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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ

РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ
ПАРАЛІЧЕМ В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНОЇ

ШКОЛИ
Бандуріна К. В.

Львівський державний
університет фізичної культури

Анотація. Основою фізичної реабілітації дітей з церебральним
паралічем виступають фізичні вправи. У статті висвітлюється
проблема розширення рухової активності дітей з ЦП 13-15
років в умовах спеціальної школи за допомогою використання
самостійних занять фізичними вправами. Значну роль у фор-
муванні мотивації до самостійних занять фізичними вправами
дітей відіграє надання інформації про їх ефективний вплив на
стан систем організму людини. Самостійні заняття фізичними
вправами впливали на зменшення спастичності м’язів, покра-
щення координації рухів, збільшення сили м’язів.
Ключові слова: спеціальна школа, церебральний параліч,
фізична реабілітація, самостійні заняття, дитина, програма.
Аннотация. Бандурина Е.В. Особенности применения экс-
периментальной программы физической реабилитации де-
тей с церебральным параличом в условиях специальной шко-
лы. Основой физической реабилитации детей с церебральным
параличом выступают физические упражнения. В статье ос-
вещается проблема расширения двигательной активности де-
тей с ЦП 13-15 лет в условиях специальной школы посред-
ством самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Значительную роль в формировании мотивации к самостоя-
тельным занятиям физическими упражнениями детей играет
предоставление информации об их эффективном влиянии на
состояние систем организма человека. Самостоятельные за-
нятия физическими упражнениями влияли на уменьшение
спастичности мышц, улучшение координации движений, уве-
личение силы мышц.
Ключевые слова: специальная школа, церебральный паралич,
физическая реабилитация, самостоятельные занятия, ребе-
нок, программа.
Annotation. Bandurina K.В. Especially utilization experimental
program of physical rehabilitation of children with cerebral pulsy
in the conditions of special school. This article is devoted to self
physical rehabilitation ability among children with cerebral pulsy
in the age of 13-15. Our investigation verificates that the
experimental program of physical rehabilitation can help renewal
physical function of children with cerebral pulsy. The considerable
role in formation of motivation to self-maintained occupations
by physical exercises of children is played with giving the
information on their effective agency on a state of systems of
the person organism. Self-maintained occupations by physical
exercises influenced decrease spasticity muscles, enriching of a
coordination of locomotions, augmentation of force of muscles.
Key words: special school, cerebral pulsy, physical rehabilitation,
children, experimental program.

Вступ
Реабілітація, як визначає ВООЗ – це комплекс-

не скоординоване використання медичних, соціаль-
них, освітніх та професійних заходів підготовки або
перепідготовки неспроможної особи до найвищого
рівня реалізації функціональних можливостей [1, 2].

Як відомо, в останні роки зростає кількість дітей
з особливими потребами, в тому числі і дітей хворих
на церебральний параліч. Сьогодні в Україні близько
160 тис. дітей, які потребують допомоги, а 30 тис. дітей
потребують тривалої реабілітації. В Україні налічуєть-
ся 390 спеціальних шкіл для дітей з вадами зору, слуху
та опорно-рухового апарату, в число яких входять і

школи для дітей з церебральним паралічем [3]. У зга-
даних спеціальних школах проводяться реабілітаційні
заходи але реабілітаційний процес є недостатньо ефек-
тивним. Причиною цього можна вважати недостатню
кількість рухової активності, 2 години на тиждень
фізична культура, та 2 – лікувальна фізична культура.

Робота виконана за планом НДР Львівського
державного університету фізичної культури.

Формулювання цілей роботи.
Мета нашого дослідження полягала у виявленні

особливостей застосування експериментальної про-
грами фізичної реабілітації в умовах спеціальної шко-
ли, основою якої було самостійне виконання фізичних
вправ дітьми з церебральним паралічем 13-15 років.

Результати дослідження
В основу експериментальної програми по за-

стосуванню самостійних занять фізичними вправа-
ми дітей з церебральним паралічем 13-15 років в умо-
вах спеціальної школи були покладені елементи різних
опублікованих методик фізичної реабілітації.

В процесі використання засобів фізичної ре-
абілітації (а саме, фізичних вправ) вирішували такі
завдання:
1.Виховання мотивації до фізичної діяльності (в тому
числі до самостійної), самореабілітації.

2. Зменшення спастичності, розвиток вміння довіль-
ного напруження і розслаблення м’язів.

3.Покращення амплітуди рухів у суглобах кінцівок.
4. Збільшення м’язової сили.
5.Покращення психоемоційного стану.

