко О.Р., Стасюк Р.М., Скачек А.І.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка

Анотація. У роботі виявлені, за допомогою анкетування,
педагогічні умови формування у студентів свідомого став-
лення до фізичного виховання, на основі взаємодії між вик-
ладачем і студентом. Представлено процес фізичного вихо-
вання  у ВНЗ  у вигляді інформаційної моделі  процесу
формування фізичної культури студента.  Характерною особ-
ливістю даної моделі є тісний зворотній зв’язок (взаємодія)
між студентом і викладачем. Останній оцінює вихідний рівень
фізичної культури студента за всіма її складниками.
Ключові слова: студент, викладач, мотив, умови, фізичне ви-
ховання.
Аннотация. Сидоренко О.Р., Стасюк Р.М., Скачек А.И. Про-
блемы и пути повышения эффективности физического воспи-
тания в ВУЗе. В работе раскрыты, с помощью анкетирования,
педагогические условия формирования у студентов сознатель-
ного отношения к физическому воспитанию, на основе взаи-
модействия между преподавателем и студентом. Представлен
процесс физического воспитания в ВУЗах в виде информаци-
онной модели процесса формирования физической культуры
студента.  Характерной особенностью данной модели являет-
ся тесная обратная связь (взаимодействие) между студентом и
преподавателем. Преподаватель оценивает исходный уровень
физической культуры студента по всем ее составным частям.
Ключевые слова: студент, преподаватель, мотив, условия,
физическое воспитание.
Annotation. Sidorenko O.R., Stasyuk R.M., Skachek A.I. Problems
and ways of increasing effectiveness of physical training in the
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University. In the report, with the help of tests, pedagogical
conditions of forming aimed attitude towards physical education
on basis of mutual interconnection between teacher and a student
are opened. Process of physical training in high schools as
information model of process of formation of physical training
of the student presented. Prominent feature of the given model is
the close back coupling (interacting) between the student and the
teacher. The teacher estimates a reference level of physical
training of the student on all to its components.
Keywords: student, teacher, motivation, conditions, physical
education.

Вступ.
Зміст фізкультурно-спортивної діяльності

конкретизується через мотиваційну сферу, що вклю-
чає у себе мотиви, інтереси, ціннісні орієнтації. До
рушійних сил людської поведінки належать також по-
чуття й емоції. Мотиваційна сфера визначає не
тільки актуальну для здійснення діяльність, але пер-
спективу подальшого розвитку діяльності у бажа-
ному напрямку [1].

Конкретною ж рушійною силою процесу
фізичного виховання є протиріччя між цільовою на-
становою, що фіксує бажану якість, пов’язану із
змістовою стороною особистості(початковий мор-
фофункціональний стан організму), і процесом діяль-
ності, який здійснюється (фізичним вихованням) що
змінюється в залежності від педагогічних умов і є по-
в’язаним із динамічною стороною особистості, її
функціональними можливостями.

Від правильно обраної мети, коректної цілесп-
рямованості (прийняття рішення про мету) залежать
як вибір засобів і методів здійснення педагогічної
діяльності викладача фізичного виховання, так і конк-
ретний її результат [3].

У педагогічних дослідженнях, які спрямовані
на вивчення та вдосконалення фізичного виховання
студентів у вищих навчальних закладах, як правило,
аналізується якась одна сторона даної проблеми – ”
викладацька” чи ”студентська” [2, 3, 4, 5]. Подібний
однобічний аналіз фізичного виховання у вищій школі
неминуче призводить до еклектичних висновків і не
дозволяється розглядати й удосконалювати фізичне
виховання як діалектичний процес, де відношення
“суб’єкт-об’єкт” повинне розглядатися як основа са-
мокерованої системи, що розвивається. У теорії та
на практиці недостатньо вивчені педагогічні умови
формування свідомого ставлення студента до фізич-
ного виховання, що неможливо здійснити й реалізу-
вати без найтіснішого особистісного співробітницт-
ва між викладачем і студентом.

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

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: вивчити закономірності

та здійснити аналіз питання мотиваційно-цільової
спрямованості процесу фізичного виховання і фак-
торів, які у тій чи іншій мірі опосередковано вплива-
ють на цю спрямованість; представити процес фізич-
ного виховання у вищому навчальному закладі (ВНЗ)
у вигляді інформаційної моделі.

Результати дослідження.
Виходячи з цих вимог, ми розробили анкету

для викладачів і студентів, відповіді на питання, яких
дозволили з’ясувати бачення процесу викладання
фізичного виховання у ВНЗ з позиції студента і з
позиції викладача. Такий підхід дозволив побачити
принципові відмінності між ними у мотиваційно-
цільовій спрямованості, виявити головні протиріч-
чя як джерело основних рушійних сил процеси
фізичного виховного і потім створити  адекватні
педагогічні умови, що сприяють розв’язанню цих
протиріч. Для цього питання анкети були умовно
поділені на блоки: до 1-го блоку увійшли питання,
що розкривають потреби, мотиви і цілі, пов’язані з
оволодінням фізичною культурою; у 2-й – питання,
що розкривають знання, уміння і навички, що відно-
сяться до фізичної культури; у 3-й блок анкети для
студентів, увійшли питання, що стосувалися їх фізич-
ної підготовленості і можливостей (для викладачів -
пов’язані з їх особистісними і професійними якос-
тями); 4-й блок – питання, що розкривають соціаль-
но-демографічні характеристики.

Всього було опитано 289 студентів І і ІV курсів
Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка та 22 викладача кафедри фізич-
ного виховання.

Як показали дані результатів опитування, влас-
ну активність на навчальних заняттях із фізичного
виховання, студенти першого курсу оцінили як 100%,
студенти 2-го курсу оцінювали власну активність на
95,2%, 3-го – як 81,1%, 4-го – як 65,3% (мал.1).

1 Курс; 

100%

2 Курс; 

95,2%

3 Курс; 

81,1%

4 Курс; 

65,3%

Мал. 1. Оцінка власної активності фізичного
виховання студентами I-IV курсів на заняттях

із фізичного виховання.

Зниження активності спричиняє пасивне став-
лення особистого фізичного розвитку і стану здоро-
в’я [4]. Ставлення до цінностей фізичної культури
формується залежно від складу їх об’єктів. Основни-
ми ознаками типології ставлень до цінностей фізич-
ної культури є свідомість, почуття інтересу і поведін-
ка ,  котрі  фактично відтворюються в  умовах
навчально-виховного процесу [5].

В анкеті для студентів найбільшу значимість
мали відповіді на питання : ”Чому Ви витрачаєте свій
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час на фізичні вправи?”. Студенти відповідали, що це
необхідна умова для поліпшення здоров’я (42,2%),
збереження працездатності (12,2%), вказували, що
вправи сприяють фізичному розвитку (20,8%), роз-
вивають вольові (10,1%), моральні (6,8%) і естетичні
(7,8%) якості людини.

Відповіді на питання: ”Які фактори у більшій
мірі ускладнюють можливість регулярно займатися
фізичними вправами?” за мірою значимості були
наступними: завантаженість навчальними заняття-
ми (40,0%), зайнятість суспільною роботою (34,7%),
заняття особистими справами (24,9%), зайнятість
сімейними справами (4,9%), лише близько 5% сту-
дентів відповіли, що в них немає ускладнень для ре-
гулярних занять фізичними вправами. Ніхто із сту-
дентів не відзначив, що йому важко змінити звичку
відпочивати пасивно, яка склалася, хоча саме ця
суб’єктивна причина за результатами деяких дослі-
джень [1] лежить в основі негативного ставлення до
фізичної культури.

Відповіді на питання анкети для викладачів доз-
волили проаналізувати проблему фізичного вихован-
ня у ВНЗ, головним чином, за трьома напрямками:
як викладачі оцінюють цілі, мотиви і потреби у фізич-
ному вихованні студентів і свої власні, які знання,
уміння і навички необхідні студентам і викладачам
для успішної реалізації процесу фізичного вихован-
ня у ВНЗ; якими особистісними і професійними яко-
стями повинен володіти викладач кафедри фізично-
го виховання ВНЗ.

Найбільшу значимість мали для нас відповіді
на питання: “Що на Вашу думку, формує у більшій
мірі фізичну культуру студентів?”. 64,5% викладачів
відповіли, що це - рівень розвитку фізичних якос-
тей; 63,2% - арсенал рухових умінь і навичок; 40,8%
викладачів вважають, що фізичну культуру визна-
чає стан  здоров’я студентів Дані відповіді свідчать
про цільову характеристику процесу фізичного ви-
ховання, спрямованого на досягнення певного
рівня фізичного розвитку, функціональної і фізич-
ної підготовленості, що у підсумку дозволить усп-
ішно здійснювати основну навчальну, а потім і тру-
дову діяльність.

На думку викладачів, мотивами, які доміну-
ють, у спонуканні студентів до занять фізичними впра-
вами і спортом є: розвиток фізичних якостей (51,3%),
зміцнення здоров’я (48,6%), емоційне задоволення від
рухової активності (26,3%).

Мотив, як відомо, є головною спонукальною
силою, спрямовує людину на ту чи іншу конкретну,
предметну діяльність, у тому числі, на фізкультур-
но-спортивну. Природно, що стійкий мотив, який
спонукає до занять фізичними вправами і спортом,
може розвинутися тільки при зацікавленому відно-
шенні студентів до фізичного виховання як до жит-
тєво необхідної потреби, що у подальшому дозво-
лить людині  самостійно займатися фізичним
самовдосконаленням.

Виходячи з теоретичного обґрунтування про-
блеми, ми представили процес фізичного виховання

у ВНЗ у вигляді інформаційної моделі процесу фор-
мування фізичної культури студента, тобто в узагаль-
неному вигляді.  Характерною особливістю даної
моделі є тісний зворотній зв’язок (взаємодія) між сту-
дентом і викладачем, завдяки якій останній оцінює
вихідний рівень фізичної культури студента за всіма її
складниками.

Потім викладач спільно із студентом розроб-
ляє і ставить найближчу мету для досягнення більш
високого рівня його психофізіологічного і морфо-
функціонального розвитку у вигляді певної моделі
процесу формування фізичної культури.

При цьому, дана модель не повинна істотно
розходитися із вимогами програми формування
фізичної культури студента. Виходячи з інформацій-
ної моделі, викладач і студент розглядалися в системі
суб’єктно-об’єктних взаємозв’язків як взаємодіючі
суб’єкти.

Висновки:
1. Ми розробили анкети для викладачів і сту-

дентів, відповіді на питання, яких розкривають бачен-
ня процесу викладання фізичного виховання у ВНЗ з
позиції студента і з позиції викладача. Такий підхід
дозволив побачити принципові відмінності в мотива-
ційно-цільовій спрямованості між ними, виявити го-
ловні протиріччя як джерело основних рушійних сил
процесу фізичного виховання і потім створити адек-
ватні педагогічні умови, що сприяють розв’язання
цих протиріч.

2. Нами запропонована модель процесу фор-
мування фізичної культури студентів університету,
яке полягає: а) у комплексній діагностиці індивіду-
альних психофізіологічних і особистісних якостей; б)
в єдності теоретичної та практичної підготовки; в) в
організації взаємостосунків викладач – студент у про-
цесі фізкультурно-спортивної діяльності.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем формуван-
ня позитивного ставлення студентів до занять з фізич-
ною культурою.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ
ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ МАШИНОБУДІВНОЇ
АКАДЕМІЇ

Сорокін Ю.С., Олійник О.М.
Донбаська державна машинобудівна академія

Анотація. В статті викладено сучасні науково-педагогічні ос-
нови оптимізації фізичного виховання студентської молоді,
структуру методів рухової діяльності та індивідуального до-
зування педагогічних факторів. На науково-методичному рівні
представлені питання складу системи фізичного виховання
студентів, враховуючи особливості їх майбутньої професій-
ної діяльності. Експериментальна методика фізичного вихо-
вання спрямована на розвиток відстаючих фізичних якостей і
функціональних здібностей студентів машинобудівних спец-
іальностей і позитивно сприяє їх фізичному розвитку.
Ключові слова: оптимізація, виховання, студенти.
Аннотация. Сорокин Ю.С., Олейник О.Н. Организационно-
педагогические аспекты оптимизации процесса физическо-
го воспитания студентов машиностроительной академии. В
статье изложены современные научно-педагогические ос-
новы оптимизации физического воспитания студенческой мо-
лодежи, структура методов двигательной деятельности и ин-
дивидуального дозирования педагогических факторов. На
научно-методическом уровне представленные вопросы со-
держания системы физического воспитания студентов, учи-
тывая особенности их будущей профессиональной деятель-
ности. Экспериментальная методика физического воспитания
направлена на развитие отстающих физических качеств и
функциональных способностей студентов машиностроитель-
ных специальностей и положительно оказывает содействие
их физическому развитию.
Ключевые слова: оптимизация, воспитание, студенты.
Annotation. Sorokin Y., Oliynyk O. Organizationally-
pedagogical aspects of optimization of process of physical
education of students of machine-building academy. There are
the expressed modern scientifically-pedagogical bases of
optimization of physical education and motion in a  student
environment by structure of the mode of motive activity,
method of individual dosage of pedagogical factors. There are
the even represented questions of structure and composition of
the system of physical education of students on high
scientifically-methodical, taking into account the features of
their future trade education. The experimental procedure of
physical training is guided on development of losing physical
qualities and functional capacities of students of machine-building
trades and positively assists their physical development.
Key words: optimization, education, students.

Вступ.
В умовах ринкових відносин, вузи перебудо-

вують підготовку фахівців з професійною вищою
освітою, щоб відповідати вимогам, пред’явлених прак-
тикою. Ці вимоги повною мірою відносяться і до сфе-
ри фізичної культури. Аналіз їх взаємодій в підготовці
студентів, які займаються фізичним вихованням і ос-
воюють вимоги учбових дисциплін вузу, дозволяє
виявити їх нові відносини в існуючих реаліях. Важли-
ву роль в цьому виконує дисципліна “Фізичне вихо-
вання” – діючий засіб формування загальної культу-
ри, психофізичного стану і професійної підготовки
кваліфікованого фахівця.

Проте висока інерційність вищої школи, її не-
готовність ефективно розвиватися в умовах супереч-
ностей, недооцінка ролі фізичного виховання в цих
процесах ускладнює виконання кафедрами фізично-

го виховання вузів своїх прямих обов’язків, наслідком
чого є зниження рівня фізичної підготовленості та
ослаблення здоров’я студентів.

Успішне рішення даної суперечності можли-
ве при введенні в учбовий процес комплексних тех-
нологій навчання, заснованих на переважному вико-
ристанні проблемних, пошукових методів, які
підсилюють пізнавальну активність студентів і підви-
щують позитивну мотивацію до занять.

Аналіз літературних джерел, практика і наукові
дослідження у області фізичного виховання і спорту
студентів показують, що оптимальні результати до-
сяжні, тільки за умови оптимізації фізичного вихо-
вання як педагогічної системи, включаючи весь ар-
сенал існуючих форм, кожна з яких органічно
взаємозв’язана з іншою і адаптована до індивідуаль-
них можливостей організму.

Існуюча в даний час «Базисна навчальна про-
грама для вищих учбових закладів по фізичній куль-
турі» не враховує всього різноманіття економічних,
санітарно-гігієнічних і соціальних факторів, які виз-
начають фізичний статус студентів різних регіонів
країни. Цей нормативний документ орієнтує кафед-
ри фізичного виховання вузів на внесення науково
обґрунтованих змін і доповнень у форми, організа-
цію, зміст і методи проведення учбових занять, роз-
робку залікових вимог з урахуванням особливостей
фізичного стану студентів конкретного вузу.

Таким чином, стає очевидною необхідність у
розробці оптимальної системи управління фізичним
станом студента.

Виходячи з вище перерахованого, в дослід-
женні оптимальних основ системи управління фізич-
ним станом студентів необхідно вирішити наступні
завдання:

- вивчити структуру і рівні фізичного стану
студентів;

- обґрунтувати модель організації і методику
підвищення рівня фізичної і функціональної підго-
товленості студентів на заняттях;

- розробити технологію активізації учбово-
пізнавальної діяльності студентів на заняттях, що ба-
зуються на цілеспрямованому застосуванні комплек-
су сучасних засобів і методів навчання;

- діагностувати індивідуальні особливості
фізичного розвитку і стан рухової підготовленості,
формування фонду життєво важливих рухових нави-
чок і умінь, м’язової працездатності при виконанні
фізичних навантажень різної потужності та об’єму;

- забезпечити оптимальне застосування за-
собів фізичної культури з метою індивідуального
розвитку параметрів рухової сфери, формування
домінуючої мотивації у студентів до систематичних
занять фізичними вправами (фізичне виховання,
спортивна підготовка і т.д.) в систему спеціальних за-
нять з питань теоретичних і методичних основ орган-
ізованих і самостійних занять адекватними формами
фізичної культури.

Робота виконана за планом НДР Донбаської
державної машинобудівної академії.



193

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає у науковому об-

ґрунтуванні системи оптимізації управління фізич-
ним станом здоров’я студентів для підвищення пра-
цездатності, оцінки оволодінням програмно-норма-
тивних вимог, готовності до професійної діяльності.

Методологічна основа. Для вирішення постав-
лених задач використовувалися методологія і комп-
лекси сучасних методів, апробованих при проведенні
наукових досліджень та обґрунтуванні систем управ-
ління фізичним станом студентів, а саме: аналіз вітчиз-
няних і зарубіжних джерел і документів, лікарсько-
педагогічні  спостереження,  анкетний опит,
педагогічний експеримент, функціональні апаратурні
проби і тести, комплексна методика визначення фізич-
ного стану здоров’я, методи обробки досліджень.

Результаті дослідження.
Наші дослідження були спрямованні на вив-

чення рівня розвитку фізичних якостей і функціональ-
них можливостей, стану фізичного здоров’я студентів
у процесі навчання у вузі.

Принциповою особливістю направленої
фізичної підготовки була проблема, розглянута на
декількох рівнях. Перший, базовий, рівень передба-
чав відтворення біологічних основ розвитку рухових
якостей; другий – теоретико-педагогічних основ
фізичної підготовки студенток; третій – конкретних
засобів і методів розвитку сили, силової витривалості,
швидкісних якостей, гнучкості, спритності, коорди-
нації і загальної витривалості у сучасній системі фізич-
ного виховання; четвертий – засобів матеріально-тех-
нічного забезпечення процесу фізичної підготовки і
системи контролю її ефективності.

Учбовий процес передбачав використовуван-
ня різних прийомів і методів навчання в їх оптималь-
ному поєднанні. Залежно від цілей і задач навчання,
а також контингенту студентів, застосовувалися на-
ступні засоби:

- програмоване навчання в поєднанні з про-
блемним;

- алгоритмічний підхід з вивченням учбового
матеріалу по програмованих навчальних посібниках;

- метод частих груп з проблемним навчанням
і з програмованим контролем знань;

- традиційний виклад матеріалу з елементами
бесіди і проблемною постановкою питань.

Такий підхід дозволяв активізувати діяльність
студентів, готувати їх до самостійної творчої робо-
ти, індивідуалізувати роботу в умовах масового на-
вчання, щепити навики учбово-дослідницької діяль-
ності. Все це сприяло підготовці фахівців у вузі на
вищому рівні.

Слід зазначити, що забезпечення учбових за-
нять постійно обновлювалося методичними розроб-
ками, тематичними матеріалами, комплексами оздо-
ровчої спрямованості і комп’ютерними програмами.

Для вирішення задач дослідження були органі-
зовані дві експериментальні і дві контрольні групи. У
контрольних групах заняття проводилися по тра-
диційній методиці, а в експериментальних групах –

студенти займалися за розробленою нами програмою.
Дослідження показали, що темп приросту

більшості показників в експериментальних групах
вищий, ніж в контрольних: розвиток загальної витри-
валості – тест Купера (9,04  %, т=102845, р<0,001); роз-
виток сили – підтягування у вісі на щаблині (15,12  %,
т=6,1388, р<0,01); розвиток гнучкості – нахил тулуба
вперед з положення сидячи (10,38  %, т=1,3395,
р<0,01); розвиток силової витривалості – піднімання
тулубу до сіду за 1 мін. (13,79  %, т=3,0924, р<0,001),
розвиток швидкісно-силових якостей – стрибок в дов-
жину з місця (3,55  %, т=1,8343, р<0,05), розвиток сприт-
ності – човниковий біг 4х9 м (5,06  %, т=5,3416,
р<0,001).

Вищий темп приросту показників фізичної
підготовленості в експериментальних групах може
бути пояснений за рахунок особливостей методики
проведення занять, зокрема, переважного викорис-
товування найефективніших методів, засобів і форм
фізичного виховання.

Звертає на себе увагу той факт, що експери-
ментальні групи перевершують контрольні по тем-
пах приросту тих показників, які характеризують про-
фесійну працездатність.

Результати досліджень свідчать про те, що ви-
рішення проблеми підвищення фізичної і функціо-
нальної підготовленості студентів можливе лише при
комплексному підході до вибору раціональних ре-
жимів рухової активності і фізичного розвитку.

Таким чином, статистично достовірна позитив-
на динаміка рівня загально кондиційної, фізичної і
функціональної підготовленості студентів експеримен-
тальних груп дозволяє зробити наступні висновки:

- учбові заняття по експериментальній мето-
диці зробили позитивний вплив на серцево-судинну,
дихальну, вестибулярну і нервово-м’язову системи
студентів;

- в умовах реалізації експериментальної про-
грами по фізичному вихованню у студентів експери-
ментальної групи спостерігалося підвищення рівня
соматичного здоров’я;

- розроблені технології дозволяють управляти
фізіологічною і фізичною готовністю студентів до
професійної діяльності в період навчання у вузі;

- при оцінці ефективності експериментальної
програми адаптації студентів до фізичних наванта-
жень різної спрямованості особлива увага звертала-
ся на функціональний стан нервово-м’язової систе-
ми,  яка  є провідним  фактором  і забезпечує
ефективність реакцій організму.

Висновки.
Таким чином, дослідження показали, що екс-

периментальна методика фізичного виховання, спря-
мована на розвиток відстаючих фізичних якостей і
функціональних здібностей студентів машинобудів-
них спеціальностей, позитивно сприяє їх фізичному
розвитку, причому в набагато більшій мірі, ніж за-
гальноприйнята методика фізичної підготовки, що не
враховує специфіку технічного вузу. В процесі досл-
іджень було встановлено, що за період дослідження
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студенти експериментальних груп поліпшили свої ре-
зультати в запропонованих тестах і вправах, що ха-
рактеризують фізичну і функціональну підготов-
леність, професійну працездатність.

Одержані результати дозволяють вважати, що
цілеспрямоване використовування методів, засобів
і форм фізичної культури і спорту з урахуванням
вимог до майбутньої професії є ефективнішим при
підготовці до трудової діяльності, ніж фізичне вихо-
вання у вузі за загальноприйнятою програмою; як-
існіше сприяє вдосконаленню професіонально важ-
ливих рухових якостей і умінь; збільшує фізичну
працездатність; сприяє формуванню здорового
способу життя; сприяє профілактиці емоційного і
фізичного перенапруження; підвищує рівень пози-
тивної мотивації до систематичних занять фізични-
ми вправами.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем оптимі-
зації процесу фізичного виховання студентів.
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МОДЕЛЬ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ
ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК КОМПОНЕНТА

АДАПТАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

Стасюк Р.М.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка

Анотація. У роботі розкрита, за допомогою анкетування,
модель морально-вольових якостей особистості студентів,
як компонента адаптаційного механізму, на основі взаємодії
між викладачем і студентом.
Виявлено основне протиріччя між баченням у студентові лише
виконавця завдань викладачем та усвідомлення себе вольовою
особистістю студентом. Обґрунтовано необхідність програ-
ми, яка сприяє розвитку їх морально-вольових якостей і врахо-
вує необхідність орієнтації процесу виховання на студента.
Ключові слова: студент, викладач, модель, фізичне виховання.
Аннотация. Стасюк Р.Н. Модель морально-волевых качеств
личности студента, как компонент адаптационного механизма.
В работе раскрыта, с помощью анкетирования, модель мораль-
но-волевых качеств студентов, как компонента адаптационно-

го механизма, на основе взаимодействия между студентом и
преподавателем. Выявлено основное противоречие между ви-
дением в студенте лишь исполнителя задач преподавателем и
осознание себя волевой личностью студентом. Обоснована
необходимость программы, которая оказывает содействие раз-
витию их нравственно-волевых качеств и учитывает необхо-
димость ориентации процесса воспитания на студента.
Ключевые слова: студент, преподаватель, модель, физичес-
кое воспитание.
Annotation. Stas’uk R.M. The model of moral and will traits of
students’ personality as a component of adaptation mechanism.
The model of moral-will gualitis of students’ personality as a
component of adaptation mechanism on the mutual
interconnection between a teacher and a student is shown in the
work with the help of survey test. The basic conflict between
vision in the student only the executor of problems the teacher
and comprehension by the strong-willed person by the student is
detected in the article. Necessity of the program which assists
development of their moral - strong-willed qualities is justified
and takes into account necessity of orientation of process of
education on the student.
Key words: student, teacher, model, physical education.

Вступ.
Розглядаючи перший компонент зв’язки – мо-

дель особистості студента, необхідно відзначити, що
ця модель має відображати соціальне замовлення,
соціальну потребу у вихованій людині [4]. Причому,
необхідно відзначити, що раніше соціальне замовлен-
ня діяло у формі соціального наказу й було одним
для всіх освітньо-виховних установ. Сьогодні вища
школа сама визначає соціальне замовлення, виходя-
чи з безлічі умов та обставин, й тим самим приймає
відповідальність за місію виховання, вивчивши соц-
іальне замовлення як сукупність вимог до того типу
й характеру особистості, що має бути реалізований з
позицій суспільства, родини й самого студента. При-
чому, ці вимоги суперечливі, й усунути ці протиріч-
чя є метою проведеного дослідження [1, 2].

Аналізуючи теоретичну літературу, ми обра-
ли перелік морально-вольових якостей, вивчення
ціннісного ставлення до яких й буде надалі розгляну-
то. Це сміливість, цілеспрямованість, повага, чесність,
дисциплінованість, самостійність, ініціативність,
стійкість, наполегливість, взаємодопомога, доброзич-
ливість, дружба, завзятість, акуратність, організо-
ваність, самовихованість, порядність.

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

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: розкрити, за допомогою

анкетування, модель морально-вольових якостей осо-
бистості студентів, як компонента адаптаційного ме-
ханізму.

На підставі теоретичної моделі, запропонова-
ної П.А.Рудиком [5], зроблений відбір 17 якостей, що,
на нашу думку, є достатньою умовою для характери-
зування морально-вольового аспекту характеру осо-
бистості.

Для виявлення вагомості частки кожної з пе-
релічених якостей було здійснене анкетування 22-х
викладачів (отримання експертних оцінок) та 152 сту-
дентів І курсів психолого-педагогічного факультету
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Сумського державного педагогічного університету
ім. А.С.Макаренка.

Отримані й узагальнені дані ранжування міри
необхідності морально-вольових якостей для студентів
з точки зору викладачів представлені в таблиці 1.

Визначивши відсоток відповідей, у яких було
зазначено необхідність даної якості для студента (кож-
ному з опитаних можна було обирати декілька варі-
антів відповіді), ми виявили масову частку частот-
ності вибору кожної з якостей. Для наглядного
представлення їх перелік у таблиці впорядковано за
ознакою зменшення критерію масової частки та по-
будовано діаграму (рис. 1).

Як бачимо, на перший план було поставлено
дисциплінованість, стійкість та чесність. Ці якості, на

Таблиця 1 
Експертна оцінка викладачем міри необхідності морально-вольових якостей для студента ВНЗ, N = 22. 

 
Якість % відповідей "є необхідною" Масова частка, % 
Дисциплінованість 47,6 11,60 
Стійкість 40,4 9,84 
Чесність 39,0 9,50 
Взаємодопомога 35,0 8,53 
Цілеспрямованість 33,3 8,11 
Повага 33,3 8,11 
Сміливість 28,5 6,94 
Ініціативність 27,3 6,65 
Наполегливість 26,0 6,33 
Доброзичливість 21,4 5,21 
Самостійність 20,0 4,87 
Самовихованість 16,6 4,04 
Організованість 13,0 3,17 
Порядність 8,3 2,02 
Дружба 7,0 1,71 
Акуратність 7,0 1,71 
Завзятість 6,8 1,66 
 

Рис. 1. Масові частки міри необхідності морально-вольових якостей для студента (визначені викладачами).
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думку викладачів, і повинні зумовлювати успішність
у навчанні.

Але ж після завершення навчання студент сам
стане вчителем, і тут вийдуть на перший план такі
якості, як самостійність та ініціативність, справед-
ливість, завзятість. Викликає занепокоєнні, що викла-
дачі не відзначили необхідність розвитку цих якостей,
тобто вони не бачать у теперішньому студентові май-
бутнього вчителя, колегу.

Майже аналогічні питання були поставлені й сту-
дентам. Їх відповіді також було оброблено і виявлено,
що вони розподілилися наступним чином (табл. 2).

Отже, студенти вважають найважливішими
якостями сміливість, рішучість, доброзичливість. Та-
ким чином ми можемо бачити, що студенти під час
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навчання, на відміну від сподівань викладачів, орієн-
туються на подальшу самостійну фахову діяльність.

Для впорядкування якостей особистості доц-
ільно визначити наступні групи вольових якостей, в
які будуть входити як визначення, дані студентами,
так і визначення викладачів (табл.3).

Після розподілу якостей за трьома групами
(комунікативною, принциповою та вольовою) було
проведено розрахунок суми масових часток в
кожній з груп щодо відповідей викладачів та сту-
дентів окремо. Це дало виявити пріоритети обох ка-
тегорій та виявити загальну картину протиріччя уяв-
лень про морально-вольову сутність моделі студента
(рис. 3).

Бачимо, що саме професійні (зважаючи на
висновок щодо даних в табл. 1. – виконавські) якості
викладачі поставили на перше місце. Студенти ж, на-
впаки, ставлять принципові якості як запоруку роз-
витку, з їх точки зору, особистості.

Середньозважені ж результати (рис. 4) репре-
зентують майже рівну необхідність всіх трьох груп

Таблиця 2 
Оцінка міри необхідності морально-вольових якостей студента ВНЗ, N = 154 

Якість % відповідей "є необхідною" Масова частка, % 
Сміливість 37,5 10,68 
Рішучість 32,3 9,20 
Доброзичливість 32,3 9,20 
Наполегливість 32,3 9,20 
Дисциплінованість 32,0 9,12 
Увічливість 29,4 8,38 
Самостійність 28,6 8,15 
Взаємодопомога 28,0 7,98 
Повага 27,6 7,86 
Чесність 27,3 7,78 
Стійкість 25,0 7,12 
Воля 18,0 5,13 
Мужність 0,4 0,11 
Старанність 0,3 0,09 

Наочне представлення даних – на діаграмі (рис. 2). 
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Рис. 2. Масові частки міри необхідності морально-вольових якостей визначені студентами.

якостей для повноцінного розвитку студента, звісно
професійні якості є найбільш бажаними, принци-
пові на другому місці, комунікативні завершують
список. Моделлю майбутнього викладача, згідно
цього висновку, є професіонал з високими мораль-
ними устоями, котрий в той же час може створити
сприятливу атмосферу у колективі, залишаючись
при цьому лідером.

Висновки:
1. Таким чином ми виявили основне протирі-

ччя між баченням у студентові лише виконавця зав-
дань викладачем та усвідомлення себе вольовою осо-
бистістю студентом.

2. Враховуючи необхідність орієнтації проце-
су виховання на студента, ми обґрунтували не-
обхідність програми, яка б, йдучи назустріч бажан-
ням  студентів ,  сприяла  б розвитку їх
морально-вольових якостей.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем мораль-
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но-вольових якостей особистості студентів, як ком-
понента адаптаційного механізму.
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Рис. 3. Загальна картина протиріччя уявлень про морально-вольову сутність моделі студента.

Таблиця 3 
Оцінка міри необхідності морально-вольових якостей з точки зору студента 

Група якостей Якості, визначені 
викладачами 

Масова 
частка, % 

Якості, визначені 
студентами 

Масова 
частка, % 

Сміливість 6,94 Сміливість 10,68 
Завзятість 1,66 Рішучість 9,20 
Чесність 9,50 Чесність 7,78 
Стійкість 9,84 Стійкість 7,12 
  Воля 5,13 

Принципові 

  Мужність 0,11 
Середнє значення: 27,94  40,02 

Самовихованість 4,04 Ввічливість 8,38 
Повага 8,11 Повага  7,86 
Взаємодопомога 8,53 Взаємодопомога 7,98 
Доброзичливість 5,21 Доброзичливість 9,20 
Порядність 2,02   

Комунікативні 

Дружба 1,71   
Середнє значення: 29,62  33,42 

Наполегливість 6,33 Наполегливість 9,20 
Дисциплінованість 11,60 Дисциплінованість 9,12 
Самостійність 4,87 Самостійність 8,15 
Цілеспрямованість 8,11 Старанність  0,09 
Акуратність 1,71   
Організованість 3,17   

Професійні 
 

Ініціативність 6,65   
Середнє значення: 42,44  26,54 

 

Рис. 4. Середньозважені результати уявлень  про морально-вольові якості моделі студента.
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АНАЛІЗ БАЗОВИХ ПСИХОСОМАТИЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК КУЛЬТОВИХ ПРАКТИК

ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
В ПОЛОЖЕННІ СИДЯЧИ

Твердохліб О.Ф., Смовженко А.М.
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Анотація Розглядаються базові психосоматичні характерис-
тики культових практик трипільської культури в положенні
сидячи. Культові психосоматичні практики трипільської куль-
тури виконувалися з використанням звуковербального суп-
роводу, трьох видів сидіння, десяти положень ніг, шістнадця-
ти положень рук, п’яти положень хребта, чотирьох положень
маківки голови та обличчя, п’яти психічно-емоційних станів.
Ключові слова: психосоматичні характеристики,  культові
практики, трипільська культура.
Аннотация Твердохлеб Е. Ф., Смовженко А.Н. Анализ базо-
вых психосоматических характеристик культовых практик
трипольской культуры в положении сидя. Рассматриваются
базовые психосоматические характеристики культовых прак-
тик трипольской культуры в положении сидя. Культовые пси-
хосоматические практики трипольской культуры выполня-
лись с использованием звуковербального сопровождения,
трех видов сидения, десяти положений ног, шестнадцати
положений рук , пяти положений позвоночника, четырех
положений маковки головы и лица, пяти психически-эмоци-
ональных состояний.
Ключевые слова: психосоматические характеристики,  куль-
товые практики, трипольская культура.
Annotation. Tverdokhlіb О.F., Smovjenko А.М. Analysis of
base psychosomatic performances cult Trypilska Culture crops
in a  position sitting. Base psychosomatic performances cult
Trypilska Culture crops in a position sitting are considered in
the article. Cult psychosomatic practice Trypilska Culture crops
were fulfilled with use acoustical verbal the supports, three aspects
of the seat, ten positions of the legs, sixteen positions of the
arms, five positions of the column, four positions of a poppy
head of a head and a face, five mental - emotional states.
Keywords: psychosomatic characteristics, cult  trainings,
Trypilska Culture.

Вступ.
Фізичне виховання в сучасних умовах має за

мету забезпечити здоров’я громадян України різно-
манітними засобами фізичної культури.  Протягом
тисячоліть ця мета досягалася засобами релігійно-
культових психосоматичних практик, базові принци-
пи яких увійшли в оздоровчі системи йоги, цигуну,
бойових мистецтв (карате, ушу, гопак) та ін. [2,8].
Культові психосоматичні практики України побіжно
висвітлені в напрацюваннях історичних (Геродот),
релігійно-філософських (Веди, Авеста), з археології
[3,4,9,13-16], історії фізичної культури [5,6.10,11,12],
але вивчення цього різновиду людської діяльності, як
виду фізичної культури за часів трипільської культу-
ри (VІ – ІІІ тис. до н.е.) залишилося по за увагою
фахівців вітчизняної галузі фізичної культури [1].

Робота відповідає  напрямку  досліджень 2.1.
“Теоретико-методичні основи фізичного вихован-
ня” розділу ІІ, Зведеного плану  науково-дослідної
роботи в сфері фізичної культури й спорту на 2001
– 2005 рр. по спеціальності ВАК України 24.00.02
“Фізична культура й фізичне виховання різних груп
населення”.

Формулювання цілей роботи.

Мета дослідження – аналіз базових психосо-
матичних характеристик культових практик трипільсь-
кої культури в положенні сидячи.

Методи дослідження. За відсутності писемних
джерел, завдання дослідження вирішувалися методом
комплексного логіко-теоретичного та візуального ана-
лізу вікових, статевих, фізичних, психічних, біомеханіч-
них, звуковербальних та композиційних характеристик
антропоморфних зображень культових практик трип-
ільської культури, представлених в експозиціях музеїв
світу, наукових виданнях, тощо. Антропоморфні куль-
тові зображення пластики, мальованого посуду, мо-
делей культових споруд і предметів аналізувалися за
алгоритмом: місце знаходження артефакту, стать, вік,
фізичний стан, положення тіла і його сегментів, пси-
хоемоційний стан, декор, одяг, вид дійства, кількість
учасників, звуковербальний  супровід.

Результати дослідження.
З аналізу інформаційних джерел слідує, що

загал антропоморфних культових зображень трип-
ільської культури представляє сакральні образи, ри-
туали, магічні та обрядові дії [4,13,14,16], у часовому
плані їх характеристики в положенні сидячи суттєво
споріднені і стабільні в усі часові періоди існування
трипільської культури (рис. 1).

З візуального аналізу 114 культових зображень
трипільської культури в положенні сидячи слідує, що в
даних практиках використовувалися три види сидіння:
високе (27,2%), низьке (50,0%) і горизонтальне (22, 8%).

У положенні сидячи на високому сидінні ви-
явлені фігури у трьох положеннях хребта: випрямле-
ний вертикально (7.0%), випрямлений у нахилі  впе-
ред за рахунок ротації у кульшових суглобах (0,9%),
зігнутий по дузі вперед (13,2%).

У положенні сидячи на високому сидінні хре-
бет випрямлений вертикально, сідниці на опорі го-
ризонтально, виявлено три положення ніг: разом
зігнуті у колінних суглобах під прямим кутом, ступні
на опорі горизонтально, нарізно зігнуті у колінних
суглобах під прямим кутом, ступні на опорі горизон-
тально, разом у нахилі випрямлені, п’яти  на опорі,
пальці вперед-вверх.

У положенні ноги разом зігнуті в колінних суг-
лобах  під прямим кутом виявлено 8 жіночих фігур
середньої статури, серед них: схематичні, натуралі-
стичні, одягнені, оголені декоровані, непропорційні з
великими сідницями і стегнами. Голови натуральні і
дископодібні, маківки спрямовані вверх та назад-
вверх, обличчя, відповідно, вперед та вперед-вверх.
Ступні, що збереглися, підошвами на опорі горизон-
тально; пальці вперед. Руки в чотирьох варіантах:
руки-бугри підняті в сторони горизонтально, опущені
зігнуті в ліктьових суглобах, притулені до тулуба, кисті
одна на другій з’єднані в області сонячного сплетен-
ня; утримують дитину; опущені зігнуті в ліктьових
суглобах, лікті розведені в сторони, кисті утримують
посудину в області сонячного сплетення, опущені
зігнуті в ліктьових суглобах, розведені ліктями в сто-
рони, передпліччя на стегнах, кисті горизонтально
з’єднані верхівками пальців, притулені долонями ниж-
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Рис. 1. Типи антропоморфної пластики трипільської культури
в положенні сидячи у  ізні часові періоди за даними [4,14].

че пупа. Психічно-емоційний стан характеризують
три вирази обличчя: напруженого співу або волання
- обличчя вперед, очі округлені, рота відкрито «О»
подібно; спокою й умиротворіння, внутрішнього зо-
середження - обличчя вперед, очі трохи прикриті вія-
ми, зовнішні кути очей опущені вниз, рота відкрито
вузькою щілиною, губи стулені природно; відмежо-
ваності від навколишнього оточення - обличчя впе-
ред-вверх, очі прикриті, зовнішні кути вій опущені
вниз, губи стулені разом, розтягнуті в посмішку.

У положенні сидячи на високому сидінні, хре-
бет випрямлений вертикально, ноги нарізно зігнуті у
колінних суглобах під прямим кутом виявлено 2 ого-
лені фігури середньої статури: чоловіча у статево не
збудженому стані і жіноча. Голова в жіночої фігури
конусоподібна, у чоловічої – дископодібна, маківки
вверх, обличчя вперед, руки-бугри трикутної форми
підняті горизонтально в сторони.

У положенні сидячи на високому сидінні хре-
бет випрямлений вертикально, ноги разом у нахилі
випрямлені, колінні чашечки підтягнуті виявлена реа-
лістична оголена декорована жіноча фігура середньої
статури. Ступні п’ятами на опорі, пальцями вперед-
вверх паралельні, руки-бугри підняті в сторони гори-
зонтально, маківка назад-вверх, обличчя вперед-вверх,
має вираз напруженого співу або крику, очі широко
відкриті, округлені, вирячені, погляд спрямовано вверх

у далечінь, рота відкрито «О» подібно. Волосся пряме
довге звисає уздовж спини до рівня краю лопаток,
відмежоване від лоба півкільцем з наколами.

У положенні сидячи на високому сидінні у
нахилі вперед за рахунок ротації у кульшових сугло-
бах, хребет випрямлений, ноги разом зігнуті під ту-
пим кутом у колінних суглобах, ступні горизонталь-
но на опорі, руки опущені, зігнуті у ліктьових суглобах
під гострим кутом, лікті в опорі на колінах, передплі-
ччя підняті вертикально вверх, долоні притулені з
боків підборіддя, виявлена реалістична жіноча фігу-
ра середньої статури [7], маківка назад-вверх,  облич-
чя вперед-вверх, має напружено-зосереджений ви-
раз співу або молитви, очі відкриті й округлені, погляд
спрямовано вперед-вверх, рота відкрито «О» подібно.

У положенні сидячи на високому сидінні хре-
бет зігнуто по дузі вперед, ноги нарізно, зігнуті у ко-
лінних суглобах під прямим кутом, ступні на опорі
горизонтально, виявлено 19 схематичних вдягнених
фігур середньої статури: 2 жіночі і 17 антропоморф-
них, сегменти тіла яких визначаються припустимо.
Хребет у нахилі вперед, зігнутий по дузі в шийному,
грудному, поперековому відділах або по всій довжині.
Голови схожі на пташині та горщики, маківки вперед
та вперед-вверх, обличчя вниз та вперед-вниз. Руки,
на нашу думку, опущені, притулені до тулуба, зігнуті
в ліктьових суглобах, передпліччя на стегнах, кисті

Часові періоди
 2750 - 2600 рр. до н.е.

5400 - 5300 рр. до н.е.
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стиснені в кулаки на колінах або складені на животі.
У положенні сидячи на низькому сидінні ви-

явлено 50,0% фігур у трьох положеннях хребта: вип-
рямлений у нахилі назад за рахунок ротації у кульшо-
вих суглобах 44,7%, зігнутий по дузі вперед 4,4%,  у
нахилі вперед 0,9%.

У положенні сидячи на низькому сидінні хре-
бет випрямлений у нахилі назад, за рахунок ротації у
кульшових суглобах виявлено чотири положення ніг:
разом у нахилі випрямлені, нарізно у нахилі випрям-
лені, разом у нахилі зігнуті у колінних суглобах під
тупим кутом, нарізно у нахилі зігнуті у колінних суг-
лобах під тупим кутом.

У положенні ноги випрямлені разом у нахилі
виявлено 36 оголених фігур:  35 жіночих і 1 чоловіча,
серед них  схематичні, непропорційні з великими
сідницями і стегнами, пропорційні середньої стату-
ри. Ступні в чотирьох положеннях пальцями вверх,
уперед-вверх, уперед, уперед-вниз. Руки у шести по-
ложеннях: руки-бугри підняті в сторони горизонталь-
но та в сторони-вверх, опущені, притулені до тіла,
зігнуті у ліктьових суглобах під прямим кутом, перед-
пліччя горизонтально одне на другому в області со-
нячного сплетення або складені під грудьми, або кисті
утримують жезл, або не визначені. Голови конусо-
подібні і дископодібні, маківки назад-вверх на одній
прямій з хребтами, обличчя вперед-вверх, визначені
обличчя мають усміхнений вираз.

У положенні ноги випрямлені в нахилі нарізно
виявлено 10 оголених фігур: 3 жіночі й 7 чоловічих.
Чоловічі пропорційні, середньої статури, декоровані
перев’яззю, дві непропорційні жіночі з великими
сідницями, стегнами і литками, ступні паралельні
пальцями вперед, одна пропорційна тендітної стату-
ри з довгими ногами, ступні вперед-вверх. Руки-буг-
ри трикутної форми підняті в сторони-вверх у чолов-
ічих фігурах,  у однієї  жіночої в  сторони
горизонтально. Голови конусоподібні в чоловічих
фігурах, дископодібна в жіночої, маківки в усіх назад-
вверх, обличчя вперед-вверх.

У положенні сидячи на низькому сидінні хре-
бет випрямлений у нахилі назад за рахунок ротації у
кульшових суглобах, ноги разом у нахилі, зігнуті у
колінних суглобах під тупим кутом, виявлено 2 ого-
лені жіночі фігури: пропорційна декорована серед-
ньої статури, стегна горизонтально, ступні пальцями
вперед-вверх, п’яти на опорі, руки-бугри підняті в
сторони горизонтально, голова дископодібна, маків-
ка назад-вверх, обличчя вперед-вверх, і непропорц-
ійна, з великими сідницями і стегнами.

У положенні сидячи на низькому сидінні хре-
бет випрямлений у нахилі назад, за рахунок ротації у
кульшових суглобах, ноги нарізно у нахилі зігнуті у
колінних суглобах під тупим кутом, виявлено 3 про-
порційні фігури середньої статури: 2 жіночі і 1 анд-
рогіна. У жіночих руки-бугри підняті в сторони гори-
зонтально, у андрогіна – опущені, зігнуті і закруглені
в ліктьових суглобах, схрещені зап’ястками, долоня-
ми на різнойменних колінах. Голови жіночих диско-
подібні, маківки назад-вверх, обличчя вперед-вверх.

У положенні сидячи на низькому сидінні,  хре-

бет зігнутий по дузі вперед, ноги разом у нахилі вип-
рямлені, ступні пальцями вверх, вперед-вверх, впе-
ред-вниз, руки-бугри підняті в сторони горизонталь-
но виявлено 5 оголених пропорційних схематичних
фігур середньої статури: 3 жіночі, 1 чоловіча, 1 синк-
ретична людини-змії. Тіла ввігнуті по дузі вперед.
Голови: натуралістична маківкою назад-вверх, облич-
чя вперед-вверх, має вираз напружено-зосередже-
ний, очі відкриті, погляд спрямовано в далечінь, рота
відкрито вузькою щілиною, кути губ опущені вниз;
дископодібні маківкою вверх, обличчям уперед, очі
у вигляді двох наскрізних отворів у жіночої й одного в
чоловічої;  змієподібна з капюшоном кобри  маків-
кою вперед-вверх, обличчя вперед-вниз.

У положенні сидячи на низькому сидінні хре-
бет у нахилі вперед, маківка вперед-вверх, обличчя
вперед-вниз, має вираз спокійного споглядання, очі
відкриті округлені, губи розтягнуті у посмішку, ноги
у нахилі нарізно, зігнуті у колінних суглобах під ту-
пим кутом, ступні пальцями вверх-назовні, п’яти на
опорі, руки опущені, зігнуті у ліктьових суглобах і
розведені в сторони, кисті разом на стегнах біля колін
проти лона, виявлена оголена жіноча пропорційна
натуралістична фігура середньої статури.

У положенні сидячи на горизонтальному
сидінні виявлено 18,4% фігур у трьох  положеннях
хребта: випрямлений вертикально (9,6%), випрямле-
ний у нахилі назад за рахунок ротації у кульшових
суглобах (7,0%), у нахилі вперед (1,8%).

У положенні сидячи на горизонтальному
сидінні, хребет випрямлений вертикально, ноги ра-
зом випрямлені горизонтально, виявлено 11 фігур:
10 жіночих і 1 чоловіча. Жіночі фігури двох типів:
схематичні, непропорційні, суцільно декоровані з
великим животом, характерним для строку вагітності
перед пологами, огрядними сідницями, стегнами і
литками, та пропорційні середньої статури. В усіх
маківки вверх, обличчя вперед. Ступні пальцями впе-
ред та вперед-вверх. Руки-бугри трикутної форми
підняті в сторони горизонтально, у сторони-вверх до
рівня основи голови, у сторони-вперед випрямлені
горизонтально, одна рука  піднята, зігнута в ліктьово-
му суглобі, долонею притулена в області молочної
залози (друга рука не збереглася), одна рука опуще-
на, зігнута закруглена в ліктьовому суглобі, відведена
в сторону, долонею притулена в області сонячного
сплетення (друга рука не збереглася). Голови кону-
соподібні і натуралістичні, з медитативноим виразом
внутрішнього споглядання, очі відкриті округлені,
губи стулені разом, розтягнуті в посмішку, волосся
довге пряме, розділене посередині на проділ, трикут-
ник лона декорований наколами.

У положенні сидячи на горизонтальному
сидінні, хребет випрямлений вертикально, ноги на-
різно випрямлені горизонтально, руки підняті в сто-
рони-вперед горизонтально, виявлено 5 пропорцій-
них оголених жіночих фігур середньої статури.
Голови натуралістичні і дископодібні, маківки вверх,
обличчя вперед, вирази обличчя двох типів: спокій-
ний, усміхнений, очі прикриті, губи стулені разом,
розтягнуті в посмішку та напруженого споглядання,
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очі відкриті, зовнішні кути очей опущені, погляд спря-
мовано вперед у далечінь, губи стулені.

У положенні сидячи на горизонтальному сидінні
у нахилі назад за рахунок ротації у кульшових суглобах,
хребет випрямлений, ноги випрямлені разом виявлено
8 жіночих оголених фігур: 3 непропорційні з великими
сідницями і стегнами, 5 пропорційних середньої стату-
ри, 4 з яких у двох парах. Ступні пальцями вперед та
вперед-вверх. Руки в трьох положеннях: опущені, зігнуті
і закруглені в ліктьових суглобах, притулені до тулуба,
кисті горизонтально долонями в області сонячного спле-
тення, пальці випрямлені дотикаються верхівками, руки-
бугри підняті в сторони горизонтально в одної пари до-
тикаються верхівками бугрів, руки-бугри підняті в
сторони-вверх. Голови конусоподібні та дископодібні,
в усіх маківки на одній прямій з хребтом, назад-вверх,
обличчя вперед-вверх.

У положенні сидячи на горизонтальному
сидінні у нахилі вперед, ноги разом, зігнуті у колін-
них суглобах під гострим кутом, ступні пальцями впе-
ред-вниз на опорі паралельні, виявлено дві синкре-
тичні пропорційні оголені тендітні фігури змій-жінок
з головами кобри із загрозливим  капюшоном, макі-
вками вверх,  обличчями вперед. Хребет зігнутий по
дузі вперед у шийному та шийно-грудному відділах,
в інших відділах випрямлений природно-вертикаль-
но. Руки не визначені.

З, вище викладеного, слідує, що в культових
психосоматичних практиках трипільської культури в
положенні сидячи використовувалося п’ять положень
хребта: випрямлений вертикально (12,3%), випрямле-
ний у нахилі  вперед, за рахунок ротації в кульшових
суглобах (0,9%), зігнутий по дузі вперед (21,1%), вип-
рямлений у нахилі назад, за рахунок ротації в кульшо-
вих суглобах  (58,8%), у нахилі вперед (2,6%); десять
положень ніг:  разом (23,7%) та нарізно (1,8%) зігнуті у
колінних суглобах під прямим кутом, сідниці та ступні
на опорі, стегна і ступні горизонтально;  разом зігнуті
у колінних суглобах під тупим кутом, сідниці та ступні
на опорі, стегна і ступні горизонтально (0,9%); разом
(36,8%) та нарізно (8,8%) випрямлені, сідниці, стегна,
ступні у нахилі під різними кутами, п’яти на опорі;
разом (2,6%) та нарізно (2,6%) зігнуті у колінних сугло-
бах під тупим кутом, сідниці, стегна, ступні у нахилі під
різними кутами, п’яти на опорі;  разом (13,2%) та на-
різно (4,4%) випрямлені по всій довжині на опорі го-
ризонтально, ступні у нахилі під різними кутами; ра-
зом зігнуті у колінних суглобах під гострим кутом,
сідниці та ступні або пальці ніг на горизонтальній опорі
(1,75%); вісім положень стоп: підошви на опорі гори-
зонтально, пальці вперед (21,9%), п’яти на опорі, пальці
вперед-вверх (7,0%), вертикально вверх (2,6%), вперед-
вверх (7,0%), вперед (23,7%), вверх-назовні (0,9%);
підошви без опори, пальці горизонтально вперед
(0,88%); підошви без опори пальці вперед-вниз (22,8%);
чотири положення маківки голови та обличчя: маків-
ка вверх, обличчя вперед (22,8%), маківка назад-вверх,
обличчя вперед-вверх (52,6%), маківка вперед, облич-
чя вниз (2,63%), маківка вперед-вверх, обличчя впе-
ред-вниз (15,8%); шістнадцять положень рук: руки-
бугри підняті в сторони горизонтально (42,1%) та в

сторони-вверх (14,9%), руки випрямлені в сторони-
вперед горизонтально (6,1%), рука зігнута у ліктьово-
му суглобі під гострим кутом, долонею притулена в
області молочної залози (0,9%); руки опущені, приту-
лені до тулуба, зігнуті у ліктьових суглобах під тупим
кутом, кисті одна на другій в області сонячного спле-
тення утримують дитину (1,8%), закруглені, кисті го-
ризонтально, долоні в області сонячного сплетення,
пальці випрямлені, верхівки пальців з’єднані (0,9%),
зігнуті під прямим кутом, передпліччя горизонтально
одне на другому в області сонячного сплетення (1,8%),
зігнуті, кисті утримують жезл (0,9%), закруглені, кисті
складені під грудьми (0,9%), припустимо, передпліччя
на стегнах, кисті стиснені у кулаки на колінах або скла-
дені на животі (13,2%); лікті розведені в сторони, кисті
утримують посудину в області сонячного сплетення
(1,8%), кисті разом на стегнах біля колін проти лона
(0,9%); рука закруглена, долоня притулена в області
сонячного сплетення (0,9%), передпліччя на стегнах,
кисті горизонтально, долоні притулені нижче пупа,
верхівки пальців з’єднані (0,88%), закруглені у ліктьо-
вих суглобах, схрещені зап’ястками, долонями на
різнойменних колінах (0,9%); лікті в опорі на колінах
зігнуті під гострим кутом, передпліччя підняті верти-
кально вверх, долонями вверх притулені з боків підбо-
ріддя (0,9%); п’ять виразів обличчя: напружено-при-
зивного співу або молитви (2,6%) - обличчя
напружено-зосереджені, очі відкриті округлені, погляд
спрямовано вперед,  вперед-вверх або вперед, рота
відкрито «О» подібно; медитативного зосередження
(0,9%) - обличчя розслаблене, очі трохи прикриті вія-
ми, зовнішні кути очей опущені вниз, погляд спрямо-
вано вперед або в середину, рота відкрито вузькою
щілиною, губи природно; усміхнений (4,4%) - облич-
чя розслаблені, очі прикриті або округлені, погляд спря-
мовано вперед, губи стулені, розтягнуті у посмішку;
медитативного внутрішнього споглядання, відмежо-
ваності від навколишнього оточення, умиротворіння
(2,6%) - обличчя розслаблені, очі прикриті, зовнішні
кути вій опущені вниз або округлені, погляд спрямо-
вано вперед, вперед-вверх або в середину; напруже-
ного зовнішнього споглядання (1,8%) - обличчя на-
пружено-зосереджені,  очі відкриті, погляд спрямовано
вперед, вперед-вверх або вперед, рота відкрито вузь-
кою щілиною, кути губ опущені вниз або закрито, губи
стулені разом.

Культові практики трипільської культури ви-
конувалися декорованими, адептами жіночої (75,5%)
і чоловічої статі  (9,6%), андрогінами (0,9%) серед-
ньої статури пропорційної будови (58,8), оголени-
ми (86,8) і вдягненими (13,2%) та непропорційної
будови з великими сідницями і стегнами, виключно
жіночої статі (41,2%). В усіх фігурах тіла в тонусі,
статеві ознаки невеликого розміру, чоловічі статево
не збуджені. У переважної більшості сегменти тіла
розташовані симетрично відносно вертикальної со-
матичної вісі, а вираз облич припускає звуковер-
бальний супровід практик.

Висновки:
1. Культові психосоматичні практики трипільсь-

кої культури в положенні сидячи виконувалися з вико-
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ристанням звуковербального супроводу, трьох видів
сидіння, десяти положень ніг, шістнадцяти положень рук,
п’яти положень хребта, чотирьох положень маківки го-
лови та обличчя, п’яти психічно-емоційних станів.

2 Культові практики трипільської культури си-
дячи, виконувалися, переважно, оголеними декоро-
ваними адептами жіночої статі у стані медитативно-
го споглядання, з усміхненим виразом обличчя, з
використанням низького сидіння, у положенні хре-
бет випрямлений у нахилі назад, за рахунок ротації в
кульшових суглобах, маківка голови назад-вверх, об-
личчя вперед-вверх, ноги разом випрямлені, руки-
бугри в сторони горизонтально.

3. Психосоматичні характеристики культових
практик у положенні сидячи суттєво споріднені та
стабільні в усі часові періоди трипільської культури і
принципово не різняться, в залежності від статі, регі-
ону, виду сидіння.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем культових
практик трипільської культури.
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АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Тимонова И.Б.
Донецкий институт социального образования

Аннотация. В статье анализируется проблема физического
воспитания детей в дошкольных учреждениях. Проведенное
комплексное исследование на базе дошкольного учреждения
№44 г.Донецка подтвердило нашу гипотезу о том, что наи-
высшая результативность физического воспитания в детских
дошкольных учреждениях достигается оптимальным учетом
всех слагаемых многогранного физкультурного процесса.
Ключевые слова: активность, управление, развитие, тести-
рование, методика, воспитание.
Анотація. Тімонова І.Б.. Аналіз фізичного розвитку дітей у
дитячих дошкільних закладах. В статі аналізується проблема
фізичного виховання дітей у дошкільних закладах. Проведе-
не комплексне дослідження на базі дошкільного закладу №44
м. Донецька підтвердило нашу гіпотезу про те, що найвища
результативність фізичного виховання у дитячих дошкіль-
них закладах досягається оптимальним урахуванням усіх
доданків багатогранного фізкультурного процесу.
Ключові слова: активність, управління, розвиток, тестуван-
ня, методика, виховання.
Annotation. Timonova I.B. The analysis of physical
development of children in nurseries preschool centres. In this
article a problem of physical training of children in preschool
centres is analyzed a problem of physical training of children in
preschool centres. Spending complex research on the basis of
preschool centre №44 of Donetsk have confirmed our
hypothesis that the highest productivity of physical training in
preschool institutions is reached by the optimum account of all
composed many-sided sports process.
Key words: activity, management, development, testing, a
technique, education.