Для вирішення поставлених завдань фізична
реабілітація дітей з церебральним паралічем, які вхо-
дили в експериментальну групу, здійснювалася за аль-
тернативною програмою, в основі якої полягали са-
мостійні заняття фізичними вправами. Все частіше у
наукових працях, які стосуються психологічної, ме-
дичної фізичної та інших видів реабілітації дітей з особ-
ливими потребами, ставиться наголос на вихованні
самостійності, активної участі самої дитини у про-
цесі відновлення. Різноманітні методи реабілітації є
другорядними прийомами так, як активна участь са-
мого хворого, як доведено науковими дослідження-
ми, лишає глибокий слід у пам’яті людини станов-
ленні особистості [4].

Комплекси вправ для кожної дитини були інди-
відуально розроблені, з урахуванням особливості
фізичного та психоемоційного стану, форми цереб-
рального паралічу дітей. Індивідуальними комплек-
сами самостійних занять була доповнена фізична
реабілітація, яку отримували діти в умовах спеціаль-
ної школи. Вона включала фізіотерапевтичні проце-
дури, лікувальний масаж, ЛФК. Зазначені заходи про-
водилися у Запорізькій спеціальній загальноосвітній
школі-інтернаті № 1 для дітей з наслідками поліомієл-
іту і церебрального паралічу.

Діти експериментальної групи, на відміну від
контрольної групи, займалися самостійно на протязі
всього навчального року, тобто їх щоденна рухлива
активність була розширена за рахунок самостійних
занять, а це є важливим, тому, що початок шкільного
періоду знижує рухову активність дитини на 25-50%
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у порівнянні з дошкільною. Діти віднесені до конт-
рольної групи між курсами ЛФК мали перерву в два
місяці (така періодичність занять є в зазначеній школі).

Основним завданням було зберегти обсяг ру-
хової активності дитини, хворої ЦП. Для успішної по-
бутової, навчальної, трудової та соціальної адаптації
до реальних умов життя необхідні постійні, наполег-
ливі заняття корекційними фізичними вправами.
Вітчизняні та зарубіжні спеціалісти переконливо дове-
ли, що руховий розвиток дитини надає потужний вплив
на загальний розвиток, а саме на формування мови,
психіки, інтелекту, аналізаторних систем [5].

 Навчання хворих ЦП елементарним рухам у
суглобах є основною для оволодіння надалі складни-
ми діями, такими, як: ручні дії, сидіння, стояння, ходь-
ба, навички самообслуговування. Під час навчання
рухам у всіх їхніх видах (пасивні, пасивно-активні й
активні рухи) необхідно паралельно навчити хворого
вмінню виділяти той або інший рух; більш правильно
виконувати його; уміти сполучити між собою кілька
освоєних елементарних рухів, тобто координувати їх,
з’єднуючи в найпростіші комбінації й умінню вико-
нувати цілеспрямовані рухи. Від нормалізації рухів
залежить подальша доля хворого, оволодіння про-
фесією й пристосування його в житті.

При використанні запропонованої програми
дотримувались наступних загальноприйнятих прин-
ципів: регулярність, систематичність і безперервність
застосування фізичних вправ; індивідуалізація вправ у
відповідності зі стадією захворювання, його тяжкістю,
віком дитини, його психічним розвитком; поступове,
суворо дозоване збільшення фізичного навантаження.

Експериментальна програма фізичної реабілі-
тації дітей з ЦП 13-15 років передбачала застосування
такої форми фізичних вправ, як самостійні заняття. У
програму були включені: вправи на розтяг; активні впра-
ви для відновлення сили м’язів; вправи для відновлення
координації рухів; вправи для корекції відхилень у по-
ставі й закріплення навички правильної постави та по-
кращення ходи. Фізичні вправи мали виконуватись кож-
ного дня, так, як навіть кілька днів перерви призводять
до значного погіршення досягнутих результатів.

Аналізуючи результати експерименту стосов-
но психоемоційного стану досліджуваних дітей, вия-
вили, що в них спостерігається підвищений рівень
тривожності та зниження мотивації до самостійного
відновлення. Тому одним із основних завдань нашої
програми ми вважали покращення психоемоційно-
го стану дітей шляхом зниження рівня тривоги та
підвищення мотивації до занять фізичними вправа-
ми. З дітьми проводилися бесіди, темою яких були
фізичні вправи та їх вплив на організм людини. Пояс-
нювалося, як треба займатися, на протязі якого часу,
щоб побачити зміни у своєму фізичному стані. Ве-
лися розмови про плани на подальше життя: де хоче
навчатися дитина, працювати. Наголос ставився на
тому, що дитина має бути самостійною і починати
розвиток самостійності треба у школі. Також зверта-
лася увага дітей на те, що без активної участі і бажан-
ня покращити свій теперішній стан не можна доби-
тися позитивних результатів.