Введение.
Общеизвестным является тот факт, что на ру-

беже ХХ-ХХI вв. в дошкольных учреждениях учите-
ля физического воспитания отсутствовали, и про-
блемы физического воспитания  входили  в
содержание обязанностей воспитателей. Наряду с
этим растет ежегодно число детей с различными
отклонениями в физическом и психическом разви-
тии. Только два года назад в детских дошкольных
учреждениях была введена новая должность - учи-
теля физического воспитания, что во многом по-
зволило правильно организовать физическую актив-
ность подрастающего поколения.

 Изучение теоретических источников, обобще-
ние передового опыта физического воспитания и про-
веденные нами комплексные экспериментальные ис-
следования проблемы показали, что наивысшая
результативность физического воспитания в детских
дошкольных учреждениях достигается оптимальным
учетом всех слагаемых многогранного физкультур-
ного процесса. Об этом свидетельствует то, что тео-
рия и методика физического воспитания постоянно
обогащается научными исследованиями по вопросам
усовершенствования содержания, методики и орга-
низационных форм физической культуры детей, реа-
лизация которых способствует формированию, укреп-
лению здоровья детей. Это проведение массажа,
организация рационального питания, режима здоро-
вой жизни, закаливания, занятий по физкультуре, под-
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вижных игр, утреней гимнастике. Опираясь на теоре-
тические разработки отечественных ученых Е.С.Виль-
чковского (1996г.) [334 c.], А.Я.Волчинского (1998г.) [16
c.], Н.Ф.Денисенко (1997г.) [308 c.] и др. мы совершен-
ствовали разнообразные формы физической культу-
ры с целью творческого решения заданий физическо-
го воспитания детей дошкольного возраста.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
института социального образования.

Формулирование целей работы.
Цель данного исследования – изучить уровень

физической активности у детей детских дошкольных
учреждений и предложить модель новую оптималь-
ного управления физическим воспитанием в детс-
ких дошкольных учреждениях.

Гипотеза исследования заключается в том, что,
используя предлагаемую модель оптимального управ-
ления физическим воспитанием в дошкольных учреж-
дениях, можно достигать значительно большей эффек-
тивности в целостном педагогическом процессе
дошкольников физического и психического развития.

Результаты исследования.
Количество детей дошкольного и младшего

школьного возраста имеющих отклонения физичес-
кого развития, то есть патологии опорно-двигатель-
ной системы достигают 90-95%; здоровые малыши
становятся редкостью. Это подтверждает и наше ис-
следование на базе детского дошкольного учрежде-
ния № 44 г.Донецка (обследован 61 ребенок). У кото-
рых было выявлено 183 патологических отклонения
опорно-двигательных систем. Выявлено, что на каж-
дого ребенка приходится три заболевания. Практи-
чески здоровыми оказались всего 5 детей.

Тестирование двигательного развития физи-
ческой активности детей проводилось способами
сюжетного тестирования разработанных Дрёмовой
С.Б. (2004г.): «Кенгуренок», «Висит груша», «Пира-
мидка», «Цыпленок», «Артиллерист», «Журавлик».

«Артиллерист» - метание набитого мяча ве-
сом 1 кг с И.П., сидя на стульчике руки за голову. В
ходе исследования следили за тем, чтобы ребенок
делал максимально возможный замах руками назад,
а также выпускал мяч по оптимальной траектории.
Это задание выявляло скоростно-силовые способно-
сти рук и координационные способности у детей.

«Цыпленок» - суть задания заключается в том,
чтоб за 10 секунд сделать максимальное количество
движений рукой, например, ставя карандашом точ-
ки на листе в квадрате размером 10х10 см.

«Пирамидка» - поочередное нанизывание 4
кружков одинакового размера и цвета на ось с подстав-
кой. Одной рукой необходимо было прижать к столу
подставку с осью, другой при этом нанизывать круж-
ки. Задание делалось поочередно правой и левой рука-
ми. Ослабленная рука показывала плохие результаты.

«Висит груша» - ребенку предлагалось пови-
сеть на руках на перекладине как можно дольше. Этот
тест определял силовую выносливость мышц-сгиба-
телей пальцев рук.

Тест «Журавлик», при котором ребенка мы
просили постоять на одной ноге, другая при этом

была согнута в коленном суставе, развернута в бок и
касается пяткой колена опорной ноги. “Журавлик”
выявлял у ребенка его координационные способно-
сти и развивает его вестибулярный аппарат.

«Кенгуренок» - прыжок в длину с места, от-
талкиваясь двумя ногами одновременно. Тест «Кен-
гуренок» - определял прыгучесть и силу мышц ног.

Применив методику оптимального управления,
к концу учебного года было установлено, что количе-
ство отстающих детей по данному показателю сокра-
тилось, а количество лидеров увеличилось, что видно
на рисунках. Эта методика отвечала принципам: дос-
тупности, индивидуализации и оздоровления.

Ведущий из них это оздоровительный принцип,
который способствует исполнению оздоровительных
задач. В дошкольном учреждении во всех видах физи-
ческого культуры (гимнастика, аэробика, плавание,
йога) использовались: дыхательные упражнения по
методике Э.В. Стрельцовой (ежедневно);массаж – 3
раза в год в зависимости от количества массажных
единиц; витаминотерапия - в зимне-весенний период
после завтрака; посещение фито-бара в дни посеще-
ния бассейна; занятия в тренажерном зале – 2 раза в
неделю; цветотерапия – упражнения с фитболами
разного цвета которые менялись каждые 2 дня (1 раз в
день в течение недели), так же использовались таб-
лички для сосредоточения зрения в течение 30-40 сек
в день; ходьба по тонусной дорожке ежедневно на 4-5
мин.; точечный массаж рук, ног, лица – дети выпол-
няли под руководством воспитателя ежедневно 2 раза
в сутки; физиофункциональное лечение – согласно
назначению врача; релаксация – упражнения на рас-
слабление мышц тела в положении лежа на полу во
время специально подобранной успокаивающей му-
зыки проводились 1 раз в день в течение недели.

Во всех видах физической культуры: гимнас-
тике, аэробике, плавание, йоге - были включены кор-
рекционные упражнения для лечения сколиоза, лор-
доза, кифоза, плоскостопия. Гимнастика проводилась
ежедневно в первой половине дня; аэробика, плава-
ние и йога проводились во второй половине дня 2
раза в неделю. В течение годового цикла была разра-
ботана и внедрена система закаливания детей, кото-
рая проводилась ежедневно и включала в себя обти-
рание влажными полотенцами, хождение по мокрым
коврикам пропитанных отваром лекарственных трав,
ежедневные прогулки на свежем воздухе в течение
всего года дважды в день, проветривание комнат каж-
дые 2 часа.

Благодаря помощи и поддержке начальника
управления образования горсовета Лактионова В.А.
на базе дошкольного учреждения №4 4 г.Донецка в
условиях рыночной практики создана материально-
техническая база для лечения и профилактики забо-
леваний у детей: ортопедические кровати «Либер-
ти», противоаллергенные подушки и одеяла ,
тренажеры, оборудование для фитобара.

Полученные в результате тестирования данные
(на начало и конец учебного года) заносились в ре-
зультирующий тестовый протокол, после чего анали-
зировались и оформлялись графически, рисунок 1.
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Однако, в ручных тестах особенную тревогу у
нас вызвали результаты игрового задания «Артилле-
рист». На начало года показатели в метании набив-
ного мяча на дальность составил 113см при норма-
тиве для данного возраста 135см. Обследованные 69%
детей показали результаты ниже нормативных. Это
оказалась типичная тенденция, которая просматри-
валась и на примере других возрастных групп.

Вместе с этим, как показало исследование, к
концу учебного года количество отстающих по дан-
ному показателю детей сократилось до 37,9% , а ко-
личество лидеров увеличилось с 7% до 20,7%, что

говорит, с одной стороны, о достаточно эффектив-
ной работе учителя физкультуры, а с другой, об име-
ющихся резервах и неиспользованных возможнос-
тях. По нашему мнению, для преодоления имеющихся
проблем во всех возрастных группах необходимо
увеличить число физических упражнений в лежаче-
ползающих двигательных режимах, направленных на
развитие мышц плечевого пояса и рук.

В тестах «Пирамидка» и «Цыпленок», опреде-
ляющих уровень развития мелкой моторики, быстро-
ты рук и согласование координации движений, пока-
затели на начало года были более благоприятными –

Рис 1. Динамика результата обследования физической активности детей 5-6 лет (начало).
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Рис. 1. Динамика результата обследования физической активности детей 5-6 лет (окончание).

здесь в тесте «Пирамидка» всего 51,7-20,7% и 14% де-
тей в тесте «Цыпленок» не продемонстрировали воз-
растных нормативов. Проделанная на протяжении
учебного года работа позволила добиться 100% вы-
полнения показателей по тесту «Цыпленок», а отста-
ющих в мелкой моторике в тесте «Пирамидка»– свес-
ти до минимума (13,8-6,9%). Преодолеть эту
остаточную проблему возможно, более полно и чаще
используя арсенал раздела авторской программы.

В тесте «Висит груша» дети выполнили воз-
растной норматив на 69% на начало года, а на конец
года улучшили результат до 96,6%.

В тесте «Журавлик» дети показали хорошие
результаты – 41% отстающих детей на начало экспе-
римента, но на конец эксперимента показатель зна-
чительно улучшился, снизившись до 20,7%, также
увеличилось количество лидеров с 11% до 37,9%.

В тесте «Кенгуренок» половина детей (48%) не
выполнила возрастного норматива. Количество лиде-

ров в прыжках в длину с места составило всего 11% на
начало года. Проведенная нами в дошкольном учреж-
дении дополнительная физкультурно-оздоровительная
работа, хотя и не полностью, но в значительной степе-
ни преодолела имеющиеся проблемы. Так что на ко-
нец учебного года количество отстающих детей со-
кратилось вдвое и составило уже 20,7%, в тот час как
количество лидеров достигло 34,5%.

Из всех предложенных сюжетных тестов, кото-
рые использовались нами в ходе исследования не
только для контроля, но и тренировки физических
способностей детей оказались весьма эффективны-
ми: «Кенгуренок», «Висит груша», «Пирамидка»,
«Цыпленок», «Артиллерист», «Журавлик». Вот по-
чему эти тесты выполнялись на протяжении всего
года два раза в неделю.

Выводы.
Таким образом, предлагаемая нами модель

оптимального управления физического и психичес-
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17,2

 

13,8

58,6

27,6

 
 
     Правая рука 

20,7

51,7

27,6
6,9

37,955,2

 
 

Журавлик 
  Начало года    Конец года 

 

41

48

11 20,7

41,4

37,9
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кого развития позволяет существенно улучшить пока-
затели с низких результатов 93% до значительного их
повышения – 52%. Мы в этой связи получили значи-
тельно большее количество высоких результатов – с
63 до 103. Следовательно, полученные научные резуль-
таты свидетельствуют об эффективности предлагае-
мой нами методики управления физическим воспи-
танием. Целесообразно для преодоления имеющихся
проблем во всех возрастных группах увеличить часть
физических упражнений в лежаче-ползающих двига-
тельных режимах, направленных на развитие мышц
плечевого пояса и рук. Данное исследование подтвер-
дило достаточно эффективную работу учителя физи-
ческой культуры, определило проблему неиспользо-
ванных возможностей и выявило не раскрытые
имеющиеся резервы в детских учреждениях.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
физического развития детей в детских дошкольных
учреждений.
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СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ
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фізичного виховання і спорту

Анотація. У статті розглянуті проблеми підвищення якості
педагогічної освіти у світі зближення системи вищої освіти
України з європейськими аналогами.
Підвищення якості підготовки спеціалістів педагогічних спец-
іальностей є необхідною умовою приближення рівня якості
життя українців до європейських стандартів. Формування
нової моделі вищої освіти в Україні вимагає удосконалення
змісту підготовки майбутніх педагогічних кадрів.
Ключові слова: моніторинг якості освіти, Болонський про-
цес, якість випускника ВНЗ, контроль якості.
Аннотация.  Третьяк А.Н. Достижение и недостатки каче-
ства педагогического образования в контексте развития со-
временной высшей школы в Украине. В статье рассмотрены
проблемы повышения качества педагогического образова-
ния в свете сближения системы высшего образования Укра-

ины с европейскими аналогами. Повышение качества подго-
товки специалистов педагогических специальностей являет-
ся необходимым условием приближения уровня качества
жизни украинцев к европейским стандартам. Формирование
новой модели высшего образования в Украине требует усо-
вершенствования содержания подготовки будущих педаго-
гических кадров.
Ключевые слова: мониторинг качества образования, Болонс-
кий процесс, качество выпускника ВУЗа, контроль качества.
Annotation. Tretyak A.N. Achievement and lacks of quality of
pedagogical education in the context of development of modern
high school in Ukraine. The problems of increasing of quantity
of pedagogic education taking into account the connecting of
high education system in Ukraine with European analogs.
Improvement of quality of preparation of specialists of
pedagogical trades is a necessary condition of an approaching
of a degree of quality of life of the population to the European
standards. Formation of new model of higher education in
Ukraine demands development of the maintenance of
preparation of the future pedagogical staff.
Keywords: monitoring of quantity of education, Bolon“skiy
process, quantity of graduates, quantity control.

Вступ.
Визначення основних суспільних цінностей та

цілей розвитку людини, пошуку шляхів їх досягнен-
ня – основні властивості країн, котрі ступили на шлях
демократичного розвитку. Досягненням незалежної
України є підтримка таких цінностей, як власне лю-
дина та її розвиток, боротьба з бідністю, демокра-
тичні цінності, відбиті в основних міжнародних до-
кументах і конвенціях, як-от Конвенція прав людини
(ООН), Конвенція прав дитини, Цілі розвитку тися-
чоліття (ООН) тощо. Україна офіційно прийняла ці
документи як стратегію в галузі розвитку, зокрема й
в освітній галузі.

Згідно з Національною доктриною розвитку
освіти в Україні, яка є стратегічним документом, що
визначає основні напрями розвитку освіти в XXI
столітті, оновлення освітньої системи має базува-
тись на пріоритетах державної політики, серед яких
– постійне оновлення змісту освіти та форм органі-
зації навчально-виховного процесу, особистісна ор-
ієнтація, формування загальнолюдських і національ-
них цінностей, формування через освіту здорового
способу життя, забезпечення запитів національних
меншин, запровадження освітніх інновацій, інфор-
маційних технологій, інтеграція вітчизняної освіти
до європейського та світового освітніх просторів.
Національним пріоритетом і передумовою націо-
нальної безпеки держави визначена якість освіти, яка
повинна відповідати найновішим досягненням
вітчизняної і світової науки, культури та соціальної
політики.

Підвищення якості педагогічної освіти є клю-
човим аргументом у забезпеченні такого рівня жит-
тєвої й професійної компетентності людини, який би
задовольняв потреби людського розвитку, суспільства
і держави в соціально активних громадянах і кваліфі-
кованих фахівцях.

Проблеми моніторингу якості освіти на сучас-
ному етапі вивчають українські вчені І. Булах, Л. Гри-
невич, І. Іванюк, О. Локшина, Т. Лукіна, О. Ляшенко,
О. Овчарук, О. Савченко, В. Мадзігон та ін.
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Робота виконана за планом НДР Донецького дер-
жавного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - проаналізувати стан про-

блеми підвищення якості вищої педагогічної освіти
на даний момент.

Результати дослідження.
Світ визнав, що добробут, освіта та здоров’я

людини є головними чинниками якості її життя, а
якість освіти - основною метою, пріоритетом роз-
витку суспільства в XXI столітті.

Теперішні зміни в освітніх системах різних
країн, спрямовані головним чином на підвищення
освітнього рівня молоді, формування функціональ-
но й професійно підготовлених фахівців, здатних за-
безпечити економічний розвиток, конкурентність та
політичну незалежність держави.

Насамперед слід зазначити декларації країн-
учасниць Болонського процесу, які започаткували
нові форми співпраці в галузі вищої освіти, спрямо-
вані на відкритість освітнього простору та взаємне
визначення освітніх кваліфікацій і дипломів.

Основними завданнями розвитку вищої осві-
ти були визначені висока якість освіти; створення
умов для розширення можливостей отримання осв-
іти за межами своєї країни; підвищення ефективності
вищої освіти та її вплив на економіку. Це спричиняє
широке міжнародне співробітництво у всіх сферах
освіти, створення спеціальних міжнародних програм
підтримки академічної мобільності (ERASMUS,
LINGUA, TEMPUS\TACIS та ін.).

Багато країн запроваджують у себе незалежні
оцінювання систем освіти і навчальних закладів, зок-
рема, застосовуючи кваліметричні методи вимірю-
вань результатів освітнього процесу. Наприклад,
зовнішнє тестування та участь у міжнародних дослі-
дженнях за різними моніторинговими програмами.
Ці заходи дають змогу урядам цих країн реально оц-
інити досягнення та недоліки, визначити стратегії не-
обхідних змін у державній політиці й окреслити шля-
хи подолання кризових явищ, що виникають у процесі
її здійснення. Їх наслідки демонструють, що реалізо-
вані зміни сприяють поліпшенню конкурентності
національних систем освіти, підвищенню їх міжна-
родного авторитету.

Однією з ключових позицій європейської вищої
освіти визначається контроль її якості відповідно до
вироблених стандартів транснаціональної освіти. Зок-
рема, передбачається, що оцінка ґрунтуватиметься не
на тривалості або змісті освіти, а на тих знаннях і вміннях,
що їх отримали випускники впродовж навчання.

Процес удосконалювання системи вищої педа-
гогічної освіти шляхом підвищення рівня якості профес-
ійної підготовки зустрічає чимало проблем в Україні.

Сьогодні в Україні професія вчителя частково
втратила престиж, коефіцієнт тих, хто прагне її здобу-
ти, не значний, що пов’язано зі слабкою мотивацією
вчителя в матеріальному та професійному планах.

Якість освіти, освітні стандарти та норми ще
не відповідають сучасним потребам, наявним світо-

вим і європейським стандартам, що їх висувають до
змісту освіти, до підготування педагогічних кадрів, їх
навчально-методичного забезпечення. Напрацюван-
ня ж фахівців, що пропонують певні прогресивні зміни
в системі, доволі часто не втілюють через нестачу
коштів, неузгодженість адміністративних структур,
нераціональну систему відбору, апробування та впро-
вадження інновацій в освітній галузі, неналежний
моніторинг отриманих результатів.

Відбувається відтік перспективних молодих на-
уковців за кордон. В науці це може викликати неба-
жані наслідки, особливо, якщо це талановиті науковці,
викладачі.

Отже, в умовах реформування української сис-
теми освіти якість стає метою, яка визначає перспек-
тивність поставлених завдань та ефективність їх вико-
нання. Вона зумовлює низку кроків, спрямованих на
побудову державної системи моніторингу якості осв-
іти, яка має ґрунтуватися на поєднанні національних
моніторингових обстежень (зовнішнє тестування, ре-
гіональний моніторинг, моніторинг професійної при-
датності фахівців тощо) з міжнародними моніторин-
говими програмами ( TIMSS, CIVIC, PIRLS, PISA тощо).

Курс на приєднання України до Болонського
процесу актуалізували проблему створення і запро-
вадження національної системи зовнішнього оціню-
вання та моніторингу якості освіти.

Україна почала масштабний експеримент зов-
нішнього тестування навчальних досягнень учнів –
випускників шкіл. Цікаво, що тестування виконує та-
кож діагностичну функцію, яка у відносних показни-
ках дозволяє порівняти якість освіти як внутрішній
параметр певної освітньої системи – класу, групи,
навчального закладу, спеціальності тощо.

Об’єктивна порівнювальна інформація про
рівень навчальних досягнень сприяла б формуванню
обґрунтованих рекомендацій щодо освітньої політи-
ки, зокрема, могла б бути підставою щодо корегуван-
ня навчального процесу, оновлення змісту освіти,
методик викладання. Проте такої інформації немає.
Достовірність інформації про рівень навчальних до-
сягнень кожного випускника набуває особливого зна-
чення при вступі до вищих навчальних закладів.

Проголошення якості освіти національним
пріоритетом обумовлює потребу запровадити
цілісну систему моніторингу якості освіти, яка в Ук-
раїні перебуває в стадії становлення. Нині відбувається
поетапне запровадження такої системи: передусім
розробляється законодавча база, яка містить такі зат-
верджені нормативні та програмні документи, як
Укази Президента України „Про додаткові заходи
щодо забезпечення розвитку освіти (2002 р.), Поста-
нова Кабінету Міністрів України „Деякі питання зап-
ровадження зовнішнього та моніторингу якості осві-
ти (2004 р.), у яких окреслено завдання щодо створення
системи моніторингу якості освіти та мережі регіо-
нальних моніторингових центрів

За результатами моніторингу якості освіти орга-
ни управління будуть отримувати інформацію про
стан освітньої системи та її окремих складників, вияв-
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ляти проблеми, що виникли в процесі запровадження
педагогічних інновацій, з’ясовувати тенденції розвит-
ку освіти та прогнозувати зміни, необхідні для перс-
пективного функціонування освітньої системи. Мон-
іторинг освітньої системи є дієвим інструментарієм
менеджменту освіти, зокрема в управлінні її якістю.

Важливим моментом процесу забезпечення
високої якості освіти є державна система ліцензу-
вання та акредитації. Сучасні вимоги до освіти в
Україні потребують її вдосконалення. На сьогодні
необґрунтовані загальні підходи, не визначенні ре-
альні критерії і показники оцінки, розробки, прак-
тичні рекомендації щодо використання акредитац-
ійного механізму. Причинами, що обумовлюють
такий стан є й залишкові чинники пострадянської
освітньої системи, і незахищеність користувачів
щодо вільного вибору та доступу до освіти, і замала
інформаційна забезпеченість педагогів необхідни-
ми постійно оновлюваними матеріалами, недоско-
налість системи підготовки й підвищення кваліфі-
кації педагогів, недостатнє розуміння серйозності
наукового аналізу, погана спроможність прогнозу-
вати освітню ситуацію в Україні відповідно до наяв-
них показників і здійснювати гармонійне оновлення
всієї системи. Освітню галузь, на жаль, намагають-
ся реформувати переважно на адміністративному
рівні, майже не враховуючи думки її користувачів,
педагогів, всієї громадськості.

Все це суттєво гальмує процеси, які направ-
лені на удосконалення якості освіти в Україні.

Як зазначає більшість дослідників, якість осві-
ти - це узагальнений показник розвитку суспільства в
певному часовому вимірі. Тому його слід розгляда-
ти в динаміці тих змін, що характеризують поступ
держави в контексті світових тенденцій.

Після прийняття 29 державами підготовленої
урядами Великої Британії, Німеччини, Італії та
Франції в 1999р. Болонської декларації Європа всту-
пила в епоху загальних і глибоких перетворень націо-
нальних систем освіти.

Теоретично доступ до створюваного євро-
пейського освітнього ореолу відкрито і для України
при умові реального включення в Болонський процес
і здійснення відповідних змін, заданих Декларацією:

1.Перехід національних систем освіти на двор-
івневі програми та кваліфікації вищої освіти (умов-
но-бакалавр / магістр).

2.Підвищення статусу не університетського
сектору вищої освіти (аналог середньої професійної).

3.Тенденція до скорочення нормативного тер-
міну навчання.

4.Введення нових, переважно децентралізова-
них механізмів і процедур забезпечення якості осві-
ти. В їх основі-самооцінка, зовнішній, бажано міжна-
родний аудит якості; акредитація незалежними
організаціями; оприлюднення всіх процедур і резуль-
татів оцінки якості; забезпечення прозорості управл-
інської і фінансової діяльності ВНЗдів; перехід до ре-
алізації концепції „управління якістю освіти”.

Курс на загальноєвропейський рівень розвит-

ку був взятий нашою державою ще на початку 90-х
років, коли система вищої освіти України започатку-
вала ряд прогресивних реформ, для поліпшення якості
освіти результатом яких стало вдосконалення норма-
тивно-правового та методичного забезпечення підго-
товки фахівців з вищою освітою, перехід до гумані-
стично-інноваційної парадигми освіти, впровадження
нових освітніх стандартів, введення рівневої системи
підготовки фахівців, оновлення змістової частини
навчальних програм, введення системи контролю
якості через ліцензування і акредитацію, виборність
ректорів, демократизацію через розширення прав
органів самоврядування, у тому числі студентського
тощо. Закон України „Про освіту” та „Про вищу осв-
іту” пройшли експертизу в Раді Європи і отримали
схвальні висновки.

Все вищезгадане, на наш погляд, складає на
цей час зміст якості вищої педагогічної освіти.

У вищій освіті на зміну обсягу навчального на-
вантаження в академічних годинах повинен прийти
накопичений перевідний кредит. Вводиться єдиний для
всіх країн Європи „Додаток до диплома”, здійснюють-
ся зміни у змісті освіти, у першу чергу з урахуванням
інтересів роботодавців. Практика показала, що систе-
ма освіти, не пов’язана з виробництвом, не може го-
тувати спеціалістів для практичної роботи.

Враховуючи те, що наука та творчість почина-
ють відігравати провідну роль на кожному робочо-
му місці, роботодавці прагнуть набирати собі не про-
сто високоосвічені кадри, а молодь до 30-ти років,
яка здатна до нестандартного творчого мислення.
Заслуговують на увагу й інші заходи в рамках Бо-
лонського процесу: розвиток дистанційної та непе-
рервної освіти, забезпечення доступу до освіти про-
тягом всього життя працівника. У першу чергу це
стосується форм післядипломного навчання, які пе-
редбачено зробити в найкоротші терміни доступни-
ми в будь-якій точці Європи.

Тому без наукової діяльності не може бути
майбутнього викладача. Статус науки у ВНЗ дуже
високий. Наукова діяльність-це база для творчості.
Вона здійснюється з метою інтеграції наукової, на-
вчальної і виробничої діяльності в системі вищої
освіти.

У світовій освітній практиці сьогодні накопи-
чено багатий досвід моніторингових досліджень за
різними показниками якості освіти (найвідоміші з них
TIMSS, CIVIC, PISA), що їх здійснюють авторитетні
міжнародні організації та центри (ООН, Рада Євро-
пи, Організація з економічного співробітництва та
розвитку тощо). Такі міжнародні обстеження корисні
не лише з погляду можливості порівняння здобутків
національної системи освіти з іншими країнами, по-
бачити себе в світовому вимірі. Завдяки ним вироб-
ляється найдосконаліша методологія та сучасні засо-
би в оцінюванні різних аспектів якості освіти, оскільки
для їх опрацювання залучають провідних фахівців у
цій галузі.

Однак міжнародні моніторингові програми
мають свої цілком конкретні цілі й зазвичай не праг-
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нуть оцінювати систему освіти загалом. Тому
більшість країн виробляє свою систему моніторингу
якості, яка враховує наявні традиції й особливості
функціонування національних освітніх систем. Такий
моніторинговий проект започатковується і в Україні.
Водночас є певний вітчизняний досвід: дослідження
якості освіти-справа не нова, хоча традиційно вив-
чення якості зосереджувалося на відстежуванні зас-
воєння учнями знань, умінь і навичок. Стратегічним
завданням сучасного моніторингу має стати дослід-
ження реалізації соціально заданих вимог через до-
сягнення молоддю державних стандартів.

Необхідність постійного моніторингу і оцінки
рівня якості освітянської системи визначає більшість
керівників і фахівців вищої педагогічної освіти. Дії
щодо моніторингу якості освіти сприймаються як
першочергові кроки, що сприяють мобілізації
внутрішніх ресурсів і поліпшенню сукупності показ-
ників, які характеризують всю багатогранну осві-
тянську систему.

Висновки.
1. Підвищення якості підготовки спеціалістів пе-

дагогічних спеціальностей – необхідна умова прибли-
ження рівня якості життя українців до європейських
стандартів.

2. Формування нової моделі вищої освіти в
Україні вимагає удосконалення змісту підготовки
майбутніх педагогічних кадрів, у зв’язку з чим були
виявлені основні досягнення та недоліки такої підго-
товки в Україні.

3. Підвищення якості педагогічної освіти по-
винно стати головною метою оптимізації процесів
модернізації освітньої галузі для розбудови високоя-
кісної системи освіти.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем якості
педагогічної освіти у контексті розвитку сучасної
вищої школи в Україні.
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внутренних дел

Аннотация.  В статье проанализирована проблема языковой
культуры курсантов высших учебных заведений МВД в кон-
тексте формирования умений и навыков восприятия и вос-
произведения  иностранного языка. Отмечается необходи-
мость формирования языковой культуры у курсантов высших
учебных заведений МВД. Языковая культура характеризует
способность человека рассматривать ее как понимание на-
циональной языковой культуры и владение международны-
ми языками.  Общенациональное мышление характеризует-
ся способностью человека рассматривать себя в качестве
гражданина мира.
Ключевые слова: язык, культура, образование, духовность,
коммуникативность, диалог, доступность, норма, навыки,
знания, умения.
Анотація. Цвігун Н.М. Проблема мовної культури в навчаль-
но-виховному процесі вищих навчальних закладів МВС. В
даній статті проаналізовано проблему мовної культури кур-
сантів вищих навчальних закладів МВС в контексті формуван-
ня вмінь та навичок розуміння та спілкування іноземною мо-
вою. Відзначається необхідність формування язикової культури
в курсантів вищих навчальних закладів МВС. Язикова культу-
ра характеризує здатність людини розглядати її як розуміння
національної язикової культури й володіння міжнародними
мовами.  Загальнонаціональне мислення характеризується
здатністю людини розглядати себе як громадянин миру.
Ключові слова: мова, культура, освіта, духовність, комуніка-
тивність, діалог, доступність, норма, навички, знання, вміння.
Annotation. Tsvigun N.N. The problem of the language culture
in the process of MIA cadets professional training. The problem
of MIA cadets’  language culture and the necessity to form their
skills and practices in perception and speaking the foreign language
were analyzed in the article. Necessity of formation of language
crop at cadets of higher educational institutions of the Ministry
of Internal Affairs is registered. The language crop characterizes
ability of the person to survey her as comprehension of national
language crop and possession of international languages. The
national intellection is characterized by ability of the person to
survey in the capacity of the citizen of the world.
Key words: language, culture, education, spirituality,
communicativeness, dialogue, simplicity, standard, practice,
competence, skills.

Введение.
Социально-экономические и политические

преобразования, происходящие в конце прошлого сто-
летия и начале нового ХХI века, существенно повлия-
ли на расширение кругозора людей и их общение. Об-
щество  активно вовлечено в межкультурные контакты
в различных сферах человеческой деятельности. Ин-
теграция Украины в мировое сообщество и процесс
построения открытого демократического общества
ставит перед образовательной системой задачу вос-
питать новое поколение, обладающие языковой куль-
турой с целью простоты общения. Стремительный
технический прогресс, подаривший человечеству но-
вейшие средства связи и невиданные способы обще-
ния, глобализация, этнические конфликты, политичес-
кие катаклизмы, «породившие»  миллионы беженцев,
активизировали проблему языка и, конечно, челове-
ческих отношений на всех уровнях (включая прави-
тельственные и военные). Соответственно, возникают
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такие вопросы, которые без языковой культуры раз-
решить становится практически невозможно.

Знание иностранного языка, владение языко-
вой культурой не роскошь, а требование времени – в
современном, быстро меняющемся мире высоких тех-
нологий, межкультурных контактов и интеграционных
процессов эта истина уже не требует оговорок и до-
казательств. Многочисленные социологические опро-
сы свидетельствуют о признании человеком ХХI века
существования простой закономерности: чем свобод-
нее ты владеешь иностранным языком, тем шире и
интереснее твой круг общения, значителен карьерный
рост – словом, тем больше вероятность достичь успе-
хов во всех сферах жизнедеятельности.

Иностранный язык является одним из основ-
ных инструментов воспитания людей, обладающих
общечеловеческим мышлением. Исследования в об-
ласти лингвистики показывают, что средствами языка
для международного общения можно способствовать
формированию у курсантов таких качеств, как толе-
рантность, терпимость, непредвзятость  к представи-
телям других стран и культур. Особенно эта проблема
остро затронула языковую подготовку в высших учеб-
ных заведениях МВД. Вхождение Украины в мировое
экономико-правовое сообщество невозможно без
международного юридического общения, унифика-
ция правовой системы с учетом международных
норм требует соответствующего общения работни-
ков правоохранительных органов на иностранном язы-
ке, учитывая специфику работы с иностранными
гражданами. В процессе формирования языковой
культуры курсанты юридических учебных заведений
получают возможность расширить свое социокуль-
турное пространство и осознавать себя в качестве рав-
ноправного члена экономико-правовых преобразова-
ний. Понять свою значимость в этих процессах,
осознать свой личностный вклад в целенаправленную
деятельность построения правового государства с ми-
ровыми стандартами и правами, а также  гуманисти-
ческой системы, где человек является главной фигу-
рой, а права личности закреплены на законодательной
основе и практически воплощаются в жизнь.

В последнее время в научной литературе все
больше и больше внимание уделяется исследовани-
ям процессов культурного и духовного развития че-
ловека, при этом одним из ключевых элементов ду-
ховной культуры человека рассматривается его
языковая культура. Интерес к данной проблематике
неуклонно растет, о чем убедительно свидетельству-
ет большое количество научных публикаций, конфе-
ренций и материалов средств массовой информа-
ции (Л.А.Введенская, Е.М.Верещагин, Б.Н.Головин,
О.М.Казарцева, В.А.Маслова, Е.И.Пассов, В.В.Сафо-
нова, В.Л.Скалкин, Л.И.Скворцов, В.В.Соколова, Е.Н-
.Ширяев , M.Byram, L.M.Crawford-Lange and
D.L.Lange, R. Lado, S.Ter-Minasova). Однако, несмот-
ря на столь пристрастный интерес к проблеме язы-
ковой культуры общества, до сих пор не выработан
единый концептуальный подход к пониманию ее сущ-
ности и содержания. В научной литературе сегодня
не только нет общепризнанной дефиниции данного
понятия, но и, зачастую, оно подменяется понятия-

ми культуры речи, культуры речевого обращения.
Так, в лингвистических, социолингвистических и фи-
лологических исследованиях встречаются несколько
подходов к интерпретации изучаемого явления. Ус-
ловно их можно определить как общекультурный,
коммуникативный, нормативный и деятельностный.

Работа выполнена по плану НИР Кировоград-
ского юридического института.

Формулирование целей работы.
Цель исследований: изучение проблем языко-

вой структуры в учебно-воспитательном процессе.
Результаты исследований.
В рамках общекультурного подхода речевая

культура рассматривается как своего рода зеркало
духовной культуры человека, проявление его общей
культуры, выражающееся в «речевом поведении», в
знании языковых художественных богатств, в умении
ими пользоваться, осваивая в ряду других достиже-
ний цивилизации [6].

Язык (социальное) рассматривается как зна-
ковый механизм общения, система знаков, служащих
для общения и способных выразить всю совокуп-
ность представлений человека о мире. Речь (индиви-
дуальное) в таком случае оказывается реализацией
языка, языком в действии и определяется как после-
довательность знаковых (языковых) единиц в их конк-
ретном использовании. Отражение этого разграни-
чения можно увидеть в существующем параллельно
термину культура речи термине языковая культура,
за которым стоит представление о потенциальных
возможностях языковой системы, реализуемой при
функционировании в целях общения [9].

В рамках коммуникативного подхода речевая
культура понимается как культура коммуникации и
определяется по набору ее коммуникативных ка-
честв. Они выявляются на основе соотношения речи
с некоторыми, как выражался Головин Б.Н.. нерече-
выми структурами. К неречевым структурам отне-
сет сам язык как устройство, порождающее речь, а
также мышление, сознание, действенность, человек
– адресат речи, условия общения. Учет этих нерече-
вых структур определяет специфические качества
языковой культуры определяющей доходчивость и
доступность изложения (Рис. 1).

Язык является не только средством общения,
а скорее всего средством проникновения в культуру
определенного языкового сообщества. Культура –
многосторонний феномен, который включает в себя
язык, литературу, искусство, историю, стандартные
формы поведения принятые в определенном социо-
культурном сообществе. В отношениях между язы-
ком и культурой важны те аспекты культуры, кото-
рые напрямую влияют на общение на иностранном
языке, проникают в каждый аспект общения. Языко-
вая культура – это коммуникативная компетенция
заключающаяся в передаче информации с исполь-
зованием подходящего для определенной лингвис-
тической  ситуации, заключающаяся в то, что обу-
чающийся присоединяется к культурному социуму
народа изучаемого языка и аккумулируется (при-
спосабливается) с людьми, с которыми он обща-
ется (Рис.3).
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Языковая культура состоит из разных компо-
нентов как вербальных, так и невербальных. К вербаль-
ным относятся: определенные речевые формулы, кли-
ше, выбор определенных словарных единиц (слов,
устойчивых выражений), выбор грамматических
структур. К невербальным (паралингвистическим)
относятся: жестикуляция, приемлемые и неприемле-
мые жесты, ограничения в мимике, правила физичес-
ких контактов между сторонами общения, что осо-
бенно важно при изучении иностранного языка, для
которого сформировалась своя устойчивая культура,
существенно отличающаяся от культурных ценностей,
которыми обладает изучаемый иностранный язык.

Известный лингвист Е.Н.Ширяев так определя-
ет понятие «культура речи». «Культура речи – это та-
кой выбор и такая организация языковых средств, ко-
торые в той или иной ситуации при соблюдении
современных языковых норм и этики общения позво-
ляют обеспечить наибольший эффект в достижении
поставленных коммуникативных задач» [10;C. 44].

Наука, занимающаяся проблемами нормали-
зации речи, разрабатывающая рекомендации по уме-
нию пользоваться языком, также называется культу-
рой речи или если сказать иными словами – языковой
культурой, которая  содержит в себе три составляю-
щих компонента (Рис. 2).

Качественная оценка языковой культуры при
формулировании словесных фраз с точки зрения речи
предполагает ответы на вопросы:

· является ли речь правильной, построена ли
по литературным нормам;

Рис. 1. Качества хорошей речи
при учете неречевых структур.
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· является ли речь «хорошей», уместной в оп-
ределенной ситуации, действенной, искусной;

· соответствует ли речь правилам этики обще-
ния (речевому этикету)?

Языковая культура – часть более узкого поня-
тия – речевой культуры, которая, в свою очередь,
входит в культуру речевой деятельности, общения,
общую гуманитарную культуру.

Языковая культура способствует у курсантов
юридических учебных заведений расширение их со-
циокультурного пространства, пониманию значения
своего места в социокультурном пространстве. Фун-
кции языковой культуры работника правоохранитель-
ных органов изображены на рисунке 4.

Выводы.
Исходя из этого мы можем сделать вывод, что

остро возникла проблема формирования языковой
культуры у курсантов высших учебных заведений
МВД, ведь именно им, не только придется разрешать
конфликтные и проблемные ситуации, которые воз-
никают при общении с иностранными гражданами, а
также содействовать  международным правоохрани-
тельным органами в решении международных воп-
росов  и соблюдения законности по обеспечению за-
щиты мира от угроз терроризма в едином мировом
правовом пространстве. Языковая культура характе-
ризует не только способность человека рассматривать
ее как понимание национальной языковой культуры,
а также понимание и владение международными язы-
ками.  Общенациональное мышление характеризует-
ся способностью человека рассматривать себя, как
представителя национальной культуры, проживающе-
го не только в определенной стране, но в качестве граж-
данина мира, воспринимающего себя субъектом ди-
алога культур и осознающего свою роль в глобальных
общечеловеческих процессах.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
языковой культуры в учебно-воспитательном про-
цессе высших учебных заведений МВД.
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Рис. 2. Компоненты языковой культуры.
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III РАЗДЕЛ
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕАБИЛИТОЛОГА

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ЛЕЧЕБНОЙ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ С ПОДРОСТКАМИ
И СТУДЕНТАМИ, ИМЕЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
(НА ПРИМЕРЕ СКОЛИОЗА)

Алексеюк С.Н.
УО «Брестский государственный
технический университет»

Аннотация. Современные методики преподавания различных
дисциплин в школе и далее в ВУЗах, как Республики Беларусь,
так и других стран бывшего СССР, предусматривают возрас-
тающую интенсификацию интеллектуальных и эмоциональ-
ных нагрузок на организм современной молодёжи, которая
зачастую приводит к ухудшению здоровья учащихся. После-
дние данные, собранные нами показывают, что число, как
школьников, так и студентов ВУЗов, отнесённых, по состоя-
нию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ) для
занятий физической культурой, с каждым годом неуклонно
растёт. Последние данные, собранные нами показали наличие
у студентов, отнесённых к СМГ более 50-ти различных забо-
леваний. В данной работе мы попытались изучить, проанали-
зировать, и определить основные недуги современной моло-
дёжи, а также, изучить и попытаться разработать наиболее
эффективные методики профилактики и лечения основных
заболеваний студентов.
Ключевые слова: организация, методика, лечебная физичес-
кая культура, сколиоз.
Анотація. Алексеюк С.Н. Організаційно-методичні особли-
вості організації і проведення занять лікувальною фізичною
культурою з підлітками та студентами, що мають захворюван-
ня опорно-рухового апарату (на прикладі сколіозу). Сучасні
методики викладання різних дисциплін в школі і далі у Вузах,
як Республіки Білорусь, так і інших країн колишнього СРСР,
передбачають зростаючу інтенсифікацію інтелектуальних і
емоційних навантажень на організм сучасної молоді, яка час-
то приводить до погіршення здоров’я вчаться. Останні дані,
зібрані нами показують, що число, як школярів, так і студентів
віднесених Вузів, за станом здоров’я до спеціальної медичної
групи (СМГ) для занять фізичною культурою, з кожним роком
неухильно росте. Останні дані, зібрані нами показали наявність
у студентів, віднесених до СМГ більше 50-ти різних захворю-
вань. В даній роботі ми спробували вивчити, проаналізувати,
і визначити основні недуги сучасної молоді, а також, вивчити
і спробувати розробити найефективніші методики профілак-
тики і лікування основних захворювань студентів.
Ключові слова: організація, методика, лікувальна фізична
культура, сколіоз.
Annotation. Alekseyuk S.N. Organizational-methodical features
of organization and conducting of employments by a medical
physical culture with teenagers and students having the diseases
of supporting – motive vehicle (on the example of scoliosis).
Modern methods of teaching of different disciplines at school
and further in Institutes of higher, both Republic Byelorussia and
other countries of former USSR, increasing intensification of the
intellectual and emotional loading is foreseen on the organism of
modern youth which frequently results in worsening of health of
studying. Last data, collected by us show that number, both
schoolboys and students of the Institutes of higher, taken on the
state the health to task medical force (SMG) for employments by

a physical culture, with every year grows steadily. Last data,
collected by us showed a presence at the students attributed to
SMG more than 50 different diseases. In the given work we made
an effort study, analyse, and define the basic ailments of modern
youth, and also, to study and make an effort to develop the most
effective methods of prophylaxis and medical treatment of basic
diseases of students.
Keywords: organization, method, medical physical culture,
scoliosis.

Введение.
Сколиоз (от греческого SKOLIOS-кривой, со-

гнутый) – это тяжёлое прогрессирующее заболева-
ние позвоночного столба, характеризующееся дуго-
образным искривлением во фронтальной плоскости
и скручиванием позвонков вокруг вертикальной оси.
Люди, страдающие сколиозом имеют не только кос-
метический дефект, но и многочисленные наруше-
ния деятельности внутренних органов, в первую оче-
редь сердечно-сосудистой и дыхательной системы.
В связи с этим сколиоз принято рассматривать не
просто как искривление позвоночника, а как сколио-
тическую болезнь [1].

Последние археологические раскопки учёных-
египтологов, показали, что практически все строите-
ли египетских пирамид имели нарушения опорно-
двигательного аппарата (сколиоз). Дальнейшее
изучение данной проблемы, позволяет нам согла-
ситься со словами  Аристотеля, который сказал, что
за способность человека ходить в вертикальном по-
ложении, бог наградил нас таким заболеванием как
сколиоз.

В современной истории многие учёные зани-
мались этой проблемой. Здесь можно выделить та-
ких видных деятелей как: Павлов, Сеченов, Мечни-
ков, Саркисов-Серазини. Довольно большой вклад в
изучении и разработке методик лечения и профи-
лактики сколиоза внёс доктор медицинских наук И.И.
Кон, который на протяжении четверти века занимал-
ся проблемой профилактики и лечения сколиоза.

Первые попытки исправить искривленный
позвоночник предпринял Гиппократ, который и дал
этому заболеванию название «сколиоз».

Работа выполнена по плану НИР УО «Брестс-
кий государственный технический университет».

Формулирование целей работы.
Целью нашей работы было, методом изуче-

ния и анализа имеющейся научно-методической ли-
тературы, изучить данное заболевание и попытаться
на этой основе разработать наиболее эффективную
методику профилактики и лечения сколиоза.

Результаты исследований.
Свою работу мы условно разделили на три

части:
1. Изучение литературных источников и ана-

лиз предлагаемых методик лечения и профилактики
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данного заболевания.
2. На основе полученных данных, разработать

наиболее эффективную методику с применением
новейших достижений в области медицины и физи-
ческого воспитания.

3. Применение разработанной методики на
практике.

Изучая собранные данные по составу СМГ
нашего университета, мы выяснили что:

1 курс мужчины 54,6% 
 женщины 45,4% 
2 курс мужчины 42,5% 
 женщины 57,5% 
3 курс мужчины 39,8% 
 женщины 60,2% 
4 курс мужчины 18,8% 
 женщины 81,2% 
 

На основании выше приведенных данных мож-
но сказать, что число студентов мужского пола, на-
шего ВУЗа, с каждым годом увеличивается.

Анализ заболеваний показал, что студенты,
отнесённые к СМГ, имеют более 50 различных неду-
гов, таблица 1.

Таблица 1 
Заболевания 

Опорно-двигательного аппарата (ОДА) 57,2% 
Сердечно-сосудистой системы (ССС) 15,2% 
Внутренних органов (ВНО) 14,8% 
Органов зрения (ОРЗ) 8,8% 
Органов дыхания (ОРД) 3,6% 

Более полный анализ и изучение полученных
данных, помогли нам определить так называемую
«тройку лидеров» среди имеющихся заболеваний у
студентов нашего ВУЗа:

Сколиоз 54,2%
ПМК 14,4%
Миопия 8,6%

В 2003 году данная картина выглядела так:
Сколиоз 15%
ПМК 15%
Миопия 13%

Исходя из выше сказанного, мы можем сде-
лать вывод, что на сегодняшний день заболевания
опорно-двигательного аппарата, а особенно сколи-
оз, у студентов, вышли на первое место.

С точки зрения причин, вызывающих сколи-
оз, это полиэтиологическое заболевание. Ряд этио-
логических факторов, на сегодняшний день, многи-
ми учёными изучена, однако имеются и такие
формы сколиоза, при которых этиология остаётся
неизвестной [1].

В 1965 году И.А.Мовшович предложил разде-
лить все этиологические факторы развития сколиоза
на три группы:

1. Первично-патологические факторы:
· врождённые;
· приобретенные.

2. Статико-динамические:
· длительное асимметричное положение

тела, приводящим к искривлению позвоночника.
3. Общепатологические:

· связаны с резким снижением сопротивля-
емости организма и уменьшением компенсаторных
возможностей;

· период предшествующий, половому созре-
ванию, либо период полового созревания;

· после серьёзных длительных заболеваний.
Гигиенические условия и физическое разви-

тие, сильно влияет на возникновение и развитие ско-
лиоза [3].

На сегодняшний день классификация сколио-
за выглядит следующим образом:

1. По форме искривления:
· С-образный;
· S-образный.

2. По локализации вершины искривления:
· верхне-грудной;
· грудной;
· грудо-поясничный;
· поясничный;
· комбинированный.

3. По этиологическим признакам:
· врождённый;
· приобретённый;

4. По патогенетическому признаку:
· дискогенный;
· гравитационный;
· миотический.

5. По морфологическим признакам:
· структурный сколиоз;
· неструктурный сколиоз.
В 1965 году, В.Д. Чаклин в зависимости от тя-

жести заболевания, выделил четыре степени сколио-
за. Однако сегодня в Интернете можно часто встре-
тить мнения, что данная классификация является
ошибочной.

По результатам изучения и анализа научно-
методических источников, можно сделать следую-
щий вывод, что физическая культура является ос-
новным  средством  профилактики и лечения
сколиоза.

Физические упражнения (ФУ) оказывают ста-
билизирующие влияния на позвоночник, укрепляют
мышцы туловища, позволяют добиться корригиру-
ющего воздействия на деформацию, улучшить осан-
ку, функцию внешнего дыхания, дают общеукрепля-
ющий эффект.

Основными задачами, решаемыми посред-
ством ФУ при сколиозе являются:

· создание крепкого мышечного корсета, (ук-
репление мышц, которые удерживают позвоночник
в вертикальном положении и тем самым улучшают
условия для более правильного и равномерного ро-
ста тел позвонков);

· выработка правильной осанки (чтобы стати-
ческая нагрузка на позвоночник распределялась рав-
номерно, и тем самым создавала более благоприят-
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ные условия для роста позвонков).
Физическая культура это творческий процесс,

поэтому многие исследователи считаю, что предла-
гать определённый комплекс ФУ не целесообразно.
Необходимо дать только принципиальную схему по-
строения занятий и примерный комплекс ФУ.

На основании собранных нами данных, изу-
чив и проанализировав имеющиеся литературные
источники, по данной теме, мы попытались разра-
ботать принципиальную схему построения занятия
со студентами СМГ имеющими «СКОЛИОЗ», кото-
рая выглядит следующим образом:

1. Коррекция осанки у зеркала.
2. Упражнения в ходьбе (направлены на под-

держании осанки в чередовании с дыхательными уп-
ражнениями).

3. Упражнения на месте (общей и специаль-
ной направленности).

4. Упражнения в балансировании в сочетании
с дыхательными.

5. Упражнения, лёжа на спине, животе (обще-
го и специального характера).

6. Элементы спорта (рекомендуется: футбол,
волейбол, баскетбол и т. д.) При этом не должно ста-
виться спортивных задач.

7. Восстановительные упражнения.
8. Самокоррекция осанки.
Выводы.
Для определения эффективности проведения

занятий, многие исследователи рекомендуют, наря-
ду с общепринятыми, антропометрическими изме-
рениями, проводить измерения: подвижности по-
звоночного столба (вперед, влево, вправо), времени
удержания туловища в положении «ласточка», си-
ловой выносливости мышц живота (сгибание и раз-
гибание туловища за 1 мин). Увеличение либо
уменьшение всех выше перечисленных показателей
сможет определить эффективность той либо дру-
гой методики проведении я занятий со студентами
специального медицинского отделения имеющими
сколиоз.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
организации и проведения занятий лечебной фи-
зической культурой с подростками и студентами,
имеющими заболевания опорно-двигательного
аппарата.
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ФОРМУВАННЯ МОВНОГО РОЗВИТКУ В
СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ІГОР

Бессарабова О.В.
Запорізький національний університет

Анотація. Корекційна робота в дошкільному навчальному
закладі повинна бути комплексною і заснована на глибинних
ідеях гуманізму: допомагати дитині, розуміти і сприймати її
такою, якою вона є. Забезпечено наукову базу розробки пси-
холого-педагогічних основ формування мовного розвитку
в слабозорих дітей у віці 5-6, 6-7 років і моделі організації та
розвитку мовних функцій засобами ігри.  Показано відста-
вання цих показників у групі слабозорих дітей, які виявля-
лись на всій системі мовного розвитку і на оволодінні ігра-
ми. Розроблена модель поетапного формування мовного
розвитку на основі ігор. Визначено методику формування
групових об’єднань у процесі ігор.
Ключові слова: корекція, мова, гуманізм, компенсація, гра,
слабозорий, дитина.
Аннотация. Бессарабова Е.В. Формирование речевого разви-
тия в слабовидящих детей средствами игр. Коррекционная
работа в дошкольном образовательном учреждении должна
быть комплексной и основана на глубинных идеях гуманизма:
помогать ребенку, понимать и принимать его таким, каким
он есть. Обеспечена научная база разработки психолого-пе-
дагогических основ формирования языкового развития в сла-
бовидящих детей в возрасте 5-6, 6-7 лет и модели организа-
ции и развития языковых функций средствами игры.  Показано
отставание этих показателей в группе слабовидящих детей,
которые оказывались на всей системе языкового развития и на
овладении играми. Разработана модель поэтапного форми-
рования языкового развития на основе игр. Определена мето-
дика формирования групповых объединений в процессе игр.
Ключевые слова: коррекция, речь, гуманизм, игра, слабови-
дящий, ребенок.
Annotation. Bessarabova J. Speech development formation of
the children with sight deficiency by means of games.
Correctional work at a pre-school educational center must be
complex as well as based on the fundamental humanist ideas
luck as to take, to understand and to help a child the way he/she
is. The scientific base of development of psychologic
pedagogical bases of formation of language development in
cecutient children in the age of 5-6, 6-7 years and models of
organization and development of language functions by agents
of game is provided. Backlog of these parameters in bunch of
cecutient children which appeared on all system of language
development and on mastering by games is shown. The model
of stage-by-stage formation of language development is
developed on the basis of games. The procedure of formation
of group affiliations is determined during games.
Key words: correction, speech, humanism, compensation, sight
deficiency, child.

Вступ.
Вирішення завдань індивідуально-особистіс-

ного підходу, що визначені державною національною
програмою “Освіта. Україна – ХХІ століття”, пов’я-
зане з підвищенням загальної культури дітей і може
здійснюватися за умови врахування останніх науко-
вих досягнень у галузі педагогіки і психології. Одно-
часно підвищуються і вимоги до якості педагогічної
роботи з дітьми з особливими потребами, оскільки
наявність психофізичних дефектів об’єктивно усклад-
нює процес їх соціалізації.

У вітчизняній та зарубіжній дефектології існує
чимало психологічних і педагогічних досліджень, при-
свячених різним аспектам проблеми корекційного
спрямування навчання та виховання дітей з психо-
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фізичними вадами. Значна кількість робіт присвяче-
на особливостям психомоторики [1]; проблемам ігро-
вої діяльності [2]; занять ритмікою дітей з порушен-
нями слуху [1,3]; з порушеннями мовлення  [4].

Педагогічна практика підтверджує, що вико-
ристання в корекційному процесі слабозорих дітей із
затримкою мовного розвитку (ЗМР) рухових вправ
підвищує зацікавленість, активність, ігрова діяльність
сприяє розвитку в них відчуття ритму і темпу, рухо-
вої пам’яті, корекції психомоторної діяльності, сприяє
в цілому виховному процесу, допомагає розвитку
багатьох сторін особистості дитини [1,5].

З уведенням у навчальний план дошкільних
закладів (2001) мовних ігор та ігрових вправ з’явилася
можливість  цілеспрямованого використання цих за-
нять у загальній системі навчально-виховної роботи.
Разом із тим, існуюча програма з розвитку мови в
слабозорих дітей недостатньо відповідає вимогам
сучасного рівня теорії і практики, не дозволяє по-
вною мірою використовувати можливості цього за-
собу в корекції недоліків психофізичного розвитку
слабозорих дітей із затримкою мовного розвитку.

Варто вказати, що розвиток дітей з ускладне-
ним дефектом (частковим порушенням зору і зат-
римкою мовного розвитку) має свої специфічні особ-
ливості, вони пізніше оволодівають провідною
ігровою діяльністю, у них виявляються різні осо-
бистісні відхилення, у супроводі обмеженості засвоє-
ння предметних дій.

Актуальність дослідження визначається необх-
ідністю корекції не тільки мовного розвитку, а й міжо-
собистісних відношень і недоліків позитивного спілку-
вання в слабозорих дітей засобами ігрової діяльності,
як найбільш визнаними дошкільниками для спілкуван-
ня і регулювання взаємодій. Проблема формування
мови і міжособистісних взаємодій у грі в слабозорих
дітей ще не отримала достатнього розкриття в ко-
рекційній педагогіці. Виявлено, що психіка аномаль-
ної дитини розвивається за тими ж основними закона-
ми, що й у дітей, які нормально розвиваються [6-13].

Проте процес розвитку дитини із порушення-
ми зору має свої специфічні особливості (пізніше
оволодіння провідною діяльністю – в тому числі й
ігровою, обмеженість засвоєння предметних дій).
Недостатня розробленість проблеми формування
взаємовідносин дітей з ускладненим дефектом дає
підстави вважати дослідження корекції мови і розвит-
ку навичок соціалізації засобами ігор одним із акту-
альних питань у корекційній педагогіці і спеціальній
психології.

Дана робота пов’язана із держбюджетною те-
мою, що виконується в ЗНУ, “Рання діагностика і ко-
рекція психомоторики в дітей із відхиленнями в пси-
хофізичному розвитку” (науковий керівник д.пед.н.,
професор Байкіна Н.Г.).

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – вивчити особливості мовно-

го розвитку у грі зі слабозорими дітьми та розробити
модель і методику формування мови в процесі ігро-
вої діяльності.

Для досягнення  цієї мети були запропоновані
такі завдання:

1) Методологічно й теоретично обґрунтувати
актуальність і значимість проблеми корекції мовного
розвитку в процесі ігрової діяльності в слабозорих дітей.

2) Формувати пізнавальну активність та інте-
рес до занять ігрової діяльності.

3)  Розробити модель і методику формування
мовного розвитку в процесі ігрової діяльності в сла-
бозорих дітей у віці 5-6, 6-7 років.

Об’єкт дослідження – процес розвитку мови
в слабозорих дітей із затримкою мовного розвитку у
віці 5-6, 6-7 років.

Предмет дослідження – особливості розвит-
ку мови в процесі ігрової діяльності зі слабозорими
дітьми із затримкою мовного розвитку.

Для вирішення поставлених завдань були вико-
ристані такі методи: ретроспективний аналіз літерату-
ри (праці вітчизняних і зарубіжних авторів у галузі філо-
софії, психології, педагогіки, дефектології і фізіології з
проблеми дослідження); теоретичний аналіз пробле-
ми ігрової діяльності й обґрунтування експеримен-
тальних ігор, модифікована модель спостереження
емоційних стосунків в ігровій діяльності і сформова-
ності рівня розвитку ігрових взаємовідношень слабо-
зорих дітей, анкетування педагогів і вихователів, харак-
теристика ігрової діяльності, моделювання ігрових
відношень в експериментальній групі.

Дослідження були проведені в спеціальному
дошкільному закладі № 36 м. Запоріжжя у 2005-2007
рр. У дослідженні брали участь 2 групи дітей у віці 5-
6, 6-7 років. 1-а експериментальна, в яку входили 5
хлопчиків і 5 дівчаток з порушенням зору і затрим-
кою мовного розвитку.  2-га контрольна: 5 здорових
хлопчиків і 5 здорових дівчаток. Усього 20 дітей.

Результати дослідження.
Формування дитини, як члена суспільства,

проблема її подальшої соціалізації вимагають визна-
чення умов і можливостей впливу на розвиток соц-
іально значимих якостей і способів взаємодії. Грою
та ігровими вправами, найдоступнішими дошкільни-
кам, самостійною, емоційною, творчою і колектив-
ною діяльністю, в процесі якої відбувається засвоєн-
ня ними соціального досвіду дорослих, і створюється
зона найближчого розвитку.

Ігри сприяють орієнтуванню дітей у соціаль-
них відношеннях. Гра робить доступним для створен-
ня дитини весь спектр відношень у суспільстві – осо-
бисті, правові, виробничі, і найповніше розкриває
своєрідність міжособистісних  стосунків, що дово-
дить їх значимість у їх формуванні.

Дані офтальмологічного обстеження показали
велику різноманітність клінічних форм порушення зору
в слабозорих дітей. Різні аномалії рефракції відмічались
у 25,5% дітей,  атрофія зорового нерва у 7%, глаукома у
4,5%, катаракта та афазія у 21% дітей, співдружня косо-
окість із різним ступенем вираженості дисбінокулярної
амбліопії у 42%. У деяких дітей крім основного захво-
рювання органа зору відмічались порушення окорухо-
вих функцій, а також звуження поля зору.
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На підставі проведених досліджень нами була
створена модель мовного розвитку в слабозорих дітей
у процесі ігрової діяльності. У моделі визначені ос-
новні, типові характеристики взаємовідносин у групі.
Поетапне збільшення учасників у групі дозволяє вда-
ло поєднувати дітей у грі відповідно з їх можливостя-
ми до контактів і виконання рольових та ігрових дій.
При цьому нами були розроблені і прокласифіковані
мовні ігри для слабозорих дітей. Мова  виконує дві
основні функції – засобу спілкування та знаряддя
мислення. У зв’язку із цим нами були запропоновані
в експериментальній групі ігри: на подолання пору-
шень постави, на розвиток координації рук і ніг, на
розвиток просторового орієнтування, на розвиток
рівноваги, які включають вправи на збереження рівно-
ваги, на розвиток бінокулярного зору, для розвитку
окорухового апарату, для розвитку рухових якостей:
швидкості, витривалості, сили, спритності, стрибу-
чості, гнучкості, на розвиток слухового орієнтуван-
ня, на розвиток рухово-дотикових відчуттів.

Варто вказати, що всі ці ігри поєднувались із
віршами, загадками і пісеньками:

1. Вовки сплять? Сплять, сплять. Бджілки
сплять? Сплять, сплять. Пташки сплять? Сплять,
сплять. Всі, всі сплять, сплять.

2. Зайчику пострибай, Сіренький пострибай,
пострибай, пострибай, пострибай, пострибай.

3. Що за звір зимою холодною, ходить у лісі
голодний?

4. Сонечко, сонечко. Подивися у віконечко.
Дивиться сонечко у віконечко. Ми заплещемо в до-
лонечки.

5. Дорогі дітки! Лист я Вам пишу. Частіше мити
ручки Вас я прошу.

Поетапне збільшення учасників у групі дозво-
ляє найвдаліше поєднувати дітей у грі відповідно до їх
можливостей до контактів і виконання рольових та ігро-
вих дій. Дана модель дозволяє подати методику залу-
чення дітей  у групові взаємодії на основі формуван-
ня у них необхідних якостей лідерства, підпорядкування,
прийняття правил поступки та уміння рахуватися з
інтересами інших дітей, що входять у групу. Необхідно
було сформувати в ігрових відношеннях пізнавальні
ланки соціальних норм, тобто уміння слабозорих дітей
виділити за допомогою мови способи міжособистіс-
ної взаємодії в контактах з оточенням і спрямованості
на прийняття. На основі вибраної методики нами були
розроблені мовні ігри, у зміст яких закладались сю-
жетні лінії, що програмують поетапний характер взає-
мовідносин із виносом їх за межі ігрової взаємодії.

У корекційно-педагогічній роботі з дітьми рух-
ливі ігри пропонували в такій послідовності:

1. Розвиток просторової орієнтації.
2. Розвиток зорового сприйняття.
3. Розвиток слуху.
4. Подолання перешкод.
Для дітей зі косоокістю, що сходиться, викори-

стали мовні ігри, в яких погляд спрямований вгору,
вдалину; з косоокістю, що розходиться, - ігри зі спря-
муванням погляду вниз і близько:

- прокачування м’яча у ворота, навколо кеглів,
навколо кубів, скочування м’яча із похилої дошки, заки-
дання м’яча у відерце, ямку, відбивання м’яча об підло-
гу, прокотити м’яч назад, відштовхнути м’яч від себе,
прокотити м’яч навколо себе ( не зрушуючи з місця),
“буцати м’яч” (ходьба рачки), провести м’яч ногою,
кидання і ловля м’яча (один одному), підкидання м’яча
вгору і ловля самостійно (з оплесками), кидання об стінку
і ловля м’яча, який відкочується, передача м’яча над
головою (в колоні, сидячи, стоячи), гра з м’ячем через
сітку, закотити м’яч на гірку. Варто відмітити, що спря-
мування погляду вгору і вдалину – сприяє дивергенції,
тому на заняттях із дітьми, які страждають косоокістю,
що сходиться, підбирали вправи, пов’язані із спряму-
ванням погляду вгору і вдалину.

Крім того, слабозорим дітям експерименталь-
ної групи пропонували пальчикові ігри: На лужок
прийшли зайчата, ведмежата, борсучата, жабенята і
єнот. Приходь і ти дружок (Загинання пальців у кула-
чок у ритмі потішки. При перерахуванні тварин заги-
нати пальці на обох руках по черзі).

Для розвитку рухово-кінестетичного зворот-
ного зв’язку пропонували такі вправи:

1. Потрушування верхньої і нижньої губи, роз-
правляння щік (піднімання їх від зубної арки);

2. Опускання і піднімання нижньої щелепи.
3. Розташування язика над нижніми і верхніми

різцями. При цьому проводили заняття з удоскона-
лення артикулярно-сенсорних схем:

- двогубна: губи пасивно змикаються, утриму-
ються в такому стані. Увага дитини фіксується на
зімкнутих губах, потім дули губи, розриваючи контакт;

- губно-зубна: вказівними пальцями лівої руки
піднімали верхню губу дитини, оголюючи верхні
зуби, вказівним пальцем правої руки піднімають ниж-
ню губу до рівня верхніх різців і просять дитину дути;

- язиково-зубна: язик розміщували та  утриму-
вали між зубами;

- язиково-альвеолярна: кінчик язика притиска-
ли та утримували біля альвеолярного відростка, ди-
тину просили дути, розриваючи контакт;

- язиково-піднебінна: голову дитина закидає на-
зад, задня частина язика піднімається до твердого підне-
біння. При цьому просили виробляти рухи кашляння,
фіксуючи її увагу на відчуттях язика і піднебіння.

Разом із тим, для корекції мовного розвитку в
слабозорих дітей застосовували ігри та ігрові вправи,
де переважали вправи зі складами над артикуляцій-
ними, підбираючи серію складів, які вимагали по-
слідовної зміни різних артикуляційних рухів.

Потрібно сказати, що в процесі експерименту
народні пальчикові ігри складають основу корекції
порушень точної моторики. Це важливо у викорис-
танні ізольованих рухів кожного пальця.

Ігри та вправи з пальчиками під музику про-
понували слабозорим дітям експериментальної гру-
пи. Це дозволяло ексцентрувати внутрішню напру-
женість тонких рухів пальців рук, підсилити внутрішні
позитивні процеси, спрямовані на видужання. Спец-
іально підібрана музика дозволяла змінити рухи паль-
чиків і надати їм упевненості.
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Висновки
Новизна і спеціальна значимість дослідження

визначалась методологічним рівнем вирішення пробле-
ми, що забезпечує наукову базу розробки психолого-
педагогічних основ формування мовного розвитку в
слабозорих дітей у віці 5-6, 6-7 років і моделі організації
та розвитку мовних функцій засобами ігри.  Констату-
ючий експеримент показав відставання цих показників
у групі слабозорих дітей, які виявлялись на всій системі
мовного розвитку і на оволодінні іграми – основним
видом діяльності цього вікового періоду. Усе це визна-
чило необхідність виконання формуючого експеримен-
ту. У зв’язку з цим нами була розроблена модель по-
етапного формування мовного розвитку на основі ігор,
яка дозволила визначити методику формування групо-
вих об’єднань у процесі ігор і була спрямована на їх
соціальні та особистісні якості і можливості.

Результати  дослідження  показали ефективність
розробленої моделі в умовах ігор та її коригуючі можли-
вості у формуванні мовного розвитку слабозорих дітей.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем формування
мовного розвитку в слабозорих дітей засобами ігор.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ У ВІДКРИТОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ

“ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД”

Борисюк М. В., Можейко І. П.
Донецький державний інститут здоров’я,

 фізичного виховання і спорту

Анотація. Розглянуто питання організації рекреаційної діяль-
ності на відкритому акціонерному товаристві “Харцизький
трубний завод”. Визначено основні напрями рекреаційних за-
нять та засоби оздоровлення різних вікових груп працівників,
що займаються в оздоровчому центрі підприємства. Рекреац-
ійна робота ґрунтується на загальноприйнятих сучасних
новітніх методиках оздоровчої спрямованості з максимальним
використанням матеріально-технічної бази підприємства.
Ключові слова: фізична рекреація, оздоровча фізична куль-
тура, оздоровчий центр, види рекреації, засоби рекреації.
Аннотация. Борисюк М.В., Можейко И.П. Особенности орга-
низации рекреационной деятельности в открытом акционер-
ном обществе «Харцызский трубный завод». Рассмотрены
вопросы организации рекреационной деятельности на Хар-
цызском трубном заводе. Определены основные направления
рекреационных занятий и средства оздоровления для разных
возрастных групп занимающихся. Рекреационная работа ос-
новывается на общепринятых современных новейших мето-
диках оздоровительной направленности с максимальным ис-
пользованием материально-технической базы предприятия.
Ключевые слова: физическая рекреация, оздоровительная
физическая культура, оздоровительный центр, виды рекреа-
ции, средства оздоровления
Annotation. Borissyuk M.V., Mojeyko I.P.  Separate of the
recreation activity on the Open Sharehold Society «Charzusk’s
Chimney Plant». The questions of organization recreational
activity at the Charzusk’s Chimney Plant are inspected in the
article. The main ways of recreational classes are derminated
and means of healthy for different groups. Recreational work is
based on the standard modern newest techniques of an improving
orientation with maximal use of material base of the enterprise.
Key words: physical recreation, healthy physical culture, healthy
range, kinds of recreation, means of health.

Вступ.
Демографічні й соціологічні дослідження

свідчать про те, що населення багатьох країн світу з
кожним роком стає “старішим”. Очікується, що в
середині ХХІ ст. більшу половину населення склада-
тимуть люди так званого пенсійного віку, а на одного
працівника припадатимуть два пенсіонери [3]. У зв’яз-
ку з цим, саме зараз треба приділяти значну увагу
фізичній рекреації для забезпечення оптимального
рухового режиму осіб зрілого, старшого та похилого
віку. Організована в умовах індивідуального підходу
до вибору засобів оздоровчої фізичної культури та
інтенсивності фізичного навантаження оптимальна
рухова активність сприяє ефективній профілактиці
різноманітних захворювань, у тому числі й профес-
ійних, збільшенню тривалості життя, підвищенню
розумової й фізичної працездатності тощо [1, 3 – 5].

Робота виконана за планом НДР Донецького
державного інституту здоров’я, фізичного вихован-
ня і спорту.

Формулювання мети роботи.
Мета роботи – проаналізувати особливості

організації рекреаційної діяльності на оздоровчій базі
Харцизького трубного заводу.



220

Результати дослідження.
Невід’ємним компонентом організації трудово-

го режиму працівників ВАТ “Харцизького трубного
заводу” (ХТЗ) є фізкультурно-оздоровча робота. Уже
понад 25 років на цьому підприємстві діють оздоровчі
центри, основними завданнями яких є: зміцнення здо-
ров’я та підтримка рівня фізичної працездатності роб-
ітників і пенсіонерів, зняття виробничої втоми, ство-
рення умов для активного відпочинку тощо.

Одним з основних моментів упровадження
фізкультурно-оздоровчої роботи на ВАТ “ХТЗ” по-
служила виробнича гімнастика на робочих місцях.
Так, у 80-ті роки ХХ ст. на цьому підприємстві робіт-
никам з метою підвищення працездатності та оптим-
ізації рухового режиму пропонували вступну гімна-
стику, фізкультурну паузу, оздоровчо-профілактичну
гімнастику та мікропаузи. Однак, в основних цехах
упровадження виробничої гімнастики в процес праці
було неможливим через важкі умови самої праці
(відсутність відповідних місць для занять оздоровчою
гімнастикою, запиленість приміщень, загазованість,
шум). На підставі рекомендацій науково-дослідної
лабораторії Донецького державного медичного
інституту, яка працювала на заводі з 1987 по 1988 рр.
та досліджувала питання ефективності проведення
виробничої гімнастики, на підприємстві було ство-
рено оздоровчі центри при цехах для проведення
фізкультурно-оздоровчої роботи в неробочий час.

Загалом, у становленні сучасної структурної
організації рекреаційної діяльності на ВАТ “ХТЗ”
можна виділити три етапи:

- І-й етап (1976 – 1987 рр.) – на підприємстві
відділом охорони праці було запропоновано та впро-
ваджено виробничу гімнастику.

- ІІ-й етап (1988 – 1991 рр.) – на ХТЗ починає
функціонувати цех здоров’я із структурними підроз-
ділами – заводський оздоровчий центр та оздоровчі
центри при основних заводських цехах.

- ІІІ-й етап (з 1992 р. й дотепер) – на заводі зас-
новано цех оздоровлення та трудової реабілітації.

Сучасну структурну організацію рекреаційної
діяльності на ХТЗ показано на схемі (рис. 1).

Як видно з рис.1, цех оздоровлення та трудової
реабілітації здійснює роботу на дільницях оздоров-
лення, реабілітації, “Профілакторії” та в поліклініці
ВАТ “ХТЗ.”

Оздоровчі центри прилягають до виробничих
ділянок цехів та обладнані сучасною тренажерною
технікою, спортивним інвентарем, оздоровчими тех-
нологічними засобами, саунами, мінібасейнами,
більярдними, кафедрою гідротерапії.

Оздоровча робота ведеться в тісному контакті
з лікарем заводської поліклініки, цеховими терапев-
тами та безпосередньо під керівництвом лікаря цеху
оздоровлення та трудової реабілітації. Заняття з оздо-
ровчої фізичної культури проводять кваліфіковані
штатні фізкультурні працівники із залученням, у разі
необхідності, медичного персоналу.

Цеховий терапевт на підставі щорічного проф-
ілактичного огляду та аналізу стану працівників ВАТ
“ХТЗ” направляє останніх до оздоровчих дільниць
певного напряму роботи.

Робота в цеху оздоровлення та трудової реаб-
ілітації проводиться за трьома напрямами:

1. фізкультурно-оздоровчому (дільниця оздо-
ровлення): групи оздоровчої аеробіки, фітнес -, кар-
діогрупи, групи загальної фізичної підготовки, групи
атлетичної гімнастики;

2. оздоровчо-профілактичному (дільниця оз-
доровлення): групи здоров’я І – го та ІІ – го рівня
фізичної підготовки, групи оздоровчо-суглобної
гімнастики, групи, де працівники займаються гімна-
стикою з елементами хатха-йога, Пілатес, дихальною
гімнастикою;

3. лікувально-фізкультурному (дільниця тру-
дової реабілітації, дільниця оздоровлення): групи ліку-
вальної фізичної культури.

Фізкультурно-оздоровча робота спрямована на
збереження стійкої фізичної та професійної працез-
датності, підтримку певного рівня здоров’я, поліпшен-

Рис. 1. Структурна організація рекреаційної діяльності на ВАТ “Харцизький трубний завод”.
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ня емоційного тонусу та фізичний розвиток праців-
ників без відхилень в стані здоров’я, “практично здо-
рових”. Ця робота проводиться з працівниками віком
20 – 45 років за стандартними методиками та з викори-
станням сучасних засобів фізичної рекреації (степ-
платформ, фітболів, масажних фітболів, еспандерів,
бодібарів, слайд-платформ тощо). Заняття проводять-
ся 3-4 рази на тиждень. З метою зміцнення серцево-
судинної та дихально-транспортувальної систем і вит-
ривалості проводяться заняття в спеціалізованій залі
на кардіотренажерах (бігові доріжки, орбітреки, вело-
треки, степери, райдери тощо) та в тренажерному залі.

Оздоровчо-профілактичний напрям роботи
спрямований на покращення стану здоров’я праців-
ників із незначними відхиленнями у здоров’ї та на
профілактику початкових стадій захворювань різної
етіології. Для зняття втоми після трудової діяльності
та фізкультурно-оздоровчих занять додатково вико-
ристовуються процедури гідромасажу (душ Шарко,
циркулярний, дощовий та висхідний). Використання
душу Шарко дозволяє зняти напруження з працюю-
чих м’язів, знизити запалювальні процеси у волокнах
м’язів, прискорити процес відновлення після окис-
лювальних змін та процес відновлення загальної пра-
цездатності. Циркуляційний та контрастний душі за-
безпечують зняття нервового стресу, зміцнення
імунітету та збільшення адаптивних можливостей
організму тих, хто займається.

Значна увага на ВАТ “ХТЗ” приділяється без-
посередньо реабілітаційній роботі. Так, серед 637
підприємств та організацій Донецької області, неза-
лежно від форми власності та підпорядкування, ВАТ
“Харцизький трубний завод” у 2006 р. посів І-е місце
за показником забезпечення місць праці інвалідів та
проведення для них реабілітаційних заходів. Так, на
дільниці трудової реабілітації цеху оздоровлення та
трудової реабілітації працює біля 200 працівників з
обмеженими фізичними можливостями. Вони на 100%
забезпечують потреби підприємства в спецодязі. [2].

Реабілітаційна діяльність на цьому заводі
здійснюється за такими напрямами:

1) професійна реабілітація (пошив інвалідами
спецодягу для працівників ВАТ “ХТЗ”);

2) медична реабілітація (надання інвалідам ча-
стково безкоштовної медичної допомоги через пол-
іклініку заводу, отримання консультацій фахівців,
профілактичні заходи на дільниці “Профілакторій”,
санаторно-курортне лікування);

3) лікувально-фізкультурний напрям оздоров-
лення (групові та індивідуальні фізкультурно-оздо-
ровчі заняття на базі цеху оздоровлення та трудової
реабілітації).

Вибір засобів фізичної культури та дозування
навантаження здійснюється під керівництвом лікаря
цеху оздоровлення та трудової реабілітації разом з
лікарем поліклініки та лікарями-фахівцями.

При плануванні будь-якої рекреаційної діяль-
ності тренери-інструктори індивідуально знайомлять-
ся з рівнем здоров’я працівників. Відповідно до щом-
ісячних та  щорічних аналізів  захворювання

працівників заводу формуються групи для занять оз-
доровчою фізичною культурою з урахуванням ста-
ну здоров’я, рівня фізичної підготовки, інтересів та
потреб тих, хто займається. Постійно діють всі види
лікарського та педагогічного контролю.

Висновки.
Рекреаційна робота на ВАТ “ХТЗ” ґрунтуєть-

ся на загальноприйнятих сучасних новітніх методи-
ках оздоровчої спрямованості з максимальним вико-
ристанням матеріально-технічної бази підприємства.

Передбачається провести подальші досліджен-
ня щодо вивчення впливу фізкультурно-оздоровчих
занять на рівень фізичного стану працівників різного
віку, що займаються у фізкультурно-оздоровчих та
лікувальних групах на базі цеху оздоровлення та фізич-
ної реабілітації ВАТ”ХТЗ”.
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК СКЛАДОВА
ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Васічкина О.В., Смоляр В.О.
Загальноосвітня школа спортивного
профілю № 10, м. Донецька

Анотація. У статті розглянуті актуальні напрямки форму-
вання життєвої компетентності у молоді засобами сприйнят-
тя цінностей здорового засобу життя як особисто важливих
в умовах загальноосвітньої школи. Зображені інноваційні
шляхи оздоровлення школярів. Показано шляхи узгодження
діяльності різних ланок навчально-виховного процесу. Пред-
ставлена організація постійно діючої системи валеологічно-
го контролю.  Розроблена система профілактики захворю-
вань учнів та їх оздоровлення.
Ключові слова: життєва компетентність учнів, здоровий засіб
життя, рухлива активність, самоосвіта, самовиховання, са-
мопідготовка.
Аннотация. Васичкина Е.В., Смоляр В.А. Здоровый способ жиз-
ни как составляющая жизненной компетентности учащихся. В
статье показаны актуальные направления формирования жиз-
ненной компетентности у молодежи средствами восприятия цен-
ностей здорового способа жизни как личностно важных в усло-
виях общеобразовательной школы. Показаны инновационные пути
оздоровления учащихся.  Показаны пути согласования деятель-
ности разных звеньев учебно-воспитательного процесса. Пред-
ставленная организация постоянно действующей системы вале-
ологического контроля.  Разработана система профилактики
заболеваний учеников и их оздоровление.
Ключевые слова: жизненная компетентность учащихся, здо-
ровый способ жизни, двигательная активность, самообразо-
вание, самовоспитание, самоподготовка.
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Annotation. Vasichkina E.V., Smolyar V. Healthy way of living
as a constituent part of vital competence of the pupils. This
article emphasizes actual directions of formation of vital
competence of the young people by way of perception the
importance healthy way of living values in the conditions of
the secondary school. Innovational ways of protection of the
health of the pupils are shown there. Ways of the coordination
of activity of different parts of teaching and educational process
are shown. The submitted organization of permanent system
valeological the control. The system of preventive maintenance
of diseases of pupils and their improvement is developed.
Key words: vita l competence of the pupils, healthy way of
living, active way of living, self education, self training.

Вступ.
Педагогічні проблеми соціалізації молоді тісно

пов’язані з негативними соціально-економічними
факторами. Нехтування власним життям у представ-
ників молодого покоління є причиною самогубства,
алкогольних отруєнь та інших трагічних випадків. До
негативних явищ у суспільстві належить злочинність
серед неповнолітніх. Лише за останні 10 років підлітко-
ва злочинність зросла у 1,4 рази. З кожним роком
зростає кількість підлітків із діагнозом - хронічний ал-
коголізм, наркоманія, токсикоманія. Не можна не
відзначити також , що викликає тривогу стан здоро-
в’я школярів. От же, тема запропонованого дослід-
ження гостра та вкрай актуальна.

Робота виконана у відповідності до плану роботи
загальноосвітньої школи спортивного профілю № 10.

Формулювання цілей роботи.
Завданнями даної статті є : а)визначити теоре-

тичні та методичні засади щодо формування здоро-
вого способу життя як складової життєвої компетен-
тності учнів; б) визначити шляхи формування
здорового способу життя в умовах загальноосвітньої
школи на базі ДЗОШ І –ІІІ ступенів № 10.

Результати дослідження.
Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№ 10 є навчальним закладом з багатими традиціями,
які пов’язані зі здоровим способом життя. Вона задо-
вольняє потреби дітей в отриманні глибоких знань з
основ наук та вихованню гармонійно розвинених,
фізично загартованих, психологічно стійких грома-
дян України. Школа прагне до виховання установок
особистості на самоосвіту, самовиховання, творче
становлення до діяльності, розвиває критичність мис-
лення, гуманістичне ставлення до людей і природи.

Враховуючи стан здоров’я учнів їх інтелекту-
альний та культурний рівень, педагогічний колектив
вирішив звернутись до проблеми “Здоровий спосіб
життя”. Чому разом із знанням інтегралів і формул
діти отримують невротичні, психосоматичні захво-
рювання, зміни в опорно-руховому апараті, серце-
во-судинній системі?

Із зазначеного вище зрозуміло, що у зв’язку з
цим психічна саморегуляція повинна носити гідне
місце у нашому житті, допомагати виховати в собі
позитивне мислення, позитивні риси характеру і поз-
бутися негативного, навчитися керувати своїми емо-
ціями, необхідно навчити людей спілкуватися так, щоб
вони не створювали ситуацій, які можуть стати при-
чиною захворювань.

Для реалізації цієї мети склали слідуючи пріо-
ритети:
- виробити негативне ставлення до шкідливих звичок;
- формувати чуття самоповаги;
- виховувати гуманність і моральність;
- навчити об’єктивному ставленню до невдач;
- підняти рейтинг фізичної культури;
- вчитися, як корисно проводити вільний час; мис-
тецтву спілкування;

- навчити між особистісним відносинам та гуманно-
му спілкуванню в родині.

Як же ми реалізуємо складену програму?
Серед форм - бесіди “Алкоголь та паління”,

“Палити - шкодити здоров’ю”, рольова гра “Це не-
безпечно? Дуже!!!”. На  виховні години та на
батьківські збори запрошувались медичні працівни-
ки та психологи.

Кожній людині, незалежно від віку, котра пост-
ійно займається інтенсивною розумовою працею
(яким і є навчання в школі) фізичні навантаження та-
кож необхідні, як повітря та їжа. Тому особливу увагу
приділяємо відвідуванню учнями уроків з фізкульту-
ри. 85% учнів додатково відвідують спортивні секції.

“Через здоров’я до відродження нації - це гас-
ло нашої школи”. Ми бажаємо, щоб з наших учнів
виросли різносторонні, гармонійно розвинуті люди,
тому багато уваги приділяємо їх духовному зросту.

Для того, щоб наші діти росли здоровими і
міцними необхідно виховувати підростаюче поколі-
ння фізично і духовно розвинутими. Школяр пови-
нен стати не тільки освіченою та культурною люди-
ною, але й сильним, спритним, витривалим.

Що ж треба для того, щоб вирости здоровою
та діяльною людиною? Перш за все слід виховувати в
себе вміння правильно організовувати свій день. Зав-
дання це не важке, але потребує свідомого відношен-
ня до нього та наполегливості. Що означає правиль-
но організовувати свій день? І яке це має значення
для здоров’я?

Правильно організувати день – це означає до-
держуватися режиму. А правильний режим дня – це
такий розпорядок життя, запобігає перевтомленню,
забезпечує гарну працездатність, зміцнює здоров’я
та одночасно дозволяє успішно виконувати всі зав-
дання і гарно відпочивати.

Серед школярів зустрічаються діти, які вчать-
ся на “добре” та “відмінно”, багато уваги приділяють
заняттям, а часу на спорт, прогулянки та інші розваги
у них немає. Є школярі, котрі вчаться посередньо,
нічого не встигають зробити, спати лягають пізно і в
школу приходять в’ялі, не висипаються. Але є й такі,
які гарно вчаться, встигають займатися улюбленою
справою, допомагати батькам в домашніх справах,
погуляти, вчасно лягти спати і на другий день до шко-
ли приходять бадьорими та життєрадісними. Чому ж
так відбувається? Все залежить від розпорядку, за я
ким школяр живе. Підставою для успіху служить су-
воре дотримання режиму дня. При дотриманні пра-
вильного режиму дня у дітей, виробляється звичка
займатись, грати, спати та їсти у визначений час.
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 Звичка – це ланцюг умовних рефлексів; якщо
рефлекси закріпилися, то діяльність організму про-
тікає легше, швидше, та правильніше. Тому необхід-
но виховувати у себе звички, але тільки правильні,
такі, котрі б допомагали працювати і жити. Звичка
лягати і вставати в одні й ті ж години дуже корисна
для організму, тому що це сприяє швидкому заси-
панню та швидкому пробудженню. Приймання їжі у
визначені години визиває появу апетиту та виділення
травного соку саме в ті часи, що підвищує засвоєння
приймаємої їжі. Регулярні прогулянки та ігри на свіжо-
му повітрі виробляє звичку гуляти саме в ці години,
що благотворно позначається на настрої та самопо-
чутті. Усе це разом взяте сприяє зміцненню здоров’я.
Окрім того, якщо діти суворо дотримуються розпо-
рядку дня, то це сприяє вихованню дисциплінова-
ності, акуратності та почуття відповідальності.

Основним принципом раціональної побудо-
ви режиму дня є чергування різних видів діяльності
та відпочинку, їх правильне дозування у часі з ураху-
ванням віку та стану здоров’я.

Дослідженнями нашого чудового вченого,
основоположника фізіології І.М. Сєченова було вста-
новлено, що самим ефективним засобом для усу-
нення втоми, відновлення сил, отже, підвищення пра-
цездатності є так званий активний відпочинок, коли
людина знаходиться не у спокої, а змінює характер
своєї діяльності, наприклад від розумової праці пере-
ходить до фізичної. У подальшому дослідженні най-
видатніших фізіологів було доведено, що різноманітні
вправи та фізична праця виявляються кращими сти-
муляторами для розумової праці.

Чому ж, змінюючи один вид праці іншим,
можливо відпочивати?

Розумова праця викликала певні враження,
котрі, як сигнали, спрямовувалися на одну й ту ж гру-
пу клітин кори головного мозку. Працездатність цих
клітин була вичерпана, вони втомились. Інші ж зони
кори в цей час відпочивали. А зараз вони стали пра-
цюючими центрами, здобувши потік сигналів вже
іншого характеру. Перша група клітин тепер відпо-
чиває та відбудовує свою працездатність. Тому більш
вірно у праці чергувати різнохарактерні предмети.

Як же правильно організувати дозвілля дітей,
щоб воно служило гарним відпочинком, укріплюва-
ло здоров’я, виховувало корисні звички та сприяло
загальному розвитку дітей?

Насамперед не весь вільний час треба відводи-
ти для розваг. Намагайтесь захопити дитину активним
відпочинком, вмілим поєднанням розваг з оздоров-
чими заходами. На допомогу прийдуть рухливі ігри.

Гра – це перше проявлення активної діяльності
дитини, яка служить для нього засобом пізнання на-
вколишнього світу. У грі діти поглиблюють та закріп-
люють свої уяви про дійсність. Граючі, дитина отри-
мує дуже багато життєво необхідних рухливих
навичок у ходінні, бігу, стрибках, метанні та ін. Ігрові
рухи проробляються цілеспрямовано і мають вели-
кий емоційний вплив на кожного. Вони виявляють
дуже сильну загальну фізіологічну дію на організм

дітей, як маленьких, так і великих, гарно зміцнюючи
їх нервово-м’язову систему, поліпшуючи дихання,
кровообіг, травлення, та підвищуючи обмін речовин.

Участь у правильно організованих іграх роз-
виває у дітей вольові якості, творчу ініціативу, винах-
ідливість, відчуття товариства. Дитина стає дисциплі-
нованою, у неї виховується самовладання, вміння
стримувати свої егоїстичні пориви. У колективних
іграх у дітей стають більш розвинутими організа-
торські здібності і наполегливість у досягненні мети,
відповідальність перед товаришами за свої дії.

Таким чином, рухливі ігри, особливо на свіжо-
му повітрі, виявляються кращою формою проведен-
ня дозвілля, гарним активним відпочинком після на-
вчання та гарним засобом для покращення розвитку
та здоров’я дітей.

Поряд з рухливими іграми усім дітям корисно
по можливості кожного дня займатись спортивними
розвагами на свіжому повітрі: зимою кататися на сан-
чатах, ковзанах, лижах, а літом плавати, кататися на
човні, велосипеді. Ці розваги відрізняються від спорту
тим, що не ставлять своєю метою отримати визначні
досягнення, як при участі у змаганнях. Вони виявля-
ються відмінним активним відпочинком та гарним за-
собом для розвитку дітей та зміцненню їх здоров’я.

Одним з найбільш корисних занять у години
дозвілля виявляється фізична праця. В шкільні роки
дитина повинна виконувати, звичайно, посильну для
нього фізичну працю на свіжому повітрі: чистити
доріжки від снігу, копати та прополювати грядки на
городі, носити воду та надавати допомогу батькам у
домашньому господарстві (мести підлогу, мити по-
суд, купляти продукти).

Фізична праця має виключно велике виховне
значення для дітей. Вона виробляє цілий ряд дуже
цінних звичок у праці, гарно готує дітей до майбут-
ньої праці на виробництві, сприяє серйозному підхо-
ду до вибору професії та формуванню свідомого відно-
шення до праці. Саме тому дотримання режиму праці
та відпочинку так необхідні нашому організму.

Що означає правильно організувати свою пра-
цю? Це насамперед визначити тривалість занять, пра-
вильно поєднувати різні за характером види діяль-
ності та періоди праці та відпочинку і, на кінець,
потурбуватися про те щоб навколишня обстановка
була придатною та зручною до праці.

Але не треба забувати і про правильну органі-
зацію учбової праці. Річ не тільки у тому, що в процесі
учбової діяльності діти отримують нові знання, корисні
звички, котрі роблять їх у майбутньому освіченими
людьми, а ще й у тому, що розумова праця – необхід-
на умова правильного розвитку людини. Як наполег-
ливі спортивні  тренування розвивають силу,
спритність, швидкість, так систематичні учбові занят-
тя удосконалюють функції центральної нервової сис-
теми. Вони розвивають увагу та пам’ять, вчать логіч-
но мислити, орієнтуватися у нових наукових даних, яких
так багато в наш час, правильно вибирати та оцінюва-
ти факти, швидко знаходити потрібні рішення, розви-
вають високу розумову працездатність. В історії роз-
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витку науки та мистецтва багато прикладів, коли вели-
ка обдарованість чи мабуть геніальність тільки в по-
єднанні з високою працездатністю та вмінням систе-
матично працювати дозволяли досягнути вершин –
робити наукові відкриття, творити шедеври.

З усього вище висловленого слідує висновок:
дотримування основних положень режиму дня до-
поможе дітям правильно організувати заняття, відпо-
чинок та працю, більш доцільно і разом з тим еко-
номно витрачати час, домогтися гарних успіхів у
навчанні та зміцнити здоров’я.

Правильно побудований режим є основа доб-
рого розвитку та виховання дитини, запорукою його
здоров’я.

Завдання «Школи культури здоров’я»
- Забезпечення прав дитини на збереження і укріп-
лення здоров’я шляхом втілення в життя школи відпо-
відних педагогічних, медико-профілактичних,
гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, спортивно-
масових технологій.

- Розробка і реалізація уявлень про СУТНІСТЬ здо-
ров’я, пошук моделей його вивчення, спостережен-
ня і методи оцінки особистості.

- Моделювання розвивального соціально-психологі-
чного простору життєдіяльності комплексу задля
максимально широкого пропагування здорового
способу життя.

- Розробка і апробація технології особистісно - орієн-
тованого навчально-реабілітаційного процесу.

- Втілення нового підходу з позицій самостверджен-
ня особистості, особистісного спрямування вихов-
ного процесу з урахуванням фізичних можливос-
тей на спрямованості на здоровий спосіб життя.

- Формування факторів здорового середовища про-
живання (гігієна).

- Гігієнічний моніторинг.
- Осмислення цінностей життя і здоров’я, формуван-
ня еколого-валеологічного світогляду особистості.

- Створення широкої мережі секцій, гуртків, клубів і
студій для розвитку здібностей і нахилів учнів.

- Всебічна психологічна та медична діагностика на-
хилів, здібностей, уподобань і здоров’я учителів і
учнів.

- Професійна орієнтація випускників через організа-
цію профільного навчання.

- Розробка і апробація програм зміцнення здоров’я
вихованців через індивідуальне здоров’я (елементи
систем і методик П.Іванова, М.Єфіменка, козацько-
лицарського загартування та інші).

- Реалізація завдань
- Оволодіння системними валеологічними знаннями.
- Прищеплення навичок здорового способу життя.
- Формування валеологічної свідомості.
- Створення психолого-профілактичної програми

“Школа здоров’я”.
- Навчання дітей протистояти нездоровим вадам.

Прогрес людства визначається його духовним,
інтелектуальним і фізичним потенціалом.

Для збереження і розвитку духовного, інтелек-
туального і фізичного потенціалу людство протягом

всього періоду існування формує відповідні соціальні
інститути.

Інтелектуальний потенціал зберігається і роз-
вивається системою освіти і виховання, наукою.

Фізичний потенціал формують фізичне вихо-
вання і спорт, система охорони здоров’я, система
реабілітаційних заходів тощо.

Одним із критеріїв будь-якого потенціалу люди-
ни є її здоров’я. Воно - найвища соціальна цінність, ос-
новні умови виконання людиною своїх біологічних, соц-
іальних функцій, фундамент самореалізації особистості.

Прийнято виокремлювати три рівні здоров’я.
По-перше, біологічний - фізичне здоров’я,

яке передбачає удосконалення саморегуляції орган-
ізму, покращення процесів функціонування і як ре-
зультат - оптимальну адаптацію організму до умов
побуту, праці, що змінюється, та впливу зовнішньо-
го середовища.

По-друге, соціальний - або здоров’я як міра соц-
іальної активності людини, усвідомлення цінності життя.

По-третє, психологічний - подолання хвороби.
Існує дві стратегії досягнення підтримання здо-

ров’я населення:
· По перше, через лікування хворих.
· По-друге, шляхом збереження здоров’я прак-

тично здорової людини.
 Час показав неможливість за допомогою пер-

шої стратегії досягти бажаного. Отже, очевидно, що
для досягнення здоров’я населення все більше пере-
вагу слід віддати другій стратегії - охороні здоров’я
практично здорових людей, пропагуванню концепції
здорового способу життя.

Центром такої діяльності має стати “Школа здо-
ров’я”.

Висновки:
1. Узгодження діяльності різних ланок навчаль-

но-виховного процесу.
2. Організація постійно діючої системи валео-

логічного контролю, що передбачає:
- валеологічний аналіз навчальних занять з основних
наук;

- заведення на кожного учня школи “Картки обліку
динаміки здоров’я та здійснення його корекції ”;

- комплексне періодичне обстеження здоров’я учнів.
3. Профілактика захворювань учнів та їх оздо-

ровлення:
- визначення дітей в класах, які потребують цілеспря-
мованого фізичного і психологічного оздоровлення;

- введення лікувальної фізкультури, формування з
учнів, які мають відхилення у здоров’ї, спецгруп,
припинення практики звільнення дітей від уроків
фізкультури;

- встановлення обов’язкових 3 годин на тиждень для
занять фізичною культурою;

- запровадження “Години здоров’я” з метою психо-
емоційного розвантаження вихованців, а також обо-
в’язкове заняття плаванням і обов’язкову годину
фізкультури на свіжому повітрі круглорічна;

- організація гарячого харчування вихованців, з мак-
симальним насиченням овоче-фруктових блюд;
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- розгортання кваліфікованої ефективної навчально-
реабілітаційної роботи серед учнівської молоді, спря-
мованої на профілактику алкоголізму, наркоманії,
токсикоманії, пропаганди здорового способу життя.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем здорово-
го способу життя як складової життєвої компетент-
ності учнів.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ У ХІРУРГІЇ ТОВСТОЇ КИШКИ В

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ

Васькін К.Є.
Відкритий міжнародний університет розвитку

людини «Україна»

Анотація. У статті розглядається найважливіша роль фізич-
ної реабілітації в хірургії товстої кишки. Приведено клініко-
фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної
реабілітації в післяопераційний період. Визначено показан-
ня та протипоказання до призначення засобів і методів фізич-
ної реабілітації. Розглянуто подальші перспективи розвитку
фізичної реабілітації хірургічних хворих, які перенесли ко-
лектомію.
Ключові слова: хірургія товстої кишки, колектомія, післяо-
пераційний період, фізична реабілітація, фізичні вправи.
Аннотация. Васькин К.Е. Целесообразность применения физи-
ческой реабилитации в хирургии толстой кишки в послеопера-
ционном периоде. В статье рассматривается важнейшая роль
физической реабилитации в хирургии толстой кишки. Приве-
дено клинико-физиологическое обоснование применения
средств физической реабилитации в послеоперационный пери-
од. Определены показания и противопоказания к назначению
средств и методов физической реабилитации. Рассмотрены даль-
нейшие перспективы развития физической реабилитации хи-
рургических больных, которые перенесли колэктомию.
Ключевые слова: хирургия толстой кишки, колэктомия, пос-
леоперационный период, физическая реабилитация, физи-
ческие упражнения.
Annotation. Vaskin K.E. Expediency of physical rehabilitation's
application in surgery of intestinum crassum in the postoperative
period. The major role of physical rehabilitation in surgery of
intestinum crassum is considered in this article. The clinical and
physiological substantiation of use of physical rehabilitation means
in the postoperative period is given in the article. Indications and
contra-indications are determined to the prescription of means
and methods of physical rehabilitation. The further prospects of
development of physical rehabilitation of the surgical patients
which have suffered from colectomy are considered here.
Key words: surgery of intestinum crassum, colectomy,
postoperative period, physical rehabilitation, physical exercises.

Вступ.
Хірургічні захворювання товстої кишки та по-

дальша фізична реабілітація таких хворих на даний
час лишаються найменш вивченим розділом гастро-
ентерології [1].

Хірургічні втручання на органах черевної по-
рожнини, а зокрема операції, направлені на видалення
товстої кишки приводять до суттєвих розладів в організмі
хворого, обумовлені як самим захворюванням, так і
порушеннями в організмі, які пов’язані з оперативним
втручанням, а саме лапаротомією, наркозом та гіпокі-
незією [10]. До таких хірургічних хвороб, що вимагають
видалення товстої кишки, відносять кишкові нориці, за-
ворот кишок, захворювання, які пов'язані з дивертику-
лами, ішемічний коліт, псевдомембранозний коліт, не-
специфічний виразковий коліт і хвороба Крона, кишкова
непрохідність, поліпи та новоутворення (аденоматозні
поліпи) товстої кишки та ін.

На сучасному етапі розвитку хірургії у віднов-
ному лікуванні хворих переважає хірургічна корек-
ція та медикаментозна терапія. Недостатня увага при-
діляється природним та фізичним методам лікування
[5,6,7,9]. З давніх часів відомо про позитивний вплив
рухової діяльності на організм взагалі. Тому лікуван-
ня таких хворих повинно відбуватися в комплексній
взаємодії хірургічної корекції, медикаментозної те-
рапії та засобів фізичної реабілітації.

В хірургічній практиці ще не набула широкого
застосування комплексна фізична реабілітація для
хворих, які перенесли колектомію [5]. В хірургічних
центрах переважно застосовують лише окремі мето-
ди реабілітації, які використовують завдяки особис-
тому досвіду лікарів. Однак для повного відновного
лікування необхідне комплексне поетапне застосо-
вування методів фізичної реабілітації.

Указане зумовлює необхідність розгляду про-
блеми застосування фізичної реабілітації для хворих,
які перенесли колектомію.

Робота виконана у відповідності до плану НДР
Відкритого міжнародного університета розвитку
людини «Україна».

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – довести доцільність зас-

тосування засобів фізичної реабілітації для хворих,
які перенесли колектомію.

Завдання дослідження:
1. Узагальнити теоретичні основи й досвід ви-

користання фізичної реабілітації у хірургічних хворих,
прооперованих з приводу видалення товстої кишки.

2. Обґрунтувати вплив засобів фізичної реабі-
літації на організм хірургічних хворих, які перенесли
колектомію.

Методи дослідження: теоретичний аналіз літе-
ратурних джерел з проблеми фізичної реабілітації хірург-
ічних хворих з приводу видалення товстої кишки.

Результати дослідження.
Щоб зрозуміти доцільність впливу засобів

фізичної реабілітації на організм хворих, які перенес-
ли колектомію, треба знати: 1) загальні ускладнення,
які можуть виникати й розвиватися в органах та сис-
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темах у зв'язку з операцією; 2) спеціальні, які пов'я-
зані з відсутністю видаленого органа, а саме товстої
кишки, адже фізична реабілітація сприяє зниженню
негативних післяопераційних наслідків.

Внаслідок оперативного втручання та подаль-
шої гіподинамії спостерігається недостатність поста-
чання тканин киснем – гіпоксія [10]. Вона позначаєть-
ся на діяльності всіх органів і тканин, але раніш усього
на ЦНС, особливо чуттєвої до кисневого голодуван-
ня. До найбільш яскравих проявів відноситься задиш-
ка, невеликий ціаноз шкірних покривів, особливо
помітний на губах, кінчику носа і кінцівках. Усі ці по-
рушення можуть мати місце при загальному задов-
ільному стані хворого.

Внаслідок гіпокінезії спостерігається знижена
засвоюваність вітамінів. Наслідком цих порушень є
погіршення процесів регенерації тканин, імунобіо-
логічних властивостей організму. Зміни, що спостер-
ігаються, приводять до зниження опору організму,
роблять хворих більш сприйнятливими до інфекції -
грипової, ГРЗ, ангіни. Розвиток загального захворю-
вання може привести до загноювальних процесів в
області післяопераційної рани як зовні, так і усере-
дині черевної порожнини, викликати розбіжність швів,
перитоніт та інші ускладнення [4, 5, 10].

У ЦНС спостерігається перевага гальмових
процесів і порушення рівноваги між процесами збуд-
ження і гальмування. Змінюється діяльність органів
кровообігу: знижується ударний і хвилинний об'єм
серця; сповільнюється швидкість кровообігу, незва-
жаючи на помірну тахікардію, що розвивається, змен-
шується маса циркулюючої крові, підвищується її
в'язкість, змінюється час згортання крові [10].

Після операції больові відчуття по ходу опера-
ційного розрізу на черевній стінці ускладнюють по-
дих. Основний дихальний м'яз - діафрагмальний - ча-
стково, а іноді і цілком, виключається з акта подиху,
особливо на боці операції. Різко знижується глибина
подиху, зменшується життєвий об'єм легень, пору-
шується легенева вентиляція, особливо в нижніх час-
тках легень. Болі і токсична дія наркотичних речовин
можуть викликати спазм дрібних і середніх бронхів.
Знижується перистальтика і функція війкового епіте-
лію дрібних і середніх бронхів, що може порушити
рефлекс їхнього самоочищення, тобто дренажну
функцію, привести до скупчення мокротиння, заку-
порці нею бронхів та розвитку ателектазів і пневмонії.
При цьому значно погіршується газообмін між леге-
нями і кров'ю.

Крім того, характерним для таких хворих є по-
рушення постави. Звичайно ці хворі мають типовий
вигляд: тулуб злегка нахилений уперед, голова і плечі
опущені, живіт підтримують руками, щоб зменшити
хворобливість в операційній області під час рухів.
Така постава затруднює діяльність дихальної і серце-
во-судинної системи.

Колектомія є трудомісткою операцією, що ча-
сто кровоточить, і шокуючою, тому що торкається
важливих рефлексогенних зон [7]. Гемостаз вимагає
особливої уваги: потрібно пам'ятати, що при повній

колектомії, зробленої в найкращих умовах, утрата
крові досягає 600-700 мл, а при розширеній колек-
томії ця кількість доходить до 1800-2000 мл [2].

Під час операції щогодини губиться близько
1000 мл води, до якої приєднується велика втрата елек-
тролітів, що неминуче при будь-якій травмі очеревин-
ної порожнини, і про це не можна забувати ні під час
операції, ні після неї - у післяопераційному періоді [7].

Крім загальних ускладнень через особливі
умови патологічного фону, при якому виконується
втручання, нових топографічних відносин і, особли-
во, морфофункціональних змін дистальної частини
товстої кишки, повна колектомія в післяопераційний
період може бути відповідальна за ускладнення, до
деякої міри спеціального характеру.

Інфекційні ускладнення виявляються різним
чином, в залежності від типу виконаної колектомії. В
усіх випадках з великими відшаруваннями існує ри-
зик септичної засівби ретроперитонеальної кліткови-
ни, особливо небезпечної при повній колектомії з
приводу гнійного, геморагічного або некрозуючого
ректоколіту.

Усунення дигестивного резервуару веде до
збільшення числа випорожнень; стілець стає рідким
через зменшення абсорбції води, і коли це порушен-
ня не коригується, з'являються серйозні і навіть не-
зворотні електролітичні розлади [7].

Незважаючи на просторість екзерезу, повна
колектомія не веде до значних порушень харчування,
хоча 15 % здатності кишкової абсорбції - представ-
лені товстою кишкою - відсутні. Людина може про-
жити в майже нормальних умовах без товстої кишки,
навіть без товстої і прямої кишок, але адаптація до
но-вого положення триває місяцями і навіть роками.

Виходячи з вищевикладеного, провідним фак-
тором профілактики можливих ускладнень і найш-
видшої ліквідації наслідків перенесеної операції є за-
соби фізичної реабілітації, а саме: лікувальна фізична
культура, лікувальний масаж, фізіотерапія, механо-
терапія, працетерапія [3,4,5,8].

Лікувальна фізична культура (ЛФК) сприяє
відновленню порушених операцією органів і систем,
утворенню тимчасових компенсацій, протидіє атрофії
м'язів[3, 4]. ЛФК зменшує негативний вплив вимуше-
ного спокою, підвищує тонус і активізує тонус орган-
ізму, мобілізує його захисні і компенсаторні реакції,
попереджує ускладнення, відновлює і розширює фун-
кціональні можливості організму, наближує і функці-
ональне одужання, скорочує термін лікування.

Засоби, форми й методика ЛФК залежать від
загального стану хворого, змісту і обсягу хірургічно-
го втручання, перебігу післяопераційного періоду, на-
явності супутніх захворювань, віку хворого, рухового
режиму, періоду реабілітації і періоду застосування
фізичних вправ. У хворих, які перенесли колектомію
розрізняють наступні періоди: І період — ранній після-
операційний, триває 3-5 днів; II період — пізній після-
операційний, продовжується до виписки хворого з
лікарні; III період — віддалений післяопераційний, три-
ває до відновлення працездатності пацієнта [4, 5].
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Завданням лікувальної фізичної культури у
ранньому післяопераційному періоді є: профілакти-
ка ускладнень (застійна пневмонія, ателектаз, атонія
кишечнику, тромбози, емболії і т.д. ); поліпшення
діяльності серцево-судинної і дихальної системи; пол-
іпшення психоемоційного стану хворого; профілак-
тика спайкового процесу; формування еластичного,
рухливого рубця. Протипоказання для застосування
ЛФК, окрім загальних, такі: важкий стан хворого,
різкий біль в операційній рані, небезпека відновлен-
ня кровотечі, наявність недренованих абсцесів у че-
ревній порожнині, перитоніт, порушення ритму сер-
цевої  діяльності ,  гостра  серцево-судинна
недостатність.

Завдання ЛФК у пізньому післяопераційному
періоді: поліпшення діяльності серцево-судинної і
дихальної систем, процесів обміну і регенерації тка-
нин; поліпшення функції органів травлення; зміцнен-
ня м'язів живота; формування рухомого післяопера-
ційного рубця; підготовка організму до фізичних
навантажень, що поступово збільшуються.

Головними завданнями ЛФК у віддаленому
післяопераційному періоді є: ліквідація залишкових
явищ після операцій і нормалізація функції органів трав-
лення; адаптація серцево-судинної і дихальної систем
до помірно зростаючого фізичного навантаження й
подальшого тренування; поліпшення загального фун-
кціонального стану; підготовка хворого до наванта-
жень побутового характеру. Також ЛФК застосову-
ють для відновлення функції оперованої кишки й
травневої системи в цілому, зміцнення м'язів тулуба і
живота, відновлення працездатності пацієнта.

Головною особливістю, яка виділяє ЛФК від усіх
інших методів лікування, є свідома і активна участь хво-
рого у процесі лікування фізичними вправами. Хво-
рий, який знає для чого потрібно застосовувати фізичні
вправи (мету), свідомо виконує призначені рухи, інко-
ли зусиллям волі змушує себе перебороти просто
лінощі чи неприємні відчуття, що можуть виникнути в
процесі виконання вправ. При застосуванні всіх інших
методів лікування хворий є відносно пасивним, а укол,
операція, фізіотерапевтичні процедури, масаж і т. ін.
лікувальні дії виконує медичний персонал [4].

Висновки
Застосування фізичної реабілітації для хворих,

які перенесли оперативне втручання з приводу вида-
лення товстої кишки є необхідною складовою части-
ною відновного лікування.

За допомогою комплексної фізичної та медич-
ної реабілітації можливо домогтися значних покра-
щень, що можуть сприяти скороченню етапів ліку-
вання, профілактиці післяопераційних ускладнень,
поліпшенні загального стану хворого.

В даний час існує необхідність у вдосконаленні
сучасних реабілітаційних програм для хворих, які пе-
ренесли колектомію на етапах лікування (лікарняний,
амбулаторно-поліклінічний, санаторно-курортний).
Подальші дослідження повинні будуватися на комп-
лексному застосуванні засобів та методів лікуваль-
ної фізичної культури, масажу та фізіотерапії.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ОСІБ З НАБУТИМИ КОНТРАКТУРАМИ

Герцик А. М.
Львівський державний університет

фізичної культури

Анотація. У статті подано короткий аналіз окремих аспектів
реабілітації осіб з набутими контрактурами, розглянуто ме-
тод тестування суглоба «кінцевим відчуттям». Необхідною
умовою для початку фізичної реабілітації є встановлення
лікарем виду контрактури за локалізацією первинних змін.
Ця класифікація допомагає фахівцю фізичної реабілітації
отримати інформацію для створення індивідуальної програ-
ми реабілітації, основою якої є застосування фізичних вправ.
Ключові слова: фізична реабілітація, контрактура, міжнарод-
ний досвід, обстеження.
Аннотация. Герцик А.М. Отдельные аспекты физической реа-
билитации лиц с приобретенными контрактурами. В статье
приводится короткий анализ отдельных аспектов реабилита-
ции лиц с приобретенными контрактурами, рассмотрен ме-
тод тестирования суглоба «конечным ощущением». Необхо-
димым условием для начала физической реабилитации является
установление врачом вида контрактуры по локализации пер-
вичных изменений. Эта классификация помогает специалис-
ту физической реабилитации получить информацию для со-
здания индивидуальной программы реабилитации, основой
которой являются применения физических упражнений.
Ключевые слова: физическая реабилитации, контрактура,
международный опыт, обследование.
Annotation. Gertsik A.M. Separate aspects of physical rehabilitation
of persons with acquired contracture. Brief analysis of separate
aspects of physical rehabilitation of persons with acquired
contractures is presented in this article. The method of testing
“end feel” is revealed. Necessary condition for the beginning a
physical aftertreatment is the establishment the doctor of a kind
of a rigor contraction on localization of initial changes. This
classification helps the expert of a physical aftertreatment to
receive the information for building the individual program of an
aftertreatment which basis are applications of physical exercises.
Key words: physical rehabilitation, contracture, international
experience, assessment.
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Вступ.
Контрактурою називають обмеження нор-

мальної амплітуди руху у суглобі. Таке обмеження
переважно є зумовленим механічними перешкода-
ми, які виникли в межах суглоба, або навколосугло-
бовими патологічними змінами у шкірі, фасціях, зв’яз-
ках, сухожиллях [1].

У сучасній медичній література пропонуєть-
ся декілька класифікацій контрактур. Зокрема, розг-
лядають природжені та набуті контрактури, які за по-
ходженням  поділяють на  післятравматичні ,
післяопікові, післяіммобілізаційні, анталгічні [1-4].

Найбільш поширеними є набуті контрактури,
що виникають внаслідок травм (внутрішньосуглобо-
вих переломів, пошкодження зв'язок та капсули), за-
пальних та дистрофічних процесів у суглобі, тривалої
іммобілізації, оперативних втручань на суглобах, ура-
жень прилеглих тканин.

Набуті контрактури спричиняють відносне
вкорочення кінцівок та значні рухові дисфункції. Зок-
рема, це порушення функції ходи і необхідність ко-
ристуватися паличкою або милицями (при контрак-
турах нижніх кінцівок), труднощі у самодогляді та
самообслуговуванні (при контрактурах верхніх
кінцівок). У важких випадках може виникнути трива-
ла непрацездатність, або інвалідність.

Більшість контрактур лікують консервативни-
ми методами. При цьому велика відповідальність
падає на фахівців фізичної реабілітації, оскільки фізич-
на вправа є головним засобом відновлення нормаль-
ної амплітуди рухів. Водночас питання ліквідації (роз-
робки) контрактур у фаховій літературі висвітлені
побіжно, або взагалі не згадуються [1,5-7]. Переваж-
но автори обмежуються рекомендацією поєднувати
фізичні вправи з фізіотерапією при консервативно-
му лікуванні. Лише поодинокі фахівці подають ок-
ремі загальні рекомендації щодо застосування фізич-
них вправ. Так Олекса А.П. (2006) вказує на
необхідність участі самого пацієнта у розробці кон-
трактур і пропонує застосовувати активні вправи в
межах безболісної амплітуди замість грубих пасив-
них рухів. При цьому автор майже не аналізує особ-
ливостей розробки окремих видів контрактур [1].

Таким чином, питання розробки контрактур
залишається теоретичною та практичною пробле-
мою сучасної фізичної реабілітації і потребує подаль-
шого опрацювання.

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 “Фізич-
на реабілітація неповносправних осіб з руховими
дисфункціями” (керівники теми: проф. В.М. Шевага,
доц. А.С. Вовканич).

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження є окреслення ок-

ремих особливостей реабілітації осіб з набутими кон-
трактурами.

Результати дослідження
Аналіз фахової літератури та наш досвід

свідчать, що завдання повного та швидкого віднов-

лення осіб з набутими контрактурами повинно вирі-
шуватись у тісній співпраці лікаря та фахівця фізич-
ної реабілітації. На першого із них покладено відпов-
ідальність за призначення та координацію всіх
терапевтичних заходів, а на другого припадає левова
частка часу роботи з пацієнтом.

На нашу думку, одним із важливих питань у
співпраці лікаря та реабілітолога є відповідна діаг-
ностика контрактур. Таку діагностику виконує лікар
на основі анамнезу, клінічних та рентгенологічних
даних [1].

Для реабілітолога, який складає та виконує
програми фізичної реабілітації, важливо отримати
від лікаря точну вихідну інформацію щодо структу-
ри, яка спричиняє обмеження руху. У цьому допо-
магає класифікація контрактур за локалізацією пер-
винних змін, згідно якої виділяють такі основні види
контрактур:

- міогенна – виникає внаслідок ураження м’я-
зової тканини;

- артрогенна – внаслідок ураження суглоба;
- дерматогенна – внаслідок рубцювання шкіри;
- десмогенна – внаслідок рубцювання зв’язок,

фасцій, апоневрозів;
- тендогенна – внаслідок зрощення сухожилля

з його піхвою;
- неврогенна – внаслідок порушень діяльності

нервової системи [1-4].
Досвід показує, що складною проблемою є

розробка поєднаних контрактур. Прикладом таких
контрактур є міоартрогенні, дермо-десмо-міогенні.
У цих випадках рух обмежується кількома різними
структурами, але вплив цих структур на обмеження
не є пропорційним і може мінятись навіть протягом
одного заняття з пацієнтом.

Іншим важливим аспектом є те, що на прак-
тиці лікарі часто обмежуються лише визначенням
контрактури за походженням (післятравматична,
післяіммобілізаційна). Як наслідок, реабілітолог не от-
римує достатньо інформації про причину зупинки
руху, виникають труднощі у складанні реабілітацій-
ної програми та затягується час розробки. Збільшен-
ня періоду розробки може спричинити перехід од-
ного виду контрактури у інший.  У
нефункціонуючому суглобі виникають вторинні
зміни. Тривала анталгічна контрактура може перей-
ти у міогенну, десмогенну, а згодом у артрогенну.
Контрактура, яка на початку свого розвитку завжди є
однопричинною, стає поліпричинною [1-3].

Ключовим питанням для ефективної розроб-
ки ми вважаємо чітку локалізацію структури, яка у
конкретний момент є причиною обмеження – обме-
жуючого чинника. Саме на відновлення її рухливості
реабілітологу необхідно звернути основну увагу.
Зміна обмежуючого чинника повинна стати підста-
вою для негайної корекції реабілітаційної програми.

Для уточнення обмежуючого чинника ми ви-
користовуємо тестування «кінцевого відчуття» у суг-
лобі за методом англійського фахівця з реабілітації
Д.Сиріакса [8,9].
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Насамперед, необхідно декілька разів повільно
виконати пасивний рух по зростаючій амплітуді. При
цьому реабілітолог звертає увагу на амплітуду руху
у кожному напрямі, силу болю, спричинену рухом,
та свої відчуття у кінці амплітуди після прикладення
невеликого зусилля. Саме цю останню характеристи-
ку і називають «кінцевим відчуттям» (end feel). Д.Си-
ріакс описав три нормальних та п’ять патологічних
кінцевих відчуттів.

Перше нормальне кінцеве відчуття називаєть-
ся «кістка до кістки» і характеризується як тверде і
безболісне, наприклад, розгинання ліктя. Друге на-
зивається «стискання м’яких тканин». Його прикла-
дом є згинання в коліні. Третє нормальне кінцеве
відчуття називається «розтяг м’яких тканин». При-
кладом може бути ротація плеча.

Згідно Д.Сиріаксу, патологічні кінцеві відчут-
тя виникають при передчасній зупинці руху в суглобі
і можуть бути описаними таким чином:

1. Спазм м’яза: м’яз рефлекторно зупиняє рух
через сильний біль.

2. Капсульне: подібне до нормального відчут-
тя розтягу м’яких тканин, але виникає значно раніше,
відчуття віддачі відсутнє.

3. Кістка до кістки: подібне до нормального,
але виникає раніше.

4. Пружинистий блок: виникає ефект віддачі
при найбільшій амплітуді.

5. Порожнє: відсутність механічної протидії,
але рух зупиняється через сильний біль.

Патологічне кінцеве відчуття «спазм м’яза» є
характерним для анталгічних контрактур. При ньому
виникає швидке рефлекторне напруження м’язів-ан-
тагоністів, яке реабілітолог легко може пропальпува-
ти. Пальпація допомагає диференціювати міогенну
контрактуру, при якій зростання тонусу м’язів-анта-
гоністів та опору рухові відбувається повільно.

Капсульне патологічне кінцеве відчуття вини-
кає при потовщеній капсулі і найчастіше є ознакою
артрогенної контрактури. Реабілітологу слід пам’я-
тати, що потовщена капсула обмежує рухливість суг-
лоба у різних напрямках. При десмогенній контрак-
турі також виникає капсулярне відчуття, але рух є
обмежений переважно в одному напрямку.

Патологічне відчуття «кістка до кістки» вини-
кає при деформаціях суглобових поверхонь внаслі-
док остеоартритів, або внутрішньосуглобових пере-
ломів, і є ознакою таких артрогенних контрактур, які
практично не піддаються розробці.

«Пружинистий блок» з’являється, коли поміж
суглобові поверхні потрапляє частина хряща, кістки
або розірваного меніска.

«Порожнє» патологічне кінцеве відчуття мож-
на спостерігати при гострих артритах, періартритах,
пухлинах. Очевидно, що розробку у таких станах не
проводять.

Наш досвід свідчить, що при обстеженні
пацієнтів методом «кінцевого відчуття» з післятрав-
матичними та післяіммобілізаційними контрактура-
ми, як правило, не виникає особливих труднощів із

визначенням обмежуючого фактора.
Ми пропонуємо таку послідовність дій реабі-

літолога при обстеженні амплітуди руху:
1. Візуальна оцінка обсягу активного руху у суглобі.
2. Візуальна оцінка обсягу пасивного руху у суглобі.
3. Вимірювання амплітуди руху гоніометром.
4. Тестування пасивним рухом, визначення «кінце-
вого відчуття», пальпація

5. Локалізація структури, що зупиняє рух (визначен-
ня обмежуючого чинника).

6. Вибір засобів та методів реабілітації.
Висновки.
Фізична реабілітація є невід’ємною складовою

лікувального процесу осіб з набутими контрактура-
ми. У сучасній фаховій літературі проблемі розробки
набутих контрактур приділяється недостатньо уваги.

Необхідною умовою для початку фізичної ре-
абілітації ми вважаємо встановлення лікарем виду
контрактури за локалізацією первинних змін. Ця кла-
сифікація допомагає фахівцю фізичної реабілітації
отримати інформацію для створення індивідуальної
програми реабілітації, основою якої є застосування
фізичних вправ.

Для більш точної локалізації структури, яка у
конкретний момент спричиняє обмеження руху (об-
межуючого чинника), ми рекомендуємо використо-
вувати тестування «кінцевого відчуття» у суглобі за
методом англійського фахівця з реабілітації Д.Сирі-
акса. Це простий та інформативний метод, який до-
помагає фізичному реабілітологу здійснювати опе-
ративний і поточний контроль за  перебігом
реабілітації та ефективно коригувати реабілітаційну
програму.

Запропонований варіант обстеження суглобів
за допомогою «кінцевого відчуття» у жодному разі
не заміняє клінічну та рентгенологічну діагностику
контрактур, що виконує лікар, а лише доповнює її.

Перспективу подальших досліджень ми ба-
чимо у створенні програм фізичної реабілітації для
розробки окремих видів контрактур.
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Аннотация. Рассматриваются современные и исторически
сложившиеся взгляды и подходы к пониманию проблем здо-
ровья человека. Предлагается системный поход к реализа-
ции технологий оздоровления через понимание причинно-
следственных связей состояний организма и окружающей
среды, намечены основные направления в реализации кон-
цептуальных положений антропоэтики.
Ключевые слова: здоровье, человек, природа, система, гар-
мония, антропоэтика, концепция.
Анотація. Гетман В.О., Новицький Ю.В. Концептуальні поло-
ження антропоетики здоров’я. Розглядаються сучасні та ті, що
склалися історично погляди та підходи до розуміння проблем
здоров’я людини. Пропонується системний підхід до реалізації
технологій оздоровлення через розуміння причинно-наслідко-
вих зв’язків станів організму та намічені основні напрямки в
реалізації концептуальних положень антропоетики.
Ключові слова: здоров’я, людина, природа, система, гармо-
нія, антропоетика, концепція.
Annotation. Getman V.A., Novitskij Y.V. Conceptual points of
health anthropoethics. Modern and historical points of views to
human health understanding are being examined. New system-
defined approach to realization of recovery technology, by
considering cause-and-effect relation of organism conditions, is
being offered. Basic directions in realization of anthropoetics
conceptual points are outlined.
Key words: health, human, nature, system, harmony,
anthropoethics, concept.

Введение.
Вопросы здоровья, безусловно, являются для

человека главными и нередко жизненно важными.
Данное положение не ставилось под сомнение мыс-
лителями прошлого и особенно актуально в наше
время, так как - здоровье является тем богатством,
которое дано Природой и может быть человеком
растрачено впустую или с пользой. Большое количе-
ство исследований посвящено вопросам здоровья.
Дано более 200 определений понятия «здоровье»,
работают тысячи организаций над проблемами здо-
ровья, сотни государственных и международных про-
грамм направлены на решение проблем здоровья и
долголетия человека. По итогам анализа специаль-
ной литературы мы не можем говорить о долгожи-
тельстве как результирующем факторе здоровья, но
при этом ранняя смертность проявляет четкую зави-
симость от состояния здоровья.

Мы предлагаем к рассмотрению концептуаль-
ный подход к постановке задач оздоровления в широ-
ких рамках проблематизации существования человека.

Работа выполнена по плану НИР националь-
ного технического университета Украины «КПИ».

Формулирование целей работы.
Анализ системного взаимодействия факторов

существования человека, обуславливающих его со-
стояние здоровья.

Результаты исследования.
1. Невозможно принципиально говорить о

здоровье человека не рассматривая проблему с по-
зиций макрокосмоса, окружающей среды, Живой

Природы, не приблизившись к пониманию роли и
характера универсальных взаимодействий в окружа-
ющем мире. Здоровье есть неотьемлемая часть си-
стемной жизни живого мира, и является структур-
ным элементом  Природы .  Концептуальные
положения В.И.Вернадского о взаимодействии жи-
вого и неживого в биосфере получили полное под-
тверждение, что доказывает целостность природы –
все связано со всем.

2. Необходимо рассматривать Природу как си-
стемное выражение высших сил, а человек сам себя
поставил на высшую ступень ее проявления. И нако-
пительный результат его деятельности привел к сугу-
бо материалистическому, иждивенческому подходу во
взаимодействии с окружающим миром. Постоянные
войны и разрушения, неконтролируемые процессы
научно-технического прогресса, привели к накопле-
нию эгрегора агрессивности, отражающего мировос-
приятие с идеализацией культа силы при отсутствии
духовной настроенности. Ещё Платон утверждал, что
«древние…были лучше нас и обитали ближе к богам».
За последние столетия человек, отлученный от под-
линных знаний и ценностей, «не дожидаясь милости
от природы», сам стал на путь захватчика и разруши-
теля собственного Дома. В результате безвозвратно
потеряны сотни видов растений и животных, гармо-
низировавших жизнь Природы. Нарушение норм при-
родопользования привело к эрозии почв, отравлению
водных и воздушных ресурсов, усилению ультрафио-
летового спектра Солнца и, как результат - к росту
онкологических заболеваний, климатических анома-
лий; снижение иммунных функций организма заста-
вило обнаружить новое многообразие вирусов и их
устойчивость к созданным вакцинам;

Таким образом, результаты жизнедеятельно-
сти человека завели его в тупик, выход из которого
в формировании мотивации на позитивное мышле-
ние к системной созидательной деятельности;

3. Проблемы и отдельные вопросы здоровья
рассматриваются с разных точек зрения - с экономи-
ческих, социальных, политических, военных и мно-
гих других. Данное положение затрудняет объедине-
ние. систематизацию и направление усилий в одно
нужное русло. Только баланс внутреннего содержа-
ния человека в гармонии с внешним многообрази-
ем природы создаст состояние здоровья, выражен-
ное в динамике самоорганизации и совершенство-
вания человека.

4. Ресурсы и резервы человека как элемента
Живой Природы ограничены, но их применение по-
зволяет использовать его потенциал и возможности
по-разному. Можно резервы применять рациональ-
но, увеличивая ресурс во благо. А можно использо-
вать бездумно, живя сегодняшним днём. Продуктив-
ное долголетие вполне возможно и базируется на двух
основных позициях: первая – оно обеспечивается тем,
что получено в результате жизни предыдущих поко-
лений (наследственность, состояние среды обитания),
вторая – на том, как мы живем (использование ре-
зервов организма в среде обитания). И в этом смыс-
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ле необходимо говорить о двух основополагающих
категориях природы человека – жизни и смерти,
готовности к ним, осмысленного осознования и по-
нимания своего предназначения и ответственности
перед будущим.

Антропоэтика здоровья, сможет стать интег-
ративным валеологическим направлением, которое,
с одной стороны, объединит различные аспекты оз-
доровления, с другой – обозначить путь, в рамках
которого возможна систематизация причинно-след-
ственных факторов дисгармонии в среде обитания
человека.

В рамках существования Антропоэтика здо-
ровья это – жизнедеятельность человека, отражае-
мая в его поведении, мышлении, эмоциях, сохране-
нии и формировании культурных ценностей,
направленная на укрепление здоровья и увеличение
резервного потенциала.

О многообразии понятий
и представлений о здоровье

Понятие “здоровье” с давних пор не имело
конкретного научного определения. И в настоящее
время существуют разные подходы к его определе-
нию. Мы остановимся на рассмотрении понятия здо-
ровья в его аспектах, которые обсуждаются и анали-
зируются в ряде работ таких авторов, как – Давиденко
Д.Н., Петленко В.П., Никифоров Г.С., Апанасенко Г.Л.
и др. Большинство авторов: философов, медиков,
психологов (Ю.А. Александровский, 1976; В.Х. Ва-
силенко, 1985; В.П. Казначеев, 1975; В.В. Николаева,
1991; В.М. Воробьев, 1995) единодушны в том, что
сейчас отсутствует единое, общепринятое, научно
обоснованное понятие “здоровье индивида”.

Самое раннее из встретившихся определений
здоровья — определение Алкмеона, имеет своих сто-
ронников вплоть до сегодняшнего дня: «Здоровье
есть гармония противоположно направленных сил».
В контексте данного утверждения мы, с точки зрения
нашей позиции, рассматриваем гармонию в Антро-
поэтике здоровья, как сбалансированность внут-
ренних состояний и внешних воздействий на чело-
века в среде его обитания. Цицерон охарактеризовал
здоровье как правильное соотношение различных
душевных состояний. Стоики и эпикурейцы ценили
здоровье превыше всего, противопоставляя его эн-
тузиазму, стремлению ко всему неумеренному и
опасному. Эпикурейцы считали, что здоровье - это
полное довольство при условии полного удовлетво-
рения всех потребностей. Существуют и другие оп-
ределения: здоровье - обретение человеком своей
самости, «реализация Я», полноценная и гармонич-
ная включенность в сообщество людей.

Зрелая и здоровая личность аутентична, спон-
танна и внутренне свободна. З.Фрейд считал, что
психологически здоровый человек - это тот, кто спо-
собен согласовать принцип удовольствия с принци-
пом реальности. По утверждению К.Г.Юнга здоро-
вым может быть человек, ассимилировавший
содержание своего бессознательного и свободный
от захвата каким-либо архетипом.

В уставе Всемирной Организации Здравоох-
ранения (ВОЗ) записано, что здоровье представля-
ет собой не только отсутствие болезней и физи-
ческих  дефектов,  но состояние  полного
социального и душевного благополучия. В соответ-
ствующем томе 2-го издания Большой медицинской
энциклопедии оно определяется как состояние орга-
низма человека, когда функции всех его органов и
систем уравновешены с внешней средой и отсут-
ствуют какие-либо болезненные изменения. В осно-
ву данного определения положена категория состо-
яния здоровья, которое оценивается по трем
признакам: соматическому, социальному и личнос-
тному (Иванюшкин, 1982). Соматический – через
отсутствие телесных дефектов, совершенство само-
регуляции в организме, гармония физиологических
процессов, максимальная адаптация к окружающей
среде. Социальный – через меру трудоспособности,
социальной активности, деятельное отношение че-
ловека к обществу. Личностный признак подразуме-
вает стратегию жизни человека, степень его господ-
ства над обстоятельствами жизни.

И.А. Аршавский подчеркивает, что организм
на протяжении своего развития не находится в состо-
янии равновесия или уравновешенности с окружаю-
щей средой. Наоборот, будучи динамичной системой,
организм на протяжении развития меняет формы сво-
его взаимодействия с условиями окружающей сре-
ды. Г.Л.Апанасенко указывает, что рассматривая че-
ловека как биоэнергоинформационную систему,
характеризующуюся пирамидальным строением под-
систем, к которым относятся тело, психика и духов-
ный элемент, понятие здоровья подразумевает гармо-
ничность данной системы. Нарушения на любом
уровне отражаются на устойчивости всей системы.

Для философского рассмотрения здоровья
важно понимать, что оно отражает необходимость,
вытекающую из сущности явлений. При этом все
явления находятся в состоянии протекания и здоро-
вье и болезнь необходимо рассматривать как резуль-
тат причинно-следственных связей в обменных про-
цессах окружающего мира. В данном контексте ряд
авторов справедливо рассматривают здоровье как
динамичный процесс существования человека в до-
статочной гармонии с внутренними и внешними воз-
действиями, а болезнь, как неоптимальную форму
функционирования организма, которая, в случаях
длительной дисгармонии обменных процессов ис-
тощает адаптационные резервы или, в условиях гар-
монизации процессов, через иммунную систему
формирует новые пути накопления резервов для даль-
нейшей жизнедеятельности. Таким образом, совре-
менная медицина не занимается устранением при-
чин заболеваний и формированием здоровья через
накопление резервного и ресурсного потенциала че-
ловека.

В качестве альтернативы предыдущим подхо-
дам к исследованию проблем здоровья рассматрива-
ется системный подход, принципами которого явля-
ются: концептуальный отказ от определения здоровья
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как отсутствие болезней; выделение системных, а не
изолированных критериев здоровья, обязательное изу-
чение динамики системы, выделение зоны ближай-
шего развития, показывающей, насколько пластична
система человека при различных воздействиях, т.е. на-
сколько возможна ее самокоррекция или коррекция;
переход от выделения определенных типов систем к
индивидуальному моделированию.

И. И. Брехман подчеркивает, что здоровье - это
не отсутствие болезней, а физическая, социальная и пси-
хологическая гармония человека, через доброжелатель-
ные отношения к другим людям, к природе и себе. Он
отмечает, что здоровье человека - это способность со-
хранять соответствующую возрасту устойчивость в
условиях резких изменений количественных и каче-
ственных параметров воздействия триединого источ-
ника сенсорной, вербальной и структурной информа-
ции. Понимание здоровья как состояния равновесия,
баланса между адаптационными возможностями (по-
тенциал здоровья) человека и постоянно меняющими-
ся условиями среды предложено академиком В. П. Пет-
ленко (1997). Один из основателей валеологии Т. Ф.
Акбашев называет здоровье характеристикой запаса
жизненных сил человека, которые задаются природой
и реализуется или не реализуется человеком.

При определении понятия “здоровье” часто
возникает вопрос о его норме. При этом, само поня-
тие нормы является дискуссионным. Но, как замеча-
ет И. И. Брехман, организм никогда не находится в со-
стоянии равновесия со средой, так как в противном
случае прекратилось бы развитие, а значит, и возмож-
ность дальнейшей жизни. В. П. Петленко, критикуя
подходы к определению нормы, предлагает понимать
ее как биологический оптимум живой системы, т.е.
интервал ее оптимального функционирования, кото-
рый имеет подвижные границы, в рамках которых со-
храняется оптимальная связь со средой и согласован-
ность всех функций организма. И тогда нормальным
следует считать функционирование в пределах опти-
мума, что и будет рассматриваться как здоровье орга-
низма. И. И. Брехман, рассматривая проблему здоро-
вья, как одну из глобальных проблем человечества,
отмечает, что понятие нормы остается абстрактным
потому, что означает состояние, предшествующее за-
болеванию, а оно может быть неодинаковым у раз-
ных людей. При определении здоровья автор отходит
от относительной и противоречивой категории нор-
мы в сторону понимания здоровья с позиции каче-
ства. Он говорит о том, что проблема здоровья, как и
все глобальные проблемы, возникает в кризисной си-
туации. Н. М. Амосов обратил внимание на то, что
здоровье организма определяется своим количеством,
оценить которое можно максимальной производи-
тельностью органов при сохранении качественных
пределов их функций. Но максимальная производи-
тельность может быть достигнута за счет высоких энер-
гетических затрат и работы на выносливость, т.е. че-
рез  преодоление утомления и может иметь
отставленные во времени отрицательные последствия
для организма. Кроме того, еще не разработаны соот-

ветствующие критерии, позволяющие судить о каче-
ственных пределах функционирования различных ор-
ганов и их систем. Таким образом, такое определение
требует уточнения.

В. П. Казначеев указывает, что здоровье инди-
вида “может быть определено как динамическое со-
стояние (процесс) сохранения и развития биологи-
ческих,  физиологических и психологических
функций, оптимальной трудоспособности и социаль-
ной активности при максимальной продолжительно-
сти жизни”, как “валеологический процесс форми-
рования организма и личности”. По его мнению, в
этом определении учтена полноценность выполне-
ния основных социально-биологических функций и
жизненных целей индивида. И. И.

Итак, здоровье рассматривается как интегра-
тивная характеристика личности, охватывающая
как её внутренний мир, так и всё своеобразие взаи-
моотношений с окружением и включающая в себя
физический, психический, социальный и духовный
аспекты; как состояние равновесия и гармонии меж-
ду адаптационными возможностями человека и по-
стоянно меняющимися условиями среды. Причем,
здоровье не следует рассматривать как самоцель. Оно
является лишь средством для наиболее полной реали-
зации жизненного потенциала человека.

 Как отмечает И. И. Брехман, в условиях со-
временной научно-технической революции большое
количество причин приводят к определенной дезор-
ганизации природных основ эффективной жизни
личности, кризису эмоциональности, основными
проявлениями чего являются эмоциональная дисгар-
мония, отчужденность и незрелость чувств, ведущие
к ухудшению здоровья и заболеваниям. Большое зна-
чения для здоровья имеет установка человека на дол-
гую здоровую жизнь. “Для здоровья нужны такие
знания, которые стали бы бытием”.

Понятий здоровья человека существует доста-
точно много, но можно ли взять какое либо из них как
рабочее и универсальное для использования в виде
механизма или универсальной схемы? Однозначного
ответа нет. Здоровье человека зависит от многих фак-
торов: наследственных, социально-экономических,
экологических, деятельности системы здравоохране-
ния. Но особое место среди них занимает образ и
способ жизни личности, степень её ответственно-
сти за свою мыследеятельность и жизнедеятель-
ность и эти аспекты, наряду с многообразием других,
возможно разрешить позитивно в контексте направ-
лений обозначенных Антропоэтикой здоровья.

Выводы.
Таким образом, для понимания Антропоэти-

ки здоровья в рамках проблематики направления,
предлагаются к последующему рассмотрению тех-
нологии оздоровления в следующих аспектах:
1. философском – через осмысление в широкой рамке
основополагающих общечеловеческих ценностей;

2. культурно-историческом – через образцы, нормы,
традиции, привычки, нравы общества или соци-
альных групп;
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3. биологическом – через наследственность, физиоло-
гические механизмы, резервы и ресурсы организма;

4. социальном – через позитивные, рациональные
общественно-экономические, семейные и межлич-
ностные отношения;

5. психическом – через жизненные мотивации, эмо-
циональную сферу и душевное состояние;

6. энергоинформационном – через взаимоотноше-
ния с окружающим миром;

7. самореализации – через способ и образ жизни.
При этом к технологиям оздоровления, в пред-

ложенных аспектах, необходимо подходить систем-
но, рассматривая характер, особенности и динамику
их взаимодействия.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
здоровья человека.
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ВПЛИВ ПРЕМОРБІТНОГО ТЛА МАТЕРІ
І ПАТОЛОГІЙ ВАГІТНОСТІ
НА РОЗВИТОК ДИТЯЧОГО

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ В ПЛОДУ

Дураков С.О.
Запорізький національний університет

Анотація. Дитячий церебральний параліч (ДЦП) позначає
групу порушень розвитку рухів і положення тіла, викликаю-
чих обмеження активності, які спричинені непрогресуючим
ураженням мозку, що розвивається, плоду або дитини. При
аналізі виявлена множинна поєднана соматична й акушерсь-
ка патологія, яка відігравала важливу роль у формуванні пси-
хоневрологічної інвалідності в дітей із раннього віку. Про-
ведена робота показала значимість окремих  чинників  у
формуванні дитячого церебрального паралічу в плоду і мож-
ливість використання їх для прогнозування та ранньої діаг-
ностики уражень мозку в новонароджених.
Ключові слова: Дитячий церебральний параліч, активність,
мозок, дитина, тіло, вплив, вагітність.
Аннотация. Дураков С.А. Влияние преморбитного фона ма-
тери и патологий беременности на развитие детского цереб-
рального паралича у плода. Детский церебральный паралич
(ДЦП) обозначает группу нарушений развития движений и
положения тела, вызывающих ограничения активности, кото-

рые обусловлены непрогрессирующим поражением развива-
ющегося мозга плода или ребенка. При анализе выявленная
множественная объединенная соматическая и акушерская па-
тология, которая играла важную роль в формировании пси-
хоневрологической инвалидности у детей раннего возраста.
Проведенная работа показала значимость отдельных факто-
ров в формировании детского церебрального паралича в пло-
де и возможность использования их для прогнозирования и
ранней диагностики поражений мозга в новорожденных.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, активность,
мозг, ребенок, тело, воздействие, беременность.
Annotation. Durakov S. Influence of prenatal body of mother and
pathology of pregnancy on the development of infant cerebral
paralisis. Children cerebral paralysis (CCP) means the group of
movement development and body position breaches, caused by
non-progressive brain affection of a foetus or a child. At analysis
revealed plural joint somatic and obstetric a pathology which played
the important role in formation of psychoneurological physical
inability at children of early age. The lead work has shown the
significance of separate factors in formation of a children’s cerebral
paralysis in a fetus and an opportunity of their use for forecasting
and early diagnostics of lesions of a brain in neonatal.
Key word: child’s cerebral paralysis, activity, brain, child, body,
influence, pregnancy.

Вступ.
Термін ДЦП існує уже більше сторіччя, сама

хвороба, мабуть, існувала і без назви протягом усієї
історії людства. Описи хворих з уродженими параліча-
ми знаходять ще в працях Гіппократа, К. Галена, у тво-
рах древнього мистецтва, літератури. Але лише у XVIII-
на початку XIX століття проблема вроджених паралічів
привернула увагу дослідників. J. Cazauvielh (1827) пред-
ставив клініко-анатомічні паралелі при геміплегіях, для
позначення яких він уперше застосував термін «урод-
жений церебральний параліч». Автор також узагаль-
нив літературні дані з цього питання, які були на той
час. Уроджені рухові розлади, що виявляються двос-
тороннім ураженням рук і ніг, були вперше об’єднані
в клінічну групу P. Delpech (1830) і позначені як «за-
гальна мозкова ригідність». Однак, незважаючи на
свою довгу історію, дотепер немає єдності в поглядах
на цю проблему [1].

Поряд з узагальненим терміном  ДЦП у
клінічній практиці іноді використовується термін “хво-
роба Літтля”. Така назва була запропонована на честь
британського хірурга-ортопеда Вільяма Джона Літтля
(Wіllіam John Lіttle), що в середині ХІХ століття пер-
шим установив причинний зв’язок між ускладнен-
нями під час родів і порушеннями розумового та
фізичного розвитку дітей після народження [2]. Його
погляди були підсумовані в статті «Про вплив пато-
логічних і важких пологів, недоношеності й асфіксії
новонароджених на розумовий і фізичний стан дітей,
особливо відносно деформацій» [3].

Ним дана докладна клінічна характеристика
однієї із форм «загальної мозкової ригідності», при
якій руки уражені менше, ніж ноги. W. J. Little позна-
чив її як «генералізовану ригідність». Пізніше її стали
називати хворобою Літтла. Крім цих, випадків, що
найчастіше зустрічаються, у роботах W. J. Little зга-
дуються й інші, рідкісніші: із мінімальним уражен-
ням рук, із важким ураженням рук і ніг («спазмопа-
раліч»), із насильницькими рухами, які W. J. Little



234

також відносив у групу «генералізованої ригідності».
У неї, однак, він не включив описані ним одиничні
випадки геміплегії («геміплегічний спазмопараліч»),
а в пізніших роботах про останні практично не згаду-
вав, хоча до W. J. Little дослідники основну увагу при-
діляли саме геміпаретичній формі.

W. J. Little зосередив свої зусилля на розробці
методів ортопедичної корекції. Значною мірою інте-
рес W. J. Little до цього аспекту проблеми був обу-
мовлений його власною патологією: еквіноварусною
деформацією стопи в результаті перенесеного пол-
іомієліту. W. J. Little розробив операцію подовження
ахіллового сухожилля (тенотомію), яку йому зробив
у 1833 р. G. F. Stromeyer. Результат операції виявився
досить сприятливим, і W. J. Little вважав себе виліку-
ваним. Протягом 27 років він застосовував розроб-
лені ним операції тенотомії ахіллового сухожилля
дітям із церебральними паралічами, в яких була екв-
іноварусна деформація стоп. Його праця «Кінська
стопа» відома в усьому світі. Однак W. J. Little ро-
зумів, що при дитячих церебральних паралічах, як
правило, порушена нервово-м’язова координація,
тому хірургічне лікування може призвести до неба-
жаних наслідків і показано не всім хворим [1].

ДЦП дотепер займає одне з головних місць у
структурі захворюваності нервової системи в дітей.
Популяційні дослідження показали, що частота ДЦП
у різних країнах світу коливається від 1,5 до 2,7 на
1000 дітей, причому цей показник не має тенденції до
істотного зниження [4, 5].

B Україні частота ДЦП складає 2,4-2,5 випадків,
а в різних регіонах країни коливається від 2,3 до 4,5 на
1000 дитячого населення. Наразі понад 30 тисяч хво-
рих потребують тривалої реабілітації. У більшості
випадків патологія нервової системи є перинатально
обумовленою. Шкідливі впливи на мозок, що розви-
вається, у період вагітності, пологів і в перші роки
життя дитини призводять до різноманітних рухових
розладів. Діти з ушкодженнями в перинатальному
періоді є «групою ризику» за розвитком патології
нервової системи. Медична статистика України по-
казує, що внутрішньоутробні і родові ураження НС
новонароджених зросли з 177,9 до 209,2 на 1000 дитя-
чого населення в період 1992-1994 р. Саме ця патоло-
гія формує великий прошарок соціально і біологіч-
но дезадаптованих дітей-інвалідів. Тому проблема
профілактики, ранньої діагностики і лікування пери-
натальних уражень НС має в Україні не тільки медич-
ний, але і великий соціальний аспект [6, 7].

Дана робота пов’язана з науковою програмою
держбюджетної теми “Рання діагностика і корекція
психомоторики в дітей із відхиленнями в психофізич-
ному розвитку”, науковий керівник д.пед.н, профе-
сор, дійсний член РАМО Байкіна Н.Г.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – розробити й апробува-

ти карту обстеження та обгрунтувати ранню діагнос-
тику ДЦП.

У зв’язку з цим, у роботі були поставлені такі
завдання:

1) Узагальнити досвід консультативно-діагнос-
тичного центру ранньої соціальної реабілітації дітей-
інвалідів м. Сімферополя.

2) Розробити карту обстеження з ранньої діаг-
ностики дітей із ДЦП.

Об’єкт дослідження – діти із ДЦП у віці від 2-
х до 15-ти років.

Предмет дослідження – особливості корекції
рухової сфери в дітей із ДЦП.

Методи дослідження: психолого-педагогічні
спостереження, анкетування, узагальнення досвіду
лікаря Кримського республіканського консультатив-
но-діагностичного центру ранньої соціальної реабі-
літації дітей-інвалідів м. Сімферополя Ю.С.Башкир-
цевої, аналіз літературних джерел, тестовий контроль.

Результати дослідження.
Нами була проведена оцінка залежності роз-

витку дитячого церебрального паралічу в плоду від
преморбітного тла матері.

Преморбітним тлом матері є захворювання або
патологічні стани, на фоні яких проходить вагітність,
що загрожують самому перебігу вагітності, розвит-
ку плоду, пологам і навіть здоров’ю дитини або ма-
тері після пологів. Вони можуть стати причиною са-
мостійного переривання вагітності, передчасних
пологів, кровотеч матки, зупинки плоду в розвитку і
навіть його внутрішньоутробної смерті.

Значно ускладнюють перебіг вагітності токси-
кози, неправильне розміщення плоду, багатоводдя,
багатоплідність, а також переношена вагітність. По-
силеного контролю лікарів потребують вагітні жінки,
в яких в анамнезі були штучне (аборт) або мимовіль-
не переривання вагітності, передчасні пологи, мерт-
вонародження, безпліддя і позаматкова вагітність.

Багато захворювань ніяк не пов’язані з репро-
дуктивною функцією жінки, проте під час вагітності
є загрозою її здоров’ю і здоров’ю плоду. Серед них
виділяють такі захворювання:

· серцево-судинної системи (пороки серця,
гіпертонічна хвороба);

· крові (анемії);
· нирок (пієлонефрит, гломерулонефрит);
· органів дихання (бронхіальна астма);
· ендокринної системи (цукровий діабет);
· інфекційні захворювання (туберкульоз, вірус-

ний гепатит).
Перед проведенням дослідження нами була роз-

роблена карта обстеження, зразок якої поданий нижче:
Кримський республіканський

консультативно-діагностичний центр
ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів

м. Сімферополь
Витяг із медичної карти

Пацієнт № А5. Стать: Ч. Дата народження: 07.02.94
Антропометричні дані: зріст 149 см., вага 40 кг.
Короткий анамнез: Хлопчик від ІІ вагітності, яка пере-
бігала на тлі цукрового діабету в матері. Пологи в 36-37
тижнів шляхом кесаревого розтину. Маса 3800 гр, зріст
49 см. Спостерігається у невропатолога. Діагноз: перина-
тальна енцефалопатія. Затримка стато-моторного розвит-
ку. Ортопед: діагноз: дисплазія тазостегнових суглобів. З
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1996 р. діагноз: ураження ЦНС. Спастичний право-
сторнній геміпарез із помірним порушенням функції пра-
вих кінцівок. Оформлена інвалідність із 2000 р.
Діагноз: Основне захворювання: Дитячий церебральний
параліч, правосторонній геміпарез із помірно вираженим
порушенням рухової функції.
Директор КРКДЦРСРДІ ________ А.В.Осмоловський
                                                (підпис)
Педіатр КРКДЦРСРДІ ____________ Ю.С.Башкірцева
                                             (підпис)
МП
Не заперечую проти проведення Дураковим С.О. обсте-
жень,  анкетування і тестового контролю у моєї дитини
________  (підпис)

Нами проведене комплексне дослідження здо-
ров’я в 50 дітей із різною тяжкістю дитячого цереб-
рального паралічу, вивчена залежність перинаталь-
них уражень ЦНС в дітей від характеру і поєднаного
впливу преконцепціональних, антенатальних, інтра-
натальних чинників ризику.

Дослідження проводилося протягом 2007 р. в
Кримському Республіканському консультативно-діаг-
ностичному центрі ранньої соціальної реабілітації
дітей-інвалідів (КРКДЦРСРДІ) у м. Сімферополі.

В експерименті брало участь 50 дітей у віці від
2-х до 15 років та їхні матері, в яких у результаті впли-
ву преконцепціональних (до вагітності), антенаталь-
них (під час вагітності), інтранатальних (під час родів)
чинників ризику відбулася інвалідизація і діти мали
обмежені можливості.

Клінічне обстеження жінок-матерів включало:
оцінку медико-біологічного, акушерсько-гінекологі-
чного анамнезу, перебігу даної вагітності і пологів,
оцінку плодо-материнських чинників ризику розвит-
ку дитячого церебрального паралічу.

У ході аналітичної роботи нами виявлені такі
захворювання преморбітного тла матері: анемія, цук-
ровий діабет, міокардіодистрофія, гіпотонія, пієло-
нефрит, артеріальна гіпертензія, герпетична інфекція,
кольпит, синдром Рейно, ОРЗ, фетопатія; а також такі
патології вагітності, як: загроза переривання вагіт-
ності, токсикоз, патологічне збільшення у вазі.

При оцінці преконцепціональних чинників
ризику розвитку дитячого церебрального паралічу
вияснено, що в досліджуваній групі матерів перева-
жали: анемія (22%), захворювання нирок (14%), зах-
ворювання серцево-судинної системи (10%).

Обтяжений акушерський анамнез (дискоорди-
нація родової діяльності, низька плацентація, багато-
воддя, передчасне вилиття (і зміна кольору) навко-
лоплодних вод (безводний період),  часткове
відшарування плаценти, сідничне прилягання плоду)
спостерігалося в 78% матерів.

54% пологів були передчасними; 12% були прий-
няті шляхом кесаревого розтину. Відзначалася слабкість
родової діяльності. Застосовувалася родостимуляція.

У 6% випадків гінекологічний анамнез був об-
тяжений герпетичною інфекцією і кольпитом.

Найчастішими ускладненнями вагітності в
матерів були анемія (22%), токсикоз (30%) і загроза
переривання вагітності (44%).

Висновки.
Таким чином, при аналізі преморбітного тла

матерів, дітей із дитячим церебральним паралічем, ви-
явлена множинна поєднана соматична й акушерська
патологія, яка відігравала важливу роль у формуванні
психоневрологічної інвалідності в дітей із раннього віку.

Проведена робота показала значимість окре-
мих преконцепціональних, антенатальних та інтрана-
тальних чинників у формуванні дитячого церебраль-
ного паралічу в плоду і можливість використання їх
для прогнозування та ранньої діагностики уражень
мозку в новонароджених, диференційованих підходів
у їхньому лікуванні й реабілітації і, відповідно, - для
зниження тяжкості уражень ЦНС та інвалідизації дітей.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем впливу
преморбітного тла матері і патологій вагітності на
розвиток дитячого церебрального паралічу в плоду.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЖІНОК ДРУГОГО
ЗРІЛОГО ВІКУ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ

АСТМУ У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ

Каширін Є.В.
Львівський державний університет

фізичної культури

Анотація. У даній статі наведені функціональні особливості
дихальної системи жінок другого зрілого віку хворих на брон-
хіальну астму у період загострення, які були виявлені за допо-
могою методів антропометрі, пневмотахеометрії та функціо-
нальних проб. У хворих суттєво знижені усі показники, які
характеризують функціональний стан дихальної системи. Це
свідчить про значну обструкцію бронхів та на наявність брон-
хоспазму та про слабку рухливість грудної клітки і слабкість
дихальних м’язів.
Ключові слова: дихальна система, другий зрілий вік, бронх-
іальна астма.
Аннотация. Каширин Е.В.  Функциональные особенности ды-
хательной системы женщин второго зрелого возраста больных
бронхиальной астмой в период обострения. В данной статье
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приведены функциональные особенности дыхательной систе-
мы женщин второго зрелого возраста больных бронхиальной
астмой в период обострения, которые были обнаружены с по-
мощью методов антропометрии, пневмотахеометрии и функ-
циональных проб. В больных существенно снижены все пока-
затели, которые характеризуют функциональное состояние
дыхательной системы. Это свидетельствует о значительной
обструкции бронхов и на наличие бронхоспазмы, слабой под-
вижности грудной клетки и слабости дыхательных мышц.
Ключевые слова: дыхательная система, второй зрелый воз-
раст, бронхиальная астма.
Annotation. Kashirin E.V. The functional features of the
respiratory system of women of the second mature age of patients
by bronchial asthma in the period of sharpening. In this floor the
functional features of the respiratory system of women of the
second mature age of patients are resulted with bronchial asthma in
a period sharpening, which were found out by methods antropometry,
pneumotachometry and functional tests. In patients all parameters
which characterize a functional state of respiratory system are
essentially reduced. It testifies to appreciable obstruction of
bronchuses and on presence bronchospasms, weak motility of a
thorax and delicacy of respiratory muscles.
Keywords: respiratory system, second mature age, bronchial asthma.

Вступ.
Основа життя – дихання. Людина за добу спо-

живає: 1-1,5 кг. їжі, 2-3 літри води і 12-15 тисяч літрів
повітря. Без їжі людина може прожити 30-40 днів. Без
води людина живе 7-8 днів, а ось без повітря тільки 2-
3 хвилини. От чому повітря так катастрофічно необх-
ідне для підтримки життя, а дихання –  основа життя.

Поширеність бронхіальної астми у країнах
Центральної і Східної Європи складає в середньому
5-7%. В більшості країн цей показник варіюється від
4–6%, при цьому найвищим цей показник був у
Польщі - 12,7%, найнижчим – у Литві – 3,0% [2, 8].

В останні роки збільшується не тільки частота
прояву бронхіальної астми, але і важкість перебігу і
смертність від неї.

Бронхіальна астма – самостійне, хронічне, ре-
цидивуюче, алергічне захворювання, етіологічно по-
в’язане з дією різних алергенів, інфекційної і не інфек-
ційної природи. Обов’язковим патогенетичним
механізмом бронхіальної астми є сенсибілізація, а
основною клінічною ознакою – напад ядухи [8].

Вивчення впливу бронхіальної астми на рівень
фізичної і соціальної активності показано, що:

· більш третині пацієнтів з астмою (37 %) і Цен-
тральній і Східній Європі значно обмежені у заняттях
спортом;

· 28 % хворих мають серйозні обмеження у
виборі роботи;

· майже кожний третій пацієнт (29%) має істотні
порушення сну;

· 31 % хворих вказує на наявність виражених
обмежень у нормальній фізичній активності;

· 23 % пацієнтів з астмою скаржаться на значні
обмеження у виборі стилю життя;

· 15 % хворих значно обмежені в соціальній
активності [2, 5, 6].

На сьогодні існує чимало методик дихальної
гімнастики, масажу для хворих на бронхіальну аст-
му, однак вимагає до себе пильної уваги розробка
програм фізичної реабілітації для хворих на цю неду-

гу з урахуванням симптомів захворювання та індиві-
дуальних особливостей функціонального стану ди-
хальної системи пацієнта [1].

Робота виконана за планом НДР Львівського
державного університету фізичної культури.

Формулювання цілей роботи.
 Мета дослідження - визначити функціо-

нальні особливості дихальної системи жінок другого
зрілого віку хворих на бронхіальну астму.

Організація дослідження. Дослідження про-
водились на базі міської клінічної лікарні №1 ім. Кня-
зя Лева м. Львова у відділенні алергології. В дослід-
женні взяли участь 20 жінок у віці від 45 до 58 років з
діагнозом атопічна бронхіальна астма середнього
ступеня тяжкості, які знаходились на стаціонарному
лікуванні., діагноз був поставлений від 4 до 6 років
тому, лікарем алергологом.

Методи дослідження:
1. Аналіз та узагальнення літературних джерел.
2. Клінічні та пара клінічні методи (пальпація, антропо-
метрія, пневмотахеомотрія, функціональні проби).

3. Метод індексів.
4. Методи математичної статистики.

Результати дослідження.
Методом пальпації ми визначали резистентність

грудної клітки, наявність чи відсутність больових м’я-
зових ущільнень, при наявності, їх місце і ступінь болю.
При обстеженні була виявлена ригідна грудна клітка у
70% обстежуваних. Больові м’язові ущільнення по ко-
мірцевій ділянці були виявлені у 65,3% пацієнтів.

За допомогою пневмотаіометрії визначались
об’єм форсованого видиху за 1 секунду (ОФВ1), піко-
ва швидкість видиху (ПШВ), миттєва об’ємна
швидкість на рівнях видиху 25%, 50% та 75% ЖЄЛ
(МОШ25, МОШ50, МОШ75), які є показниками ступе-
ню обструкції бронхів, а також наявності чи відсут-
ності спазму бронхів. За результатами нашого дослі-
дження, на момент обстеження, ОФВ1 був на рівні
75,3% від норми і становив 1,831±0,6 л, ПШВ станови-
ла 4,750±1,01л/с, що складає 77,5% від належної,
МОШ25 була на рівні 57,% від належної і становила
3,115±0,98 л/с, МОШ50 становила 1,680±0,99 л/с, що
складає 43,2% від належної, МОШ75 становила
0,704±0,67 л/с, що відповідає рівню 39,6% від належ-
ної (показники норми вираховувалась за допомогою
таблиці Старшова А. М) (таблиця 1). Дані показники
відповідають значній обструкції бронхів.

Також за допомогою пнемотахєометрії вимі-
рювали життєву ємність легень (ЖЄЛ). Оскільки
ЖЄЛ є одним з важливих показників функціональ-
ного стану апарату зовнішнього дихання, то ми по-
рівнювали її з належними величинами (НЖЄЛ), тео-
ретично розрахованої для конкретного пацієнта з
урахуванням статі, віку, росту та маси тіла. Дані на-
шого обстеження показали, що середнє  ЖЄЛ дорів-
нювало 2,05±0,38 л (таблиця  3.2.1), що становить 65%
від належної, що є нижчим від норми (в нормі 100 ±
15%) і вказує на наявність бронхоспазму.

 Важливим показником функціонального ста-
ну дихальної системи є частота дихання (ЧД). Дані
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нашого обстеження показали, що ЧД дуже збільше-
на, і становила 28,9±3,9 р/хв (таблиця 1), що є відхи-
ленням від норми.

Екскурсія грудної клітки (ЕГК) – важлива фун-
кціональна величина, яка характеризується рухомість
грудної клітки. ЕГК — це різниця між обводом груд-
ної клітки при вдиху і видиху. Наші дослідження пока-
зали, що ЕГК становила 4±1,3 см (таблиця 1), що відпо-
відає нижній границі норми. Що свідчить про слабку
рухомість грудної клітки.

За результатами нашого дослідження проба
Штанге становила 24±2,35 с, що відповідає 40% від
норми (таблиця 1), а проба Генчі на рівні 37,5% і ста-
новила 15±0,89 с (таблиця 1), ці дані свідчать про низь-
кий функціональний рівень.

Також ми вираховували індекс Скібінської. Він
становив 6±0,1 балів (таблиця 1), що говорить про
незадовільний функціональний стан кардіореспіра-
торної системи.

Висновки.
У хворих на бронхіальну астму другого зріло-

го віку суттєво знижені усі показники, які характери-
зують функціональний стан дихальної системи. ПШВ
знижена на 22,5%, ОФВ1 – на 24,7%, МОШ25 – на
42,7%, МОШ50 – 56,8%на , МОШ75 – на 60,1%, що
свідчить про значну обструкцію бронхів та на на-
явність бронхоспазму, ЖЄЛ – на 35%, ЕГК на рівні
нижньої границі норми, що свідчить про слабку рух-
ливість грудної клітки та слабкість дихальних м’язів,
показники проб Штанге і Генчі зниженні відповідно
на 60% та 72,5%, ЧД збільшена на 60%.

В подальшому нами буде розроблена авторсь-
ка програма фізичної реабілітації, яка буде врахову-
вати особливості функціонального стану дихальної
системи жінок другого зрілого віку хворих на бронх-
іальну астму.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я

У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Кириченко О.В.
Донецький обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти

Анотація. У статті розглянуті теоретичні та методичні засади
формування основ культури здоров’я у дітей дошкільного віку,
визначені зміст духовного, фізичного, соціального та психіч-
ного здоров’я дітей за компонентами та напрямками форму-
вання життєвих навичок, фактори, що формують здоров’я
дитини, критерії оцінки здоров’я, функції педагогічного ко-
лективу та  напрямки моніторингу оздоровчої функції освіти
в дошкільних навчально-виховних закладах. Запропоновано
алгоритм методичного супроводу оздоровчої функції освіти
в дошкільних дитячих навчально-виховних закладах з ураху-
ванням актуальних національних завдань.
Ключові слова: культура здоров’я, ознаки здоров’я, компо-
ненти та напрямки формування життєвих навичок, діагнос-
тика та корекція фізичного виховання дітей дошкільного віку.
Аннотация. Кириченко А.В. Теоретические и методические
положения формирования основ культуры здоровья у детей
дошкольного возраста. В статье рассмотрены теоретические
и методические положения формирования основ культуры
здоровья у детей дошкольного возраста, определены содержа-
ние духовного, физического, социального и психического
здоровья детей за компонентами и направлениями формиро-
вания жизненных навыков, факторы, которые формируют здо-
ровье ребенка, критерии оценивания здоровья, функции пе-
дагогического коллектива и направления мониторинга
оздоровительной функции образования в дошкольных учеб-
но-воспитательных учреждениях. Предложен алгоритм  ме-
тодического сопровождения оздоровительной функции обра-
зования в дошкольных детских  учебно-воспитательных
учреждениях с учетом актуальных национальных задач.

Таблиця 1 
Показники функціонального стану дихальної системи, осіб другого зрілого віку,  

хворих на бронхіальну астму у стані загострення 

Функціональні показники Показник у нормі Показник у хворих Відсоток від норми 
ЖЄЛ (л) 3,15 2,05±0,38 65% 
ОФВ1 (л) 2,432 1,831±0,6 75,3 
ПШВ (л/с) 6,129 4,750±1,01 77,5 
МОШ25 (л/с) 5,436 3,115±0,98 57,3 
МОШ50 (л/с) 3,889 1,680±0,99 43,2 
МОШ75 (л/с) 1,779 0,704±0,67 39,6 

Проба Штанге (с) 60 24±2,35 40 
Проба Генчі (с) 40 15±0,89 37,5 
ЧД (р/хв) 18 28,9±3,9 160,5 
ЕКГ (см) 4 – 6  4±1,3  

Індекс Скібінської (у.о.) 30 – 60 6±0,1  
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Ключевые слова:  культура здоровья, признаки здоровья, ком-
поненты и направления формирования жизненных навыков,
диагностика и коррекция физического воспитания детей дош-
кольного возраста.
Annotation. Kirichenko A.V. Theoretical and methodical rules
of formation of culture health’s bases at children of preschool
age. In clause the theoretical and methodical rules of formation
of culture health’s bases at children of preschool age are
considered, the factors are determined the contents of spiritual,
physical, social and mental health of children behind components
and directions of vital skills formation   which form health of
the child, value’s criteria of health, function of pedagogical
collective and direction of monitoring of improving function
of education in preschool study-upbringing institutions. The
algorithm of methodical support of improving function of
education in preschool children’s study-upbringing establishments
is offered in view of urgent national tasks.
Key words: culture of health, attributes of health, components
and directions of formation of vital sk ills, diagnostics and
correction of physical education of children of preschool age.

Вступ
Здоров’я наших дітей – головне завдання щодо

формування майбутнього здоров’я української нації
та запорука сталого подальшого розвитку нашої краї-
ни. Але, на жаль, слід констатувати, що наша країна
за цим показником посідає сьогодні лише 60 місце у
світі, а за витратами на лікування однієї людини –
тільки 111. Упродовж останніх років за оцінкою міжна-
родних експертів в Україні в 7-10 разів зросла кількість
онкологічних захворювань серед дітей, а також захво-
рювань серцево-судинної, дихальної, гормональної
систем. Середній біологічний вік українців значно
вищий у порівнянні з реальним, ніж у мешканців євро-
пейських країн. Визначене фактично знищує май-
бутній здоровий генофонд української нації і неви-
падково Україна за оцінкою керівництва нашої країни,
озвученої на всеукраїнському форумі „Здоров’я
нації” 14 вересня 2007 року є на сьогодні вимираю-
чою нацією [3]. Отже, тема запропонованого  дослід-
ження гостра  та вкрай актуальна.

 Останнім часом науковці досить ретельно вив-
чають теоретичні та методичні засади формування
основ здорового способу життя у дітей та молоді
[4;5;7;11;12]. У той же час проблема комплексного
визначення культури здоров’я, як інтегрованого по-
казника сформованості основ здоров’я (духовного,
фізичного, психічного, соціального) та  методичні
засади формування основ культури здоров’я у дітей
дошкільного віку на достатньому рівні ще не розроб-
лялись і потребують додаткового  наукового відпра-
цювання.

Робота виконана за планом НДР Донецького
обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти.

Формулювання цілей роботи
Завданнями даної статті є: а) актуалізувати

пріоритетні напрямки щодо формування основ здо-
ров’я у дошколят; б) зробити спробу визначити  мак-
симально зрозумілий та найбільш сприятливий до
існуючого освітнього середовища дійовий алгоритм
методичного супроводу моніторингу формування
основ культури здоров’я у дітей у дошкільних дитя-
чих навчально-виховних закладів.

Результати дослідження
На державному рівні останнім часом визна-

чено сім ініціатив щодо поліпшення здоров’я украї-
нського народу: запровадження системи моніорин-
гу діяльності органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування щодо стану громадського здоров’я
та заходів з його поліпшення, реформування систе-
ми охорони здоров’я, відродження найкращих тра-
дицій українського народу щодо формування здоро-
в’я та виховання дітей, залучення громадян України
до фізичної культури та спорту, сприяння раціональ-
ному харчуванню населення нашої країни та широ-
ке впровадження соціальної реклами про здоровий
спосіб життя [3]. Реалізація їх потребує відповідного
професійно-педагогічного супроводу, тому зовсім
невипадково, що ми вже підготували з цього приво-
ду  низку методичних рекомендацій, висвітлених нами
в попередніх публікаціях та сподіваємось, що вони
стануть у пригоді педагогам у подальшій напруженій
та благородній роботі  з дітьми [6]. Насамперед мова
йде  про визначення змісту, концептуальних на-
прямків, моделі та системи нашої роботи щодо  фор-
мування здоров’я (духовного, фізичного,  психічно-
го і соціального) у дітей у процесі їх підготовки до
школи, а в подальшому - до щасливої соціалізації та
державотворення.

Серед фундаментальних досліджень за визна-
ченою тематикою, опублікованих останнім часом,
зазначимо роботи науковців І.Д.Беха, В.А.Боканя,
О.В.Киричука, П.П.Кононенко, Т.П.Кононенко, О.Л.-
Конопко, О.Г.Кучерявого, Л.П.Польового, А.Г.Риб-
ковського та ін., в яких відпрацьовані концептуальні
напрямки формування культури здоров’я у дітей та
учнівської молоді, механізми, педагогічні технології,
системи та умови їх реалізації у сучасному освітянсь-
кому просторі  [1;2;7;9;10;12].

Узагальнено з цього приводу ми пропонуємо
розглянути наступну таблицю, створену за результа-
тами  здійсненого нами теоретичного пошуку та твор-
чого відпрацювання відомих вже досліджень.

Щодо понятійного апарату, то слід визначити,
що ми розуміємо головні терміни за темою  нашого
дослідження за таким змістом:

Здоров’я – динамічно змінний стан, що харак-
теризується високими адаптаційними можливостями
організму, оптимальним функціонуванням систем  і
органів, а також гармонійними взаємостосунками з
природним середовищем і соціумом.

Духовне здоров’я - це комплекс характерис-
тик мотиваційної і потрібностно-інформативної сфе-
ри життєдіяльності, - основу якого визначає система
цінностей.

Фізичне здоров’я  - рівень росту і розвитку
органів і систем організму, основу якого складають
морфологічні і функціональні резерви, забезпечую-
чи адаптаційні реакції.

Психічне здоров’я –  можливість будувати свою
поведінку відповідно до вирішуваних завдань і умов
навколишньої дійсності, що досягається на основі оп-
тимального рівня психологічної і соціальної адаптації.
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Соціальне здоров’я обумовлюється особли-
востями самосприйняття, рівнем розвитку комуні-
кативної сфери та процесом соціалізації.

Культура здоров’я – необхідна складова час-
тина загальної культури, яка дозволяє людині грамот-
но піклуватися про здоров’я і благополуччя – влас-
ного і навколишніх людей.

На стан здоров’я дітей впливають достатньо
багато факторів, а саме: несприятливе навколишнє
середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов
та якості медичного обслуговування, поширення
шкідливих звичок серед молоді тощо. Це викликає
серйозне занепокоєння у керівництва країною,
Міністерстві освіти і науки України, педагогів та
батьків дітей [14,с.21]. Ситуація загострюється також
через зростання популярності в дитячому та молоді-
жному середовищі привабливих видів нефізичної
діяльності (ігрові автомати, комп’ютерні ігри тощо).
Актуальним сьогодні є створення здоров’язберігаю-
чого освітнього середовища як головної передумо-
ви поліпшення здоров’я молоді, що передбачає  на-
самперед раціональне планування навчального
навантаження на дитину, вміле поєднання її рухової
активності з розумовою діяльністю, організацію зба-
лансованого харчування тощо [3;4;5;11;13].

Ознаки здоров’я: специфічна (імунна) і неспе-
цифічна стійкість до дії пошкоджуючих факторів;
показники росту і розвитку; функціональний стан і
резервні можливості організму; наявність і рівень
якого-небудь захворювання або дефекту розвитку;
рівень морально-вольових і ціннісно-мотиваційних
установок [13].

Таблиця 1 
Зміст  роботи педагогічного колективу дошкільних дитячих навчально-виховних закладів щодо зміцнення 

здоров’я дітей за компонентами та напрямками формування життєвих навичок 
 

Компоненти Напрямки формування життєвих навичок 

Духовне  
здоров’я 

• національна самосвідомість; 
• морально-патріотична загартованість; 
• сприйняття цінностей гуманістичного ідеалу (абсолютні вічні цінності, основні 
національні цінності, основні громадянські цінності, цінності сімейного життя, 
цінності особистого життя) як особистісних та активність в їх реалізації; 

• здатність до щасливої соціалізації та державотворення; 
• активна державотворча позиція. 

Фізичне 
здоров’я 

• раціональне харчування; 
• рухова активність; 
• санітарно-гігієнічні навички; 
• режим праці та відпочинку. 

Соціальне 
здоров’я 

• ефективне спілкування; 
• співчуття; 
• розв’язання конфліктів; 
• поведінка в умовах тиску, погроз, дискримінації; 
• спільна діяльність та співробітництво. 

Психічне 
здоров’я 

• самоусвідомлення та самооцінка; 
• аналіз проблем і прийняття рішень; 
• визначення життєвих цілей та програм; 
• навички самоконтролю; 
• мотивація успіху та тренування волі. 

Фактори, що формують здоров’я дитини: ро-
дина (пропаганда здорового способу життя); здоро-
вий спосіб життя; комфортність освітнього середо-
вища; сприятливий психологічний клімат;
фізкультурно-оздоровча діяльність; раціональне хар-
чування; валеологічна освіта; режим дня (навчання,
відпочинок) [13, с.55].

Критерії оцінки здоров’я (у  спрощеному і
одночасно в узагальненому виді): для фізичного здо-
ров’я – я можу; для психічного і соціального – я хочу;
для духовного – я повинен [4 ].

Основа майбутньої особистості закладається в
ранньому віці. Знання та вміння, набуті в дитинстві –
це коріння. Чим воно міцніше, тим  впевненіше почу-
вається людина в житті. Саме тому триває постійний
пошук шляхів творчого зростання дітей з урахуван-
ням їхніх індивідуальних особливостей та можливос-
тей зростати здоровими, вільними і щасливими [14,с.2].

Реалізація визначених заходів буде ефектив-
ною, якщо буде здійснюватись у відповідності до виз-
начених нами теоретичних та методологічних засад
системно, цілеспрямовано, професійно-функціо-
нально підготовленими педагогічними кадрами.

У процесі роботи над темою дослідження ми
окремо визначили як цільовий орієнтир формуван-
ня соціального здоров’я дітей у процесі їх підготовки
до школи теоретичні та методичні  напрацювання
В.О.Киричука, який стверджує, що „...головною ме-
тою психолого-педагогічного проектування соціаль-
ного розвитку дитини є створення обґрунтованої
системи параметрів стану об’єкта педагогічного уп-
равління, даних у динаміці, з урахуванням факторів,
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що регулюють та визначають цей стан, а також за-
собів регулювання.

Теоретичною психологічною основою соціаль-
ного розвитку індивіда є регуляція та саморегуляція
особистісного розвитку дитини. Регуляцію і саморе-
гуляцію особистісного розвитку дитини можна уяви-
ти у вигляді векторів у тривимірному просторі, утво-
рених на основі чотирьох сфер особистісного розвитку
(фізична, психічна, соціальна, духовна), дев’ятьма гру-
пами конструктивних видів діяльності (дозвільно-ігро-
ва, фізично-оздоровча, художньо-образотворча, пред-
метно-перетворювальна, навчально-пізнавальна,
соціально-комунікативна, громадсько-корисна, націо-
нально-грамадянська, духовно-катарсична), та чотир-
ма рівнями життєвої активності особистості (потенц-
ійна, імпульсивно-ситуаційна, дозвільно-вольова,
духовно-креативна)”  [14,с.23].

Спираючись на результати попередніх дослід-
ників, насамперед Т.Б.Волобуєвої, О.Г.Кучерявого,
А.М.Кушнаренко, В.С.Поуль, Ю.І.Соловйова, Е.М.Со-
ф’янца, Г.Є.Челах, О.І.Чернишова, Л.Г.Чернікової,
були сформульовані наступні компоненти змісту та
методичного забезпечення  компетентнісно спрямо-
ваного формування основ культури здоров’я в дош-
колят [5;8;12;13].

Таблиця 2
Діагностика та корекція фізичного виховання

дітей дошкільного віку

Вид  
діагностики 

 Зміст параметрів 

Соматична 

• маса тіла; 
• ріст; 
• об’єм грудної клітини; 
• динамометрія; 
• АТ мм рт.ст.; 
• ЧСС. 

Фізична 

• віджимання лежачи; 
• стрибки у довжину з місця; 
• піднімання тулуба; 
• вис на перекладині; 
• нахили тулуба вперед; 
• біг 30 м. 

Психологічна 

• пам’ять: 
• зорова; 
• слухова; 
• образна; 
• увага; 
• самооцінка; 
• рівень агресії. 

Клінічна 

• серцево-судинна; 
• дихальна система; 
• опорно-руховий апарат; 
• система травлення; 
• сечостатева система; 
• ЦНС; 
• зір, слух; 
• інші захворювання. 

Напрямки моніторингу формування основ
культури здоров’я у дітей у дошкільних дитячих
навчально-виховних закладах: а) валеологічна ос-
віта і динаміка змін; б) комфортність освітнього се-
редовища; в) сприятливі умови для соціалізації
особистості; ґ) сприятливий психологічний клімат;
г) фізкультурно-оздоровча діяльність дошкільного
закладу; д) раціональне харчування; є) медичне
обслуговування.

Алгоритм  методичного супроводу моніто-
рингу формування основ культури здоров’я у дітей
у дошкільних дитячих навчально-виховних закладах:

а) мотиваційно-організаційний блок:
· мотивація до впровадження моніторингу фор-
мування основ культури здоров’я у дітей;

· розробка інформаційного забезпечення мо-
ніторингової діяльності  педагогічного ко-
лективу;

· забезпечення наукового та професійного
супроводу роботи з визначеної проблеми.

б) діагностично-визначальний блок:
· спостереження за дотриманням критеріїв
при діагностуванні дітей;

· надання методичної допомоги під час про-
ведення моніторингу;

· внесення корективів до діючих інструкцій з
проведення моніторингу.

в) інформаційно-аналітичний блок:
· визначення домінуючих тенденцій у стані
здоров’я дітей;

· надання допомоги в отриманні, обробці та
аналізі результатів моніторингу;

· обґрунтування отриманих результатів, фор-
мування висновків;

· підготовка узагальненої інформації до по-
дальшого впровадження.

г) корекційно-оздоровчий блок:
· визначення ефективності корекційних заходів;
· організація і проведення корекційно-оздоров-
чих заходів під керівництвом лікарів та ме-
дичного персоналу;

· надання допомоги  педагогам в організації
психолого-корекційних  заходів у роботі з
дітьми та їх батьками;

· залучення до валеологічних заходів нау-
ковців, лікарів, працівників санепідстанцій та
інших зацікавлених фахівців.
Моніторинг оздоровчої функції освіти реко-

мендується проводити регулярно, системно, але не
менш, як 2 рази на рік [13].

Після другого та подальших досліджень слід виз-
начити ефективність здійснених корекційних заходів з
метою їх уточнення та визначення  доцільності подаль-
шого впровадження у навчально-виховний процес.

У контексті визначеної та розглянутої нами
проблеми накопичений матеріал дозволив усвідоми-
ти, що компетентнісний особистісно зорієнтований
підхід до формування основ культури здоров’я у
дітей дошкільного віку – ключ до його оновлення.

Напрямками подальшого дослідження слід
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визначити: а) розробку  інноваційної моделі форму-
вання основ культури здоров’я у дітей дошкільного
віку; б) визначення ефективної системи формування
основ здоров’я у дітей дошкільного віку;  в) організа-
ційно-методичне наповнення особистісно-розви-
вальним змістом компонентів (мотиваційного, орган-
ізаційного, стимулюючого та оцінюючого) визначеної
системи; г) психолого-педагогічне забезпечення ста-
лого функціонування компетентнісно-спрямованих
навчально-виховних  інноваційних педагогічних дій.

Висновки:
1. Формування основ культури здоров’я дітей,

забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти,
виховання здорової та компетентної особистості є го-
ловними пріоритетними напрямками на сучасному
етапі   національного державотворення.

2. Визначається потреба переходу від етапу по-
інформованості батьків, педагогів та дітей про стан
їхнього здоров’я до етапу формування у них стійкої
мотивації до зміцнення здоров’я, надання їм навичок
здорового способу життя на новій системно-інно-
ваційній основі за напрямками суспільно-державот-
ворчих вимог останнього часу і науково-педагогіч-
них напрацювань.

3. Актуалізованими функціями сьогодення
щодо формування культури здоров’я у дітей дошк-
ільного віку для педагогічних кадрів є: а) ціннісно-
орієнтаційна; б) культурно-трансляційна; в) навчаль-
но-виховна; г) особистісно-розвивальна. Шляхи їх
реалізації потребують ретельної  науково-дослідниць-
кої розробки та методичного супроводу.

4. Алгоритм методичного супроводу моніто-
рингу формування основ культури здоров’я у дітей
у дошкільних дитячих навчально-виховних закладах
включає: а) мотиваційно-організаційні дії; б) діагнос-
тику; в) інформаційно-аналітичний та корекційно-оз-
доровчий блоки; г) професійно-функціональні педа-
гогічні дії, спрямовані на реалізацію визначених у їх
структурі змісту та творчої  адаптації у педагогічній
системі „Родина – Дошкільний навчально-виховний
заклад – Школа – Суспільство”.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем форму-
вання культури здоров’я у дітей дошкільного віку.
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РАННЯ КОРЕКЦІЯ ПСИХОМОТОРИКИ
ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ

Крет Я.В., Байкіна Н.Г.
Запорізький національний університет

Анотація. У статті показано ранню корекцію психомото-
рики дітей із раннім дитячим аутизмом. Розкрито метод
холдинг -терапії як форми  психолого-педагогічної допо-
моги сім’ї, яка має аутичну дитину. Порушення мовного
розвитку є однією із найважливіших ознак аутизму. Повед-
інкова терапія припускає індивідуальний підхід: вибір на-
вичок і  посібників для навчання, тривалість формування
тих чи інших навичок – ці та інші параметри змінюються
залежно від того, як відбувається навчання в кожному кон-
кретному випадку.
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Аннотация. Крет Я.В., Байкина Н.Г. Ранняя коррекция пси-
хомоторики детей с аутизмом. В статье показана ранняя кор-
рекция психомоторики детей с ранним детским аутизмом.
Раскрыт метод холдинг-терапии как формы психолого-пе-
дагогической помощи семьи, в которой есть ребенок с аутиз-
мом. Нарушение речевого развития является одним из наи-
более важных признаков аутизма. Поведенческая терапия
предполагает индивидуальный подход: выбор навыков и по-
собий для обучения, продолжительность формирования того
или иного навыка – эти и другие параметры изменяются в
зависимости от того, как происходит обучение в каждом
конкретном случае.
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Annotation. Kret Y.V., Baikina N.G. Early correction
psychomotor system children with an autism. The article deals
with early psycho-motor correction of the children with early
child’s autism. The holding-therapy method as a  form of
psychological and pedagogical help of a family with an autistic
child has been analyzed in the article. Speech development
deficiency is one of the most important autism symptoms.
Behavior therapy offers individual approach: selection of skills
and manuals for education, length  of skills formation – these
and others parameters change depending on the way how learning
is progressing in each  particular case.
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Вступ.
Ранній дитячий аутизм  розглядається

більшістю сучасних дослідників як одне з найскладн-
іших порушень психічного розвитку, обумовлене
вихідною біологічною дефіцитарністю дитини і своє-
рідне з самого початку (L.Wing [1], В.М.Башина [2],
В.Е.Коган [3], J.Piaget [4], О.С.Нікольська [5], К.С.Ле-
бединська [6]).

У дослідженнях останнього часу намічається
збільшення уваги до сфери афективного розвитку
аутичної дитини. У низці робіт (M.F.Rapoport [7],
G.Mesibov [8], S.L.Smalley [9], G.Hophins [10]) вка-
зується, що характерні когнітивні труднощі таких дітей
частіше виявляються в ситуаціях соціальної та емоц-
ійної взаємодії, і нейробіологічний дефіцит тісно по-
в’язаний із вихідним особливим соціальним та емоц-
ійним розвитком.

Систематизовані виділені вітчизняними та за-
рубіжними дослідниками особливості афективного
розвитку аутичних дітей на першому-третьому ро-
ках життя, дані про характерні порушення тонусу,
почуття самозбереження, сензитивності в контактах
зі світом, про своєрідність першої взаємодії з близь-
кими, про раннє формування особливих аутостиму-
ляторних форм стереотипної поведінки.

Зрозуміти специфіку аутистичного дизонто-
генезу допомагає уявлення про те, що психічна сис-
тема, становлення якої йде в патологічних умовах,
продовжує розвиватись як жива система і відповідно
треба вирішувати на можливому для себе рівні не-
обхідні для виживання завдання адаптації та саморе-
гуляції. У випадку аутистичного дизонтогенезу пер-
шочерговим завданням стає розвиток не форм
контактів зі світом, а засобів захисту від нього.

Таким чином, виникає дисбаланс у розвитку
засобів захисту та активного контакту з оточенням,
засобів реальної адаптації і саморегуляції, який і виз-
начає викривлення в розвитку всіх психічних функцій.
Моторика сприйняття, мова та інтелектуальні
здібності такої дитини починають розвиватися пере-
важно з метою забезпечення завдань аутостимуляції.

Аналіз літературних джерел, що стосуються
раннього розвитку аутичних дітей та ранньої корекц-
ійної допомоги при аутизмі, дозволяє сформулюва-
ти такі висновки:

- сучасні дослідники вказують на своєрідність
ранніх етапів розвитку аутичної дитини, що виявляєть-
ся до формування до двох з половиною-трьох років
повної клінічної картини синдрому. Накопичені дані
клінічних і психологічних досліджень, що вимагають
подальшого аналізу і систематизації;

- перспективним є підхід, запропонований
вітчизняними авторами (О.С.Нікольська [5], К.С.Лебе-
динська [6], В.В.Лебединський [11]) і заснований на
уявленні про аутистичний дизонтогенез як викривле-
ний психічний розвиток, в якому визначальну роль
відіграє раннє порушення афективної сфери дитини;

- проблема ранньої психологічної допомоги
при формуванні синдрому дитячого аутизму є од-
нією з пріоритетних тем сучасних досліджень, наразі

знаходиться на початковому етапі своєї розробки;
- потребують подальшого уточнення у визна-

ченні ранніх маркерів аутистичного дизонтогенезу,
знаходження серед різних аспектів відхилення в псих-
ічному розвитку головних адресатів корекційних
впливів; необхідний пошук адекватних форм ранньої
психологічної допомоги і вироблення критеріїв оцін-
ки її ефективності.

Соціальна і соціально-психологічна адаптація дітей
і підлітків із порушеннями психоемоційного розвитку –
складна проблема, яка включає клінічні, соціальні, соц-
іально-гігієнічні, правові і психологічні аспекти.

У зв’язку з цим здійснюються зміни в системі
соціальної освіти – розширення інтегративних підходів,
індивідуалізації навчання. Відображенням нових тен-
денцій є становлення ранньої діагностики і корекції
дітей з аутизмом не тільки в спеціальній освіті, але й і
в паралімпійському, дефалімпійському спорті і спец-
іальній олімпіаді. Удосконалення інтегративних про-
цесів може здійснюватися тільки на підставі розши-
рення змісту діагностичної і корекційної роботи,
спрямованої на  вирішення психологічних проблем
дітей із відхиленнями у розвитку, у зв’язку із залучен-
ням їх до систематичних занять фізичними вправами
і спортом та інтеграцією їх в сучасне суспільство.

Наслідком цих змін є ріст потреби в наукових
розробках, що дозволяють накреслити шляхи інтег-
рації в паралімпійський, дефалімпійський спорт і спец-
іальну олімпіаду.

За статистикою, до недавнього часу випадки
аутизму траплялися досить рідко – всього лише 3-6
на 10 тисяч дітей, причому серед хлопчиків зустріча-
лись у 3 рази частіше, ніж серед дівчаток. Проте за
останнє десятиліття рівень захворюваності набагато
зріс, і сьогодні аутизмом хвора 1 дитина із 150. Аутизм
зустрічається в 5 разів частіше, ніж синдром Дауна.

У зв’язку з цим інтерес до проблеми надзви-
чайно зріс, і багато вчених у всіх країнах світу звер-
нулися до дослідження аутизму.

Синдром раннього дитячого аутизму (РДА) –
це особлива форма недорозвитку психіки дитини, яка
в науці трактується як викривлений психічний розви-
ток. У 15 % дітей із синдромом РДА інтелект не пору-
шений, у деяких із них IQ  (коефіцієнт інтелекту) пере-
вищує середньостатистичну норму. Проте велика
частина дітей-аутистів, на жаль, розумово відстала.

Синдром РДА виявляється вже в дитячому віці
і продовжує розвиватися протягом життя.

Характерні особливості аутистів – труднощі в
спілкуванні з людьми, в соціальній адаптації, хворий
не здатний розуміти почуття інших.

Тема дослідження входить у план науково-дос-
лідних робіт Запорізького національного університе-
ту “Рання діагностика та корекція психомоторики
дітей із вадами психофізичного розвитку” (№  держ-
реєстрації 0106U008389), “Рання діагностика і корек-
ція психомоторного розвитку дітей із відхиленнями
психофізичного розвитку” (№ держреєстрації
0107U001354). Тема дослідження була закоординова-
на в координаційній раді при АПН України (Прото-
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кол № 4 від 26.04.2005 р. в такому формулюванні: “Ран-
ня діагностика та корекція психомоторики дітей із
вадами психофізичного розвитку (19.00.08).

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – показати особливості корекції

психомоторики та адаптованого методу холдинг-те-
рапії як форми психологічної допомоги сім’ї, що має
аутичну дитину.

Об’єктом дослідження були діти від 3 до 9 років.
Предмет дослідження – процес корекції пси-

хомоторики у поєднанні з методом холдинг-терапії з
дітьми з раннім дитячим аутизмом.

Завдання дослідження:
1. Апробувати принципи, зміст і методи ко-

рекції психомоторного розвитку дітей-аутистів.
2. Узагальнити досвід проведення методу хол-

динг-терапії з дітьми з раннім дитячим аутизмом у
Північній Ірландії.

Результати дослідження.
Протягом 2003-2005 рр. було обстежено 50

матерів (у віці від 24 до 49 років) дітей із РДА, які
відвідують спеціальну групу з корекції раннього ди-
тячого аутизму в Північній Ірландії в школі міста Дун-
ганнона в інтегрованих групах.

При проведенні дослідження враховувались
такі параметри: повна-неповна сім’я, працює-не пра-
цює мати, наявність здорового сібса в сім’ї, ступінь
тяжкості РДА дитини, відвідування занять у групі ко-
рекції РДА.

Нами була модифікована методика холдингу.
Ця методика застосовувалась протягом більше 3-х
років. При цьому вона виконувала роль каталізатора
психічного розвитку аутичної дитини. Опірність ди-
тини протягом одного-двох тижнів редукується, за-
лишаючи час і можливість для розвитку позитивної
взаємодії між дитиною та її батьками.

Навчання батьків способам емоційної взає-
модії з дитиною у грі, спільному читанні, малюванні,
побудові взаємодії було необхідною частиною корек-
ційного підходу, орієнтованого на подолання афек-
тивного недорозвитку аутичної дитини.

Холдинг-терапія проводилась із глибоко аутич-
ними дітьми (1-2 група РДА). Вік дітей від 3 до 9 років
(з них – 15 дітей 4-6-річного віку). Усі діти були сте-
реотипні у поведінці, не витримували зміни звично-
го оточення. У 9 з них спостерігались жорсткі мо-
торні стереотипії, у 14 – стереотипні вокалізації, скрип
зубами, гра язиком. У 10 дітей були прояви самоаг-
ресії (кусали руку або били себе по голові), у 9 –
імпульсивні прояви агресії по відношенню до близь-
ких людей, до дітей (як правило в ситуації порушення
звичного стереотипу, вторгнення в нього). У 8 дітей у
поведінці були виражені елементи потягу: обнюху-
вання, облизування речей, бажання тягнути за во-
лосся, пристрасть до хутра, до м’яких іграшок. Відміча-
лась несформованість основних навичок
самообслуговування. 10 дітей не вдягались само-
стійно. Прояви негативізму в поведінці, вимоги не-
гайного виконання свої потреб, а у випадку відмови
– крик, поки не отримає свого – у 6 дітей.

Нетерпимість  скупчення людей, коли з дити-
ною не можна зайти в магазин, їхати в громадському
транспорті – у 5 дітей. У більшості мова була відсут-
ня, спостерігався її регрес, грубий недорозвиток.
Мова була представлена рідкісними афективними
висловлюваннями або декількома словами, які не
були присутні стійко в мові, а появлялись тільки в
афективно насичених ситуаціях, а потім зникали.
Тільки в однієї дитини з 3-ою групою РДА була дос-
татньо розгорнута фразова мова з характерними для
РДА аграматизмами, затримкою використання осо-
бових займенників.

Цій групі також була запропонована програ-
ма з корекції психомоторики для дітей 5, 5-6 років у
поєднанні з холдинг-терапією. Дана програма була
спрямована на такі функціональні сфери: імітація,
сприйняття, груба моторика, тонка моторика, коор-
динація очей і рук, пізнавальна діяльність, мова, са-
мообслуговування (табл.1).

У процесі корекції психомоторики для дітей
аутистів у віці 4-5 років були запропоновані, наприк-
лад, такі види завдань:

- Наслідувати ходу тварин. Імітація моторна.
Груба моторика: володіння тілом. Навчальна мета:
наслідувати комплексні рухи, удосконалення здат-
ності помічати зразки руху. Завдання: наслідувати пе-
ресування трьох видів тварин. Матеріал: 3 м’які іграш-
ки тварин або картинки із тваринами (виберіть тільки
тих тварин, які чітко відрізняються одна від одної у
своїх рухах, наприклад: птах, заєць, слон).

Знайдіть місце, де ви можете з Тимошею вільно
рухатися, нічого не зачіпаючи. Покажіть Тимоші одну
з м’яких іграшок або картинку із твариною. Інших
залишіть у полі його зору, щоб він побачив, зі скількох
частин складається завдання. Покажіть йому, наприк-
лад, картинку з птахом і скажіть: “Подивися, Тимо-
шо, птах. Птах летить”. Помахайте руками, начебто
ви летите, й повторіть: “Птах летить”. Спробуйте зму-
сити його разом з вами кілька секунд помахати рука-
ми. Спочатку вам, можливо, потрібно буде направ-
ляти його руки. Повторіть вправу з двома іншими
тваринами. Якщо Тимоша проробив пару разів кож-
ну з дій, то йому потрібно починати з того, щоб по-
єднати малюнок і назву з дією, яку потрібно насліду-
вати. Якщо він легко наслідує ваші дії, зробіть паузу
на кілька секунд, після того як ви показали йому ма-
люнок або м’яку іграшку, щоб побачити, чи починає
він сам відповідний рух. Скажіть: “Дивися, Тимошо,
птах. Що робить птах?” Якщо він без ваших рухів може
заплутатися, то проробіть цю вправу ще якийсь час
як звичайну вправу на наслідування. Важливо про-
суватися вперед не так швидко, тому що Тимоші по-
трібно багато часу, щоб упоратися з вправою.

Варто відмітити, що у віці 5-6 років для дітей
аутистів були запропоновані  складніші вправи для
розвитку грубої і тонкої моторики: біг зі складними
перешкодами, ударити по бейсбольному м’ячу
(м’яч, клейка стрічка, канат, дерев’яна ключка), про-
бігти, зображаючи тачку, тягнути важкий пакет, пе-
ретягування каната, стрибки “Петрушки”, стрибки зі
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Таблиця 1 
 Програма корекції психомоторики для дітей-аутистів у віці 4-5 років 

Функціональна сфера Вправа 
1. Наслідувати ходу тварин (3 іграшки тварин) 
2. Імітація різних поз тіла (фотокартки людей, що знаходяться в різних позах. 
3. Послідовно наслідувати дві прості дії. 

 
 
 

Імітація 4. Усвідомлено сприймати і наслідувати  поняттям “тихо/голосно”, 
“швидко/повільно” (2 ложки, 2 сковороди). 
5. Гра в доміно з партнером (коробка доміно).  

Сприйняття 6. Розкласти ряд фігур із паперу зліва направо (кольорові форми із паперу). 
7. Кинути м’яч через підвішену автомобільну шину (автомобільна шина, канат, 
м’яч). 
8. Кинути м’яч, щоб він високо підскочив (великий м’яч). 
9. Перекидатись. 
10. Зробити 10 кроків “слоновою” ходою. 
11. Пронести декілька метрів у ложці картоплину (столова ложка, картоплина). 

 
 
 

Груба  
моторика 

12. Балансувати без допомоги на балці (дошка, цеглини). 
13. Три великих болти і гайки різної величини зіставити без допомоги один з одним 
і з’єднати. 
14. Скласти папір і розрізати його в чотирьох місцях (папір, ножиці). 

 
Тонка моторика 

15. Розвісити на вірьовці білизну (прищіпки для білизни, білизна, рушник, 
шкарпетки, вірьовка). 
16. Відрізати відмічені смужки паперу (папір, ножиці, фломастери). 
17. Вирізати прості рисунки без допомоги (книга з рисунками, ножиці, олівець). 
18. Нагвинтити три гайки на болти однакового розміру (дошка, болти, гайки). 
19. Нагвинтити три гайки різного розміру на відповідні болти. 

 
 
 

Координація очей і 
рук 20. Протягнути нитку через отвір у картоні (картон, шнурок від черевика). 

21. Написати великі букви, з’єднуючи крапки (папір, олівці, фломастер). 
22. З’єднати крапки в кола і чотирикутники (папір, олівці, фломастер). 
23. Нарисувати прості геометричні форми (картон, олівець, папір). 
24. Перетворити геометричні форми в картинки (папір, олівці). 
25. Написати буквами ім’я (кольоровий папір, великий папір, картон). 
26. Закінчити простий рисунок (папір, картон). 

 
 
 
 
 

Координація очей і 
рук 27. Рисувати прості форми, з’єднуючи крапки (папір, картон, фломастери). 

28. Знайти предмет, який підходить до інших предметів (коробки, яблуко, банан, 
лимон, машина). 
29. Усвідомити тривалість доби (картинки, що зображують різні дії, які здійснює 
дитина щоденно). 
30. Скласти фігуру людини (кольоровий папір, ножиці, картон). 

 
 

Пізнавальна 
діяльність 

31. Розпізнати протилежності (“солодкий” і “кислий”, наприклад: цукерки і лимон). 
32. Назвати геометричні фігури (коло, трикутник, квадрат). 
33. Назвати призначення предметів домашнього вжитку (книга, ложка, чашка, 
машинка). 
34. Назвати час доби (рисунки осіб, що займаються щоденними справами). 
35. Рахувати до п’яти (кубики). 
36. Назвати чотири кольори (кольорові кубики). 

 
 
 
 

Мова 

37. Розповісти історії  (телевізор). 
38. Самостійно й швидко одягтись (будильник). 
39. Виконувати роботу по дому (серветки, прибор, коробка для столових приборів). 
40. Брати активну участь у грі (м’яка іграшка). 

 
Самообслуговування 

41. Зрозуміти потреби іншої людини (серветка, куртка, гребінець). 
 
скакалкою, гра в “класики”, балансувати на балці,
закріпити кнопки на дошці (кнопки, дошка, сплести
килим (кольоровий папір).

У зв’язку з тим, що діти аутисти не розуміли ту
інформацію, яку їм повідомляли, вправи супровод-
жували різними словами, фразеологією з уточнен-
нями рухів.

Наприклад, біг зі складними перешкодами.
Груба моторика: володіння тілом. Навчальна мета:
поліпшення координації, рівноваги, сили й загально-
го стану. Завдання: подолання важкої перешкоди.

Матеріал: будь-який. Коли Олег впорається з пере-
шкодами середніх труднощів, спорудіть більш склад-
ну доріжку, що складається з п’яти перешкод, які тре-
нують насамперед його рівновагу й володіння тілом.

Розмістіть канат, за можливістю кольоровий, у
кімнаті так, щоб він проходив між стільцями, під сто-
лом, табуретом і т.д. Покажіть це Олегові, але по-
кладіть щось як винагороду наприкінці каната.
Обійдіть із ним канат, звертаючи на нього увагу дити-
ни. Дайте йому винагороду, що лежить наприкінці
шляху. Після того, як ви проробили це кілька разів,
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спробуйте, щоб залишок шляху він пройшов сам.
Будьте поблизу, якщо він іде невпевнено, привертай-
те його увагу до каната. Зверніть увагу, щоб спочат-
ку перешкоди були простими. Біг на подолання пере-
шкод проводиться так само. Простягніть канат, щоб
Олег знав, в якому напрямку бігти. У перший раз
пройдіть з ним всю дистанцію, щоб переконатися,
що він знає, що робити на кожній перешкоді. Коли
Олег упорається з дистанцією, запишіть, скільки часу
він витратив. Хваліть його щоразу, коли він доходить
до фінішу, і дайте йому що-небудь особливе, якщо
він скоротить час.

Для розвитку грубої і тонкої моторики дітям
аутистам 5-6 років пропонували такі вправи:

Наприклад, тягти важкий предмет. Груба мо-
торика: володіння тілом. Тонка моторика: хапання.
Навчальна мета: зміцнення всіх м’язів, особливо рук.
Завдання: протягнути важкий предмет на відстань,
що під силу загальному стану дитини. Матеріал: 1 м
мотузки, велика картонна коробка, важкі предмети
(книги, каміння й т.д.) Проведіть крейдою або клей-
кою стрічкою лінію на підлозі й покладіть поперек неї
мотузку так, щоб її центр лежав точно на лінії. При-
в’яжіть один кінець мотузки до порожньої картонної
коробки. Візьміть інший кінець і покажіть Павлу, як
ви тягнете мотузкою коробку через  лінію. Поставте
коробку на попереднє місце й допоможіть Павлу та-
кож перетягнути коробку через лінію. Повторюйте
цю вправу, зменшуючи поступово свою допомогу,
поки він не зможе самостійно перетягнути  коробку
через лінію. Поступово збільшуйте вагу коробки, але
враховуйте при цьому ріст і силу Павла. Уникайте
занадто важкої ваги, щоб Павло не втомився. Стежте
за тим, щоб лінію добре було видно й Павло знав, як
далеко він повинен тягти коробку.

Уніфікована методика корекції психомоторики
у дітей аутистів сприяла зменшенню, пом’якшенню
власного аутизму, встановленню  адекватнішого емо-
ційного контакту між дитиною і батьками.  Дитина ста-
ла частіше дивитися в очі, більше хотіла бути поряд, а
не сама по собі; приблизно в половини випадків ма-
тері говорили про те, що дитина стала виявляти ініціа-
тиву в контакті, або про те, що ці прояви стали частіші,
дитина вимагала до себе уваги, “загравала”.

Діти стали контактувати і з іншими членами
сім’ї, татом, бабусею, дідом, братом чи сестрою. Усі
члени сім’ї відмічали, що збільшилась кількість звер-
нень з боку дитини (або вони появились), що діти
частіше стали звертатись, вживаючи мову.

Надсенситивність дітей пом’якшилась, змен-
шились страхи, основані на їх гіперсенситивності.
Діти стали дивитися в очі не тільки близьким людям,
але й чужим, з якими зустрічалися в транспорті, на
заняттях, тим, хто приходить у гості.

Батьки відмічали активність дітей, підсилення
або виявлення інтересу до оточення, зростання  ціка-
вості дитини. Вона після застосування уніфікованої
методики дивиться на батьків “ніби перший раз їх
бачить”, починає обстежувати, обмацувати обличчя
матері (очі, рот), погладжувати по волоссю.

Діти також після холдингу починали обстежу-
вати кімнату, всю квартиру, залазили без дозволу у
всі шафи, висували всі ящички, а також намагалися
допомагати матері  прати і готувати їжу.

11 дітей почали спостерігати за іншими дітьми,
їх грою на дитячому майданчику; 5 дітей включались
у взаємодію – брали участь у загальній біготні на
дитячому майданчику, підходили до інших дітей, тяг-
нули за руку, разом бігали.

Через два тижні занять діти виявили бажання і
можливість взаємодіяти, стали чутливішими, менше
відчуженими, краще слухали, виконували прості про-
хання; 6 дітей вперше на руках у батьків слухали каз-
ки, пісні, вірші; 5 дітей стали виявляти інтерес до ігор,
які пропонували їм дорослі чи діти; більше спостері-
гають і включаються у гру або малювання. Вони ста-
ли менше капризними, слухнянішими.

Висновки.
1. Уніфікована методика позитивно вплинула

на батьків у сім’ях:
- після перших 4-5 сеансів батьки почували себе

впевнено у відношеннях з дитиною: зникає тривога, по-
в’язана власною неспроможністю в контактах з дитиною;

- батьки краще розуміють дитину, її пробле-
ми, бажання. Вона допомогла відчути глибину три-
воги, страху та емоційного напруження, які пережи-
ває дитина; допомагає розібратися у  тому, чого
дитина не хоче, а чого не може; коли вона слухає і
розуміє, а коли “відключається”;

- ця методика допомогла в короткий термін
подолати дистанцію між фахівцями і батьками, на-
вчити батьків прийомам емоціональної роботи з ди-
тиною, дати їм необхідні навички управління афек-
тивним станом дитини, стимуляції її розвитку;

- холдинг-терапія  в поєднанні з корекцією пси-
хомоторики з дітьми аутистами дала батькам не-
обхідні навички корекційного впливу, вона зобов’я-
зала їх до регулярної роботи з дитиною. Діти звикли
до певних годин занять, приходили у визначений час,
сідали на руки і просили, щоб з ними займалися. При
цьому важливо не пропускати занять, оскільки 1-2
пропущених дні призводили до сильнішого опору в
день відновлення холдингу. Емоціональний розвиток
дитини не просувається, якщо припинити заняття.

2. Ранній вік – один із найінтенсивніших пері-
одів розвитку, за який дитина встигає оволодіти не тільки
багатьма складними навичками – руховими, мовни-
ми, інтелектуальними, але й взаємодією з оточуючим
світом. Той афективний досвід, який вона отримує у
цей час, стає основою для всього подальшого розвит-
ку – емоційного, особистісного, соціального та інте-
лектуального. Тому так важливо, щоб дитина пройш-
ла його благополучно: не поспішаючи,  не
перестрибуючи через необхідні ступені розвитку. Для
цього необхідно, щоб дорослий зрозумів логіку її афек-
тивного розвитку, можливість і доцільність руху до
ускладнення взаємодій. Ритм і темп цього руху зале-
жать від індивідуальних особливостей дитини, але існу-
ють деякі закономірні та обов’язкові етапи, проходжен-
ня яких відмічає істинний емоційний вік дитини. Інколи
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він може розходитися з роками, вказаними в її свідоцтві
про народження і навіть рівнем розвитку окремих пси-
хічних функцій. Проте він також є тією об’єктивною
реальністю, яка може вирішально впливати на її по-
дальший розвиток.

Подальші дослідження планується спрямува-
ти на вивчення інших проблем ранної корекції психо-
моторики дітей з аутизмом.
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ІСТОРИЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКО-
ГУМАНІСТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ

ВАЛЕОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ
В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

Макущенко І.В., Пристинський В.М.,
Макущенко С.С., Осіпцов А.В., Мельник І.М.

Слов’янський державний педагогічний університет
Центр фізичного здоров’я населення

„Спорт для всіх” (м. Єнакієве)

Анотація. У статті розкрито значимість використання інте-
рактивних методів навчання (цитати про здоров’я) для роз-
ширення мотиваційної, пізнавальної і рухової активності учнів.
За змістом і формою організації метод достатньо лаконіч-
ний, виразний і доступний. Його використання сприяє роз-
ширенню кругозору знань щодо історичних і філософських
поглядів видатних мислителів та сучасних вчених про ефек-
тивність впливу рухової активності на здоров’я людини, уточ-
ненню уявлень про навколишній світ, про себе, про організм
людини, стан її здоров’я.
Ключові слова: валеологічний світогляд, інтеграція, моти-
ваційні, рухові, пізнавальні процеси.
Аннотация. Макущенко И.В., Пристинский В.Н., Макущен-
ко С.С., Осипцов А.В., Мельник И.Н. Исторические и фило-
софско-гуманистические аспекты формирования валеологи-
ческого мировоззрения в учебно-воспитательном процессе.
В статье раскрыта значимость использования интерактив-

ных методов обучения (цитаты о здоровье) для расширения
мотивационной, познавательной и двигательной активности
учащихся. По смыслу и форме организации метод достаточ-
но лаконичный, выразительный и доступный. Его использо-
вание оказывает содействие расширению кругозора знаний
относительно исторических и философских взглядов выдаю-
щихся мыслителей и современных ученых, об эффективнос-
ти влияния двигательной активности на здоровье человека,
уточнению представлений об окружающем мире, о себе, об
организме человека, состоянии ее здоровья.
Ключевые слова: валеологическое мировоззрение, интеграция,
мотивационные, двигательные, познавательные процессы.
Annotation. Makuschenko I.V., Pristinskiy  V.N.  Makuschenko
S.S., Osiptsov A.V., Melnik I.N. Historical, philosophic and
humanistic aspects of forming valeological world outlook in
teaching and training process. The article deals with the problems
of importance of using interactive methods of teaching (such as
quotations about health) for enlarging motive, cognitive and motor
activity of pupils. On sense and the form of architecture a method
laconic enough, expressive and disposable. It use assists dilating of
an outlook of knowledge concerning historical and philosophical
views of given away thinkers and state-of-the-art scientists, about
efficacyy of effect of a motor performance on health of the
person, to refinement of introducings about world around, about
itself, about an organism of the person, a state of its health.
Key words: valeological world outlook, integration, motive,
cognitive, motor processes.

Вступ.
Валеологічна освіта в Україні, інформаційно-

просвітницька робота центрів фізичного здоров’я
населення „Спорт для всіх» має за мету сприяти фор-
муванню у підростаючого покоління навиків здоро-
вого способу життя, навчити цінувати своє здоров’я,
своє життя, сформувати життєстверджуючий гума-
ністичний світогляд.

Проблема зміцнення здоров’я, боротьби за
довголіття хвилювала видатних діячів науки та культу-
ри всіх часів і народів. Суспільство завжди цікавило,
як людині перебороти всі несприятливі умови впли-
ву навколишнього середовища на організм, як збе-
регти здоров’я, бути фізично міцним і витривалим,
щоб прожити довге і творчо активне життя.

Питання взаємодії мотиваційних, пізнаваль-
них і рухових процесів у дітей має глибоке історич-
не коріння. Його розв’язанню присвячені помисли
як античних авторів, так і сучасних педагогів [1-15].
Але, недостатньо розробленими аспектами даної
проблеми, залишаються механізми формування
мотивації щодо пізнавальної і рухової активності
школярів в процесі різноманітних форм їх навчання
та фізичного виховання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій в істо-
ричному аспекті свідчать про те, що ще із далеких
часів дійшли до нас імена видатних основоположників
сучасного вчення про роль фізичних вправ у
зміцненні здоров’я людини, у профілактиці та ліку-
ванні захворювань. Рухи, втілені в різні форми фізич-
них вправ, з давніх часів привертали увагу видатних
представників медицини, філософії, літератури, мис-
тецтва, державних діячів і знайшли широке відобра-
ження в  їхніх наукових та  художніх працях
[4,9,11,12,13,14,15].

Ідея використання фізичних вправ, загартуван-
ня для профілактики хвороб, зміцнення здоров’я та
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боротьби за довголіття ніколи не вмирала. До вказі-
вок давніх мислителів, лікарів про значення рухів для
здоров’я приєднуються свідчення багатьох великих
людей наступних часів, котрі високо оцінювали спри-
ятливий вплив фізичних вправ, праці, загартування.

Формулювання цілей роботи.
У зв’язку з цим, метою даної роботи є підбір,

систематизація, вивчення й узагальнення історично-
го досвіду щодо формування валеологічного світог-
ляду підростаючого покоління в процесі різноманіт-
них форм навчання та фізичного виховання.

Для реалізації поставленої мети були сформу-
льовані і вирішувались наступні завдання:

1. Узагальнити історичні та філософсько-гума-
ністичні відомості щодо цінностей занять фізичною
культурою.

2. Запропонувати технологію використання
методу „Цитати про здоров’я”  в навчально-виховно-
му процесі у тому числі з фізичного виховання.

Результати дослідження.
Основою дослідження було вивчення на ме-

тодичному та педагогічному рівнях ефективності дії
методу «Цитати про здоров’я» як складової части-
ни методики сенсорно-моторного збагачення уроків
фізичної культури, валеології, основ здоров’я.
Сутність його полягає в тому, що вчитель зачитує
цитату на початку уроку або заняття, а учень чи ко-
манда (після виконання завдання) проголошує своє
„валео-перефразування” та показує графічне зобра-
ження „блок-схеми” до цитати про здоров’я.

Провідним принципом реалізації рекомендує-
мих інтерактивних технологій є розширення мотива-
ційної, пізнавальної та рухової активності школяра за
рахунок дидактичних, інформативно-просвітницьких
прийомів моделювання пізнавальної діяльності учня
із застосуванням „перефразування” та „блок-схем”
під час проведення уроків та занять з фізичної куль-
тури, валеології, основ здоров’я, конкурсів, вікторин
щодо здорового способу життя.

Апробація ефективності та впровадження ре-
зультатів дослідження в практику здійснюється під час
3-річного експерименту з формування здорового
способу життя учнів на базі НВК №1 “Школа — по-
зашкільні навчально-виховні заклади освіти” (м. Єна-
кієве, Донецької обл.) серед дітей, де навчання на
уроках з фізичної культури, валеології, основ здоро-
в’я було організовано в режимі сенсорно-моторно-
го збагачення при засвоєнні програмного матеріалу.

Проведене дослідження свідчить, що діти і
підлітки з особливим інтересом сприймають та анал-
ізують досвід і думки відомих вчених, філософів, пе-
дагогів сучасності, а також цікаві історичні факти
щодо здорового способу життя.

Видатні вчені з давніх часів до сучасних нази-
вають рух одним з найважливіших засобів виховання
дитини. Так, великий Гіппократ, що прожив 104 роки,
проповідував гімнастику, заняття спортом, загарту-
вання водою та сонцем, прогулянки, раціональність
у харчуванні. Видатний грецький письменник та істо-
рик Плутарх називав гімнастику, рухи - коморою

життя, а філософ Платон писав, що гімнастика є
цілющою частиною медицини. Давньоримський
лікар Гален у своїх працях неодноразово свідчить про
те, що він тисячі разів повертав здоров’я хворим за
допомогою фізичних вправ, а його колеги Цельз і
Асклепій вважали основними засобами зміцнення
здоров’я людини гімнастику, прогулянки, ігри, за-
гартування, дієту, музику. Аристотель наголошував,
що найбільше руйнує й виснажує людину фізична
бездіяльність. Мудрий Сократ, загартовуючись, хо-
див босоніж по снігу, а давньогрецький філософ і
математик Піфагор вважав спорт важливим по-
мічником у розумовій діяльності. До речі, Платон і
Піфагор були неодноразовими учасниками і пере-
можцями Олімпійських ігор. Такі відомі мислителі,
як Демосфен, Платон, Аристотель, Сократ, Цицерон
до глибокої старості займались гімнастикою і загар-
туванням. Видатний учений Архімед був учителем
гімнастики. Авіцена писав, що той, хто поміркова-
но і своєчасно займається фізичними вправами, не
потребує ніякого лікування [9].

Яскравим повчальним прикладом у цьому
відношенні може служити також життя видатних лю-
дей. Відомо, що багато з них відрізнялись міцним здо-
ров’ям і величезною творчою енергією. Французький
лікар Тіссо сказав, що рух може за своєю дією замі-
нити будь-який лікувальний засіб, але всі лікувальні
засоби світу не можуть замінити дії рухів. Вольтер,
проживши довге життя, зауважував, що рух — це
життя , а людина може уникнути багатьох хвороб,
регулярно займаючись фізичними вправами, працею
та дотримуючись поміркованості в їжі [9].

Академік А.П. Протасів ще у 1764 р. на урочис-
тому засіданні Російської академії наук виступив з дво-
ма досить сміливими доповідями: “Про необхідність
руху для збереження здоров’я” та “Про фізичне вихо-
вання дітей”. Подібних доповідей на високому науко-
вому рівні історія до цього не знала. Голова російської
терапевтичної школи М.Я. Мудрів писав, ” що для збе-
реження здоров’я, а особливо для профілактики хво-
роб немає краще вправ тілесних або рухів”.

 Видатний російський вчений І.П. Павлов був
поборником всебічного фізичного розвитку люди-
ни. У 1893 році він організував товариство лікарів-
любителів фізичних вправ і сам керував тренування-
ми, після яких надзвичайно довго й плідно міг
працювати у лабораторії. Для правильного розумін-
ня змін, які відбуваються в організмі людини під впли-
вом фізичних вправ, необхідно виходити з положень
фізіологічного вчення про цілісність організму, його
єдність з навколишнім середовищем і провідною,
регулюючою роллю кори великих півкуль головного
мозку в усіх проявах діяльності організму [9,13].

Доктор медичних наук А.С. Обисов, свідчить,
що оптимальний фізичний розвиток ефективно
сприяє формуванню розумових процесів особис-
тості, що підкріплюється біографічними даними з
життя видатних людей минулого[11].

Важливе пізнавальне значення для формуван-
ня валеологічного світогляду підростаючого поколі-
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ння мають філософсько-гуманістичні аспекти. Так,
ідея використання фізичних вправ для розвитку ду-
ховних сил людини, попередження хвороб та подо-
вження життя сягає корінням у глибину віків, від філо-
софів античності, мислителів середньовіччя, педагогів
нового часу, психологів, фізіологів початку ХХ сто-
ліття до сучасних дослідників.

Античні філософи Аристотель, Сократ, Платон,
Демосфен, Піфагор були прихильниками гармоній-
ного виховання людини — розумового й фізичного. У
їхніх філософських судженнях відмічається необхідність
фізичних навантажень для зміцнення здоров‘я.

Цінною є думка Платона щодо необхідності
фізичного розвитку й загартування дітей різної статі
з раннього віку й рівноцінного розвитку в них обох
рук. Аристотель створив школу перипатетиків («тих,
що гуляють»), котрі стверджували, що коли тіло роз-
ігріте, думка стає жвавішою. Неодноразовий пере-
можець Олімпійських ігор, Піфагор викладав учням
не лише точні науки, але й навчав їх фізичним впра-
вам. І. Ньютон, Л.М. Толстой, І.П. Павлов, Н. Бор жили
в різні часи, але, активно займаючись фізичними впра-
вами, на власному прикладі демонстрували мож-
ливість вдалого поєднання “голови та м’язів”. На
особливу увагу заслуговує думка про те, що істо-
ричні приклади ілюструють взаємозв’язок стійкості
й активності показників розумової діяльності (пам’-
яті, уваги, сприймання, тощо) з рівнем фізичної ак-
тивності людини [9,14].

Видатний чеський педагог Я.А. Коменський
першим висунув ідею необхідності побудови систе-
ми навчання згідно духовних, розумових і фізичних
особливостей дітей. Саме період розвитку особис-
тості (від народження до 6 років) він вважав вирішаль-
ним для всього подальшого розвитку людини зага-
лом і для підготовки дитини до школи зокрема [9,15].

Про значення фізичного виховання, як скла-
дової частини всебічного розвитку дітей, писав англ-
ійський філософ і просвітитель Д.Локк. У своїх робо-
тах він обґрунтовував корисність фізичних вправ для
підростаючого покоління. Людині перш за все, на його
думку, необхідно дбати про зміцнення здоров’я, по-
стійно доглядати за своїм тілом, систематично вико-
нувати фізичні вправи. Популярність теорії Д. Лок-
ка сприяла введенню  фізичного виховання в
навчальних закладах Англії у вигляді рухливих ігор,
спорту та спортивних ігор [9,14,15].

Відомі представники педагогіки XVIII ст. Ж.-
Ж. Руссо, Г.Песталоці стверджували, що дитина —
це не маленький дорослий, і пропонували у її розвит-
ку покладатися на сили природи. Особливе місце
відводили фізичному вихованню як одному із засобів
гармонізації відношень людини з природою та соц-
іальним оточенням, удосконалення організму[12].

Значний інтерес становлять праці П.Ф. Лесгаф-
та, щодо фізичного виховання дітей шкільного віку.
Автор вважав гру справою, завдяки якій дитина го-
тується до дорослого життя. На його думку, ігри є
найвигіднішим заняттям для дитини, лягаючи в
основу її звичок, причому, ці заняття, як правило,

супроводжуються відчуттям задоволення. Також ав-
тор приділяє увагу необхідності чередування фізич-
них і розумових вправ, оскільки одноманітність є не-
природною і втомлює. Розробки П.Ф. Лесгафта —
засновника системи фізичного виховання — станов-
лять не лише теоретичну, але й практичну цінність. У
фундаментальній праці “Керівництво з фізичної ос-
віти для дітей шкільного віку” він науково довів кон-
цепцію фізичного виховання людини як важливого
засобу формування гармонійно розвиненої особис-
тості. Тільки така людина здатна в усіх галузях життя
виконати суспільні обов’язки з найбільш економним
використанням енергії в найкоротші терміни. Гармо-
нійний розвиток базується на єдності фізичних та
духовних сил людини й відбувається за провідної ролі
свідомості. Дані положення й до нашого часу не втра-
тили своєї актуальності [9,14,15].

Наукові роботи Б. Прейєра поклали початок пси-
хології дитинства як самостійної науки. Автор дає по-
вну, об’єктивну картину розвитку дитини. В.М. Бехтерєв
наголошував на необхідності гармонійного, нешаблон-
ного виховання, що базується на тісному поєднанні
фізичного, морального та розумового розвитку [4].

Фундаментальними для дитячої психології та
педагогіки слід вважати роботи І.М. Сєченова, К.Д.
Ушинського. Так, І.М. Сєченов показав особливості
й напрямок розвитку рухів дітей, пам’яті, ранніх про-
явів мислення, волі, мовлення, свідомості. Він наго-
лошував на тому, що психічна діяльність завжди зна-
ходить вираження у вигляді м’язових рухів та
підкреслював виключно великий і різноплановий
вплив м’язової роботи (зокрема фізичних вправ) на
підростаючий організм:“ … Усе нескінченне розмаї-
ття зовнішніх проявів мозкової діяльності оста-
точно полягає в одному лише явищі — м’язовому
рухові” Отже, слід зазначити, що фізичні вправи у
вигляді рухливих ігор, гімнастики, спорту, туриз-
му — найважливіша умова формування та гармон-
ійного розвитку дитячого організму [13,14,15].

Отже, спираючись на розробки класиків педа-
гогіки, які вказували на необхідність розвитку чуттє-
вих форм сприйняття, перш за все рухових (бо мис-
лення найтіснішим чином  пов‘язане з
м‘язово-руховими комплексами) та результати екс-
периментальної роботи нами розроблена та впро-
ваджена методика що дозволяє розвивати творчі
здібності у дітей, а саме: вміння мислити об’ємно,
образно, втілювати свої думки у графічне зображен-
ня (так звану „Блок-схему” або „Малюнок-схему”),
розмірковуючи над сенсом тієї чи іншої цитати про
здоров’я. Виконуючи до графічного зображення „пе-
рефразування” цитати, кожен учень стає її співавто-
ром, що потребує вміння формулювати свою думку,
розвиває творче й об’єктивне відношення до навко-
лишнього світу.

Оптимізація навчально-виховного процесу,
таким чином, відбувається на засадах тісного по-
єднання інтерактивних форм навчання на фоні вкрай
так необхідної для розвитку особистості дитини мо-
тиваційної та рухової активності.
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Нижче наведемо ще декілька відомих вислов-
лювань, використання яких ми часто застосовували в
процесі навчання, що сприяло формуванню валео-
логічної свідомості учнів:

„Той, хто помірковано і своєчасно займаєть-
ся фізичними вправами, не потребує ніякого ліку-
вання ”(Авіцена).

„Рух може за своєю дією замінити будь-який
засіб, але всі лікувальні засоби світу не можуть
замінити руху” (Французький лікар Тіссо).

„Рух — це життя , а людина може уникнути
багатьох хвороб, регулярно займаючись фізични-
ми вправами, працею та дотримуючись помірко-
ваності в їжі”(Вольтер).

”Для збереження здоров’я, а особливо для
профілактики хвороб немає краще вправ тілесних
або рухів”(М.Я. Мудрів).

Висновки.
У запропонованій технології використання

інтерактивного методу „Цитати про здоров’я”
органічно інтегруються мотиваційні процеси щодо
знань про здоровий спосіб життя з розумовим роз-
витком дітей та їх руховою активністю.

За змістом і формою організації метод достат-
ньо лаконічний, виразний і доступний. Його викори-
стання сприяє розширенню кругозору знань щодо
історичних і філософських поглядів видатних мисли-
телів та сучасних вчених про ефективність впливу
рухової активності на здоров’я людини, уточненню
уявлень про навколишній світ, про себе, про організм
людини, стан її здоров’я.

Перспективою подальших досліджень у да-
ному напрямку слід вважати удосконалення існую-
чих та розробку і впровадження нових рекреаційних
форм організації оздоровчої фізичної культури, на-
самперед з використанням інтерактивних методів
навчання і виховання.
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ОБОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ

ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПРИ ВАРИКОЗНОМ РАСШИРЕНИИ ВЕН

У БЕРЕМЕННЫХ
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Аннотация. В работе рассмотрены клинико-физиологичес-
кие обоснования применения методов физической реабили-
тации при варикозном расширении вен у беременных, осо-
бенности патогенеза , связь  с анатомо-физиологическим
строением вен нижних конечностей. Показана роль реаби-
литолога в профилактике возможных осложнений беремен-
ности, родов и послеродового периода.
Ключевые слова: беременность, варикозное расширение вен
нижних конечностей, физическая реабилитация.
Анотація. Мітюков В. О., Томашевський М. І., Шемякова М.
А., Сімарова А. В. Клініко-фізіологічне обґрунтування зас-
тосування методів фізичної реабілітації при варикозному
розширенні вен у вагітних. В роботі розглянуті клініко-фізіо-
логічні обґрунтування застосування методів фізичної реаб-
ілітації при варикозних розширеннях вен у вагітних, особ-
ливості патогенезу, зв’язок з анатомо-фізіологічною будовою
нижніх кінцівок. Показано, яку роль відіграє реабілітолог в
профілактиці вірогідних ускладнень у разі вагітності, по-
логів та післяпологовому періоді.
Ключові слова: вагітність, варикозне розширення вен нижніх
кінцівок, фізична реабілітація.
Annotation. Mitjukov V.A., Tomashevskij N.I., Shemjakova
M.A., Simarova A.V. Clinical and physiological substantiations
and use of physical rehabilitation methods at varicose veins of
the pregnant women. In work are considered clinical and
physiological substantiations and use of physical rehabilitation
methods at varicose veins of the pregnant women, feature of
varicose pathogeny, connection with an anatomic and
physiological structure of veins. In work is shown the role of
the rehabilitator in prevention of possible complications of
pregnancy, birth and the postnatal period.
Key words: pregnancy, varicose veins of the lower extremities,
physical rehabilitation.

Введение.
Варикозное расширение вен наблюдается бо-

лее чем у 50% взрослых людей, преимущественно в
возрасте 30-50 лет, более 65% из них – женщины [1].
Роль беременности в развитии варикозного расши-
рения вен изучена недостаточно. Как правило, вари-
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козная болезнь у беременных женщин развивается
на фоне выраженной слабости соединительной тка-
ни, мышц и стенок самих вен.

Существует гипотеза, согласно которой недо-
статочность коммуникативных вен является важней-
шей причиной варикоза, особенно возникающего во
время беременности. Доказано, что при недостаточ-
ности клапанов коммуникативных вен, имеющей ме-
сто во время беременности, возникает рефлюкс, иг-
рающий решающую роль в развитии варикоза. В
итоге развиваются застойные явления с последую-
щим расширением вен.

За последние годы представления о форми-
ровании и развитии варикозной болезни и ее ослож-
нений у беременных, рожениц и родильниц значи-
тельно изменились и расширились.

Патогенез варикозного расширения вен тесно
связан с анатомо-физиологическими особенностя-
ми строения вен нижних конечностей [6]. Венозная
сеть нижних конечностей анатомически делится на
три системы: подкожную, глубокую и коммуника-
тивную. Работает так называемая мышечно-веноз-
ная помпа, состоящая из 4-х насосов: брюшно-ка-
вального, бедренного, голени, стопы [2, 6].

Вены нижних конечностей содержат клапаны,
препятствующие обратному току крови из глубоких
вен в подкожные. От количества и функционирова-
ния клапанов зависит кровообращение в нижних ко-
нечностях, нарушаясь при несостоятельности либо
при врожденном их отсутствии. Следует напомнить,
что существует три типа строения подкожной веноз-
ной сети: магистральный, рассыпной и смешанный,
в зависимости от преобладания которого можно су-
дить о степени риска развития варикозного расши-
рения вен. Рассыпной занимает первое, смешанный
– второе, магистральный – третье место по вероят-
ности возникновения патологии.

Большую роль в формировании заболевания
играет наследственность. Женщины выявляют гене-
тическую предрасположенность к варикозной болез-
ни в 3-4 раза чаще, чем мужчины, что связывают с
носительством «патологического гена» [2]. Наруше-
ния нервного аппарата сосудистой стенки приводят
к дистрофическим изменениям с последующей де-
генерацией и релаксацией сосуда [2]. Эндокринная
патология также создает предрасполагающую осно-
ву к формированию варикозной болезни. Измене-
ния гормонального фона при беременности с пре-
обладанием содержания прогестерона приводят к
релаксации венозных сосудов.

Наличие артериовенозных анастомозов объяс-
няет возникновение варикозного расширения вен со-
единением малых артериальных сосудов с подкожны-
ми венами, которые расширяются под влиянием резких
повышений внутриартериального давления.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
медицинского университета им. М. Горького.

Формулирование целей работы.
Цель работы - клинико-физиологическое обо-

снованио применения методов физической реаби-

литации при варикозном расширении вен у беремен-
ных, особенностей патогенеза, связи с анатомо-фи-
зиологическим строением вен нижних конечностей.

Результаты исследований.
Одним из важнейших звеньев формирования

варикозной болезни у беременных является влияние
механических факторов, в основе действия которых
лежит частое либо длительное повышение внутри-
брюшного давления, приводящее к застою крови и
повышению гидростатического и гидродинамичес-
кого давления в венах нижних конечностей. Сюда же
относят все виды окклюзий подвздошных вен опухо-
левыми процессами, лимфаденитами, жировыми
отложениями, рубцами.

В период гестации повышенная выработка
прогестерона вначале желтым телом, а затем плацен-
той, приводит к релаксации стенок венозных сосудов
[2]. Следует упомянуть и о нейтрализации вазопрес-
сина при беременности, что также приводит к рас-
ширению сосудов [2]. Выявленное снижение содер-
жания ацетилхолина в венозной крови и увеличение
содержания серотонина у беременных с варикозом
может обусловить изменения функционального со-
стояния сосудистой стенки (тенденция к артериоло-
констрикции и венодилятации) [2].

Следует обратить также внимание на гемоди-
намические изменения: увеличение ОЦК на 35-40%
и венозного давления в 2-3 раза, особенно во II три-
местре, 20-кратное усиление кровотока в органах
малого таза, замедление скорости кровотока в сосу-
дах нижних конечностей, повышение вязкости крови
у беременных [2, 4].

Механический фактор, связанный с повыше-
нием внутрибрюшного давления ввиду роста бере-
менной матки, усугубляет застойные явления в ве-
нах органов малого таза, наружных половых органов,
нижних конечностей [2,7].

Иммунологические механизмы характеризу-
ются сенсибилизацией организма антигенами пло-
да, вследствие чего реакция антиген-антитело ведет к
выделению биологически активных веществ (серо-
тонин, гистамин, ацетилхолин и др.) и трансформа-
ции сосудистой ткани [3].

Определенную роль играет локализация пла-
центы: у беременных с первичным варикозным рас-
ширением подкожных вен нижних конечностей пла-
цента  располагается чаще всего на  боковой
поверхности среднего отдела матки с переходом на
переднюю или заднюю стенку, что способствует об-
разованию множественных венозных сосудов с бо-
лее выраженным кровотоком, в 15-20 раз превыша-
ющим таковой на внеплацентарном участке матки.
Кровь оттекает в подвздошные вены соответствую-
щей стороны, приводя к локальной венозной гипер-
тензии, расширению подвздошных сосудов и реф-
люксу крови с высокой концентрацией гормонов
плаценты в дистальные отделы конечности [2].

Воздействие перечисленных пусковых меха-
низмов при беременности на фоне наличия одного
или нескольких предрасполагающих факторов объяс-
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няет, почему варикозное расширение вен возникает
не у всех беременных женщин [2]. Родоразрешение,
приводя к регрессии симптомов варикоза, не осво-
бождает женщину от болезни. Заболевание обяза-
тельно прогрессирует, растет риск развития его ос-
ложнений пропорционально возрасту и паритету [4].

Выделяют расширение вен первичное (истин-
ное) и вторичное (приобретенное, возникающее вслед-
ствие воспалительных процессов, травм, рубцовых де-
формаций мягких тканей, опухолей, флеботромбозов).

Состояние женщины до беременности в 96%
случаев удовлетворительное, заболевание себя не
обнаруживает. Беременность способствует появле-
нию первых симптомов болезни, причем наиболее
часто патология проявляется при I и II беременнос-
тях, в особенности во II-III триместрах, в дальнейшем
обязательно прогрессирует.

Осложнения беременности. Высокую часто-
ту возникновения осложнений связывают с имею-
щимися изменениями кровоснабжения репродуктив-
ных органов: развитием  фетоплацентарной
недостаточности (по нашим данным в 18% случаев),
хронической внутриутробной гипоксии плода – 10%,
гестоза – 12%, аномалий прикрепления плаценты
24% и обвития пуповиной – 26% случаев. Сама вари-
козная болезнь может осложниться тромбофлебитом
поверхностных вен (6%), разрывами варикозно рас-

ширенных вен (2%).
Роды часто протекают с аномалиями родовой

деятельности (первичная слабость (15%), кровотече-
ниями в последовом и раннем послеродовом перио-
дах (18%), несвоевременным излитием околоплодных
вод (22-24%), преждевременной отслойкой нормаль-
но расположенной плаценты (2%).

Послеродовый период может осложняться
тромбофлебитом поверхностных и глубоких вен
(10%), особенно опасна тромбэмболия ветвей легоч-
ной артерии (0,6%), метроэндометритом (7%).

Период отдаленных последствий характеризу-
ется прогрессированием процесса пропорциональ-
но количеству беременностей, родов, а также возра-
сту женщины и развитием в течение 10-15 лет
хронической венозной недостаточности.

Обсуждение результатов. В акушерской прак-
тике тактику ведения пациенток, страдающих варикоз-
ным расширением вен, следует рассматривать отдель-
но при беременности, в родах и послеродовом периоде
в соответствии со стадией заболевания. Ведение бере-
менности предполагает соблюдение общих принци-
пов: проведение медикаментозной терапии и совре-
менных методов физической реабилитации.

Можно с уверенностью сказать, что без при-
менения методов физической реабилитации бере-
менным с варикозным расширением вен не спра-

Таблица 1 
Классификация варикозной болезни 

По наличию 
осложнений: 

1. Неосложненная 
2. Осложненная: острым тромбозом поверхностных вен, острым тромбозом 
глубоких вен, дерматитом, паратравматической экземой, рожей, лимфо-
венозным стазом, аллергическим отеком, трофической язвой 

По локализации: 1. Наружный: 
а) нижних конечностей: варикозное расширение вен в системе большой 
подкожной вены, малой подкожной вены, в системах обеих подкожных вен; 
б) наружных половых органов; 
в) ягодичной области 
2. Внутренний (варикоз вен влагалища, матки) 

По характеру 
строения подкожной 
сети: 

1. Магистральный тип 
2. Рассыпчатый тип 
3. Смешанный тип 

По форме: 1. «Мешковидное» 
2. «Шнуровидное» 
3. «Капиллярное» 

По степени 
нарушения венозного 
кровотока различают 
стадии: 

1. Компенсации 
2. Субкомпенсации 
3. Декомпенсации: 

- отечная форма; 
- индуративная форма; 
- дистрофическая (язвенная) форма 

По степени 
хронической 
венозной 
недостаточности 
(ХВН): 

ХВН I ст. (видимое варикозное расширение вен, умеренный отек, отсутствие 
четких клинических симптомов). 
ХВН II ст. (четко дифференцируемое варикозное расширение, отсутствие 
гемодинамических и трофических нарушений). 
ХВН III ст. (наличие значительно варикозно расширенных вен, варикозных 
узлов, несостоятельность клапанов вен поверхностного, глубокого 
коллекторов, а также вен-коммуникантов, стойкий отек, трофические 
нарушения (пигментация, экзема, трофическая язва). 
ХВН IV ст. (вышеуказанные изменения в сочетании с частыми, стойкими 
трофическими нарушениями, не поддающимися консервативной терапии). 
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виться. К полезным советам (из нашего опыта и ис-
точников современной литературы) мы рекоменду-
ем прислушаться беременным [2, 3, 5].

Если у вас сидячая работа, ставьте под ноги
невысокую скамеечку. Это уменьшает нагрузку на
вены ног. Откажитесь от обуви с высокими каблука-
ми, она ограничивает сокращения икроножных
мышц и мешает пружинить суставам, при ходьбе в
такой обуви кровь в венах застаивается.

При резком повышении температуры вены
переполняются кровью, и нагрузка на венозные кла-
паны возрастает. Поэтому не следует принимать го-
рячие ванны, загорать на солнце. Очень полезны бе-
ременным ежедневные прогулки на свежем воздухе
медленным шагом в течение 30-45 мин, плавание,
аквааэробика. Лучше всего бродить по мелководью
вдоль берега моря или озера.

Когда вы сидите, не закидывайте ногу на ногу,
чтобы не пережимать сосуды ног и не затруднять
кровоток. Во время отдыха каждый раз ноги лучше
всего поднять и положить на возвышение (скамееч-
ку, плотную подушку), так чтобы они находились
выше уровня сердца.

Лечебной гимнастикой желательно занимать-
ся (при отсутствии противопоказаний) не менее 30 мин
ежедневно, и дополнительно выполнять отдельные
упражнения в течение дня (чем чаще, тем лучше).

Для беременных с варикозным расширением
вен нижних конечностей характерны: неполноцен-
ность сосудистой системы с резко выраженными на-
рушениями гемодинамики в I триместре беремен-
ности; флебоэктазией и застоем крови в узлах рас-
ширенных вен, склонность к тромбообразованию и
болям в нижних конечностях во II триместре бере-
менности; изменения маточно-плацентарного кро-
вообращения с последующим возникновением ано-
малий прикрепления вплоть до появления и разви-
тия преждевременной отслойки плаценты, особен-
но в III триместре беременности. В связи с этим при
проведении специальных комплексов физических уп-
ражнений следует увеличить число упражнений, мо-
билизующих экстракардиальные факторы кровооб-
ращения: дыхательные упражнения (ритмичные ко-
лебания внутригрудного и внутрибрюшного давле-
ния, способствующих устранению венозного стаза в
сосудах грудной и брюшной полостей), упражнения
для мышц туловища и конечностей, улучшающих пе-
риферическое кровообращение; использование
«разгрузочных» исходных положений (сидя, лежа,
лежа с приподнятыми нижними конечностями), осо-
бенно в III триместре беременности. Таким беремен-
ным можно рекомендовать плавание в бассейне
(обеспечивает тонизирующее влияние воды на кро-
веносные сосуды и улучшение гемодинамики), пе-
шие прогулки, упражнения с фитболом, формирую-
щие двигательные навыки к предстоящим родам.

Лечебная физкультура и ежедневная ходьба
при беременности и варикозном расширении вен
улучшает венозный и лимфатический отток и нор-
мализует артериальный приток, улучшает общее

физическое состояние беременной, способствует
периферическому кровообращению в ногах.

К наиболее полезным специальным упражне-
ниям при варикозном расширении вен у беремен-
ных в I и II триместрах можно отнести: упражнения
для нижних конечностей, выполняемые в положении
лежа на спине с горизонтальным и приподнятым
положением ног, с большой амплитудой движений в
тазобедренных и голеностопных суставах; дыхатель-
ные упражнения с акцентом на увеличение ампли-
туды движений диафрагмы; упражнения с сопротив-
лением для мышц голени и бедра (с использованием
резиновых бинтов и лент), и, конечно, ходьба.

После занятий лечебной гимнастикой бере-
менной необходим отдых в положении лежа с при-
поднятыми ногами. В III триместре беременности
лечебную гимнастику рекомендуется проводить в
основном лежа, иногда сидя, продолжительность за-
нятий 10-15 мин, используя упражнения, подготав-
ливающие беременную к родам.

При варикозном расширении вен отдельные
специалисты предлагают так называемую «венозную
ходьбу», которая характеризуется определенной тех-
никой, положением тела, движениями рук и ног, тем-
пом. Она рекомендована женщинам в I и II тримест-
рах беременности, под влиянием которой вены ног
значительно разгружаются: вены бедра - на 15-20%, а
вены голени и стопы – на 60%.

Специальные эластические чулки, гольфы,
носки и колготки, применяемые при варикозном рас-
ширении вен у беременных, еще называют «функ-
циональными протезами». Они отчасти берут на себя
эластическую функцию вен. Эластичные чулки и
колготки повышают эффективность насосной функ-
ции мышц ног, улучшают отток крови и лимфы, «под-
держивают» вены, что способствует уменьшению
застойных явлений в нижних конечностях.

Если варикозные изменения касаются только
вен голени (и имеют магистральный и сегментарный
характер), то беременным рекомендуется использо-
вать специальные носки и гольфы. В большинстве
других случаев целесообразно выбирать с целью про-
филактики и реабилитации варикозных изменений -
эластичные колготки и чулки. Надевать эластические
чулки лучше утром, как только вы встали с постели.
Перед этим полезно сделать легкий самомассаж: по-
гладить ноги по направлению к паховым лимфатичес-
ким узлам (т.е. снизу вверх), но соблюдая следующую
последовательность: бедра, голени, стопы. Если вы по
какой-то причине надеваете чулки днем, то предвари-
тельно надо полежать 5-10 мин с приподнятыми нога-
ми. Заниматься лечебной гимнастикой, ЛФК и «ве-
нозной ходьбой» тоже следует в эластичных чулках.

Полезно ходить по песку – это самое лучшее
упражнение для ног. Песок под ногами принимает
форму подошвы и свода стопы, в результате чего
активизируется каждая клеточка подошвы и ее био-
логически активные точки (БАТ). Ходите босиком!
Это предупреждает и плоскостопие, и варикозное
расширение вен, особенно у беременных женщин, и
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другие заболевания, не связанные с ногами. Потому
что на подошве стопы (как и на ушной раковине)
имеются БАТ – представители всех органов нашего
тела, поэтому вы тем самым заодно делаете себе оз-
доровительный массаж стоп и всего организма.

Еще один механизм, включающийся при хож-
дении босиком, связан с избавлением от лишних элек-
трических зарядов, ведущих к хронической усталос-
ти, бессоннице, неврозам, часто имеющим место у
беременных женщин.

Особенности ведения родов. При неосложнен-
ной форме, а также в отсутствие акушерских показа-
ний к оперативному родоразрешению, роды ведут-
ся через естественные родовые пути с обязательным
эластическим бинтованием нижних конечностей в
родах. Роды целесообразно вести без защиты про-
межности с ранней эпизиотомией.

При наличии у женщины «высокого» варико-
за (варикозное расширение вен влагалища, вульвы,
зоны шейки матки) рекомендовано родоразрешение
путем операции кесарева сечения. При производстве
операции необходимо строго соблюдать принцип ми-
нимальной травматизации кровеносных сосудов как
при доступе в брюшную полость, так и при вскры-
тии матки.

В послеродовом периоде обязательно интен-
сивное наблюдение с ежедневным контролем коагу-
лограммы.

Особенности ведения послеродового перио-
да. У женщин с риском тромботических осложне-
ний – через 6-8 часов после родов применяют анти-
коагулянты прямого действия.  Ранняя активизация.
Эластическая компрессия. Пероральный прием пре-
паратов венотического действия и местное лечение.
Контроль коагулограмм. С 3-5 дня – контрольная УЗГД
сосудов нижних конечностей.

Заключение. Профилактика рецидивов, физи-
ческая реабилитация и рекомендации при выписке
из акушерского стационара: планирование последу-
ющей беременности не ранее, чем по истечении 3-х
лет после перенесенного тромбофлебита; после вы-
писки из стационара обязательное диспансерное на-
блюдение флеболога; консервативное лечение веноз-
ной недостаточности и физическая реабилитация со
своевременной хирургической коррекцией; норма-
лизация диеты; ЛФК, вечерний 20-минутный легкий
самомассаж, ходьба по лестнице; плавание в бассей-
не и морской воде, прохладный душ для ног; норма-
лизация условий труда (прекращение длительных ста-
тических нагрузок); периодическое 20-минутное
пребывание в горизонтальном положении с припод-
нятым ножным концом; ношение обуви на каблуке
средней высоты (3-4 см); избегание тепловых проце-
дур (бани, сауны, длительные инсоляции и др.); сана-
торно-курортное лечение как при ХВН, так и в пери-
од послеоперационной реабилитации (курорты с
радоновыми, сероводородными, кремнистыми во-
дами), лечение повторяют через 1-1,5 года.

Выводы.
1. Таким образом, варикозная болезнь вен у

женщин репродуктивного возраста способна значи-
тельно осложнять течение беременности, родов, пос-
леродового периода.

2. Неуклонно прогрессируя, заболевание при-
водит к хронической венозной недостаточности I - IV
ст., расстройствам гемодинамики и инвалидизации
пациенток.

3. Определение риска заболевания и доклини-
ческая диагностика с адекватной и своевременной
коррекцией и физической реабилитацией являются
мерами эффективной профилактики тяжелых рас-
стройств в родах, связанных с наличием варикозного
расширения вен.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
клинико-физиологического обоснования примене-
ния методов физической реабилитации при варикоз-
ном расширении вен у беременных.
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ДЕТЕРМІНАНТИ ПСИХОСОМАТИЧНОГО
ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ

ВИЩОЇ ШКОЛИ

Носков В.І., Кальянов А.В., Носкова О.В.
Донецький інститут управління

Анотація. У статті розглядаються детермінанти психосома-
тичного здоров’я студентів і викладачів вищої школи, факто-
ри ризику, що впливають на його рівень, наводяться заходи з
оптимізації здоров’я. Одними з валідних, інформативних та
адекватних методик визначення рівня психосоматичного
здоров’я студентів і науково-педагогічних працівників вищої
школи є санологічна самооцінка здоров’я та методика оцін-
ки наявності хронічних захворювань (патологічного індек-
су). Обґрунтована, розроблена та запроваджена інноваційна
технологія освітньої діяльності в умовах оздоровчо-вихов-
ного комплексу. Це сприяє попередженню дії різноманітних
факторів ризику розвитку психосоматичних порушень здо-
ров’я учасників навчального процесу.
Ключові слова: психосоматичне здоров’я, студенти, викла-
дачі, фактори ризику.
Аннотация. Носков В.И., Кальянов А.В., Носкова О.В. Де-



254

терминанты психосоматического здоровья студентов и пре-
подавателей высшей школы. В статье рассматриваются де-
терминанты психосоматического здоровья студентов и пре-
подавателей высшей школы, факторы риска, влияющие на
его уровень, приводятся меры по оптимизации здоровья.
Одними из валидных, информативных и адекватных методик
определения уровня психосоматического здоровья студен-
тов и научно-педагогических работников высшей школы яв-
ляется санологическая самооценка здоровья и методика оцен-
ки  наличия хронических заболеваний  (патологического
индекса). Обоснована, разработана и внедрена инновацион-
ная технология образовательной деятельности в условиях
оздоровительно-воспитательного комплекса. Это оказывает
содействие предупреждению действия разнообразных фак-
торов риска развития психосоматических нарушений здо-
ровья участников учебного процесса.
Ключевые слова: психосоматическое здоровье, студенты,
преподаватели, факторы риска.
Annotation. Noskov V.I., Kal’yanov A.V., Noskova O.V.
Determinanty of psychosomatic health of students and teachers
of higher school. Psychosomatic health characteristics of the
learning process participants, the risk factors that influence
psychosomatic health and measures of its improving are under
great consideration in this article on the basis of results which
were obtained in the carried out researches. One of valid,
informative and adequate techniques of definition of a level
psychosomatic health of students and scientific and pedagogical
workers of the higher school is medical the self-estimation of
health and a technique of an estimation of presence of chronic
diseases (a pathological index). The innovational technology
of educational activity in conditions of an improving -
educational complex is proved, developed and introduced. It
assists the prevention of action of various risk  factors of
development psychosomatic infringements of health of
participants of educational process.
Key words: psychosomatic health, students, teaching staff, risk
factors.

Вступ.
Україна робить послідовні кроки у модерні-

зації вищої освіти відповідно до основних положень
національної доктрини розвитку освіти України у XXI
столітті.

У вказаному напрямі на всіх рівнях вищої осв-
іти іде процес переосмислення цінностей людських
ресурсів, вимог до моральної, соціальної, управлі-
нської, корпоративної, правової, професійної та
функціональної компетентності майбутніх праців-
ників, їх готовності до праці в сучасних умовах. З вра-
хуванням цих вимог вища освіта передбачає фунда-
ментальну, наукову, психофізичну, загальнокультурну
й практичну підготовку фахівця як особистості. Тому
орієнтація на формування і розвиток здорової та
моральної особистості є підґрунтям оптимального
функціонування всієї системи освіти, становлення
національного інтелекту та рушійною силою сучас-
ного суспільства в Україні.

За даними сучасних психологічних досліджень
почуття підвищеної психічної тривожності відчувають
4-5% населення регіонів України, яке звертається за
відповідною допомогою до психологів і психотера-
певтів [1]. За статистикою Міністерства охорони здо-
ров’я України приблизно 27% дошкільної та понад 60%
учнівської молоді мають різні порушення психосома-
тичного здоров’я [2]. Тільки 10 % випускників закладів
освіти завершують навчання в загальноосвітній школі
без чітких відхилень у психосоматичному здоров’ї.

Результати дослідження осіб віком 17-21 років показа-
ли, що 15% мають незадовільну нервово-психічну
стійкість, 20% - не задоволені міжособистісними сто-
сунками, 25% - потребують додаткового психологіч-
ного обстеження. Встановлено, що більш ніж 40%
юнаків характеризуються слабким психічним і фізич-
ним здоров’ям, близько 30% мають різні межові не-
рвово-психічні розлади (МНПР) [1]. Відомо, що коли
об’єктивні і суб’єктивні показники працездатності по-
гіршуються на 10-15% - це є прямим підтвердженням
перевтоми, зміна цих цифр понад 15% потребує ком-
плексного негайного втручання для відновлення пси-
хічного і фізичного здоров’я особистості [1,3].

Адаптація студентів до специфічних умов на-
вчання у вищій школі у більшості випадків відбуваєть-
ся стихійно. В цьому складному питанні дуже рідко
застосовуються певні методи діагностики і заходи
регуляції психологічного забезпечення і супроводу
навчального процесу.

Швидка втома і висока нервово-психічна на-
пруга у студентів часто пов’язана з принципово но-
вими умовами навчання, проживання, темпу життя,
організації праці і відпочинку, відсутністю індивіду-
ального підходу, гіперінформацією на фоні збільшен-
ня вимогливості викладачів вищої школи, збільшен-
ням  загального навантаження і  зниженням
адекватних можливостей організму, що здійснює взає-
мний вплив по замкненому колу, поглиблюючи не-
гативні впливи на психічне і фізичне здоров’я особи-
стості. Труднощі процесу адаптації, якщо вони не
долаються, стають і причиною неуспішності студентів
у навчанні. За окремими спостереженнями студенти
мають певні фактори ризику порушень психосома-
тичного здоров’я та низьку успішність навчання (до
90% студентів) [1,4,5]. Сукупність описаних чинників
має суттєвий вплив на весь комплекс показників пси-
хосоматичного здоров’я і ставить проблему його са-
нологічного діагностування, прогнозу та корекції.

Робота виконана за планом НДР Донецького
інституту управління.

Формулювання цілей роботи.
В цьому зв’язку метою досліджень була роз-

робка заходів щодо оптимізації психосоматичного здо-
ров’я студентів соціономічних спеціальностей та вик-
ладачів гуманітарного вищого навчального закладу.

Об’єктом досліджень: є стан психосоматично-
го здоров’я учасників навчального процесу: студентів
різних спеціальностей та науково-педагогічних праців-
ників гуманітарного вищого навчального закладу.

Предметом досліджень є санологічні показ-
ники психосоматичного здоров’я та основні чинни-
ки розвитку його порушень у студентів та викладачів
вищої школи.

Основна гіпотеза роботи полягала в припу-
щенні залежності показників психосоматичного здо-
ров’я студентів від характеру та специфіки вимог до
рівня їх професійної підготовки за окремою соціоно-
мічною спеціальністю.

При виконанні дослідження вирішувалися такі
наукові завдання:
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1. Здійснити розподіл та визначити залежність
індексу самооцінки здоров’я і патологічного індексу
від характеру навчальної діяльності (спеціальності)
студентів – юристів, менеджерів і психологів та нау-
ково-педагогічних працівників гуманітарного вищо-
го навчального закладу;

2. Визначити психологічні чинники розвитку
порушень психосоматичного здоров’я за сьома ви-
дами захворювань (класів хвороби);

3. Розглянути можливість використання та виз-
начити інформативність опитувальника щодо само-
оцінки здоров’я студентів та науково-педагогічних пра-
цівників гуманітарного вищого навчального закладу.

Методи досліджень: у роботі використову-
валася методика санологічної самооцінки здоров’я
(СОЗ), що містила 28 різноманітних питань, за якими
надавалися відповіді «так» чи «ні », а на 29 питання –
«добре», «задовільне», «погане» та «дуже погане
здоров’я » [3]. Підсумковий показник уявляв кількісну
оцінку СОЗ, що дорівнювала 0 при ідеальному та 29 -
при дуже поганому здоров’ї. Індивідуальні показни-
ки СОЗ використовувалися для оцінки наявності хро-
нічних захворювань (патологічного індексу) за на-
ступними формулами:

 Пi = 0,05*KB + 0,093*COЗ - 1,327 (1)

 Пi = 0,011*КВ + 0,057*СОЗ - 0,103 (2)

де Пi – патологічний індекс;
КВ – календарний вік;
СОЗ – самооцінка здоров’я, відносні одиниці.
Перша формула використовувалася для осіб

чоловічої, друга - жіночої статі.
У роботі за вказаними методиками були досл-

іджені 58 студентів соціономічних спеціальностей
(психологи, менеджери, юристи) та 31 науково-педа-
гогічний працівник гуманітарного вищого навчаль-
ного закладу.

Наукова новизна дослідження полягає у вста-
новлені особливостей розподілу санологічних показ-
ників здоров’я студентів і викладачів гуманітарного
вищого навчального закладу, які є основою для його
аналізу, прогнозу та корекції.

Результати дослідження.
Відношення до власного здоров’я є одним з

центральних, але поки що недостатньо розроблених
проблемних питань психології здоров’я. Відношення
до здоров’я уявляє собою систему індивідуальних,
вибіркових зв’язків особистості з різними явищами
дійсності, що сприяють або погрожують здоров’ю
людей, а також певну оцінку індивідом свого фізич-
ного та психічного стану [6].

Існують різноманітні психодіагностичні мето-
дики, які дозволяють виявляти осіб з ознаками перед-
патології у психічній сфері і одночасно проводити з
ними психопрофілактичні, психокорекційні та пси-
хогігієнічні заходи, що основані на комплексній оцінці
адаптивних та дезадаптаційних особистісних факторів
та копінг-стратегій поведінки людини.

При жорстокому стилі поведінки характерни-
ми стають риси так званого «поведінського типу А»
та збільшується ризик захворювань серцево –судин-
ної системи [10].

Навчальна діяльність студентів  взагалі
відрізняється високим емоційним тиском, що закла-
дений як до природи юнацького віку, так і до початко-
вих етапів навчально – професійного розвитку осо-
бистості.

Приблизно для 10% молодих людей характерні
«екстремально» високе суб’єктивне значення, низь-
кий рівень стійкості до фрустрації та стресу. Неспри-
ятливими наслідками поведінки та переживань осо-
бистості такого типу можуть бути різного роду
психосоматичні розлади з високим ризиком коронар-
них захворювань [11].

Здійснене нами узагальнення даних сучасної
літератури [1, 3, 4, 9, 10] стосовно можливого впливу
психологічних чинників на порушення психосома-
тичного здоров’я особистості дозволило системати-
зувати відповідну інформацію відносно розвитку семи
найбільш поширених класів хвороб (табл. 1)

Розглядаючи фактори ризику на прикладі од-
ного з найбільш поширених класів хвороб – онколог-
ічних захворювань, можна виділити декілька взаємо-
пов’язаних блоків психологічних проблем:

- комплекс рис особистості (тип «С»), для яко-
го характерна трудність у проявлені негативних
емоцій, особливо образи та гніву, соціальної пози-
тивності, турбота про потреби інших людей;

- реакції особистості на психотравмуючі ситу-
ації (безнадійність, безпорадність, депресія, відчай),
які порушують функцію імунного догляду;

- шкідливі звички: куріння, зловживання алко-
голем, дизгармонічні сексуальні відношення;

- емоційні реакції: життєва криза, відсутність
належного контролю над ситуацією;

- зниження ефективності психологічних захис-
них механізмів та копінг- поведінки;

- зміна соціальних зв’язків, зокрема, сімейних
відносин.

Здійснена самооцінка здоров’я студентами
соціономічних спеціальностей і науково-педагогіч-
них працівників гуманітарного вищого навчального
закладу дозволила встановити наступні особливості
(табл. 2).

При однорідності показників віку студентів соц-
іономічних спеціальностей вік науково-педагогічних
працівників складав 35,38 роки. Отримані дані щодо
самооцінки здоров’я, згідно з якими показник СОЗ у
викладачів в порівнянні з психологами на 22,1 % мен-
ший (Р < 0,01), а з менеджерами – на 22,9 % менший (Р
< 0,01), не зважаючи на відчутну різницю у віці. Це у
певній мірі підтверджує і розподіл за станом здоров’я
обстежених осіб. Проте отримані дані щодо патологі-
чного індексу дають іншу картину. Тут аналізуємий
показник ПІ у студентів приблизно на третину кра-
щий, ніж у викладачів. Зокрема, у психологів він мен-
ший на 25,5 % (Р < 0,01), менеджерів – 26,4 %, юристів
– на 38,2 % (Р < 0,01). Враховуючи, що календарний вік
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Таблиця 1 
 

Психологічні чинники розвитку порушень психосоматичного здоров’я особистості 
 

Психологічні чинники 
порушень здоров’я 

Можливі 
порушення  

психосоматичного 
здоров’я 

Нездатність висловлювати власні емоції, хронічний дисстрес, дезадаптація, почуття 
безпомічності, самотності, безнадійності, схильність до уболівання та депресії, 
стереотипність мислення, упертість, образи на близьких, відмова від свого покликання, 
замкнутість, надмірна самокритичність, негативна життєва установка, внутрішня 
незадовільність, втрата близьких та рідних людей. 

Онкологічні 
захворювання  

Низький рівень стійкості до стресів, соціально-психологічної адаптації до мікро та 
макроколективу, наявність дисстресу, дезадаптації, проявів конфліктної поведінки з 
гострим негативним емоційним переживанням, негативні прояви емоцій у нестабільних 
інтровертів (меланхоліків) та екстравертів (холериків), емоційна напруженість та 
нестійкість, тривожність, поганий настрій, почуття страху, депресія тощо 

Серцево-судинні 
захворювання  

Порушення психодінаміки та вищої нервової діяльності, наявність функціональних 
нервово-психічних порушень у вигляді неврозів, зниження працездатності, 
перенапруження та виснаження нервової системи, погіршення уваги, підвищена 
втомленість, почуття страху, негативні прояви емоцій у осіб-інтравертів, підвищена 
емоційна нестійкість та почуття високої напруженості і тривожності, погані самопочуття 
та настрій, порушена соціально-психологічна адаптація до колективу, наявність частих 
конфліктів, підвищені вимоги до себе 

Виразкова хвороба 
шлунку та 
дванадцятоперстної 
кишки 

Часті дисстреси, психічні травми (розлучення с близькими та рідними, хвороба та смерть 
близьких, тощо), суб’єктивні переживання, що пов’язані з конфліктними ситуаціями, 
почуття напруги, стресу та тривожності, власної неповноцінності, постійний погіршений 
настрій, низький рівень стійкості до стресів, соціально-психологічної адаптації, часті 
прояви негативних емоцій, несприятливі соціально-психологічні сімейні обставини, 
тощо 

Захворювання 
печінки та 
жовчного міхура 

Невпевненість у собі, підвищена ранимість, тривожність, емоційна напруженість, 
підозра, замкнутість, власна неповноцінність, занижена самооцінка, недостатня 
комунікабельність, нерішучість, емоційна нестабільність, недовірливість, 
неконтрольовані прояви гніву тощо 

Захворювання 
шкіри 

Часті дисстреси та психічні травми, суб’єктивні переживання, незадоволеність собою, 
низький рівень самопочуття, активності та настрою, занижена самооцінка та соціально – 
психологічна адаптація, нерішучість у життєвих ситуаціях, почуття власної 
неповноцінності. 

Захворювання 
підшлункової 
залюзи 

Низький рівень стійкості до стресів, почуття страху, тривожності та напруги, високий 
рівень чутливості до критики, недостатня соціально - психологічна адаптація до 
мікроколективу працюючих, наявність частих конфліктів, відсутність у моделях 
поведінки особистості дієвих механізмів захисту від болі, критики та страхів 

Надлишкова вага 

 

Таблиця 2 
 Показники самооцінки здоров’я студентами соціономічних спеціальностей та науково-педагогічними 

працівниками гуманітарного вищого навчального закладу, ( ±Χ S X )  
 
Найменування 
показників 

Психологи 
(n = 32) 

Юристи 
(n = 18) 

Менеджери 
(n = 8) 

Науково-
педагогічні 
працівники 

(n = 31) 
Вік, роки 20,88 ± 0,21 19,60±0,06 19,75±0,24 35,38±1,40 
Самооцінка 
здоров’я, 
несприятливі 
відповіді 

12,00 ± 0,51 10,44±0,84 12,13±0,74 9,35±0,47 

Патологічний 
індекс 

0,82 ± 0,03 0,68±0,05 0, 81±0,06 1,10±0,09 

Розподіл за станом 
здоров’я, % 

    

добре 34,4 50,0 50,0 71,0 
задовільне 65,6 50,0 37,5 25,8 
погане   12,5 3,2 
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акумулює негативні прояви у психосоматичних, пси-
хофізіологічних, функціональних, клінічних, імуноло-
гічних показниках, можна вважати цю різницю пов’я-
зану з впливом вікового фактору. Між тим, отримані
дані можна пояснити і неоднозначністю сприйняття
людиною свого власного стану здоров’я і досить час-
то відношенням до нього. До речі при інших рівних
умовах жінки оцінюють свій стан здоров’я більш упе-
реджено, ніж чоловіки, про що свідчать порівняно
високі значення індексу СОЗ у жінок [3].

Певну інформативність з точки зору діагнос-
тики конкретних станів здоров’я осіб різних категорій
і вікових груп має розподіл величин індексів СОЗ за
окремими градаціями (табл. 3).

Встановлено, що найбільш розповсюдженими
градаціями індексу СОЗ серед студентів-юристів та
студентів-менеджерів є значення 9-11 несприятливих
відповідей (50,0 і 62,5 % ). У студентів – психологів
цей розподіл має більш рівномірний характер з 31,2
% несприятливих відповідей щодо стану власного
здоров’я за градацією СОЗ – 15 – 17 одиниць. У той
же час майже 40 % відповідей науково-педагогічних
працівників за індексом СОЗ припадає на діапазон
його значень 6-8 одиниць, тобто на 2-3 градації мен-
ше ніж у студентів соціономічних спеціальностей гу-
манітарного ВНЗ.

Асиметричним за своїм характером стосовно
студентів є розподіл іншого показника – патологічно-

Таблиця 3 
Розподіл студентів соціономічних спеціальностей та науково-педагогічних працівників гуманітарного 

 вищого навчального закладу за індексом самооцінки здоров’я, % 
 

Значення індексу Студенти та науково- 
педагогічні працівники  

3-5 
 

6-8 
 

9-11 
 

12-14 
 

15-17 
Студенти-психологи 
(n = 32) 

 
6,3 

 
12,5 

 
25,0 

 
25,0 

 
31,2 

 
Студенти-юристи 
(n = 18) 

 
11,1 

 
11,1 

 
50,0 

 
16,7 

 
11,1 

Студенти-менеджери 
(n = 8) 

__ 
 

 
12,5 

 
62,5 

 
12,5 

 
12,5 

Науково-педагогічні 
працівники 
(n = 31) 

 
6,5 

 
38,7 

 
25,8 

 
19,4 

 
9,6 

 
Таблиця 4 

Розподіл студентів соціономічних спеціальностей та науково-педагогічних працівників  
гуманітарного вищого навчального закладу за патологічним індексом, % 

 
Значення патологічного індексу Студенти та науково-педагогічні  

працівники  
0,2-0,5 

 
0,6-0,9 

 
1,0-1,3 

 
1,4-1,7 

 
1,8-2,1 

 
2,2-2,5 

 
2,6-2.8 

Студенти-психологи 
(n = 32) 

 
15,6 

 
43,8 

 
40,6 

__ __ __ __ 

Студенти-юристи 
(n = 18) 

 
27,8 

 
55,6 

 
16,6 

__ __ __ __ 

Студенти-менеджери 
(n = 8) 

 
__ 

 
62,5 

 
37,5 

__ __ __ __ 

 
Науково-педагогічні працівники 
(n = 31) 

 
 

6,4 

 
 

48,5 

 
 

22,6 

 
 

9,7 

 
 

3,2 

 
 

3,2 

 
 

6,4 

го індексу науково-педагогічних працівників (табл. 4).
Майже п’ята частина досліджуваних НПР мала

розподіл патологічного індексу за чотирма більш ви-
сокими його значеннями, які на відміну від студентів
були притаманні тільки викладачам, що можно пояс-
нити накопиченням з віком різних видів хвороб (зах-
ворювань). Загальною ознакою для всіх учасників
навчального процесу була найбільша величина роз-
поділу за градацією 0,6 – 0,9 значень патологічного
індексу серед студентів (43,8 – 62,5 %) та науково-пе-
дагогічних працівників (48,5 %). Тобто приблизно кож-
ний другий учасник навчального процесу «набли-
жався» до стану наявності однієї хвороби.

Розроблена та запроваджена у Донецькому
інституті управління гуманістично орієнтована мо-
дель професійної освіти передбачає використання
диференційованого підходу до студентів у фізкультур-
но-оздоровчому блоці оздоровчо-виховного комп-
лексу ВНЗ. Цей підхід передбачає розподіл студентів
за трьома навчальними відділеннями (з можливістю,
за достатніх підстав, переходу з одного до іншого). Це
спеціальне медичне відділення, куди зараховуються
особи з вираженими відхиленнями у стані психосо-
матичного здоров’я; основне навчальне відділення;
відділення підвищення спортивної майстерності, до
якого рекомендуються студенти першого курсу (без
відхилень у стані здоров’я), що мають успіхи у спорті.
Такий підхід створює сприятливі умови для оптимі-
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зації психосоматичного здоров’я, інтелектуального
й особистісного розвитку студентів, сприяє утверд-
женню цінностей самоактуалізації, формуванню
мотивів особистісного зростання майбутніх фахівців.
Застосування засобів в рамках фізкультурно-оздо-
ровчого блоку оздоровчо-виховного комплексу ак-
тивізує резерви успішної соціально-психологічної
адаптації і підтримання нормальних психофізіологіч-
них станів студентів і викладачів.

В умовах оздоровчо-виховного комплексу ви-
користовується комплекс психодіагностичних, пси-
хогігієнічних, психокорекційних та організаційних за-
ходів, що підвищують ефективність попередження та
зниження дії факторів ризику розвитку психосома-
тичних захворювань учасників навчального процесу
в гуманітарному вищому навчальному закладі.

Висновки:
1. Одними з валідних, інформативних та адекват-

них методик визначення рівня психосоматичного здо-
ров’я студентів і науково-педагогічних працівників вищої
школи є санологічна самооцінка здоров’я та методика
оцінки наявності хронічних захворювань (патологічно-
го індексу). Показники самооцінки здоров’я студентів
соціономічних спеціальностей гуманітарного ВНЗ у
порівнянні з викладачами є на 22,1 – 22,9 % більш не-
сприятливими, проте рівні патологічного індексу у сту-
дентів приблизно на третину кращі, ніж у науково-педа-
гогічних працівників. Цю різницю можна пояснити
впливом вікового фактору, що акумулює зміни та нако-
пичення негативних проявів у психосоматичних, пси-
хофізіологічних, функціональних, клінічних, імунологі-
чних показниках стану здоров’я людини. Майже п’ята
частина досліджуваних науково - педагогічних праців-
ників мала розподіл патологічного індексу за чотирма
більш високими ніж у студентів градаціями.

2. З метою психогігієнічного забезпечення і
супроводу гуманістично орієнтованої професійної
підготовки студентів вищої школи в Донецькому інсти-
туті управління обґрунтована, розроблена та запро-
ваджена інноваційна технологія освітньої діяльності
в умовах оздоровчо-виховного комплексу ВНЗ, що
сприяє попередженню дії різноманітних факторів
ризику розвитку психосоматичних порушень здоро-
в’я учасників навчального процесу, створенню спри-
ятливих умов для його оптимізації, утвердженню
цінностей самоактуалізації, формуванню мотивів
особистісного зростання майбутніх фахівців.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем психосома-
тичного здоров’я студентів і викладачів вищої школи.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА ПРИ НАРУШЕНИИ

ОСАНКИ У ДЕТЕЙ

Партас И.Г., Терещенко И.В.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы нарушения осан-
ки у детей и предложены комплексы физических упражнений
при нарушениях осанки. На осанку ребенка отрицательно
влияют: недостаточная освещенность рабочего места в шко-
ле и дома, мягкая постель, ограничение двигательной актив-
ности ребенка и пребывания его на свежем воздухе. Для
полноценного восстановления здоровья ребенка нужна ка-
чественно новая организация лечебно-реабилитационных
мероприятий с широким использованием лечебно-охрани-
тельного режима, диетотерапии, фармакологии, ЛФК, мас-
сажа, физиотерапии, психотерапии.
Ключевые слова: осанка, нарушения осанки, физическая куль-
тура, комплекс физических упражнений.
Анотація. Партас І.Г., Терещенко І.В. Оздоровча фізична куль-
тура при порушенні постави у дітей. В статті були розглянуті
питання порушення постави у дітей і були запропоновані ком-
плекси фізичних вправ при порушеннях постави. На поставу
дитини негативно впливають: недостатня освітленість робочо-
го місця в школі й будинку, м’яка постіль, обмеження рухової
активності дитини й перебування його на свіжому повітрі. Для
повноцінного відновлення здоров’я дитини потрібна якісно нова
організація лікувально-реабілітаційних заходів із широким ви-
користанням лікувально-охоронного режиму, дієтотерапії, фар-
макології, ЛФК, масажу, фізіотерапії, психотерапії.
Ключові слова: постава, порушення постави, фізична куль-
тура, комплекс фізичних вправ.
Annotation. Partas I., Tereshenco I. Health physical culture at
violation of carriage for children. In the article the questions of
violation of carriage are considered at children and the complexes
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of physical exercises at violations of carriage are offered. A bearing
of the child negatively influence: insufficient light exposure of a
workplace at school and houses, soft bed, restriction of impellent
activity of the child and his stay on fresh air. Qualitatively new
organization of medical - rehabilitation actions is necessary for
high-grade recovery of healt of the child with wide use of a
medical - guarding mode, for pharmacology, massage, to
physiotherapy, psychotherapy.
Keywords: carriage, violations of carriage, physical culture,
complex of physical exercises.

Введение.
Успешное решение задачи гармонического

воспитания личности ребенка во многом зависит от
правильной постановки физического воспитания с
раннего детства. Слабое физическое развитие ребен-
ка ведет к нарушениям осанки, что затрудняет рабо-
ту внутренних органов и приводит к дальнейшему
ухудшению физического развития. Физическое вос-
питание укрепляет здоровье ребенка, развивает лов-
кость, свободу и грациозность движений, оно влияет
на формирование воли и характера ребенка. Систе-
ма оздоровительных мероприятий в детских учреж-
дениях (садиках, школах) предусматривает охрану и
укрепление здоровья детей, полноценное физичес-
кое развитие, различную двигательную деятельность
и, привитие стойкого интереса к самостоятельным
занятиям физическими упражнениями, что и явля-
лось практической задачей нашей работы.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического
воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
При длительном использовании специально

подобранных комплексов физических упражнений
происходит исправление нарушенной осанки. Целью
нашей работы была разработка этих комплексов фи-
зических упражнений для детей разного возраста.

Результаты исследования.
Позвоночник в целом является гибким стерж-

нем и опорой для головы, плечевого пояса и рук,
органов грудной и брюшной полости. Опорная фун-
кция позвоночника обусловлена постепенным уве-
личением размеров позвонков сверху вниз - от шей-
ного к крестцовому отделу.

Характерная особенность позвоночника, ко-
торая обеспечивает его амортизационную функцию
— это физиологичные изгибы. Между телами всех
позвонков, кроме первого и второго шейных, име-
ются межпозвонковые диски. Благодаря дискам по-
звоночник подвижной, эластичный и упругий, вы-
держивает значительные нагрузки.

Понятие «осанка» имеет много толкований.
Одним из определений является: привычная поза
непринужденно стоящего человека, без активного
мышечного напряжения. Можно сказать, что осан-
ка характеризует состояние опорно-двигательного
аппарата, уровень физического развития и форми-
рование поведенческих навыков, отображает способ-
ность человека поддерживать оптимальное эстетич-
ное и физиологичное положение тела и его частей
при удержании статических поз (стоя, сидя и других)

и обеспечивающая рациональное и адекватное вы-
полнение основных, природных движений.

Главной особенностью детского организма
является его быстрый рост и развитие. Высокий темп
роста и развитие сохраняется в дошкольном и школь-
ном возрасте, в период, предшествующий половому
созреванию, в период полового созревания.

Рост и развитие детского организма зависят от
условий внешней среды, активности ребенка, его
питания и многих других факторов. Особую роль
играют движение, игры, закаливание и др.

В процессе физического воспитания улучша-
ются функциональные показатели сердечно-сосуди-
стой системы, ускоряется ее развитие, происходит
укрепление здоровья ребенка. И здесь невозможно
переоценить роль лечебной физкультуры (ЛФК). Под
влиянием дозированных мышечных нагрузок в орга-
низме ребенка происходят физиологические и био-
химические процессы, направленные на восстанов-
ление нарушенных функций. Упражнения вызывают
усиление обменных процессов в тканях, улучшают
общее состояние.

Нами были разработаны комплексы физичес-
ких упражнений для детей 7 – 11 лет и 12 – 17 лет.

Хорошим, исправляющим нарушенную осан-
ку эффектом обладает следующий комплекс физи-
ческих упражнений (дети 7-11 лет).

Упражнение 1. На расстоянии одного шага
от стены ребенок встает спиной к ней. Опираясь на
носок левой ноги, нужно пяткой коснуться стены,
прямые руки поднять через стороны вверх и, про-
гнувшись, коснуться стены. Во время этих движений
делается вдох. Возвращение в исходное положение –
выдох. Точно такие движения, в такой же последова-
тельности делаются правой ногой. Повторений – 10.

Упражнение 2. Берется палка длиной около
метра. Ноги ставятся врозь. С палкой за спиной, плот-
но прижав ее к ней согнутыми в локтях руками, дела-
ют повороты туловища до отказа влево, затем впра-
во. Голову держат прямо, глядя вперед. Дыхание
произвольное. Повторить 10 раз.

Упражнение 3. Согнутые в локтях руки со-
единяют за спиной, сцепив пальцы. Затем меняют
положение рук. Повторить 6 раз.

Упражнение 4. Расставленными на ширину
плеч руками опираются на край стола так, чтобы ту-
ловище и отставленные ноги составляли прямую ли-
нию. Голову держат прямо, глядя вперед. Сгибают
руки, коснувшись грудью стола, - вдох. Разгибают
руки – выдох. Упражнение повторяют 10 раз.

Упражнение 5. Ноги ставят пятками вместе,
носками врозь. За головой, на плечах, в согнутых
руках держат палку. Приседают на носках, одновре-
менно выпрямляя руки вверх. Туловище стараться
держать прямо, смотреть перед собой. Затем возвра-
щаются в исходное положение. Во время приседа-
ния – выдох, в исходном положении – вдох. Упраж-
нение повторяют 15 раз.

Упражнение 6. В прямой стойке держат го-
ризонтально палку в опущенных руках – вдох. Не
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меняя горизонтальности ее положения, переводят
палку за спину вниз – выдох. Возвращают палку в
исходное положение. Упражняясь, через несколько
дней суживают расстояние захвата руками.

Упражнение 7. Садятся на табурет (стул), за-
цепившись за неподвижный предмет впереди носка-
ми. Руки за головой, отклоняясь назад, одновремен-
но поднимают руки вверх. Затем руками касаются
пола и возвращаются в исходное положение. При
наклоне назад делают вдох, в исходном положении –
выдох. Упражнение повторяют 10 раз.

Упражнение 8. Исходное положение: стоя с
развернутыми плечами, смотрят прямо перед собой.
Круговые движения прямыми руками назад, потом
вперед. При движении рук вверх – вдох; вниз – вы-
дох. Движения выполняют с наибольшей амплиту-
дой. Упражнение повторяют 20 раз.

Упражнение 9. Исходное положение: находясь
на расстоянии одного шага от стула, вытянутые впе-
ред руки кладут на его спинку. Не сгибая рук, делают
четыре пружинящих наклона вперед, вставая на нос-
ки, затем возвращаются в исходное положение. В
исходном положении – вдох, при наклонах – выдох.
Упражнение повторяют 10 раз.

Упражнение 10. Ходьба в течение 5 минут,
держа за спиной палку согнутыми в локтях руками.
Плечи развернуты, голова в прямом положении,
смотреть прямо перед собой. Во время ходьбы дыха-
ние глубокое, ровное.

Комплекс физических упражнений можно и
нужно дополнять динамической паузой.

Комплекс физических упражнений
для детей 12 - 17 лет

Упражнение 1. Встать спиной к стене, каса-
ясь ее пятками, спиной, плечами, головой. Сохраняя
прямое положение, сделать 3 шага перед; выпад пра-
вой ногой вперед, руки за голову, принять и.п. то же
- с другой ноги.

Упражнение 2. Стоя у стены, проверить пра-
вильность прямого положения тела. Сделать 3 шага
вперед, руки на пояс. Соединить лопатки, подняться
на носки (живот втянут), опуститься на всю ступню,
расслабиться. Руки за голову (плечи развернуть), под-
няться на носки; принять и.п. Проверить правильность
прямого положения тела, стоя у стены (живот втянут,
подбородок приподнят, смотреть прямо перед собой).

Упражнение 3. Стойка ноги врозь, гимнасти-
ческая палка на плечах, взяться руками за ее концы.
Подняться на носки, руки вверх (палка в горизонталь-
ном положении), принять и.п. Полуприсед, руки
вверх; принять и.п.

Упражнение 4. Стойка ноги врозь, палка на
плечах, поворот направо, руки вверх (смотреть на
палку); принять и.п. То же - в другую сторону.

Упражнение 5. Стойка ноги врозь, палка на
плечах. Подняться на носки, руки вверх (палка гори-
зонтально), наклон вправо, палку за голову; принять
и.п. То же — в другую сторону.

Упражнение 6. Сидя ноги врозь, руки вверх
(палка горизонтально). Наклон вперед, прогибаясь в

грудной части позвоночника, палку за спину; вып-
рямиться (палка на полу), упор лежа, сзади прогнув-
шись; принять и.п.

Упражнение 7. Лежа на спине, руки вверх
(палка горизонтально на полу по отношению к туло-
вищу). Перекат вправо в положение лежа на животе,
прогнуться (голова выше палки), расслабиться; при-
нять и.п. То же - в другую сторону.

Упражнение 8. Сидя ноги врозь, руки вверх,
палка горизонтально. Сидя углом ноги врозь (кос-
нуться носками палки, спина прямая); принять и.п.

Упражнение 9. Лежа на животе, руки согну-
ты на уровне груди. Выпрямить руки (тело прямое,
лопатки свести, живот втянуть), принять и.п.

Упражнение 10. Стойка на носках, руки на по-
ясе, палка на полу, вертикально по отношению к зани-
мающемуся. Прыжки на двух ногах из полуприседа в
полуприсед через палку (плечи не наклонять, смотреть
перед собой, лопатки соединить, живот втянуть).

Заканчивается комплекс упражнениями, при
которых происходит полное восстановление дыхания
(ходьба на месте, движения головой на каждый шаг,
движения руками).

Комплекс утренней гимнастики можно и нуж-
но дополнять динамической паузой.

Выводы.
На осанку ребенка отрицательно влияют: не-

достаточная освещенность рабочего места в школе
и дома, мягкая постель, ограничение двигательной
активности ребенка и пребывания его на свежем воз-
духе. Правильную осанку нужно воспитывать с ран-
него детского возраста. Для полноценного восстанов-
ления здоровья ребенка нужна качественно новая
организация лечебно-реабилитационных меропри-
ятий с широким использованием лечебно-охрани-
тельного режима, диетотерапии, фармакологии, ЛФК,
массажа, физиотерапии, психотерапии. Родителям
необходимо давать советы и примерные комплексы
корригирующей гимнастики для занятий с детьми
дома, обучают методам контроля за правильностью
выполнения упражнений. Рекомендуют периодичес-
ки (1 раз в полгода) консультировать детей у ортопе-
да-травматолога или врача лечебной физкультуры. В
результате обследования родители получают новые
назначения для занятий корригирующими упражне-
ниями с детьми на дому.

Перспективы дальнейших исследований. В
дальнейшем нами планируется внедрение и анализ
эффективности разработанных комплексов упраж-
нений в детских учебных учреждениях.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
И БИОПОЛИТИКА

Повх В.Н.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме форми-
рования новой позиции в отношении экологического обо-
рудования. Экологическое образование  выдвигает новую
общечеловеческую ценность – заботу о качестве окружаю-
щей среды как важнейшую составляющую личности в XXI
столетии. Без экологического мировоззрения невозможно
выживание человечества и цивилизации. Биополитика дает
предпосылки для усовершенствования подготовки специа-
листов в области физической культуры и спорта
Ключевые слова: экология, кризис, биополитика, биообра-
зование, гуманизация, биос.
Анотація. Повх В.М. Екологічний світогляд та біополітика. Статтю
присвячено актуальній проблемі формування нової позиції по
відношенню до екологічної освіти. Екологічна освіта висуває
нову загальнолюдську цінність – турботу про якість середовища
як найважливішу сутність особистості у  XXI столітті. Без еколо-
гічного світогляду неможливе виживання людини та цивілізації.
Біополітика дає передумови для вдосконалення підготовки фахівців
в області фізичної культури й спорту.
Ключові слова: екологія, криза, біополітика,  біосвіта, гума-
нізація, біос.
Annotation. Povh V. Ecological thinking and bio-politics. The
article is devoted to actual problem of forming new view concerning
ecological education. Ecological education pulls out new universal
value - care about quantity of environment as the most important
part of individual in XXI century it is impossible for humanity and
civilization to survive without ecological philosophy. The
biopolitics gives the precondition for improvement of preparation
of experts in the field of physical training and sports.
Key words: ecological, crisis, bio-politics, education, humaneness, bios.

Введение.
Система экологического образования Украи-

ны за годы независимости сформировалась в виде
разветвленной системы образования, имеющей тен-
денцию к глобализации  [1]. В этой системе выделя-
ются такие новые направления, как экологическая
культура, образование в области устойчивого разви-
тия, ноосферное образование и т.д. В целом, на со-
временном этапе реформирования образование ут-
верждается новая позиция к его экологической
составляющей: приоритетность экологического зна-
ния, мышления и мировоззрения [2]. Весьма своев-
ременным является понимание того, что необходи-
мо изучать не объекты окружающей среды, а
отношение к ним людей, формировать ценностные
ориентации по отношению к естественной и создан-
ной человеком среде и к внутренней среде самого
человека, его здоровью. Согласно Концепции [1], эко-
логическое образование Украины представляет со-
бой непрерывный образовательный процесс, охва-
тывающий все этапы получения знаний: от
школьного до высшего.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического
воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Задачей данного исследования является даль-

нейшее усовершенствование учебной программы

курса «Основы экологии» для студентов ВУЗов
специальностей спортивного профиля.

Результаты исследования.
Происходящая смена общенаучной парадиг-

мы направлена на гуманизацию образования и фор-
мирование представлений о человеке как о наивыс-
шей социальной ценности. Первоочередными
становятся проблемы развития способностей чело-
века, удовлетворения разнообразных образователь-
ных потребностей, обеспечения приоритетности об-
щечеловеческих ценностей, гармонии в отношениях
человека и окружающей среды, общества и приро-
ды. Такие изменения являются результатом перехо-
да от индустриального к постиндустриальному об-
ществу. Возрос в целом приоритет экологических
знаний, экологического мышления и мировоззрения.
В процессе этого перехода значительно увеличива-
ется социальное и культурное значение системы об-
разования. Это связано с постоянно возрастающим
объемом информации и ее жизненно- важного зна-
чения для человека. Кроме того, появилась необхо-
димость осознанно и компетентно решать новые эти-
ческие, социальные и политические проблемы [3,4].

До осознания экологического кризиса циви-
лизация развивалась по пути приоритетности соци-
ально-техногенных преобразований, признания че-
ловека как покорителя и преобразователя природы.
В этом и заключается приведший к глобальному  эко-
логическому кризису антропоцентризм, т.е. силовая
цивилизация. Среди путей выхода из экологического
кризиса предлагается переход к экоцентризму (или
биоцентризму) – приоритетному признанию ценно-
стей природы.

В сегодняшней ситуации учебные программы
курса «Основы экологии» необходимо дополнить зна-
ниями  о мире живого и связанными с жизнью, жи-
вым, этическими ценностями. Будущим специалис-
там (в любой отрасли образования, не только в области
физической культуры и спорта) необходимо не толь-
ко приобретение основ экологических знаний (пред-
метный компонент биообразования), но и воспита-
ние заботливого отношения ко всему живому на
планете, чувство ответственности за все живое (биос),
понимание того, что приносить вред живой природе
– не только опасно для человека, но и аморально.

Учебный курс «Основы экологии» является
одной из основных и фундаментальных дисциплин.
Учебная программа курса разработана с учетом
современных требований к уровню экологических
знаний и имеющихся базовых экологических знаний,
полученных в школе.

Темы учебного курса базируются на совре-
менных понятиях о целях, структуре, задачах эколо-
гии, ее значении в жизни общества, месте и связях с
другими науками. В основе подхода к изложению тем
положено представление об экологии как науке, преж-
де всего, биологической. Жизнь представляется как
сложная иерархическая система, в которой элемен-
ты низшего уровня организации служат составными
частями для структур более высокого уровня. Ос-
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новные понятия экологии – популяция, сообщество,
экологическая нища, экосистема – относятся к на-
дорганизменному уровню организации живой ма-
терии. Экология показывает, что живой мир – не про-
стая совокупность существ, а единая система,
сцементированная множеством взаимодействий.

Одной из задач экологии является  изучение
превращения энергии внутри экологической систе-
мы. Обобщение знаний о развитии нашей планеты
нашло отражение в учении биосфере В.И. Вернадс-
кого. Биосфера представляет собой высший уровень
взаимодействия живого и неживого и совокупность
экосистем; и рассматривается как среда обитания
человека. Учение о биосфере заложило основы со-
временных представлений о техносфере – среде оби-
тания человека, измененной его производственной
деятельности. В мире преобладает лозунг «от технос-
фере к ноосфере». И это совершенно обоснованно,
т.к. производственная деятельность человека сопро-
вождается использованием огромного количества
топлива. Это топливо сгорает в промышленных пе-
чах в тысячи раз быстрее, чем происходило в геоло-
гической истории Земли консервирование тепловой
энергии Солнца в виде каменного угля, нефти, горю-
чих газов. Выделение тепла в атмосферу Земли влия-
ет на климат планеты, вызывая потепление. Идея В.И.
Вернадского о «ноосфере – сфере разума» полнос-
тью созвучна с основной идеей: человек может и
должен руководить процессом, происходящим в био-
сфере. Здесь важное значение приобретает духовная
сторона – уровень развития культуры и экологиза-
ция. Угроза  экологической катастрофы  напоминает
человеку, что он должен жить в согласии с природой.
Это положение не противоречит тому, что он дол-
жен следовать своей внутренней природе. Именно
соответствие человека своей внутренней природе
ведет к его согласию с внешним миром.

В определенные исторические периоды на
Земле происходили катастрофы, приводившие к кар-
динальным изменениям в живой природе. Однако
самый большой вред себе и окружающей среде на-
носит человек.

Современный глобальный экологический кри-
зис -   это не только загрязнение природной среды, ее
сверхэксплуатация, перенаселенность планеты, ис-
тощение природных ресурсов и т.д., но и биологи-
ческая неграмотность, умственная и этическая дег-
радация массы людей.

Экология представляет собой часть методоло-
гии даже при изучении, казалось бы, очень далеких
от нее дисциплин. В частности, историю можно пред-
ставить в ракурсе биоистории, истории взаимоотно-
шения человеческого рода с многогранным прояв-
лением жизни на планете. Биообразование как
прикладная часть биополитики в своей основе со-
держит общую биоисторическую перспективу, свя-
зи между современным уровнем развития челове-
чества и его биологическим окружением,  их
многовековой взаимосвязанной историей [5].

Одной из практических граней биополитики
является деятельность по сохранению разнообразия
жизни планете. Биополитические взгляды доказыва-
ют важность того, что человечество и его биологи-
ческое окружение составляют единую биосоциаль-
ную систему. И оба компонента выступают как
равноправные элементы этой глобальной системы.

К началу XXI века цивилизация достигла вы-
сочайшего уровня. Но человечество оказалось не-
компетентным в общении с природой. Важнейшим
условием прогресса является принятие всеми общей
конструктивной концепции развития цивилизации в
гармонии с биосферой – концепции устойчивого
развития.

В общечеловеческую этику входит понимание
справедливости между поколениями. Нельзя жить
взаймы, что происходит в условиях экологического
кризиса. Поскольку человечество получило в наслед-
ство от прошлых поколений колоссальные  богатства
(ресурсы), оно имеет обязательство перед будущим
– в этом заключается одно из основных положений
модели устойчивого экологического развития пла-
неты, справедливость между поколениями.

Выводы.
В настоящее время на уровне высшей школы

в образовании активно внедряются принципы био-
политики. Биополитика выступает в роли своеобраз-
ного «организационного центра» для получения зна-
ний во многих отделах наук о живом. Кроме того,
биополитика имеет практическую направленность,
что дает предпосылки для усовершенствования под-
готовки специалистов в области физической культу-
ры и спорта, повышения уровня их экологической
грамотности и в конечном итоге – возможности ре-
шения проблемы взаимодействия «природа-чело-
век». Изучение курса «Основы экологии» способ-
ствует  приобретению фундаментальных знаний о
взаимодействии и  взаимосвязях всех компонентов в
природной, социальной и технической сферах, стра-
тегии и тактике сохранения и стабильного развития
жизни на земле.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
совершенствования подготовки специалистов в об-
ласти физической культуры и спорта.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ
ПРИНЦИПІВ ДИДАКТИКИ

Репневська М.С.
Донецький Національний технічний університет

Анотація. Робота присвячена проблемам реалізації на прак-
тиці системі дидактичних та специфічних принципів процесу
фізичної реабілітації студентів медичної групи, які апробо-
вані автором та дозволяють досягти значно більшої ефектив-
ності фізичного виховання. Розглянуто загальнопедагогічні
та специфічні принципи у системі фізичної реабілітації сту-
дентів спеціальної медичної групи. Встановлено важливість
кожного з принципів фізичного виховання. Це пояснюється
тим, що фізична реабілітація – комплексний багатогранний
процес. Він потребує вміння, знання та навичок, а також і
творчої реалізації принципів дидактики фізичного виховання.
Ключові слова: фізичне виховання, реабілітація, вправи, прин-
ципи, правила, прийоми.
Аннотация. Репневская М.С. Оптимизация физической  реа-
билитации студентов на основе принципов дидактики. Работа
посвящена проблемам реализации на практике требований
дидактических и специфических принципов в системе физи-
ческой реабилитации студентов специальной медицинской
группы, позволяющих достичь наибольшей эффективности в
физическом воспитании. Рассмотрены общепедагогические
и специфические принципы в системе физической реабилита-
ции студентов специальной медицинской группы. Установле-
на важность каждого из принципов физического воспитания.
Это объясняется тем, что физическая реабилитация - комп-
лексный многогранный процесс. Он нуждается в умении, зна-
нии и навыках, а также и творческой реализации принципов
дидактики физического воспитания.
Ключевые слова: физическое воспитание, реабилитация, уп-
ражнения, принципы, правила, приемы.
Annotation. Repnevskaya M.S .Optimization of physical
rehabilitation of students on the basis of principles of didactics.
Development of requirements of didactic and specific principles in
the system of physical rehabilitation of students of institute of
higher education. In the work the approved in practice didactic and
specific principles in the process of physical rehabilitation of students
of medical group, which allow to attain most efficiency of
educational process on physical education, are presented. Common
pedagogical and specific principles in system of a physical
aftertreatment of students of special medical bunch surveyed.
Importance of each of principles of physical training is established.
It speaks that a physical aftertreatment - complex multiface
process. It requires skill, knowledge and skills, together with creative
implementation of principles of didactics of physical training.
Keywords: physical education, rehabilitation, exercises,
principles, governed, receptions.

Вступ.
Оптимізація фізичної реабілітації студентів не-

можлива без оптимального змісту і методики фізич-
ного виховання, які у вузі є центральним місцем у
системі підготовки сучасного фахівця та гармоній-
ного формування його особистості. Істотно відрізня-
ючи по своєму специфічному змісту, формам і ме-
тодам від інших навчальних предметів у вузі, названа
навчальна дисципліна покликана забезпечувати
фізичну готовність фахівців до професійної  діяль-
ності та активно сприяти їх всебічному розвитку [1].

Завдяки ринковим соціально-економічним
відносинам, автоматизації, комп’ютерному прогре-
су в суспільстві відбулися корінні зміни характеру
виробничої праці, виникло безліч нових сучасних
професій. Цей аналіз показав, що в результаті науко-

во-технічного прогресу значно змінилися і суттєво
зросли вимоги до фахівців різних рівнів, а також до
їхньої фізичної підготовки, до рівня розвитку психіч-
них і фізичних якостей, включаючи професійні.

З іншого боку, ми виявили, що безпосередньо
процес навчання і підготовки фахівця у вузі протя-
гом останніх чотирьох-п’яти років ще предметніше,
сполучений з великими розумовими і психофізіоло-
гічними навантаженнями, впливає на організм сту-
дентів. Більше того, є явно вираженою тенденцією  в
подальшому до їх збільшення.

Поряд  з цим  за останні десятиріччя  відбулося
стрімке зростання наукової інформації, що вклю-
чається в зміст навчальних предметів вузів. У зв’язку
з цим, зросла інтенсифікація розумової праці сту-
дентів на тлі зниження їхньої рухової активності, що
привело до ослаблення організму і погіршенню фізич-
ного статусу студентів, збільшенню серед них кількості
захворювань. Для підтвердження цього приведемо
дані експертів Всесвітньої організації охорони здоро-
в’я, що зафіксувала факти про збільшення числа зах-
ворювань серцево-судинної системи і функціональ-
них порушень у студентів, як наслідок зростаючої
інтенсифікації розумової праці і нервово-емоційних
перевантажень (А.И. Кіколов, 1996).

Тому неминучим є  факт, що найважливішим
фактором усунення і попередження  негативних явищ,
збереження і зміцнення здоров’я є включення у навчаль-
ний тиждень студентів протягом усього навчання у вузі
занять фізичними вправами. Саме наявність такої гос-
трої потреби стало підставою для прийняття на держав-
ному рівні рішення про введення у ВУЗах обов’язкових
навчальних занять по фізичному вихованню [1].

Відомо, що недостатня увага до фізичного ви-
ховання в родині, середніх загальноосвітніх, профес-
ійних навчально-виховних і вищих навчальних закла-
дах веде до зниження рухової активності дітей,
підлітків та студентської молоді. Унаслідок цього 80%
дітей і підлітків має відхилення у фізичному розвитку.
Більше того, значна частина юнаків по стану здоро-
в’я не прикликаються на військову службу [2,3].

Заслуговують уваги і результати дослідження,
проведеного співробітниками Українського НДІ охо-
рони здоров’я дітей і підлітків, згідно з яким здоровими
можна вважати не більш 10-15% дітей від 7 до 18 років.

Результати дослідження здоров’я студентів по-
казали, що число студентів, які займаються в спец-
іальних медичних групах росте щорічно, а саме скла-
ло: у 1995р. – 6,1 %,  у 2000 р. – 12,2%, у 2005 р. –
20,8%. При цьому 12 - 18% студентів спрямовані для
занять у спеціальні медичні групи з застосуванням
комплексів лікувальної фізичної культури [4].

Результати інших досліджень та  літературні
дані свідчать, що сучасних в умовах у процесі фізич-
ного виховання не повною мірою вирішуються за-
дачі по оптимізації фізичного розвитку дітей і молоді,
зміцненню і збереженню їхнього здоров’я.

При цьому слід зазначити, що всебічний роз-
виток фізичних якостей і працездатності має першо-
рядне значення для людини, так як визначає її про-
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фесійну діяльність. Потенційна можливість їхнього
переносу на будь-яку іншу рухову діяльність дозво-
ляє використовувати їх ефективніше у багатьох сфе-
рах людської діяльності.

Відьмо, що здоров’я населення країни, розгля-
дається як найбільша цінність, відправна умова для
повноцінної діяльності і щасливого життя людей. На
базі міцного здоров’я і гармонійного розвитку  фізіо-
логічних систем організму може бути досягнутий
високий рівень розвитку як фізичних якостей, так і
розумової та фізичної працездатності [3].

Проведені нами багаторічні експериментальні
дослідження цієї актуальної проблеми показали, що
найбільша ефективність фізичного виховання, в тому
числі фізичної реабілітації студентів спеціальної медич-
ної групи інституту, досягається творчою реалізацією
вимог дидактичних та специфічних принципів науки.

Наше дослідження проводилось у першу чер-
гу на основі загальнопедагогічних (дидактичних)
принципів, якими керуються у своїй роботі більшість
вчених. Ці принципи:

- наявності (наочності); свідомості і активності;
- доступності та індивідуалізації.
У систему специфічних принципів фізичної

реабілітації ми відносимо такі принципи:
- безперервності процесу фізичного вихован-

ня і реабілітації;
- поступовості;
- систематичності;
- адаптованості;
- циклічності;
- вікової адекватності [5,6,7].
Робота виконана за планом НДР Донецького

національного технічного університету.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження. Гіпотеза даного дослід-

ження полягала у тому, що творчо використовуючи
в поєднання дидактичних та специфічних принципів
у процесі фізичної реабілітації студентів спеціальної
медичної групи можливо значно скоротити період їх
адаптації та досягти значно більшої результативності
всього багатогранного педагогічного процесу.

Матеріал і методи дослідження. Основою на-
укового дослідження були групи спеціальної медичної
спрямованості Донецького Національного технічного
університету – 120 осіб у віці від 17 до 21 та і більше
років з захворюванням опорно-рухового апарату, киш-
ково-шлункового тракту, серцево-судинної та дихаль-
ної системи. Студенти розподілялися в залежності від
захворювання на контрольні та експериментальні гру-
пи по 10-12 осіб у кожній. У зв’язку з цим нами були
розроблені різні програми фізичної реабілітації для кон-
трольних та експериментальних груп [8,9,10].

Контрольна група займалася згідно плану дос-
лідження по традиційній науковій методиці реабілі-
тації. Сама оцінка ефективності реабілітаційних про-
грам у контрольній та експериментальній групах
здійснювалася по загальноприйнятій методиці.  Нами
проводилось тестування як на початку першого се-
местру навчання, так і в кінці другого. Результати

дослідження були оброблені з використанням техніч-
них засобів, а саме на ЕОМ.

Результати дослідження.
Поряд з цим результати нашого дослідження

підтвердили гіпотезу, що окрім загально відомих пе-
дагогічних принципів у практиці фізичного вихован-
ня та реабілітації студентів значне місце займають і
специфічні принципи, які відображують законо-
мірності фізичного виховання і реабілітації.

Дослідженням установлено, що фізична реа-
білітація студентів буде малоефективною, якщо не
дотримуватись найбільш важливих її основних пра-
вил [2], а саме:

· ранній початок реабілітаційних заходів;
· індивідуальність реабілітаційних умов;
· безперервність заходів фізичної реабілітації;
· комплексність реабілітаційного впливу (лікар,

педагог, психолог тощо).
· повернення студента до занять у короткий

адаптаційний період.
Опираючись на зміст різноманітних наукових

видань, особисту практику роботи зі студентами спец-
іальних медичних груп, вивчаючи практику цієї діяль-
ності в інших поріднених вищих навчальних закладах,
можна стверджувати, що фізична реабілітація як са-
мостійний процес займає ведуче місце в системі на-
вчання і виховання студентської молоді. Науково-об-
грунтовані  засоби,  методи і  форми фізичної
реабілітації служать не тільки лікуванню і відновлен-
ню здоров’я студентів, а також підвищенню їх фізич-
ної працездатності та попередженню захворювань.

Відомо і те,  що фізична реабілітація – це ком-
плексне поняття, до якого належить лікування за до-
помогою: фізіотерапії,  лікувальної фізичної культу-
ри, масажу, водолікування, медикаментозної терапії,
курортотерапії, бальнеотерапії, гідрокінезотерапії.
Але при цьому названому головному змісту реабіл-
ітації та лікувальної фізичної культури значне місце
посідають фізичні вправи.

Дослідження підтвердило, що основними ме-
ханізмами лікувальної дії фізичних вправ на організм
студентів спеціальної медичної групи являються: то-
нізуюча і трофічна дія, формування компенсацій і
нормалізація функцій. Аналогічні висновки мають
місце і в дослідженнях відомих вчених [8,9,10].

Тонізуюча дія фізичних вправ. Реалізовані
згідно з дидактичними і специфічними принципами у
органічній єдності фізичні вправи здатні посилювати
процеси гальмування чи збудження у (центральній
нервовій системі) і тим самим сприяють відновленню
рухливості та врівноваженості нервових процесів. Це
покращує регулюючі властивості організму, активізує
діяльність ендокринних залоз, стимулює вегетативні
функції та обмін речовин за механізмом моторно-
вісцеральних рефлексів. Виявлено, що тонізуючий
вплив фізичних вправ тим більший, чим більше м’язів
залучається у рухову діяльність, і чим вище м’язове
зусилля. У осіб, які постійно займаються ЛФК, завжди
виникають позитивні емоції, створюється піднесений
настрій і з’являється впевненість у швидкому одужанні.
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Трофічна дія фізичних вправ. Установлено
дослідженнями, що у процесі руху виникають про-
пріоцептивні імпульси, що йдуть у вищі відділи не-
рвової системи та вегетативні центри, і перебудову-
ють їх функціональний стан. Це сприяє покращанню
трофіки внутрішніх органів та тканин за механізмом
моторно-вісцеральних рефлексів. М’язова діяльність
стимулює обмінні, окислювально-відновні та регене-
ративні процеси в організмі. У працюючому м’язі
відбувається розширення та збільшення кількості
функціонуючих капілярів, посилюється приплив на-
сиченої киснем артеріальної та відтік венозної крові,
підвищується швидкість кровотоку, покращується
лімфообіг. За рахунок цього швидше розсмоктують-
ся продукти запалення, попереджуються утворення
спайок та розвиток атрофій.

Формування компенсацій. Фізичні вправи знач-
но сприяють якнайшвидшому відновленню або зам-
іщенню порушеної хворобою функції органу або
системи. Формування компенсації зумовлене реф-
лекторними механізмами. Фізичні вправи збільшу-
ють розмір сегмента тіла або парного органа, підви-
щуючи їх функції, а також ураженої системи в цілому.
Вони залучають до роботи м’язи, які раніше не бра-
ли участі у виконанні не властивих для них рухів.

Залежно від характеру захворювання компен-
сації можуть бути тимчасовими або постійними.
Перші виникають під час хвороби та зникають після
одужання, а другі – у разі безповоротної втрати або
обмеження функцій.

Нормалізація функцій. Відновлення анатомі-
чної цілісності органу або тканин, відсутність після
лікування ознак захворювання ще не є свідченням
функціонального одужання хворого. Нормалізація
функцій виникає під впливом постійно зростаючо-
го фізичного навантаження, внаслідок чого посту-
пово вдосконалюються регуляторні процеси в
організмі, усуваються тимчасові компенсації, віднов-
люються моторно-вісцеральні зв’язки та рухові
якості людини [8,10].

Розглядаючи фізичні вправи, як головний засіб
ЛФК у вищому учбовому закладі, потрібно відміти-
ти згідно науковій класифікації ведучі групи [8,10].
Це у першу чергу такі:

1). Гімнастичні вправи, які різняться за анато-
мічною ознакою (для м’язів голови, шиї, рук, ніг, ту-
луба); активністю виконання (активні, активні з допо-
могою і з зусиллям, пасивні, активно-пасивні);
характером вправ (дихальні, коригуючі, на координа-
цію рухів, підготовчі та ін.); використанням предметів
і приладів (без, з ними, на них).

2). Ідеомоторні вправи, які виконуються тільки
в уяві, та вправи у надсиланні імпульсів до скорочен-
ня м’язів. Вони застосовуються, в основному, у пер-
іод реабілітації при паралічах і парезах, під час іммо-
білізації, коли хворий не здатний активно виконувати
рухи. У цей час такі вправи підтримують стереотип
рухів, рефлекторно підсилюють діяльність серцево-
судинної, дихальної та інших систем організму, змен-
шують наслідки тривалої гіподинамії.

3). Спортивно-прикладні вправи. До них
відносять: ходьбу, біг, лазіння, повзання, метання,
елементи і цілісні побутові та трудові дії; плавання,
їзда на велосипеді, прогулянки, та ін. Призначають-
ся спортивно-прикладні вправи, переважно, у реаб-
ілітаційний період на ІІ та ІІІ етапах для тренування
організму, відновлення складних рухових навичок,
фізичних якостей та  психоемоційного стану
пацієнтів; удосконалення і закріплення постійних
компенсацій, загальної тренованості організму.
Вони можуть бути своєрідним та необхідним ета-
пом подальших регулярних занять спортом, у тому
числі й інвалідного характеру.

4). Ігри. Їх поділяють: на місці і малорухливі,
рухливі і спортивні. Вони всі спрямовані на вдоско-
налення координації рухів, швидкості рухової реакції,
розвиток уваги, відволікання хворого від думок про
хворобу, підвищення емоційного тонусу. Ігри на місці
і малорухливі застосовують у вступній або заключній
частині занять лікувальною гімнастикою, у вільному
руховому режимі, під час періоду реабілітації. Рух-
ливі і спортивні ігри можуть бути частиною групо-
вого заняття лікувальною гімнастикою або само-
стійною формою реабілітаційного етапу.

У системі фізичної реабілітації розрізняють
вправи по характеру загальної дії на організм – а)
загальнорозвиваючі вправи;  б) спеціальні, ті що діють
локально на хворий чи травмований орган [4].
Співвідношення цих двох видів вправ у комплексах
лікувальної гімнастики змінюється залежно від:

а) характеру та важкості захворювання;
б) клінічного перебігу;
в) статі;
г) віку хворого;
д) рухового режиму і періоду застосування ЛФК;
е) етапу фізичної реабілітації та ін.
Такий основний зміст фізичної реабілітації

студентів спеціальної медичної групи, який має бага-
тогранний арсенал різноманітних видів у системі
фізичної культури та передбачає творче їх застосу-
вання. Найбільша ефективність досягається тільки
тоді, коли вправи виконуються у строгій відповідності
до загальнопедагогічних (дидактичних) і спеціальних
принципів фізичної реабілітації.

Висновки.
Розглядаючи загальнопедагогічні та спе-

цифічні принципи у системі фізичної реабілітації сту-
дентів спеціальної медичної групи, ми в ході дослід-
ження дійшли до висновку про важливість кожного з
принципів фізичного виховання. Це пояснюється тим,
що фізична реабілітація – комплексний багатогран-
ний процес. Він потребує вміння, знання та навичок,
а також і творчої реалізації принципів дидактики
фізичного виховання.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем оптимізації
фізичної реабілітації студентів на основі принципів
дидактики.

Література
1. Фізичне виховання. Навчальна програма для вищих на-
вчальних закладів України ІІІ – IV рівнів акредитації. МОН



266

України, наказ № 757 від 14.11.2003.
2 . Державна програма розвитку фізичної культури і спорту
в Україні. Указ президента  України №334/94 від
01.09.1994.

3 . “Фізичне виховання – здоров’я нації”. Цільова комплекс-
на  програма . Указ  президента України №  963/98 від
01.09.1998.

4 . Кореневская Е.Н., Богомолова Т.А. Здоровье и физичес-
кое развитие студентов специального медицинского от-
деления ДонНТУ.- Молодая спортивная наука Донбасса.
Науч.-прак. конф. – Донецк, 2002.- С.270-272.

5 . Волкова Н.П. Педагогіка. – К.: Академія, 2001. – 240 с.
6 . Харламов І.Ф. Педагогіка. – М.: Юрист, 1997. – 200с.
7 . Фіцула М.М. Педагогіка – К.: Академія, 2001. – 224 с.
8 . Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська літе-
ратура, 2000. – 424 с.

9 . Учебник инструктора по лечебной физической культуре
//под ред. В.К.Добровоського. – М.: ФиС, 1974. – 480 с.

10 .Физическая реабилитация //Под ред. С.Н.Попова – Рос-
тов н/Дону: Феникс, 1999. – 608 с.

Надійшла до редакції 05.11.2007р.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ

Строкань В.В.
Донецкий институт здоровья, физического

воспитания и спорта

Аннотация. В статье рассмотрены факторы, неблагоприят-
но воздействующие на здоровье школьников, а также предло-
жены мероприятие по борьбе с такими заболеваниями как
искривление осанки и плоскостопие. Состояние здоровья
современных школьников внушает серьезное опасение и тре-
бует всестороннего изучения и внимания со стороны как
педагогов школ, так и родителей. Предложенный в работе
комплекс для коррекции опорно-двигательного аппарата
может быть использован на уроках физкультуры в школе и
для внеклассных оздоровительных мероприятий.
Ключевые слова: здоровье, школьники, мероприятия, забо-
левания, осанка, плоскостопие.
Анотація. Строкань В.В.Актуальність проблеми збереження
здоров’я школярів. У статті розглянуті чинники, що неспри-
ятливо впливають на здоров’ї школярів, а також запропоно-
вані заходи щодо боротьби з такими захворюваннями, як
викривлення постави і плоскостопість. Стан здоров’я сучас-
них школярів вселяє серйозне побоювання й вимагає все-
бічного вивчення й уваги з боку як педагогів шкіл, так і
батьків. Запропонований у роботі комплекс для корекції опор-
но-рухового апарату може бути використаний на уроках
фізкультури в школі й для позакласних оздоровчих заходів.
Ключові слова: здоров’я, школярі, заходи, захворювання,
постава, плоскостопість.
Annotation. Strokan V.V. Actual problems of saving of health
schoolboys. Factors, unfavorably influencing on a health
schoolboys, are considered in the article, and also offered measure
on a fight against such diseases as curvature of carriage and
ploskostopie. The state of health of modern schoolboys inspires
serious fear and demands all-round studying and attention from the
party as teachers of schools, and parents. The complex offered in
work for correction of a locomotorium can be used at lessons of
physical culture at school and for out-of-class improving actions.
Keywords: health, schoolboys, measures, diseases, carriage,
ploskostopie.

Введение.
Всем известен афоризм «Дети – наше буду-

щее». Действительно, тот потенциал, который зало-
жен в детях реализуется через 10 -15 лет в разных сфе-
рах жизни: в семье, профессиональной деятельности,

социальных отношениях.
Здоровье детей и подростков в любом обще-

стве и при любых социально-экономических услови-
ях является актуальной проблемой и предметом пер-
воочередной важности, поскольку оно определяет
будущее страны, генофонд нации и экономический
потенциал общества, и наряду с другими демогра-
фическими показателями является чутким баромет-
ром социально-экономического развития страны [2].

Утверждение общечеловеческих ценностей, со-
хранения здоровья граждан Украины является исклю-
чительно актуальной проблемой настоящего. Важность
этой проблемы очерчена Конституцией Украины, ко-
торая декларирует наивысшей социальной ценностью
в государстве человека, ее жизни и здоровья.

В последние годы отмечается стойкая тенден-
ция к ухудшению уровня здоровья детей школьного
возраста. Преобладают нарушения со стороны осан-
ки (65%), а также плоскостопие.

По приходу учащихся в общеобразовательные
учреждения, показатели здоровья прогрессивно сни-
жаются, из-за влияния неблагоприятных факторов, а
также школьных факторов риска.

Ведущие пути решения этих проблем в обра-
зовании определены Национальной доктриной раз-
вития образования, Законами Украины: «Про дош-
кольное образование», «Про общее среднее
образование», «Про внешкольное образование»,
«Про охрану детства», Целевой комплексной про-
граммой «Физическое воспитание – здоровье нации
на 2002-2011 г.г», Концепцией формирования пози-
тивной мотивации на здоровый образ жизни детей и
молодежи, которые беспрекословно утверждают
приоритет сохранения физического и психического
здоровья учеников, воспитания сознательного отно-
шения к своему здоровью и здоровью граждан как
наивысшей социальной ценности, формированию
здоровьесохранной компетентности [ 3 ].

Формулирование целей работы.
Цель исследований: разработать мероприятия,

направленные на сохранение здоровья детей.
 Задачи исследований:
1. Проанализировать состояние здоровья де-

тей, обучающихся в общеобразовательных школах.
2. Определить факторы, негативно влияющие

на здоровье.
3. Разработать мероприятия, позволяющие

улучшить состояние опорно-двигательного аппара-
та школьников.

Результаты исследований.
Здоровье – это состояние полного физичес-

кого, душевного и социального благополучия и спо-
собность приспосабливаться к постоянно меняю-
щимся условиям внешней и внутренней среды и
естественному процессу старения, а также отсут-
ствие болезней и физических дефектов [7]. Поэтому
здоровье рассматривается, как цель жизни. Изуче-
ние состояния здоровья организованных детских кол-
лективов находится во взаимосвязи с физическим
воспитанием и является чрезвычайно важным для
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обоснования профилактических мероприятий и со-
хранения здоровья подрастающего поколения.

Здоровье детского населения представляет
собой интегральный параметр, результатирующий
влияние генетических задатков, социальных, культур-
ных, экологических, медицинских и других факторов,
т.е. является комплексным результатом сложного вза-
имодействия человека с природой и обществом [12].

С каждым годом учебы увеличивается коли-
чество больных детей:

I возрастная группа - 46%, ІІ возрастная груп-
па - 76%, ІІІ возрастная группа - 93,8%. Большинство
детей (60-70%) во всех возрастных группах имеют 3-4
морфофункциональные отклонения, только 10-20%
детей 1-2 отклонения. По-прежнему первые и вто-
рые места занимают отклонения со стороны костно-
мышечной системы (в основном за счет нарушения
осанки, уплощения стопы) [8]. Безусловно, на состо-
яние здоровья детей оказывают существенное влия-
ние такие факторы как неблагоприятные социальные
и экологические условия. Анализ состояния здоро-
вья школьников Украины и традиционной системы
образования очерчивает несколько взаимосвязанных
негативных тенденций, которые существенно влия-
ют на непрерывность и эффективность учебно-вос-
питательного процесса. Первая тенденция - значи-
тельное снижение заинтересованности и активности
населения в учебе. Вторая - заметное замедление и
дисгармония физического и психического развития
значительной части детей. Третья, особенно опасная
за своими последствиями, - стремительное ухудше-
ние здоровья детей и ученической молодежи.

Уже в дошкольном возрасте у значительной
части детей (68%) возникают множественные нару-
шения функционального состояния, 17% детей при-
обретают хронические заболевания, и только один
ребенок из трех остается здоровым. По данным неко-
торых исследователей, в 71,2% случаев у детей и под-
ростков состояние осанки в наши дни требует внима-
ния медиков и в 44,1% - серьезной коррекции [8].

Состояние здоровья - интегральная характери-
стика роста и развития ребенка, которая во многом
определяется условиями его жизни. Под условиями
жизни следует понимать все от генетической пред-
расположенности к тем или иным заболеваниям, до
техногенных катастроф, которые наносят серьёзный
ущерб физическому и психическому здоровью де-
тей. Неблагоприятные социальные условия жизни
ребенка, нерациональное питание, (а то и просто
истощение) отрицательно влияют на здоровье, созда-
ют условия для нарушения физического и психичес-
кого здоровья школьников.

Многолетние исследования Института возра-
стной физиологии позволили не только выявить те
школьные факторы (школьные факторы риска -
ШФР), которые негативно сказываются на росте, раз-
витии и здоровье детей, но и проранжировать их по
значимости и силе влияния.

 К числу ШФР относятся: [1]
1. Стрессовая педагогическая тактика (или тактика пе-

дагогических воздействий).
2. Интенсификация учебного процесса.
3. Несоответствие методики технологий обучения
возрастным и функциональным возможностям
школьников.

4. Нерациональная организация учебной деятельно-
сти, (в том числе физкультурно-оздоровительной
работы).

5. Низкая функциональная грамотность педагогов и ро-
дителей в вопросах охраны и укрепления здоровья.

Сила влияния ШФР определяется тем, что они дей-
ствуют: комплексно и системно; длительно и ежедневно.

Предлагаются мероприятия, направленные на
сохранение здоровья учащихся, а именно на устра-
нение и дальнейшее прогрессирование отклонений
со стороны опорно-двигательного аппарата.

В состав мероприятий входят: лечебная гим-
настика, физиотерапевтические процедуры и лечеб-
ный массаж

Занятия лечебной гимнастикой проводят на
протяжении 30-45 мин, 3-4 раза в неделю. Весь цикл
занятий подразделяется на 2 периода – подготови-
тельный и основной. Общеразвивающие упражне-
ния направлены на совершенствование развития ре-
бенка, а специальные на коррекцию нарушенной
осанки. В зависимости от вида искривления исполь-
зуют соответствующие упражнения. Например, при
сутулости, увеличении грудного кифоза нужно ук-
реплять длинные мышцы спины. Применяют разги-
бание корпуса из и.п. лежа на животе, в упоре стоя,
на коленях. Разгибания выполняют с отягощениями,
с предметами. При увеличение поперечного лордо-
за следует укреплять мышцы живота, используя упр.
«велосипед», поднимание прямых ног, переход из
положения лежа в положение сидя [4].

Коррекции осанки достигают при помощи
формирования привычки правильного удержания
тела. Это происходит впоследствии развития мышеч-
но-суставного чувства, которое позволяет самостоя-
тельно оценить положение отдельных частей. Для его
формирования используют тренировки перед зер-
калом, упр. правильной осанки стоя спиной к верти-
кальной плоскости, упираясь спиной, ягодицами и
пятками; исправление дефекта при помощи коман-
ды инструктора. Привычка правильной осанки зак-
репляется во время общеразвивающих упражнений,
равновесий, во время игр.

Ориентировочный комплекс упражнений воз-
ле вертикальной плоскости:
1. Принять положение правильной осанки возле вер-
тикальной плоскости (стены, дверей). Запомнить
это положение и, не нарушать его, сделать шаг впе-
ред, а потом назад.

2. То же, но сделать 4-8 шагов.
3. То же, но проверять положение осанки перед зер-
калом, чтобы его запомнить зрительно.

4. Прислонившись к стене затылком, спиной, ягоди-
цами и пятками, присесть с прямой спиной, руки
вверх, вернуться в исходное положение.

5. Стоя у стены в положении правильной осанки,
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поднять руки вверх, в стороны, вперед, руки на
пояс, не теряя правильного положения и не отхо-
дя от стены.

6. И.п. - то же. Согнуть правую ногу вперед, захва-
тить голень руками и прижать к туловищу не те-
ряя правильной осанки и не отходя от стены. То
же – левой ногой.

7. И.п. - то же, руки на пояс, локтями коснуться сте-
ны. Поднять левую ногу, не отводя от стены. То же
- правой ногой.

8. И.п. – то же , руки в стороны. Наклоняться к левой
ноге, не изменяя положения рук и не отходя от сте-
ны. То же - к правой ноге.

 Каждое упражнение выполнять по 8- 10 раз [5].
 Ориентировочный комплекс с предметами на

голове:
1. В выпрямленном положении у стены положить
голову на мешочек с песком (200 -300 г), книжку
или другой предмет, пройти к противоположной
стене и назад, обойдя стул, стол и тому подобное,
удерживая предмет и удерживая положение.

2. Из положения, стоя с предметом на голове сесть
на пол, встать на колени и сесть на пол, встать на
колени и сесть на пятки, вернуться в и.п., не поте-
ряв предмет и сохранив положение. То же - с зак-
рытыми глазами.

3. С предметом на голове встать на стул и сойти с него.
4. И.п. - ступни на одной линии (одна за другой), удер-
живая правильное положение и предмет на голо-
ве, выполнить разные движения руками - в сторо-
ны, вверх, вперед, лицевые круги и т.д. То же – с
закрытыми глазами.

5. Держа гимнастическую палку на пальцах и пред-
мет на голове, пройти 8-10 шагов, не потеряв пред-
метов. То же - с поворотом вокруг.

6. Держа гимнастическую палку на ладони верти-
кально и предмет на голове, сесть на стул, встать,
не потеряв предметов.

7. С предметом на голове согнуть левую ногу вперед
как можно выше, не потеряв предмет. То же - пра-
вой ногой.

8. И.п. - то же. Согнуть правую ногу вперед, левой
рукой захватить колено, правую руку отвести на-
зад, не потеряв предмет. То же -левою ногой и пра-
вой рукой.

9. Стать на колени с предметом на голове при полу-
метре от стены, упереться руками в стену, тулови-
ще держать прямо. Поставить правую ногу в упор,
не сбросив предмет. То же -левою ногой.

Каждое упражнение выполнять 8-10 раз [5].
Эффективность лечебной гимнастики повы-

сится при применении гидрокинезиотерапии и пла-
вания. Занятия проводят не менее чем 2 раза в неде-
лю. В воде используются разнообразные упражнения
для развития силы и выносливости мышц, корриги-
рующее и на воспитания правильной осанки. Исполь-
зуют ласты, надувные круги, которые фиксируют на
уроне таза.

Массаж в детском возрасте является эффек-
тивным методом профилактики лечения нарушения

осанки. Используют основные приемы: поглажива-
ние, растирание, вибрация и их разновидности. Все
приемы выполняются плавно и безболезненно. На-
значают массаж мышц спины, груди, брюшного
пресса. Как правило, он предшествует занятиям ле-
чебной гимнастикой. Дети могут использовать при-
емы самомассажа, используя вспомогательные
средства: роликовый массажер, массажные дорож-
ки, массажные мячи в сочетании с физическими
упражнениями [6].

Физиотерапия направлена на общее укрепле-
ние организма, стимулирование ослабленных мышц.
Используют солнечные и воздушные ванны, УФИ в
осенне-зимний период; обливание, обтирание, пре-
сные и хвойные ванны, электростимуляция ослаблен-
ных мышц, климатотерапия.

Лечебная физическая культура применяется
при всех видах плоскостопия. Ее задания: укрепление
всего организма, повышения силовой выносливос-
ти мышц нижних конечностей; коррекция деформа-
ции стоп, увеличения высоты сводов стопы; воспи-
тание и закрепление стереотипа правильной осанки
тела и нижних конечностей при стоянии и ходьбе.

В подготовительный период используются
специальные упражнения для мышц голени и стопы,
которые выполняют из положения лежа и сидя, что
включает влияние массы тела на своды стопы. Спе-
циальные упражнения чередуют с упражнениями на
расслабление и общеразвивающими упражнениями
для всех мышечных групп.

Задача основного периода – достичь коррек-
ции положения стопы и закрепить его. В комплексы
включаются упражнения с предметами: захват паль-
цами ног мелких предметов и их перекладывание и
др.. Для закрепления коррекции используют специ-
альные виды ходьбы – на носках, пятках, внешней
поверхности стоп.

 В заключительный период к лечебной и ут-
ренней гимнастики дополняют лечебную ходьбу, тер-
ренкур,  гидрокинезиотерапию, подвижные и
спортивные игры. Используют плавание свободным
стилем, подвижные и спортивные виды, катания на
коньках, лыжах.

Приведем пример специальных упражнений,
которые необходимо использовать при занятиях ЛФК
в разных исходных положениях [5].

 Лежа на спине:
1. Поочередное и одновременное оттягивание паль-
цев ног с одновременным их супинированием.

2. Согнуть ноги, упереться стопами в пол. Отведение
и приведение пяток. После серии движений – рас-
слабление.

3. Поочередное и одновременное поднимание пяток
от опоры.

4. Ноги согнуты в коленях и разведены, стопы каса-
ются друг друга подошвами. Отведение и приведе-
ние пяток с упором на пальцы.

5. Положить согнутую в колене ногу на колено дру-
гой, полусогнутой, ноги. Круговые движения сто-
пы в одну и в другую сторону. То же, изменив по-
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ложение ног.
6. Скользящие движения стопой одной ноги по голе-
ни другой «захватив » голень. То же другой ногой.

Сидя:
1. Ноги согнуты, стопы параллельно. Одновремен-
ное и поочередное поднятие пяток.

2. Одновременное и поочередное тыльное сгибание
стоп.

3. Поднятие пятки одной ноги с одновременным тыль-
ным сгибанием стопы второй ноги.

4. Ноги прямые. Сгибание и расслабление стоп.
5. Положить одну ногу стопой на колено второй ноги.
6. Захват пальцами ног мелких предметов и перекла-
дывание их на другое место.

 В движении:
1. Ходьба на носках.
2. Ходьба на внешней стороне стопы.
3. Ходьба на внутренней стороне стопы.
4. Ходьба на носках с высоким подниманием колен.
5. Ходьба на носках вверх и вниз по наклонной по-
верхности.

Используют массаж и самомассаж, выполне-
ние которого начинают с голени в положении лежа
на животе. Массируют мышцы внутренней и внеш-
ней стороны, потом тыльную сторону стопы, а в даль-
нейшем переходят на подошву, применяя поглажи-
вание, растирание, разминание, постукивание. После
этого возвращаются к массированию мышц голени
и потом уже стопы. Длительность массажа 8-12 мин,
рекомендуется его повторять дважды на день.

Физиотерапию назначают одновременно с
другими средствами физической реабилитации. Ис-
пользуется диадинамометрия, электростимуляция
мышц голени - тепле ножные ванны, обтирание, об-
ливание, купание, солнечные и воздушные ванны [5].

Вывод.
Состояние здоровья современных школьни-

ков внушает серьезное опасение и требует всесто-
роннего изучения и внимания со стороны как педа-
гогов школ, так и родителей. Предложенный в работе
комплекс для коррекции опорно-двигательного ап-
парата может быть использован на уроках физкуль-
туры в школе и для внеклассных оздоровительных
мероприятий.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
сохранения здоровья школьников.
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СТАН ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ

Трачук С. В.
Національний університет

фізичного виховання і спорту України

Анотація. В статті представлений аналіз стану здоров'я насе-
лення, узагальнено досвід європейських країн спрямований
на реалізацію здорового способу життя, підвищення рухової
активності.
Констатована значна поширеність серед населення України
хронічних неінфекційних хвороб і негативної тенденції до
їх збільшення. Фізична активність повинна трактуватися як
необхідність. Завданням всього суспільства є створення спри-
ятливих умов до підвищення фізично активного способу
життя. Пріоритетним напрямком для реалізації здорового
способу життя в державі є зміцнення здоров'я і підвищення
фізичної активності населення.
Ключові слова: рухова активність, здоров'я, хвороба, потен-
ціал, життя, населення, профілактика.
Аннотация. Трачук С.В. Состояние здоровья населения Ук-
раины и перспективы его сохранения. В статье представлен-
ный анализ состояния здоровья населения, обобщено опыт
европейских стран направленный на реализацию здорового
образа жизни, повышение двигательной активности. Конста-
тирована значительная распространенность среди населе-
ния Украины хронических неинфекционных болезней и от-
рицательной  тенденции к  их  увеличению.  Физическая
активность должна трактоваться как необходимость. Зада-
чам всего общества являются создания благоприятных усло-
вий к повышению физически активного образа жизни. При-
оритетным направлением для реализации здорового образа
жизни в государстве является укрепления здоровья и повы-
шение физической активности населения.
Ключевые слова: двигательная активность, здоровье, болезнь,
потенциал, жизнь, население, профилактика.
Annotation. Trachuk S. State of health of the population of
Ukraine and prospect of his preservation. In the article there is
the represented analysis of the state of health of distribution of
diseases among the population, generalized experience of the
European countries, directed on realization of healthy way of
life, increase of motive activity. Appreciable abundance among
the population of Ukraine of chronic communicable diseases
and a  negative trend to their  augmentation is ascerta ined.
Physical activity should be treated as necessity. To problems of
all society buildings congenial conditions to rising physically
active mode of life are. The priority direction for implementation
of an able-bodied mode of life in the state is strengthenings
health and rising of physical activity of the population.
Keywords: motive activity, health, i llness, potentia l, life,
population, prophylaxis.

Вступ.
Проблема реалізації рухової активності для

зміцнення фізичного здоров'я в Європейському Рег-
іоні і зокрема в Україні набуває глобального характе-
ру. По оціночним даним ВООЗ в Европейскому Рег-
іоні зниження рухової активності населення є
причиною 600 000 випадків смерті  кожного року і
приводить до втрати 5,3млн. років здорового життя.
За результатами епідеміологічних опитувань рівень
фізичної активності двох третіх населення (в віці 15 і
старше ) не досягає необхідних значень [4].

На жаль, ситуація щодо стану здоров'я насе-
лення України, нині не лише набагато гірша, ніж у
переважній більшості європейських країн і країн світу,
а й без перебільшення є катастрофічною [3,5,6]. Нині
середня тривалість життя людини складає 67,5 роки
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(у жінок - 73, у чоловіків - 62) -  це на 11,7 роки менша,
ніж в економічно високорозвинених і соціально бла-
гополучних європейських державах(за винятком
Куби). В нашій державі – один з найінтенсивніших у
Європейському регіоні за даними ВООЗ темп щорі-
чного скорочення населення, зокрема в 2005 році
чисельність людей, що проживають в Україні, змен-
шилася на 351,3 тисячі (-0,7%), а у 2006 році – на
283,5тисячі (-0,6%) [8].

На початку ХХІ ст. основну загрозу для здоро-
в'я становлять хронічні неінфекційні захворювання,
які є провідними причинами інвалідизації та смерт-
ності населення (табл.1). Ці хвороби визначаються не
лише частотою виникнення і поширеністю, а й тяжк-
істю їх перебігу, значною кількістю ускладнень і не-
сприятливих наслідків для здоров'я та працездатності.
В Україні існує надзвичайно складна ситуація щодо
хронічної неінфекційної патології, найбільший зби-
ток здоров’ю населення наносять серцево-судинні,
онкологічні, ендокринні, інфекційні, спадкові захво-
рювання і захворювання нервової системи [6,9].

Робота виконується згідно зведеного плану
НДР в сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010
рр. в рамках теми 3.2. „Основи фізичного виховання
різних груп населення”.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: виявити основні перспекти-

ви збереження і зміцнення здоров'я населення України.
Методи  і організація досліджень: аналіз

науково - методичної літератури, звітів експертів
ВООЗ, доповідей науковців МОЗ, документів Держав-
ного комітету статистики України.

Результати досліджень та їх обговорення.
Використані в роботі методи досліджень доз-

волили виявити, що одною з найбільш важливих про-
блем для спеціалістів фізичного виховання і медици-
ни є проблема здоров'я і фізичного потенціалу
населення нашої країни.

Найбільша частка захворювань в Європі обу-
мовлена також неінфекційними захворюваннями -
групою хвороб, що включає серцево-судинні захво-
рювання, онкологічні захворювання, проблеми пси-
хічного здоров'я, цукровий діабет, хронічні респіра-
торні захворювання і хвороби опорно-рухового
апарату. Цю широку нозологічну групу об'єднують
загальні чинники ризику, загальні детермінанти і за-
гальні можливості попередження або корекції пору-
шень. Аналіз фактичних матеріалів [5,10] свідчить, що
в Європейському регіоні тягар передчасної смерт-
ності, захворюваності і інвалідності скорочується за
рахунок комплексних заходів по усуненню або змен-
шенню провідних причин, що лежать в їх основі.

За даними різних джерел фізична активність
дає значний благотворний ефект відносно більшості
хронічних захворювань. Цей ефект не зводиться до
профілактики або обмеження прогресування хво-
роби, він також включає вдосконалення фізичної
форми, підвищення м'язової сили і поліпшення якості
життя [7,10,11]. Європейське регіональне бюро
ВООЗ також констатувало, що стимулювання фізич-

ної активності є одним із ключових компонентів
будь-якої стратегії, націленої на вирішення проблем,
що породжуються малорухомим способом життя
та ожирінням серед дітей і дорослих, сприяє не тільки
покращенню індивідуального фізичного і психічно-
го здоров’я, але й також сприяє і зміцненню соц-
іальної згуртованості усього суспільства та підви-
щенню його добробуту.

У різних європейських та інших країнах, в їхніх
провінціях, областях і містах реалізуються різно-
манітні програми, спрямовані на сприяння здорово-
му способу життя населення, включно із підвищен-
ням його рухової активності, створенням необхідної
матеріально-технічної бази, проведенням широких
просвітницьких, пропагандистських та інших заходів.
Так у Фінляндії, ще 30 років тому були найвищі в
Європі показник смертності від серцево-судинних
захворювань серед людей до пенсійного віку, уряд
почав активно втілювати у життя державну політику,
спрямовану на широке використання населенням
різних форм рухової активності і культивування інших
складових здорового способу життя, внаслідок чого
у цій країні протягом двадцяти років смертність від
серцево-судинних захворювань було знижено на 75%.
Подібні ж моделі оздоровлення населення успішно
реалізуються у Нідерландах, Ірландії та низці інших
країн [1,2].

В одному з найбільших міст Італії – Мілані –
утворено «зелений пояс», що з’єднує низку парків і
зон відкритого простору, де здійснюється інтенсивне
озеленення та створюються належні умови для ак-
тивного відпочинку і масового спорту. У Копенга-
гені столиці Данії реалізується комплексна програма
«Місто у русі», яка спрямована на підвищення рухо-
вої активності населення; у цій програмі виділено три
напрями: інформаційно-просвітницький; створення
умов; стимулювання дій.

Подібні програми успішно реалізуються не
тільки в країнах Європи, а й у інших регіонах планети.
Наприклад, у столиці Колумбії – Боготі – в цент-
ральній частині цього міста, чисельність населення
якого становить близько восьми мільйонів, виділено
дуже велику (площею у 900 гектарів) паркову зону з
відповідною інфраструктурою, призначену для ма-
сового спорту та відпочинку із використанням різних
форм і засобів рухової активності [1,10].

У деяких державах, які на початку 90-х років
ХХ століття виникли на пострадянському просторі, -
наприклад, в Росії та Білорусі, є аналогічні приклади
зокрема, у створенні матеріально-технічної бази для
масового спорту та рухової активності [2].

Наведені вище та чимало інших позитивних
прикладів різних країн варто брати за передовий
досвід в вирішені існуючої проблеми в нашій дер-
жаві, не дивлячись на те, що країни сильно розрізня-
ються за рівнем доходів і розвитку, в адаптованому
вигляді цей досвід досить важливий для пошуку но-
вих інноваційних підходів для боротьби з неінфекцій-
ними захворюваннями, для зміцнення здоров'я і підви-
щення рухову активність в нашому суспільстві.
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Таблиця 1
Захворюваність населення України на хронічні неінфекційні захворювання (Центр мед. Статистики. 2005)[9] 

2004 2005 

Зареєстровано 
захворювань — усього 

У тому числі з 
діагнозом, 
встановленим 
вперше в житті 

Зареєстровано 
захворювань — усього 

У тому числі з 
діагнозом, 

встановленим вперше 
в житті Захворювання 

Абсолют 
дані 

На 100тис. 
населення 

Абсолют 
дані 

На 100тис. 
населення 

Абсолют 
дані 

На 100тис. 
населення 

Абсолют 
дані 

На 100тис. 
населення 

Хвороби 
системи 
кровообігу 

22962312 48400,7 2497554 5264,4 23676731 50268,6 2430179 5159,6 

Гіпертонічна 
хвороба (усі 
форми)* 

10282816 27103,7 1009223 2660,1 10696231 28169,3 982052 2586,3 

Ішемічна 
хвороба 
серця* 

7616477 20075,7 670069 1766,2 7879562 20751,4 644569 1697,5 

Стенокардія* 2859406 7536,9 254735 671,4 2952367 7775,3 242616 638,9 
Гострий 
інфаркт 
міокарда* 

48564. 128,0 48562 128, 49670 130,8 49670 130,8 

Інсульти (усі 
форми)* 117199 308,9 97181 256,2 119117 313,7 102434 269,8 

Новоутворення 1637536 3451,7 406031 855,8 1680151 3567,2 408140 866,5 
Цукровий 
діабет 969269 2043,1 92451 194,9 1006652 2137,2 101062 214,6 

*Зареєстровано хвороб серед дорослих 18 років і старше. 
 

Перед нашою державою, як і перед більшістю
країн Європейського регіону, стоїть завдання подо-
лання наявних тенденції до зниження фізичної актив-
ності і створення таких умов, коли рухова активності
стане невід'ємною частиною буденного життя і спри-
ятиме збереженню і зміцненню здоров'я.

Висновки:
1. Аналіз статистичних даних та результатів

спеціальних досліджень свідчить про значну поши-
реність серед населення України хронічних неінфек-
ційних хвороб і негативної тенденції до їх збільшення.

2. На сьогоднішній день фізична активність
повинна трактуватися, не як розкіш, а як необхідність,
а створення умов, які будуть сприяти підвищенню
фізично активного способу життя – завданням всьо-
го суспільства.

3. Важливість зміцнення здоров'я і підвищення
фізичної активності населення України, зниження
ризику неінфекційних захворювань, повинно стати
одним із пріоритетних напрямків для реалізації здо-
рового способу життя в нашій державі.

Перспективи подальших досліджень будуть
пов'язані з пошуком нових підходів, серед багатого і
різноманітного позитивного досвіду, накопиченого
в розвинених країнах Європейського Союзу, і в бага-
тьох інших держав для оптимального вирішення зав-
дання -  збереження та зміцнення здоров'я населення
в Україні.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ СРЕДСТВ У
БОЛЬНЫХ ШЕЙНО–ГРУДНЫМ

ОСТЕОХОНДРОЗОМ СО СНИЖЕННЫМ
ИММУНИТЕТОМ

Фероян Э., Харитонашвили К., Будзишвили Н.
Грузинский государственный педагогический
университет им. И.Чавчавадзе, г. Тбилиси

(Грузинская государственная академия
физического воспитания и спорта)

Аннотация. В статье речь идёт о восстановительном лече-
ние неврологических проявлений ШГО у больных с имму-
нодефицитными состояниями. Результаты свидетельствуют
о выраженном положительном влиянии ЭП на иммунный
статус. Больным необходимо проводить лечебную гимнас-
тику,  массаж воротниковой  зоны,  инъекции  Echinacea
compositum и Traumeel S с электропунктурным воздействи-
ем на шейно-грудной отдел позвоночника. Рецидив невро-
логической симптоматики ШГО связан с возникновением
обострений очаговой инфекции в лимфоглоточном кольце
или перенесёнными респираторными инфекциями.
Ключевые слова: комбинированное, реабилитация, лечение,
остеохондроз.
Анотація. Фероян Е., Харитонашвілі К., Будзишвілі Н. Комб-
іноване застосування реабілітаційних засобів у хворих ший-
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Введение.
Важность реабилитации пациентов с невро-

логическими проявлениями остеохондроза позво-
ночника обусловлена социально-экономической и
медико-биологической значимостью этого заболева-
ния. Уменьшению частоты обострений, регредиент-
ному течению остеохондроза позвоночника, полно-
те и стойкости ремиссии во многом способствуют
правильно выбранные средства и методы лечения.

В последнее время, в связи с ухудшением эколо-
гической ситуации, ростом общей аллергизацией на-
селения все более обоснованно возрастает интерес к
естественным и безвредным методам лечения [1,2,3,4].

В настоящее время отсутствуют работы по
изучению характера происходящих морфологичес-
ких сдвигов в позвоночнике у больных со снижен-
ной резистентностью к респираторным инфекциям,
склонностью к воспалительным заболеваниям носог-
лотки, миндалин, хроническим тонзиллитом.

Работа выполнена по плану НИР Грузинской
Государственной Академии физического воспитания
и спорта.

Формулирование целей работы.
Целью данного исследования было изучение

динамики иммунного статуса и терапевтической
эффективности комбинированного использования
лечебной гимнастики (ЛГ), электропунктуры (ЭП) и
антигомотоксических средств (АГС) Echinacea
compositum и Traumeel S фирмы «HEEL» при клини-
ческих проявлениях шейно-грудного остеохондроза
(ШГО) лёгкой выраженности у 33 больных часто бо-
леющих простудными заболеваниями верхних дыха-
тельных путей и тонзиллярного аппарата.

Структура и методы исследования. Для
оценки состояния иммунной системы использовали
показатели тестов первого уровня [5,6]. Состояние
Т-системы иммунитета определяли по относитель-
ному и абсолютному содержанию Т-лимфоцитов в
периферической крови методом спонтанного розет-
кообразования с эритроцитами барана, содержанию
Т-активных лимфоцитов, теофиллинчувствительных
(Тфч-РОК) и теофиллинрезистентных (Тфр-РОК) Т-
лимфоцитов, косвенно отражающих состав регуля-
торных субпопуляций супрессоров и хелперов. Фун-
кциональное состояние Т-лимфоцитов оценивали по
реакции торможения миграции лимфоцитов лим-
фоксинами, выделяющимися при добавлении кон-
канавалина А. Фагоцитарную и метаболическую ак-
тивность нейтрофилов оценивали по поглощению
частиц латекса и тесту с нитросиним тетразолием.
Для оценки состояния В-системы иммунитета опре-
деляли относительное и абсолютное содержание В-
лимфоцитов, уровень иммуноглобулинов А, М, G в
сыворотке крови и секреторного иммуноглобулина
А методом радиальной иммунодиффузии по Ман-
чини и циркулирующих иммунных комплексов. Как
показатель, характеризующий степень сенсибилиза-
ции организма, определяли концентрацию иммуно-
глобулина Е методом иммуноферментного анализа.

У 33 больных ШГО по данным оториноларин-
гологического исследования диагностирован хрони-
ческий тонзиллит, из них у 24 больных (72,7%) с цер-
викалгией, у 9 (27,3%) – синдром передней лестничной
мышцы. Наряду с хроническим тонзиллитом у 5 боль-
ных (15,2%) выявлен хронический ринит, у 4-х (12,1%)
– хронический риносинусит, у 6 (18,2%) – хроничес-
кий гайморит. Они предъявляли жалобы на сухость и
периодические боли в горле, появляющиеся или уси-
ливающиеся после питья холодной жидкости (28 чел.-
84,8%), заложенность носа (4 чел. – 12,1%), частые
простудные заболевания (33 чел. – 100%). У 27 обсле-
дованных больных (81,8%) обнаружены гипертрофия
миндалин, у 17 (51,5%) – расширение лакун и нали-
чие в них гнойного отделяемого (8 чел. – 24,4%), у 4-
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х (12,1%) – гиперемия слизистой носа, у 23 (69,7%) –
наличие слизистого отделяемого в носу и носоглот-
ке. Больные отмечали взаимосвязь обострений ЛОР-
патологии с усилением клинической картины ШГО.

Больные были разделены на 2 группы. У 1-й
группы больных (14 чел.) использовалась ЭП аппа-
ратом «ДЭНАС», у 2-й группы (19 чел.) – комплекс
средств (ЛГ, массаж воротниковой зоны с втирани-
ем мази Traumeel S, ЭП, подкожные (через день) инъ-
екции препаратов Traumeel S и Echinacea compositum
– паравертебрально на уровне С7-Тh1 3 раза в неде-
лю в течение 1 месяца). Кроме того, для контроля
иммунологических сдвигов и динамики клинической
картины проводилось сравнение с данными 11 боль-
ных ШГО с цервикалгией и хроническим тонзилит-
том, имеющих сходную симптоматику с больными
1-й и 2-й групп, проходящих традиционный курс вос-
становительной терапии (массаж, иглоукалывание,
аспирин, поливитамины) (3-я группа), и 16 практи-
чески здоровыми, не применявшими никаких лечеб-
ных воздействий (4-я группа).

Результаты исследований.
При анализе состояния иммунной системы до

лечения у лиц 1-й, 2-й и 3-й групп (табл.1) выявлено
снижение абсолютного и относительного количества
Тфр-РОК, Тфч-РОК. Со стороны системы фагоцито-
за отмечался повышенный уровень фагоцитарной и
метаболической активности нейтрофилов, снижение
функциональной активности Т-лимфоцитов, которое
выражалось в уменьшении торможения миграции
лимфоцитов под воздействием конканавалина А.
Показатели, характеризующие гуморальное звено
иммунитета, содержание иммуноглобулинов, цир-
кулирующие иммунные комплексы (ЦИК) в целом
существенно не отличались от показателей здоровых
людей, кроме некоторого снижения IgA в 3-й и повы-
шение IgG в 1-й группе. В то же время содержание
секреторного IgA в слюне примерно у половины
обследуемых всех групп было повышено, что свиде-
тельствовало о реактивном повышении местного
иммунитета слизистых оболочек в ответ на частые
вирусные инфекции верхних дыхательных путей.

После проведённого месячного курса восста-
новительного лечения в 1-й и 2-й группах больных
наблюдалась тенденция к нормализации показателей
клеточного иммунитета и системы фагоцитоза.

При этом следует отметить достоверное повы-
шение относительного содержания Т-лимфоцитов и
их регулярных субпопуляций; функциональной актив-
ности Т-лимфоцитов в 1-й группе, о чём свидетель-
ствовали результаты реакции торможения миграции
лимфоцитов (РТМЛ) с конканавалином А; снижение
относительного содержания 0-лимфоцитов (клеток с
пониженной физиологической активностью), что в
сочетании с восстановлением числа Т-лимфоцитов
наблюдается на завершающем этапе ликвидации вос-
палительного процесса при благоприятном течении.

Содержание иммуноглобулинов А, М, G в кро-
ви больных всех групп до и после лечения было в
пределах нормы, однако при сравнении со средне-
статистическими значениями этих показателей в кон-

трольной группе можно отметить тенденцию к по-
вышению концентрации иммуноглобулинов А и М
после лечения в 1-й группе и существенное увеличе-
ние содержания иммуноглобулинов всех классов во
2-й группе, что свидетельствует о повышении функ-
циональной активности В-лимфоцитов.

После курса лечения у 11 больных (78,6%) 1-й
группы, у 18 больных (94,7%) 2-й группы и только у
3-х больных (27,3%) 3-й группы отмечено улучшение
субъективной и объективной симптоматики: прошли
боли и сухость в горле, исчезла заложенность носа,
поднялся общий тонус, повысился аппетит, умень-
шилась гиперемия слизистой носа и носоглотки, улуч-
шилось состояние нёбных миндалин.

Рецидив клинических проявлений воспалитель-
ных процессов в носоглотке (фолликулярная ангина,
респираторные инфекции, фарингит) в течение пос-
ледующего года имел место у 2-х больных (11,1%) 2-й
группы, у 6 (54,5%) – 1-й группы и у всех – 3-й группы.

Анализ результатов клинико-иммунологичес-
кого обследования больных 1-й и 2-й групп до и пос-
ле курсового лечения показал, что наблюдается нор-
мализация основных показателей клеточного и
гуморального иммунитета, схемы фагоцитоза, при-
чём положительные сдвиги в динамике изменений
иммунологических показателей более выражены
при использовании ЭП и АГС, таблица 1.

Следует отметить, что при электропунктурном
лечении больных в большей степени повышается
функциональная активность Т-лимфоцитов, а под
влиянием сочетанного применения ЭП и АГС уве-
личивается выработка антител, что свидетельствует
о повышении функциональной активности В-лимфо-
цитов, в то время, как у больных, использовавших
общепринятый комплекс реабилитационных средств,
достоверных (р>0,05) изменений иммунологических
показателей не происходит.

Выраженное клиническое улучшение невроло-
гических проявлений ШГО у больных 2-й группы про-
изошло спустя неделю терапии, в отличие от больных
3-й группы (табл.2), в виде исчезновения болей в шее,
нормализации электрических показателей БАТ веге-
тативных сплетений ШГО позвоночника, снижения
частоты ФБ, нормализации тонуса мышц шеи, вос-
становлении объёма движений в шейном отделе по-
звоночника, уменьшении выраженности симптомов
выпадения. У больных 1-й группы выраженность по-
ложительных изменений была несколько меньше. Наи-
меньшие сдвиги клинических показателей установле-
ны у больных 3-й группы, таблица 2.

В последующие недели достигнутый эффект
терапии нарастал. К концу курса наилучший тера-
певтический результат был достигнут у больных 2-й
группы (полное исчезновение симптомов заболева-
ния у всех больных), наименьший – у больных 3-й
группы: клиническое выздоровление произошло у 5
человек (45,5%) (табл.3). У остальных пациентов 3-й
группы сохранялась в лёгкой степени болезненность
в шейном отделе при его максимальном сгибании и
ротации, не отмечалось редукции воспалительных
изменений в носоглотке, таблица 3.
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Таблица 1 
Показатели иммунитета у больных до лечения и спустя месяц терапии (M±m) 

1-я группа 
(n=14) 

2-я группа 
(n=19) 

3-я группа 
(n=11) 

Показатели 
иммунитета 
 

 
 

Здоровые 
(n=16) 

до 
лечения 

после 
лечения 

до 
лечения 

после 
лечения 

до 
лечения 

после 
лечения 

Лейкоциты, абс. 
Лимфоциты, абс. 
Т-лимф-оц., % 
Т-лимф-оц., абс. 
Тфр-РОК, % 
Тфч-РОК, % 
А-РОК, % 
В-лимф., абс. 
0-лимф., абс. 
РТМЛ, % 
Иммуно-
глобулины (г/л): 
А 
М 
G 
IgE, 
МЕ/мл 
IgA, г/л 
ЦИК,у.е. 
НСТ-тест (%): 
спонтанный 
стимулированный 
ФАЛ, % 

5,6±0,2 
2,0±0,6 

64,8±1,1 
1,4±0,1 

52,7±3,6 
12,7±0,9 
3,2±1,2 

0,36±0,4 
0,47±0,3 
28,8±0,6 

 
 

2,0±0,6 
1,0±0,1 

11,5±3,0 
 

102,3±6,8 
0,55±0,11 
90,1±1,7 

 
10,2±1,5 
55,3±1,2 
63,3±1,1 

5,8±1,1 
2,2±0,5 
54,2±0,3 
1,1±0,2 
46,9±2,7 
7,4±1,4 
7,6±0,4 

0,35±0,03 
0,67±0,03 
22,0±0,6 

 
 

1,7±0,1 
0,9±0,3 
12,7±0,4 

 
122,0±7,0 
0,52±0,03 
88,0±0,6 

 
12,4±1,8 
55,2±0,7 
71,4±2,2 

5,6±1,0 
2,1±0,4 

60,6±0,4* 
1,2±0,2 

51,4±2,9* 
8,5±1,1 
7,3±0,4 

0,35±0,04 
0,5±0,01* 
31,0±0,8* 

 
 

2,1±0,3 
1,0±0,1 
11,1±0,2 

 
119,5±6,9 
0,49±0,04 
86,0±0,6* 

 
10,6±1,7 
49,5±0,4* 
68,4±1,5 

5,9±0,4 
1,9±0,1 
53,7±0,3 
1,0±0,1 
44,3±1,6 
9,0±1,3 
7,1±0,3 

0,34±0,06 
0,57±0,02 
35,0±0,6 

 
 

1,4±0,1 
1,0±0,09 
9,1±0,09 

 
108,9±8,6 
0,55±0,05 
92,3±2,2 

 
12,8±3,0 
55,1±1,9 
73,3±3,6 

6,2±0,2 
2,2±0,1 

60,3±0,4* 
1,3±0,5 

50,3±1,5* 
10,3±0,9 
6,4±0,6 

0,37±0,08 
0,51±0,03 
37,0±0,2* 

 
 

2,2±0,2* 
2,0±0,2* 
10,1±0,1* 

 
116,9±14,4 
0,47±0,01 
92,2±2,9 

 
9,9±1,6 

47,9±2,4* 
67,9±2,7 

6,1±1,2 
2,1±0,6 
52,1±0,4 
0,9±0,2 
45,1±2,2 
6,7±1,0 
7,4±0,6 
0,36±0,3 
0,64±0,3 
20,2±0,7 

 
 

1,1±0,2 
0,8±0,3 
11,9±0,9 

 
113,0±6,1 
0,51±0,05 
86,9±0,7 

 
11,9±1,6 
56,1±0,9 
63,8±2,1 

5,9±0,7 
2,0±0,5 
52,9±0,5 
1,0±0,2 
44,9±2,1 
7,2±1,1 
7,0±0,9 
0,35±0,1 
0,55±0,2 
29,5±0,9* 

 
 

1,0±0,1 
1,1±0,1 
8,2±0,3 

 
101,3±7,5 
0,50±0,15 
89,7±2,6 

 
12,1±2,2 
59,1±2,1 
70,1±4,5 

*- достоверность отличий (p<0,05) относительно данных до лечения. 

Таблица 2 
Изменение клинической картины у больных 3-х групп с цервикалгией  

через 1 неделю терапии по сравнению с исходными данными в процентах (M±m) 

Показатели 1 группа 2 группа 3 группа 
Суммарное число ФБ в шейном и верхнегрудном отделах 79,2±9,8 21,3±5,1** 93,3±9,7 
Степень ограничения подвижности 68,4±7,2* 23,9±3,9** 91,8±8,1 
Степень болезненности движений 61,1±3,1* 12,1±6,9** 92,1±5,4 
Миодистонические изменения 67,7±9,1* 19,5±5,1** 68,1±7,9* 
Электропунктурные показатели БАТ шейного отдела 72,9±9,1 51,4±9,3* 87,4±8,7 
*- (p<0,05);**- (p<0,01) достоверность изменений относительно исходных данных. 

 Таблица 3 
Результаты восстановительного лечения неврологических проявлений ШГО  
больных с цервикалгией и воспалительными заболеваниями ЛОР-органов 

 
Полная ремиссия Неполная ремиссия Без эффекта Больные 
абс. % абс. % абс. % 

1-я группа 12 85,7 2 14,3 0 0 
2-я группа 19 100 0 0 0 0 
3-я группа 5 45,5 4 36,3 2 18,2 

Анализ ближайших результатов лечения по-
казал, что использование комплексного метода (ЛГ,
ЭП, и АГС иммуномодулирующего и противовос-
палительного действия) обеспечивает уменьшение
противоположности курса восстановительных ме-
роприятий при неврологических проявлениях ШГО,
позволяет нормализовать иммунный статус больных
и ликвидировать воспалительные изменения в тон-
зиллярном аппарате. Кроме того, катамнестические
данные свидетельствуют о более благоприятных от-
далённых результатах использованного комбиниро-
ванного лечения больных, чем при применении толь-
ко ЭП и менее благоприятных при применении
других методов (контрольная группа).

Рецидив клинических проявлений лёгкой сте-
пени выраженности ШГО в течение последующего
года установлен у 2-х больных (11,1%) 2-й группы
после перенесённой ангины, у 6 (54,5%) – 1-й груп-
пы и у всех – 3-й группы, переболевших респиратор-
ными инфекциями. Рецидив выраженной невроло-
гической симптоматики (боли в покое и при
движениях в шейном отделе, парестезии, цефалгия) в
результате перенесённой острой респираторной ин-
фекции или фолликулярной ангины отмечен у боль-
ных, достигших состояния неполной ремиссии не-
врологических проявлений ШГО позвоночника.

В результате проведённого исследования обра-
щает на себя внимание важная закономерность, вы-
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явленная у больных с положительным результатом ле-
чения: перенесённые повторные ОРЗ способствова-
ли рецидиву или усилению клинической симптомати-
ки ШГО, а в случаях отсутствия выраженного
клинического улучшения воспалительных изменений
ЛОР-органов (неполная ремиссия) полной редукции
неврологической симптоматики ШГО не происходи-
ло. Данные результаты свидетельствуют в пользу ин-
фекционной теории происхождения остеохондроза по-
звоночника,  в особенности его шейных
неврологических проявлений.

Выводы.
Таким образом, проведённые клинико-имму-

нологические исследования показали, что восстано-
вительное лечение неврологических проявлений
ШГО у больных с иммунодефицитными состояния-
ми, выражающимися в частых ОРЗ и заболеваниях
тонзиллярного аппарата, сочетанным применением
лечебной гимнастики, массажа воротниковой зоны
с втиранием мази Traumeel S, инъекций комплекс-
ных АГС Echinacea compositum, Traumeel S и элект-
ропунктурным воздействием сопровождается более
выраженным положительным клиническим эффек-
том, чем изолированное применение ЭП, и слабым
эффектом при использовании традиционных суще-
ствующих схем лечения. Результаты иммунологичес-
ких исследований свидетельствуют о выраженном
положительном влиянии ЭП на иммунный статус,
которое существенно усиливается при комбиниро-
ванном использовании ЭП с ЛГ и АГС Echinacea
compositum и Traumeel S. Рецидив неврологической
симптоматики ШГО связан с возникновением обо-
стрений очаговой инфекции в лимфоглоточном коль-
це или перенесёнными респираторными инфекция-
ми. В связи с этим в схемы реабилитационной
терапии таких больных необходимо включать лечеб-
ную гимнастику, массаж воротниковой зоны мазью
Traumeel S, инъекции АГС Echinacea compositum и
Traumeel S с электропунктурным воздействием на
шейно-грудной отдел позвоночника.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
комбинированного применения реабилитационных
средств у больных шейно–грудным остеохондрозом
со сниженным иммунитетом.
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ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ
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Запорізький  національний  університет

Анотація. Учні спеціальної школи значно більшою мірою,
ніж їх здорові однолітки,  потребують спеціальної корекцій-
но-виховної роботи, спрямованої на подолання недоліків  в
їх руховій сфері, пов’язаних з низьким рівнем рухової пам-
’яті, підбором спортивного обладнання, аналізом і відтво-
ренням рухів. Діти із відхиленнями інтелектуального й осо-
бистісного розвитку потребують у строго
диференційованому режимі рухової активності. Уведення
додаткових годин рухової активності допомагає дітям даної
категорії краще адаптуватися до навчального процесу.
Ключові слова: особливість, рухи, діти, пам’ять, корекція,
сприйняття, обладнання, вправи.
Аннотация. Фесик Д.А. Особенности двигательной деятель-
ности умственно отсталых школьников. Учащиеся специаль-
ной школы значительно в большей степени, чем их здоровые
сверстники, нуждаются в специальной коррекционно-вос-
питательной работе, направленной на преодоление недостат-
ков в их двигательной сфере, связанных с низким уровнем
двигательной памяти, подбором спортивного оборудования,
анализом и воспроизведением движений. Дети с отклонени-
ями интеллектуального и личностного развития нуждаются
в строго дифференцированном режиме двигательной актив-
ности. Введение дополнительных часов двигательной актив-
ности помогает детям данной категории лучше адаптиро-
ваться к учебному процессу.
Ключевые слова: особенность, движения, дети, память, кор-
рекция, восприятие, оборудование, упражнения.
Annotation. Fesik  D. Motor activity peculiarities of the
mentally retarded schoolchildren. The students of a specialized
school need special  correctional – educational treatment in
much more significant extent than their normal coevals. This
treatment must be aimed to overcome their motor sphere
deficiencies conditioned by the low level of their motor memory,
selection of sport equipment movements analysis and
reproduction. Children with deflections of intellectual and
personal development require strictly differentiated regimen of
a motor performance. Introduction of additional hours of a
motor performance helps children of the given class to adapt
for educational process better.
Key word: peculiarity, movement, children, correction,
perception, equipment, exercises.

Вступ.
Національна програма “Діти України” дала

новий імпульс у вирішенні складних проблем проф-
ілактики захворювань і забезпечення дітей медичною
допомогою, зміцнення їх здоров’я. Створення нової
школи України ХХІ століття вимагає скрупульозних
досліджень для повноцінного, фізичного, інтелекту-
ального і духовного розвитку дитини.

Фахівці, що займаються цією проблемою, по-
кликані готувати дітей із відхиленнями в розумовому
розвитку до праці, до суспільно корисної роботи.
Значення цього завдання зростає у зв’язку з тим, що
діти даної категорії складають найбільший відсоток
серед дітей із особливими потребами. Тому підго-
товка до життя достатньо великої групи осіб і вклю-
чення їх у продуктивну працю – важлива соціальна
проблема. При цьому особлива роль належить тим
видам діяльності, які викликають в учнів підвищений
інтерес та емоційно-позитивні  відношення. До них
відноситься рухова та ігрова діяльність.

У дітей із відставанням в розумовому розвит-
ку порушена нервова регуляція м’язової діяльності,
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в результаті чого своєчасно не формується система
зворотних зв’язків, запізнюється формування коор-
динаційних здатностей, виникають складності у фор-
мування довільних рухів.

Недостатня розробленість питань підвищення
ефективності корекційно-виховної роботи в процесі
рухової діяльності, а також знаходження дидактичних
шляхів, які сприяють вирішенню спеціальних завдань
спеціальної школи засобами фізичних вправ та ігор,
визначили актуальність нашого дослідження.

Можливість використання фізичних вправ з
метою корекції та компенсації порушених функцій у
дітей з порушеннями інтелекту визначається важлив-
істю ролі м’язової системи. При недостатній руховій
активності слабшає м’язова діяльність, кардіо-респі-
раторна система. Розумово відсталі діти часто мають
супутні дефекти зору, слуху, опірно-рухового апара-
ту, які погіршують стан їх організму і часто сприяють
прогресуванню захворювання.

Проблема виховання і розвитку дітей з особли-
вими потребами  виявляється особливо значимою у
світлі теорії Л.С.Виготського [1] про провідну, стиму-
люючу роль навчання в розвитку дитини. Ця концеп-
ція отримала переконливе підтвердження в досліджен-
нях загальної психології і педагогіки (Ю.К.Бабанський,
П.Я.Гальперин, Л.В.Занков, А.В.Запорожець, Г.К.Ко-
стюк, М.Н.Скаткін, М.Ф.Тализіна, Д.Б. Ельконін).

Ідеї Л.С.Виготського про можливість і не-
обхідність психічного розвитку дітей у процесі на-
вчання відіграють вирішальну роль і у вирішенні пи-
тань спеціальної педагогіки. При цьому в працях
Т.А.Власової [2], І.Г.Єременко [3], М.С.Певзнер [4],
В.Г.Петрової [5], В.І.Бондаря [6], В.М.Синьова [7],
Л.С.Вавіної [8], Н.Г.Байкіної [9] та інших фахівців по-
казані значні потенційні можливості розвитку психі-
ки аномальної дитини, які найуспішніше реалізують-
ся в  спеціально створених умовах,  коли
застосовуються різноманітні коригуючі засоби.

Одним із важливих соціальних завдань освіти
дітей із порушеннями інтелектуального розвитку є
підготовка до трудової діяльності. Це залежить від рівня
фізичної підготовленості учнів. Отже, виникає потре-
ба у формуванні науково-методичної основи для
організації і проведення занять з ігровою спрямовані-
стю. З метою ефективного вирішення завдань корекції
рухової сфери учнів, необхідно провести дослідження
впливу різних підходів у системі фізичного виховання,
переважно перцептивно-рухового розвитку, на фор-
мування фізичної та психічної сфери дітей. У зв’язку з
цим рекомендуємо використати в програмах із фізич-
ного виховання елементи рухливих і спортивних ігор,
спеціальні вправи на точність, координацію рухів. Тому
заняття з фізичної культури у цьому плані повинні
мати корекційно-розвиваючу спрямованість.

Робота виконана за планом НДР Запорізького
національного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – виявлення оптимальних

умов виховання і розвитку дітей із відхиленнями в
розумовому розвитку в процесі ігрової діяльності.

Відповідно до мети дослідження були визна-
чені такі основні завдання:

- вивчити особливості рухової та ігрової діяль-
ності дітей із відхиленнями в розумовому розвитку
та їх своєрідність;

- визначити корекційно-розвиваюче значення
рухової та ігрової діяльності в умовах спеціального
навчання і виховання.

Наша наукова концепція базувалася на психо-
лого-педагогічних дослідженнях Б.Г.Ананьєва, А.А.Бо-
дальова, В.І.Бондаря, Л.А.Венгера, М.М.Волкова,
О.І.Галкіної, Б.Ф.Ломова, В.С.Мухіної, В.М.Синьова.

У роботі керувались працями в галузі пато-
фізіології вищої нервової діяльності і клініки олігоф-
ренії (В.І.Лубовський, А.Р.Лурія, Є.М.Мастюкова,
М.Н.Фішман,  Л.А.Новикова, Д.А.Фарбер, Р.І.Ма-
чинська, І.П. Лукашевич), педагогічними роботами
В.І.Бондаря, В.М.Синьова.

Об’єкт дослідження – рухова діяльність дітей
із вадами інтелекту.

Предмет дослідження – педагогічні умови,
що забезпечують корекцію недоліків рухової сфери
дітей із  вадами інтелекту засобами рухової діяльності.

Дослідження проводились у 1-4 класах спец-
іальної школи смт Молочанська Запорізької області,
№3 м. Запоріжжя. Усього у навчальному експери-
менті було зайнято 346 дітей у віці від 8 до 15 років із
діагнозом олігофренія у ступені дебільності.

Для вирішення поставлених завдань на почат-
ковому етапі велика увага приділялась медико-педа-
гогічній документації. Це дозволило встановити єди-
ний за клінічною формою контингент дітей
експериментальних і контрольних груп. На етапі кон-
статуючої і контрольної частин дослідження пропо-
нували індивідуальний експеримент. В основній, фор-
муючій, частині дослідження використовували
груповий навчальний експеримент в  організованих
відповідним чином умовах. Отримані дані у спеціальній
школі зіставляли із показниками їх здорових однолітків.

Особливе місце займав аналіз навчальних про-
грам із фізичної культури, а також спрямованість на-
вчально-тренувальних занять з ігрової діяльності.
Вплив рухової діяльності на організм учнів здійсню-
вався шляхом порівняння з даними, отриманими в
контрольних класах.

Результати дослідження.
Рухова діяльність пропонує складний комплекс

пізнавальних процесів, інтелектуальних операцій, спец-
іальних умінь і навичок. Ці питання достатньо вивчені
і відображені в загальнопсихологічних і загальнопеда-
гогічних дослідженнях (Т.Б.Богданова, Н.Г.Байкіна, А.В-
.Рубців, Н.О.Рубцева, А.А.Дмитрієва).

Проте відомості про особливості рухової діяль-
ності дітей із порушеннями інтелекту досить обмежені
і в спеціальній літературі не знайшли систематичного
висвітлення. Разом із тим, різними формами  фізичної
культури і спорту займаються  понад 0,7 % інвалідів, із
яких особи з розумовою відсталістю – 26,4 %.

Дослідження показали, що в дітей експеримен-
тальних груп у віці 8-9, 9-10, 10-11 років розумова
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відсталість у переважній більшості випадків по-
єднується із соматичними захворюваннями 15 %,
аномальним розвитком рухової сфери – 15 %, врод-
жені структурні аномалії зубів і прикусу – 5 %, го-
тичне піднебіння – 3 %, вроджений вивих стегна – 3
%, порушення серцево-судинної системи – 25 %, ди-
хальної системи – 15 %, ендокринної системи – 7 %,
порушення слуху – 3 %, зору – 9 %, а також численні
комплексні обтяжені дефекти.

Дослідження дозволили виявити, що психо-
фізичний розвиток дітей з розумовою відсталістю у
віці від 8 до 11 років залежить від соціальних та біоло-
гічних чинників, а також ступеня основного дефекту,
супутніх захворювань. Вони відставали від своїх здо-
рових однолітків на 3 роки. Мали відставання у дов-
жині і масі тіла, велика кількість з надмірною вагою,
порушена постава, деформація стопи, порушення в
розвитку грудної клітки, а також низькі показники
життєвої ємності легенів, деформації черепа, лицьо-
вого кістяка, дисплазію (відхилення органів від нор-
мальної форми і розміру).

Крім того, у таких дітей відмічені недоліки в
розвитку основних рухів, неточності рухів у просторі
і часі,  невміння виконувати різні ритмічні рухи, грубі
помилки в диференціації м’язових зусиль, низький
рівень рівноваги, обмеження амплітуди рухів у бігу,
стрибках, метаннях, відсутність легкості і плавності в
рухах, надмірна напруженість і скутість рухів.

Нам удалося виявити у них порушення в роз-
витку основних фізичних якостей: відставання від нор-
ми в показниках сили основних м’язових груп тулуба
і кінцівок (на 15 – 30%), швидкості рухів (10 – 14 %),
витривалості (20 – 40 %), швидкісно-силових якостей
(15 – 30 %), рухливості в суглобах (10 – 20%).

Нами зафіксовані дані про швидку стомлю-
ваність, особливо при монотонній роботі. Разом із
тим, ігрова діяльність збільшувала їх працездатність.

При проведенні досліджень була відмічена в
дітей із порушеннями інтелекту знижена самооцінка.
Залежність від батьків утруднює формування себе як
особистості. Це пов’язано з низьким рівнем спілку-
вання, затримкою вербального  розвитку, пасивністю,
підвищеною  підлеглістю, відсутністю ініціативи. Аг-
ресивність, деструктивну поведінку, що зустрічають-
ся в таких дітей, можна розглядати як артефакти, вик-
ликані ситуацією, сімейним і суспільним вихованням.
Можливо, це єдиний засіб захисту або бажання подо-
лати всезагальну байдужість і звернути на себе увагу.

При проведенні занять із дітьми з порушення-
ми інтелекту були запропоновані такі принципи:
· принцип комплексного підходу,  який включає вплив
на рухову, сенсомоторну, емоційну, інтелектуаль-
ну сферу, розвиток вищих психічних функцій;

· принцип індивідуального і диференційованого підходу;
· принцип системності;
· принцип свідомості та активності.
 Дослідження дозволили виявити такі дані в експери-
ментальній групі:

· психічні процеси підвищились на 58 %;
· фізіологічні реакції – на 40 %;
· переживання – на 32 %;

· поведінка – на 39 %.
У контрольній групі показники змінились не-

значною мірою: психічні процеси на 26 %, фізіо-
логічні реакції – на 24 %, переживання – на 1 %, пове-
дінка – на 9 %.

У процесі занять підвищеної рухової актив-
ності в експериментальній групі було виявлено, що
показники динамометрії покращились у середньо-
му на 9 %, у дітей контрольної групи на 4 %. Показ-
ник ЖЄЛ в експериментальній групі збільшився на
16,8 %, а в контрольній тільки на 7 %. Показники ант-
ропометрії в експериментальній групі покращились
на 17 %, в контрольній на 7 %.

Висновки.
Діти із відхиленнями інтелектуального й особи-

стісного розвитку потребують у строго диференційо-
ваному режимі рухової активності. Уведення додатко-
вих годин рухової активності із залученням ігрових
засобів допомагає дітям даної категорії краще адапту-
ватися до навчального процесу, розширює психомо-
торні можливості для їх інтеграції в сучасне суспіль-
ство, підвищує самооцінку та впевненість в собі, що
полегшує процеси соціалізації цієї категорії дітей.

Вважаю, що проведення занять із рухової діяль-
ності дітей з порушеннями інтелекту в інтегрованих
групах разом з їх здоровими однолітками дозволить
даній категорії дітей успішніше підготуватись до тру-
дової діяльності та успішніше інтегрувати  в сучасне
суспільство.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем рухової
діяльності розумово відсталих дітей.
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Аннотация. В статье отражены современные проблемы ле-
чения, связанные с воспалительными заболеваниями женс-
ких половых органов, приводящих к нарушению репродук-
тивной функции  женщин. Показана  эффективность
воздействия ПеМП (переменного магнитного поля)  на со-
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Введение.
Проблема воспалительных заболеваний поло-

вых органов женщины (ВЗПО) связана с их частотой,
возможностью передачи инфекции плоду, а также их
«омоложением». Несвоевременное, неадекватное и
запоздалое лечение и реабилитация приводят к хро-
низации процесса и нередко являются причиной бес-
плодия, внематочных беременностей, тазовых болей,
причиняющих страдания и даже вызывающих инва-
лидизацию женщин в репродуктивном возрасте [1, 7].

Несмотря на применение современных меди-
каментозных препаратов и реабилитационных мето-
дов лечения частота ВЗПО, в их числе приобретаю-
щих хроническое течение, не имеет существенной
тенденции к снижению и составляет 60-65% гинеко-
логических больных, обращающихся в женскую кон-
сультацию, из которых 30% женщин направляются
на стационарное лечение. В связи с этим проблема
восстановления репродуктивной функции женщин
является одной из ведущих и современных [1, 3, 6].

В результате развития физической реабилита-
ции как науки, сегодня значительно возросла возмож-
ность использования в гинекологии физиотерапии и
методов физической реабилитации. Так, наряду с ком-
плексным медикаментозным лечением, в том числе
на этапах реабилитации и в послеоперационном пе-
риоде, особенно при хронических воспалительных
процессах половых органов, значительно расширились
рамки применения физических факторов в лечении и
реабилитации гинекологических заболеваний.

Вследствие этого значительно возросла необ-
ходимость и целесообразность применения физио-
терапии в сочетании с медикаментозным лечением,
бальнеологическим и другими методами физичес-
кой реабилитации, особенно на этапах санаторно-
курортного лечения в специализированных центрах
физической реабилитации женщин с бесплодием с
целью восстановления репродуктивной функции [3].

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
медицинского университета им. М. Горького.

Формулирование целей работы.
Цель работы -  современные проблемы лече-

ния, связанные с воспалительными заболеваниями
женских половых органов, приводящих к нарушению
репродуктивной функции женщин.

Результаты исследований.
Известно, что женское бесплодие нередко яв-

ляется следствием ранее перенесенных абортов и
неполноценного своевременного и комплексного
ведения и лечения женщин в послеабортном перио-
де. Целесообразность физиотерапевтических мето-
дов в сочетании с медикаментозным лечением зак-
лючается в том, что местное применение физических
факторов улучшает кровообращение в половых орга-
нах женщины, способствует интенсивности обмен-
ных процессов в зоне воздействия, что способствует
накоплению в месте воздействия введенных паренте-
ральным путем лекарственных препаратов. Однако
следует помнить, что при некоторых заболеваниях и
состояниях применение физиотерапии противопо-
казано. Мы позволили себе еще раз напомнить мо-
лодым врачам и специалистам-реабилитологам, что
существуют общие противопоказания, при которых
абсолютно нежелательны любые физиотерапевти-
ческие процедуры. Это - злокачественные новооб-
разования любой локализации, кровотечения, общее
тяжелое состояние больной, сопровождающееся де-
компенсацией основных систем организма.

В работе врача-клинициста, специалиста-реа-
билитолога и физиотерапевта должен соблюдаться
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строго дифференцированный выбор метода физио-
терапии и методики проведения процедур с обяза-
тельным учетом следующих особенностей.

Максимально раннее применение физических
средств, их последовательное активное использование
на всех этапах профилактики, лечебных и реабилита-
ционных мероприятий. С позиций клинико-физиоло-
гических обоснований должна соблюдаться этиоло-
гическая и патогенетическая основа применения
лечебных физических факторов. Обязательно должен
учитываться характер основных клинических прояв-
лений и индивидуальных особенностей течения забо-
левания, исходное функциональное состояние орга-
низма гинекологической больной, специфичность
лечебного действия физического фактора. Специали-
сту-реабилитологу следует постоянно помнить о воз-
можности лечебной (энергетической) перегрузки орга-
низма больной и всегда быть готовым предупредить
такое неблагоприятное состояние за счет применения
первоначально малых доз энергии физического фак-
тора и использования преимущественно импульсных
воздействий [3, 10]. В работе с физиотерапевтической
аппаратурой всегда должна проводиться планомер-
ность, поэтапность и последовательность применения
одного или нескольких факторов.

Реабилитологу необходимо систематически
проводить поточный врачебный контроль ответных
реакций организма больной (общее самочувствие,
пульс, температура, АД, ЭКГ) на лечение физичес-
кими и физиотерапевтическими факторами; научить-
ся правильно трактовать и клинически обоснованно
интерпретировать выявленные реакции при поточ-
ном контроле за состоянием больной для проведе-
ния коррекции реабилитационных мероприятий.

Выбор реабилитологом метода физической ре-
абилитации должен всегда основываться на полной и
четкой формулировке клинического диагноза, формы
заболевания, его стадии, наличия возможных ко време-
ни применения физиотерапевтических процедур или
методов физической реабилитации осложнений у ги-
некологической больной и их характере [3, 10, 13].

В своей практической деятельности начинаю-
щему врачу-физиотерапевту и специалисту-реаби-
литологу необходимо всегда учитывать возраст боль-
ной: чем старше пациентка и чем длительнее течение
хронического воспалительного заболевания половой
системы у нее, тем менее нагрузочной и более ща-
дящей должна быть для такой пациентки методика
физической реабилитации.

В своей медицинской практике реабилитолог
должен уметь убедить пациентку в том, что неоправ-
данно и преждевременно после первых безрезуль-
татных физиореабилитационных процедур делать
вывод о неэффективности проводимого лечения,
отменять его или заменять применяемый фактор
другим; ообъяснить, что оптимальный ожидаемый
эффект от применения лечебных факторов наступа-
ет не сразу, а, как правило, после проведения курсо-
вого лечения. При этом физиологические сдвиги в
организме гинекологической больной от каждой пре-

дыдущей процедуры как бы присоединяются к эф-
фекту последующей и наслаиваются на него.

Период благоприятных, положительно сказы-
вающихся на организме  больной различных физио-
терапевтических факторов, неодинаков. При изуче-
нии отдаленных результатов физиотерапевтического
лечения гинекологических больных он продолжает-
ся в среднем около 2 месяцев. Например, после про-
веденного полного курса грязелечения он составля-
ет 6 мес. [3, 10].

И механизм лечебного действия физических
факторов на организм женщин при лечении гинеко-
логических заболеваний очень разнообразен. Так, при
ультрафиолетовом облучении (УФО) лечебный эф-
фект заключается в обезболивающем, противовоспа-
лительном, десенсибилизирующем, иммуностимули-
рующем,  общеукрепляющем  действиях.  УФО
способствует регенерации нервной и костной тканей.

С помощью лекарственного электрофореза
(ЛЭ) добиваются поступления в организм пациент-
ки через кожные покровы и слизистые оболочки ле-
карств, растворимых в воде или диметилсульфокси-
де (ДМСО). ДМСО – универсальный растворитель,
обладает обезболивающим и противовоспалитель-
ным свойствами. Это активирует крово- и лимфооб-
ращение в более глубоких тканях межэлектродного
пространства, что в процессе лечения способствует
улучшению трофики тканей, удалению продуктов
метаболизма из патологического очага, рассасыва-
нию инфильтратов, размягчению и рассасыванию
рубцов, регенерации поврежденных тканей, норма-
лизации нарушенных функций и т.д.

Дарсонвализация улучшает кровоснабжение
тканей, расширяет артериолы и капилляры и повы-
шает тонус вен. Улучшение кровоснабжения обес-
печивает противовоспалительное действие, ускоря-
ет эпителизацию и регенерацию, причем заживление
идет с образованием мягкого рубца.

Ультразвуковая терапия представляет собой
действие упругих механических колебаний плотной
физической среды в сверхзвуковом акустическом
диапазоне частот, которые, распространяясь в виде
продольных волн, приводят к последовательному
сжатию и растяжению (своего рода «микромассаж»)
тканей. Механизм физиотерапевтического действия
включает в себя местные и общие реакции, реализу-
емые нейрорефлекторным и гуморальным путями.

Ультрафонофорез (фонофорез) лекарствен-
ных средств представляет собой действие ультразву-
ка и лекарства, проникающего через кожу и слизис-
тые оболочки в области, на которые воздействуют
ультразвуком.

Электросон (ЭС) – метод нейротропного, не-
фармакологического воздействия на центральную
нервную систему через закрытые веки глаз. Во вре-
мя процедуры у некоторых больных сон не наступа-
ет, но после процедуры появляется потребность во
сне. ЭС способствует нормализации ночного сна
независимо от того, засыпает пациентка во время
процедуры или нет. В механизме ЭС выделяют две
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фазы: торможения и растормаживания. ЭС стали
применять при онкологических заболеваниях поло-
вых органов при наличии у них вегетативно-сосудис-
тых, нервно-психических и обменно-эндокринных
нарушений.

Магнитотерапия – использование с лечебно-
профилактическими целями постоянного (магнито-
форы) или переменного низкочастотного магнитно-
го поля (ПеМП) от аппаратов типа «Магнитер»,
«Полюс» и др. [3, 11].

В гинекологической практике особенно при
лечении воспалительных заболеваний половых орга-
нов в настоящее время стали широко использовать-
ся такие   физиотерапевтические методы лечения,
как магнитное поле (МП) [12]. Магнитотерапия, и
особенно ПеМП, оказывает противовоспалительное,
противоотечное, анальгезирующее, гипотензивное и
др. действия на организм больной, улучшает микро-
циркуляцию в очаге заболевания  и регионарное кро-
вообращение, благоприятно влияет на иммунореак-
тивные и нейровегетативные процессы,  нормализует
работу эндокринной системы, в частности, стимули-
руя функцию половых желез [8, 13, 14]. Под воздей-
ствием постоянного МП (ПМП) в периферической
крови быстро увеличивается концентрация гемогло-
бина, количество эритроцитов и лейкоцитов [13, 14].
Однако, показатели соотношения различных форм
лейкоцитов, отражающих изменения клеточного и
гуморального звеньев иммунитета у женщин, стра-
дающих хроническими заболеваниями гениталей, ис-
следованы недостаточно. Кроме того, отсутствуют
данные как о рН периферической крови, так и об
изменениях показателей в результате воздействия
ПеМП, что послужило основанием для изучения
нами некоторых отдельных механизмов лечебного
воздействия магнитотерапии на организм  больной
женщины. Как известно, показаниями для магнито-
терапии (ПеМП) являются: хронические аднекситы и
сальпингоофориты с экссудативным компонентом;
генитальный эндометриоз (I-II степень распростра-
нения и небольшая давность заболевания); профи-
лактика спаечной болезни; послеоперационные оте-
ки; свежие келоидные рубцы; эндометриты, в том
числе и при миоме матки; послеоперационные ин-
фильтраты.

В связи с этим, мы, наряду с определением
количества эритроцитов, уровня гемоглобина и СОЭ,
исследовали влияние ПеМП на лейкоцитарную фор-
мулу и рН периферической крови женщин, страдаю-
щих  бесплодием и хроническими воспалительными
заболеваниями матки и ее придатков.

Так, под нашим наблюдением находились 15
женщин-добровольцев репродуктивного возраста (25 -
36 лет) с первичным бесплодием воспалительного ге-
неза продолжительностью 5 и более лет. Все они полу-
чали традиционную противовоспалительную и расса-
сывающую терапию. Одновременно на область малого
таза воздействовали (20 мин) электромагнитом (АП
01.00.00) с регулируемыми параметрами магнитной
индукции (2 - 10 мТл), частотой (0 - 50 Гц) и глубиной

модуляции (0 - 100%). Перед проведением физиотера-
певтического воздействия обследуемые находились 10
мин в состоянии покоя в комфортных микроклимати-
ческих условиях. До и после воздействия ПеМП в ка-
пиллярной крови, взятой из пальца, определяли содер-
жание эритроцитов, концентрацию гемоглобина, СОЭ,
абсолютное и относительное содержание лейкоцитов
(сегменто- и палочкоядерных нейтрофилов, эозинофи-
лов, моноцитов и лимфоцитов) с погрешностью не
более ± 10%. Величину рН измеряли на биологическом
рН-метре «ОР-212» (Венгрия) при температуре 38 ± 0,1
°С с абсолютной погрешностью не более 0,01 единиц
рН. Статистическую обработку проводили с примене-
нием известных критериев Стьюдента с помощью па-
кета программ «STSTGRAFICS».

Результаты влияния ПеМП на состав формен-
ных элементов крови, уровень гемоглобина, СОЭ и
рН крови женщин, страдающих хроническими забо-
леваниями матки и придатков, представлены нами в
таблице.

Как видно из таблицы 1, показатели красной
крови женщин и количество лейкоцитов не отлича-
ются от нормальных величин. Однако относительное
количество лимфоцитов увеличено, что при нормаль-
ном содержании лейкоцитов свидетельствует о тече-
нии  хронического  воспалительного процесса [4].

Воздействие ПеМП приводит к достоверному
(p < 0,05) снижению количества эритроцитов (табл.),
что согласуется с данными литературы [12], но эти
изменения не столь существенны, чтобы привести к
достоверному уменьшению в крови концентрации
гемоглобина (p > 0,05). При этом после применения
ПеМП достоверно (p < 0,05) уменьшается рН крови.
Анализируя полученные нами показатели, можно
предположить, что содержание эритроцитов пери-
ферической крови, по-видимому, обусловлены час-
тичным разрушением их старых форм, в частности,
за счет уменьшения рН, способствующее в дальней-
шем активации эритропоэза. Уменьшение количества
эритроцитов, очевидно, может приводить к сниже-
нию вязкости крови и, как следствие, тенденции (p >
0,05) к росту СОЭ. Выявленные нами изменения по-
казателей крови характерны для гипоксии, к которой
при определенных условиях может наступать адап-
тация, способствующая повышению устойчивости
организма к инфекции путем стимуляции активнос-
ти макрофагов и гранулоцитов [4], что, по-видимо-
му, и оказывает лечебный эффект при воздействии
ПеМП в комплексе лечения хронических воспалитель-
ных процессов гениталий у женщин.

Под действием ПеМП из гранулоцитов досто-
верно (p < 0,05) уменьшается абсолютное количество
палочкоядерных  и относительное число сегментоя-
дерных нейтрофилов. При этом общее количество лей-
коцитов, абсолютное и относительное содержание
других клеток белой крови достоверно не изменяется
(p > 0,05). Результаты проведенных нами ранее иссле-
дований [12], свидетельствуют также об увеличении
содержания лейкоцитов в результате действия МП и
применения ПМП. Очевидно, данные показатели яв-
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Показатель До После 

Эритроциты, г/л 
Гемоглобин, моль/л 
СОЭ, мм/ч 
Лейкоциты, г/л 
Гранулоциты, г/л 
                         % 
Нейтрофилы, г/л 
                        % 
Нейтрофилы      

палочкоядерные, г/л  
                       % 
Нейтрофилы 

сегментоядерные, г/л 
                       % 
Эозинофилы, г/л 
              %  
Агранулоциты, г/л 
                        % 
Моноциты, г/л 
             % 
Лимфоциты, г/л 
               % 
рН 

  4,07 ± 0,073 
    8,2 ± 0,39 
       7 ± 4,8 
    5,4 ± 0,40 
  2,92 ± 0,25 
  54,3 ± 4,28 
  2,85 ± 0,199 
  53,1 ± 3,79 
 
  0,15 ± 0,018 
    3,1 ± 1,3 
 
    2,7 ± 0,18 
     50 ± 3,2 
  0,07 ± 0,11 
    1,2 ± 0,88 
    2,5 ± 1,23 
  42,2 ± 9,2 
    0,2 ± 0,16 
       4 ± 2,1 
    2,3 ± 1,0 
     42 ± 8,1 
7,400 ± 0,0041 

   (3,90 ± 0,031)* 
      8,1 ± 0,39 
         9 ± 5,0 
      5,5 ± 0,35 
      2,6 ± 0,254 
       48 ± 7,052 
      2,5 ± 0,176 
       46 ± 2,51 
 
   (0,10 ± 0,012)* 
         2 ± 1,1 
 
      2,4 ± 0,16 
      (44 ± 2)* 
      0,1 ± 0,15 
         2 ± 1,15 
      3,0 ± 1,22 
    46,2 ± 5,9 
      0,2 ± 0,16 
         6 ± 2,4 
      2,8 ± 1,1 
       46 ± 4,8 
 (7,380 ± 0,0059)* 

Примечание. Звездочкой отмечены значения показателей,  Примечание.  Звездочкой отмечены значения показателей,   достоверно (p < 0,05)
отличающиеся от исходных показателей до воздействия ПеМП.

ляются результатом более жесткого воздействия ПМП
по сравнению с ПеМП. Не исключено также, что под
влиянием ПеМП нейтрофилы мигрируют в очаги вос-
паления, где превращаются в плазматические клетки,
выполняющие иммунные функции. В свою очередь
это, по-видимому, и приводит к уменьшению их коли-
чества в периферической крови. Полученные нами
результаты применения магнитотерапии можно рас-
сматривать как противовоспалительный,  так и  имму-
ностимулирующий лечебный эффект ПеМП при ле-
чении гинекологических больных.

Уменьшение pH крови в результате воздей-
ствия ПеМП у гинекологических больных, по-види-
мому, может быть следствием ускорения обменных
процессов, что характерно для гипоксии и приводит
к раскрытию микроциркуляторных сосудов [15], так-
же указывает на это отмечающееся повышение тем-
пературы в участках тела, подвергшихся воздействию
ПеМП [12]. Полученные нами результаты исследо-
вания можно рассматривать как эффект, приводящий
к повышению резистентности организма гинеколо-
гической больной к возможным  проявлениям мета-
болических нарушений [12, 15]. С другой стороны, за
счёт увеличения количества функционирующих ка-
пилляров и снижения ударного объёма сердца, при-
водя к росту парциального напряжения кислорода и
способствуя повышению устойчивости тканей в ус-
ловиях хронического воспаления [2].

Таким образом, ПеМП может приводить к
уменьшению количества эритроцитов, абсолютного
количества палочкоядерных и относительного числа

сегментоядерных лейкоцитов, рН крови, вызывает
гипоксические проявления, оказывая положительное
тренирующее, физиотерапевтическое, реабилитаци-
онное лечебное влияние на организм женщины.
Метод ПеМП может быть рекомендован с целью
предупреждения и лечения таких гинекологических
заболеваний, как эндометриты, хронические аднек-
ситы, сальпингоофориты, предупреждения развития
спаечной болезни в раннем послеоперационном
периоде, послеоперационных инфильтратов, способ-
ствуя восстановлению нарушенных функций поло-
вых органов женщины, утраченных ею репродуктив-
ных функций и качества жизни.

Выводы.
Лечение острых и особенно хронических вос-

палительных заболеваний женских половых органов
физическими методами в комплексе с физической
реабилитацией, главным образом, должно быть на-
правлено на:

1. Достижение в патологическом очаге обез-
боливающего, противовоспалительного и рассасы-
вающего эффектов, устранение болевых симптомов
со стороны нервной системы (невралгии тазовых
органов, в периферических ганглиях).

2. Профилактику прогрессирования воспали-
тельного процесса и его обострения, восстановление
нарушенных физиологических функций половых ор-
ганов женщины и  утраченных ее репродуктивных
способностей, имеющихся нарушений со стороны
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы.

3. Повышение компенсаторно-защитных ме-

Таблица 1
Показатели (M ± mt) периферической крови женщин до и после воздействия ПеМП



282

ханизмов организма и ликвидацию с помощью при-
менения методов и способов физической и психоло-
гической реабилитации вторично возникающих из-
менений деятельности нервной, эндокринной,
сердечно-сосудистой, мышечной и других систем
организма женщины.

4. Поскольку инфекция внутренних половых
органов у женщин в настоящее время почти всегда
имеет смешанный характер (гонококки, хламидии,
грамотрицательные и грамположительные аэробы
и анаэробы), проводимая лекарственная терапия
обязательно должна «перекрывать» спектр обнару-
женных возбудителей.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
клинико-физиологического обоснования использо-
вания современных методов физиотерапии и физи-
ческой реабилитации при лечении гинекологичес-
ких заболеваний.
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КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ЯК ОБ’ЄКТ
СИСТЕМНО-МОТИВАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У СФЕРІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І
СОЦІАЛЬНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЛЮДИНИ

Штереб В.О.
Слов’янський державний педагогічний університет

Анотація. У статті викладені теоретичні та методичні основи
формування позитивної мотивації до систематичних занять у
галузі фізичного виховання, соціальній реабілітації людини,
представлені критерії оцінки рівня культури здоров’я людини,
та види соціально-формуючої її діяльності в галузі формуван-
ня соматичного здоров’я і здорового способу життя.
Ключові слова: культура здоров’я, мотиваційна домінанта,
креативні методи, практичні методи, когнітивна діяльність,
аксіологічна діяльність, праксіологічна діяльність, мотивац-
ійно-потребносна діяльність.
Аннотация. Штереб В.А. Культура здоровья человека как
объект системно-мотивационных исследований в сфере фи-
зического воспитания и социальной реабилитации человека.
В статье изложенные теоретические и методические основы
формирования позитивной мотивации к систематическим
занятиям в отрасли физического воспитания, социальной
реабилитации человека, представленные критерии оценки
уровня культуры здоровья человека, и виды социально-фор-
мирующей ее деятельности в отрасли формирования сома-
тического здоровья и здорового образа жизни.
Ключевые слова: культура здоровья, мотивационная доминан-
та, креативные методы, практические методы, когнитивная
деятельность, аксиологическая деятельность, праксиологичес-
кая деятельность, мотивационно-потребностная деятельность.
Annotation. Shtereb V.O. The culture of men’s health as object of
system-motivational researches in the field of physical education
and social rehabilitation of man. In the article are expounded
theoretical and methodical bases of forming positive motivation
for systematic employments in the field of physical education and
bases for social rehabilitation of man. There are presented criteria
of estimation of a level of men’s culture of health. There are also
described types of social-forming activity of man in the system of
forming somatic health and healthy way of life.
Key words: culture of health, motivational dominant, creative
methods, practical methods, cognitive activity, axiological activity,
praxiological activity, motivational-requiremental activity.

Вступ.
Однією з проблем нашого суспільства, є про-

блема культури здоров’я, дорослого і підростаючого
покоління, таким чином, перед, системою здоров’я,
науки і освіти України, стоїть відповідальна задача
оздоровлення, з використанням природних прифор-
мированих фізичних чинників. З урахуванням поши-
реності гострих респіраторних, всіляких хронічних
захворювань, географічних, кліматичних, економіч-
них і екологічних умов нашого середовища одним з
найважливіших заходів, що проводяться фахівцями, є
використовування спеціально розроблених засобів і
методів фізичного виховання, фізкультурно-оздоров-
чої роботи, спортивної підготовки і загартування
організму, як дорослого населення України, так і її
підростаючого покоління.

За даними багатьох авторів, основною пробле-
мою культури здоров’я людини, є його соціально-
мотиваційна сфера фізичного виховання і соціальної
реабілітації [ 1,4,6]. Для вирішення цієї актуальної
проблеми недостатньо традиційних науково-практич-
них засобів, форм і методів. Необхідна реформа нау-
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кових основ, зміна парадигми спеціальних знань про
здоров’я людини. Фундаментальні наукові роботи [
2,3,5,7], дозволяють нам стверджувати, що основний
педагогічний напрямок ефективного вирішення цієї
проблеми є формування у людини, в процесі її гене-
зису, культури здоров’я [ 5,6,8,9]. Культура здоров’я
при такому підході повинна розглядатися тільки як
соціально-особиста цінність людини (у всіх демогра-
фічних групах). Як стверджують багато фахівців, у
цій галузі знань [ 3,10,11], найсприятливішою демог-
рафічною групою для вирішення цієї проблеми є
шкільний вік. Багато відомих вчених, такі як: Г.Л. Апа-
насенко [1], В.Г. Григоренко [ 6,7], Т.Ю. Круцевіч [8],
Л.П. Сергієнко [10], в своїх роботах доводять, що про-
блема формувань культури здоров’я є актуальною, а
у зв’язку з цим необхідна і сфера досліджень.

Робота виконана за планом НДР Слов’янсько-
го державного педагогічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета означеної статті була спрямована на те-

оретичне та методичне обґрунтування сучасних на-
уково-методичних підходів до формування культури
здоров’я людини як особистої соціальної цінності в
галузі фізичного виховання і реабілітації. На основі
системоутворюючих можливостей мети досліджен-
ня нами були визначені наступні завдання:

1. Теоретичне обґрунтування культури здоро-
в’я людини як об’єкту системних досліджень;

2. Систематизувати методи та засоби медико-
педагогічного формування культури здоров’я в прак-
тиці фізичного виховання та реабілітації людини.

Результати досліджень.
Розглядаючи проблему людського фактору у

світі сучасних вимог, можна сказати одне: викорис-
товуючи досягнення педагогічної, психологічної і
медичної наук, рекомендації вчених по застосуван-
ню фізичних природних і приформированих чин-
ників, постійних занять фізичною культурою, можна
добитися багато чого, а головним чином різко ско-
ротити число простудних захворювань, підвищити
фізичну працездатність і імунологічний статус люди-
ни. Немає сумніву в тому, що в зміцненні здоров’я
населення, гармонійному розвитку особи, зростає
значення фізичної культури і спорту впровадження
їх в повсякденне життя людини як найважливіших ком-
понентів культури здоров’я. Отже, треба організува-
ти освіту і виховання дітей, школярів, студентів так,
щоб кожний з них піклувався свідомо про своє здо-
ров’я, фізичну досконалість володів знаннями з таких
дисциплін як гігієна і медична допомога, вів здоро-
вий спосіб життя, займався загартуванням.

Школа є найважливіша ланка державної тур-
боти, оскільки в ній формуються основи характеру,
знань, здоров’я, соціальної активності майбутнього
громадянина України. Проте рішення цієї найважли-
вішої проблеми можливо тільки за умови, що сучас-
на загальноосвітня школа, за аргументованим тверд-
женням В.П.Горащука [5] забезпечить формування
у школярів високого рівня загальної, інтелектуальної
культури і культури здоров’я.

В даний час ми переконані більш ніж коли-не-
будь раніше, в тому, що поведінка людини в житті
обумовлена його особистим відношенням до навко-
лишнього світу, до особистого стану свого здоров’я
завдяки якому він може реалізувати свої здібності,
обдарованість, розвивати талант і потреби.

Навички на сприйняття руху, хоча і сприяють
застосуванню їх в житті, але не підкріплені відповідно
сильними стимулами (відсутність вчителя) швидко зни-
кають. Якщо ми хочемо, щоб все підростаюче і до-
росле населення регулярно займалося фізичною рек-
реацією, туризмом і спортом, щоб вони уміли і хотіли
жити, як того вимагає здоровий спосіб життя, то слід
визнати необхідність і підкреслити, що безпосередньою
і основною метою фізичної культури є формування у
людини відношення до фізичного стану і розвитку, здо-
ров’я, формуванню інтересу, і установки до ціннос-
тей фізичної культури. Отже при такому підході, на
думку, Г.Л. Апанасенко [1], В.П. Горащука [5], В.Г.
Григоренко [6,7], Т.Ю. Круцевіч [8], та ін., викладена
система цілей трансформується (за умови їх досяг-
нення) у явище культури здоров’я людини.

Таким чином, немає сумніву в тому, що це -
головна задача шкільного фізичного виховання і
фізкультурно-оздоровчої роботи. І якщо дану точку
зору визнати справедливою, тоді потрібно відповід-
но такої мети пристосувати методи і прийоми, освітні
технології апробовані за результатами досягнень в
теорії і методиці фізичного виховання, для переходу
на якісно інший етап в розвитку фізичної культури,
науки про формування у людини культури здоров’я.

З тенденцій національного виховання і освіти
витікає, що сучасна школа зобов’язана готувати все-
бічно і гармонійно розвинуту особу, здатну творчо
перетворювати дійсність. Здійснення цих задумів ви-
магає, щоб шкільний процес, не виключаючи і фізич-
ного виховання, орієнтувався на формування наступ-
них вузлових відносин:
- відносин, налаштованих на реалізацію головних ідей-
но-етичних цінностей;

- активних відносин, тобто налаштованих на дію;
- творчих відносин, налаштованих на перетворення;
- відносин, прагнучих до самореалізації (до всебічно-
го розвитку особи).

Досягти цієї мети не можна за допомогою
тільки традиційних поглядів на методи. Виникає не-
обхідність нових вимог до оцінки системи методів,
які  застосовуються у фізичному вихованні ,
спортивній підготовці, фізкультурно-оздоровчій ро-
боті, формування позитивної мотивації у школярів
до систематичних занять фізичними вправами, до
здорового способу життя і т.д. Тобто необхідна нова
парадигма спеціальних знань. Ця система методів
повинна бути спрямована на формування у школярів
фундаментальних основ культури здоров’я, практич-
них навичок і умінь його збереженні і розвитку.

Процес освіти і виховання - це не що інше, як
ланцюг цілеспрямованих дій вчителя і учнів для
здійснення завдань які прямують одне за одним. Зав-
дання, як одиниці цього процесу, повинні реалізову-
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ватися за допомогою відповідно підібраних методів і
технологій. На наш погляд, методи які використову-
ються у фізичному вихованні, - це способи, приве-
дення учнів до ситуації завдань, в яких учні під керів-
ництвом вчителя роблять зміни в розвитку власного
організму і його функцій, набувають знання, уміння
і навички у сфері фізичної культури, а також форму-
ють позитивне відношення до неї. Такий підхід фахівці
називають створенням педагогічних і психологічних
умов формування у школярів культури здоров’я.

Залежно від того рівня внутрішньої активності
учнів завдання, реалізовані в процесі фізичного ви-
ховання, можна розділити на п’ять основних груп,
яким належить мотиваційна домінанта:

1. Завдання, точно визначені, вимагають по-
вного зовнішнього управління, такі, як навчання
техніці і спортивній тактиці, корекції постави, реабіл-
ітації після травм і т.п.

2. Завдання частково визначені, які учні мо-
жуть в міру своїх зусиль виконати самостійно.

3. Завдання, що вимагають повної творчості
від тих що навчаються.

4. Завдання, що вимагають від учня свідомого
відношення, до особистого здоров’я, як індивідуаль-
но-соціальної цінності.

5. Завдання, що формують у учнів системну
структуру культури здоров’я (знання, навички, умін-
ня, психолого-емоційні, морально-вольові, моти-
ваційні якості, загартування, психорегуляція і т.д.)

Кожна з перерахованих груп вимагає особли-
вого методичного підходу в процесі їх реалізації. Та-
ким чином, завдання, точно визначені, вимагають
застосування методу завдань; завдання, частково виз-
начені, вимагають застосування проактивних методів;
проблемні завдання вимагають застосування креа-
тивних (творчих) методів.

Метод завдань на думку багатьох вчених має
перевагу над імітуючим методом, оскільки в резуль-
таті відповідних мотивуючих дій, використаних вчи-
телем, учень «відчуває себе» в ситуації завдань, яку
можна передати так:

1) від внутрішнього мотивування до досягнен-
ня певного результату;

2) вдосконалення фонду життєво-важливих
рухових навичок і умінь;

3) розвиток адаптаційних можливостей орган-
ізму адекватно фізичним навантаженням, фізкультур-
но-оздоровчим факторам;

4) формування мотиваційно-потребностної
сфери у школярів до фізичної культури, спортивної
підготовки, до здорового способу життя, до культури
здоров’я;

5) розвиток творчих можливостей школярів в
умовах як організованих так і самостійних занять.

За допомогою методу програмованого на-
вчання, учень самостійно навчається певним рухо-
вим завданням за допомогою програми, викладеної
текстуально, або у виді наочної таблиці, що містить
відповідні вказівки (інструкції), або ж програми запи-
саної на відеоплівці. В цьому методі на першому
плані самоконтроль і самооцінка, проте самостійність

обмежується тим, що в процесі вивчення учень ви-
мушений точно відтворювати однозначно визначені,
автором програми завдання – вправи.

Проактивні методи. Активізація учнів в про-
цесі фізичного виховання вимагає створення цікавих
для них ситуацій (завдань), які відповідають їх схиль-
ності. Крім того, учні повинні вирішувати завдання
більш самостійно, щоб вчитися самоконтролю і са-
мооцінці власних дії. Слід підкреслити, що в дитячо-
му садку і початкових класах школи мотивація по-
винна з’являтися у дітей не стільки як розуміння мети
дії, скільки як усвідомлення ними значення самої ру-
хової функції організму і пов’язаними з нею емоція-
ми. Саме діяльність повинна бути вільною і в міру
самостійною. Досягти цього можна за допомогою
певних завдань і наступних методів:

1. Ігровий метод — імітаційний, полягає в на-
слідуванні механізмів тварин та людей, що знаходять-
ся в русі, а також і явищам природи (вітру, грому,
дощу і т.п.). В цьому випадку до рухової активності
дітей спонукають теми з великим запасом емоцій,
що підказує вчитель;

2. Ігровий метод — класичний, при якому
учнів ставлять в ситуації завдань за допомогою сю-
жетів (в іграх), або правил (в спортивних іграх);

3. Метод програмованого удосконалення, в
якому прикладом служать різні «стежки здоров’я»,
мета яких полягає в самостійному удосконаленні за
тими ж правилами, як і в методі програмованого на-
вчання, тільки у відомій свободі при виборі рішень;

4. Метод прямої доцільності рухів, який поля-
гає в тому, що вчитель ставить учнів в ситуації, знай-
омі їм по повсякденному життю.

Креативні методи. Сучасне життя як окремої
особи, так і суспільства в цілому складається з безпе-
рервного ряду проблем, потрібних для вирішення твор-
чого мислення. Головна задача школи - підготувати
молоде покоління до життя, тобто до рішення суспіль-
них і особистих проблем, у тому числі і в сфері рухів,
будь то спортивна або виробнича діяльність, навчан-
ня або відпочинок. Для цього школа не повинна спо-
чатку обмежувати учнів заборонами, а потім вимага-
ти від них самостійного і творчого рішення проблем.
Якщо сучасна школа прагне до того, щоб її вихованці
оволоділи умінням бути самостійними, вона повинна
частіше створювати учням ситуації (проблеми) для їх
вирішення. В процесі фізичного виховання можна
використовувати два методи, які відповідають цій меті:

1. Метод рухової творчої експресії, за допомо-
гою якого вчитель ставить учнів в ситуації (завдан-
ня), наказуючи виразити рухом його ідеї (задуми)
фізичного удосконалення, або ж проінсценувати дану
тему (звичайно в ритмі музики). Кожне продемонст-
роване рішення учня вважається правильне;

2. Проблемний метод. Вчитель ставить учнів в
ситуацію (завдання), з якою вони зустрічаються впер-
ше і не знають способу її вирішення. Учні самостійно
аналізують ситуацію, створюють програми рішення
та перевіряють її вірність на практиці.

Разом з методами по реалізації рухових задач
в процесі фізичного виховання повинні знайти своє
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місце і методи, націлені на озброєння учнів знання-
ми у сфері фізичної культури та її місце як засіб вихо-
вання. В старших класах загальноосвітньої школи
прийнятні тренувальні методи.

Таким чином, результати теоретичного дослі-
дження, аналізу фізкультурно-оздоровчої практики
свідчать про те, що засоби, методи і форми фізичної
культури повинні формуватися у підростаючого по-
коління свідоме ставлення до свого здоров’я як до
особистістно-соціальної цінності на основі якої фор-
мується культура здоров’я людини. При цьому по-
трібно звернути увагу на те, що культура здоров’я
структурується та формується через реалізацію на-
ступних видів свідомої діяльності людини:

1. Гностична діяльність вимагає формування
системи загальних та спеціальних знань в галузі: фізич-
ної культури, спорту; фізкультурно-оздоровчих тех-
нологій, програм, методик; технологій формування
фонду життєво-актуальних рухових навичок і умінь;
методики розвитку фізичних якостей; нервово-м’я-
зової працездатності; загартування тіла; фізичної ко-
рекції та реабілітації людини з певними вадами здо-
ров’я; формування здорового способу життя;

2. Аксиологічна діяльність включає систему
ціннісних орієнтацій людини в галузі: фізичної куль-
тури; виховання; спортивної підготовки; фізкультур-
но-оздоровчої діяльності; фізичної і соціальної реа-
білітації; формування досконалості рухів; розвитку
фізичних якостей адекватно формам соціальної діяль-
ності людини. Формування культури здоров’я люди-
ни в системі доцільних навчально-виховних закладів,
загальноосвітніх шкіл, навчальних закладів середньої
та вищої професійно-технічної освіти, виробництві
та сім’ї;

3. Праксіологічна діяльність охоплює: форму-
вання практичних навичок та умінь доцільного вико-
ристання фізичних вправ; фізичних навантажень;
методи формування рухових дій; розвитку фізичних
якостей; нервово-м’язевої працездатності; загарту-
вання тіла; формування соматичного здоров’я та здо-
рового способу життя людини;

4. Мотиваційно-потребносна діяльність охоп-
лює формування комплементарних мотивів та потреб
до систематичних занять: фізичною культурою;
спортом; фізкультурно-оздоровчою роботою; корек-
ційно-реабілітаційною діяльністю, формування сома-
тичного здоров’я та здорового способу життя як соц-
іально-особистісної цінності людини, суспільства.

Професійна педагогічна діяльність вчителя в
процесі формування культури здоров’я у школярів є
невід’ємною частиною загального педагогічного
процесу та орієнтована на творчий прояв професій-
ної компетентності яка формується в період його
професійної підготовки на основі збалансованого
рішення: освітніх; виховних; оздоровчих і мотивацій-
них задач в процесі фізичного виховання; впорядко-
ваної системи педагогічного впливу на його інтелек-
туальну, емоційно-вольову і практичну діяльність за
умови, що педагогічна спрямованість професійно-
підготовчого процесу є тією системоутворюючою
основою, навкруги якої компонується і на яку спи-
рається вся система педагогічних знань, навичок,
умінь, професійно-педагогічних дій вчителя.

Висновки.
Теоретичні дослідження дозволили сформулю-

вати висновок про те, що сучасна система фізичного
виховання та оздоровлення учнів загальноосвітніх шкіл
в неповній мірі відповідає тим вимогам, які на неї по-
кладено державою. Основною метою є відпрацювання
моделі такої діяльності в закладах освіти, яка б сприяла
збереженню та зміцненню здоров’я школярів шляхом
створення відповідного соціального та фізичного сере-
довища, цілеспрямованої роботи з формування валео-
логічної свідомості, здорового способу життя.

Таким чином, була розроблена низка спеціаль-
них педагогічних нововведень, які можна адекватно
реалізувати лише за умов значної перебудови мето-
дичної роботи, що зумовлює як ступінь відповідності
змістовного й технологічного забезпечення фізично-
го виховання, оздоровчого та навчально-виховного
процесу означеної школи, її цілям і завданням, так і
якість професійної діяльності педагогів.

Основою інноваційних форм і методів фізич-
ного виховання та оздоровлення учнів є процес
спільної, оздоровчо-спрямованої діяльності, що при-
пускає самовизначення, свободу вибору й активності
кожного вчителя й учня стосовно моделей вирішен-
ня педагогічних проблем, актуальних для формуван-
ня, удосконалення та корекції здоров’я дітей, вихо-
вання в них валеологічної свідомості.

Засадами реалізації зазначених форм є систе-
ма спеціально розроблених методів і принципів, які
відображають базові закономірності ефективного
вирішення завдань школи сприяння здоров’ю (діаг-
ностика, профілактика, формування дидактико-реа-
білітаційної мотивації, корекція та реабілітація, про-
світницька діяльність, психологічне консультування).

Подальші дослідження планується спрямува-
ти на вивчення інших проблем культури здоров’я
людини.
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