Висновки.
Значну роль у формуванні мотивації до само-

стійних занять фізичними вправами дітей з церебраль-
ним 13-15 років відіграє надання інформації про їх
ефективний вплив на стан систем організму людини.

Самостійні заняття фізичними вправами впли-
вали на зменшення спастичності м’язів, покращення
координації рухів, збільшення сили м’язів.

Програма самостійних занять розроблялася для
кожної дитини окремо з урахуванням індивідуальних
особливостей фізичного і психоемоційного стану.

Виявлено, що дітей треба постійно стимулю-
вати до активної участі у процесі самореабілітації, та
контролювати. Контроль здійснювався безпосередньо
автором, за допомогою щоденників, які вели діти, де
відображувалося скільки разів на тиждень і як успіш-
но займалася дитина. Діти самі позначали вправи, які
виконували. Також контроль здійснювали інструкто-
ри ЛФК, і вихователі.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем фізичної
реабілітації дітей з церебральним паралічем в умо-
вах спеціальної школи.
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РОЛЬ СІМ’Ї У РЕАБІЛІТАЦІЇ ДИТИНИ
З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Баришок Т.В.
Львівський державний

університет фізичної культури

Анотація. Стаття присвячена ролі сім’ї у реабілітації дітей з
церебральним паралічем. Встановлено, що в сучасних умо-
вах державної системи реабілітації дітей з особливими по-
требами виникає необхідність активного включення батьків
у процес реабілітації дитини з ЦП, можлива і необхідна фізич-
на реабілітація саме в сім’ї. Сім’ї приділяється достатня ува-
га лише в аспекті соціальної адаптації дитини у суспільстві.
Але соціальна адаптація без корекції рухових функцій не
можлива. З сім’ї повинна починатися і у сім’ї повинна відбу-
ватися реабілітація дитини.
Ключові слова: церебральний параліч, реабілітація, батьки, сім’я.
Аннотация. Баришок Т. В. Роль семьи в реабилитации ре-
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бенка с церебральным параличом. Установлено, что в со-
временных условиях государственной системы реабилита-
ции детей с особенными потребностями возникает необхо-
димость активного  включения  родителей в  процесс
реабилитации ребенка с ЦП, возможна и необходима физи-
ческая реабилитация именно в условиях семьи. Семье отво-
дится достаточное внимание лишь в аспекте социальной адап-
тации ребенка в обществе. Но социальная адаптация без
коррекции двигательных функций не возможна. Из семьи
должна начинаться и в семье должна происходить реабили-
тация ребенка.
Ключевые слова: церебральный паралич, реабилитация, про-
грамма, родители.
Annotation. Baryshok T. Role of family in the rehabilitation of
child with a cerebral palsy. It is set that in the modern terms of
the state system of rehabilitation of children with the special
necessities there is a necessity of the active including of parents
for the process of rehabilitation of child with cerebral palsy, a
physical rehabilitation is possible and needed exactly in family.
To monogynopaedium the sufficient attention only in aspect of
social adaptation of the child in a society is shunted. But social
adaptation without correction of motorial functions is not
possible. From monogynopaedium should begin and in
monogynopaedium there should be an aftertreatment of the child.
Key words: cerebral palsy, rehabilitation, parents, family.

Вступ.
В Україні  в останні роки 65-70% дітей народ-

жуються з патологією нервової системи. Особливим
серед цих захворювань є ЦП, який є найбільш поши-
реним неврологічним захворюванням і складає 57,5%
серед інвалідів дитинства [2].

Турбота про майбутнє нашої держави підво-
дить всіх небайдужих людей до усвідомлення необхід-
ності збереження життя кожної особистості, кожної
дитини незалежно від стану її здоров’я, рівня фізичних
та розумових можливостей. Дитина з особливими
потребами, як й інші діти, народжується рівною у своє-
му праві на життя. За даними Міністерства охорони
здоров’я в Україні 80% дітей з особливими потребами
проживають у сім’ях [3]. І тому найбільш актуальною
проблемою положення дітей з ЦП є їх адаптація до
оточуючого середовища, в основі якої лежать вихо-
вання та реабілітація, які відбуваються в умовах сім’ї.

Робота виконана за планом НДР Львівського
державного університету фізичної культури.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження є виявлення ролі

сім’ї у процесі реабілітації дитини з церебральним
паралічем, методом аналізу літературних джерел. Об-
’єктом дослідження є сім’я дитини з церебральним
паралічем. Предметом дослідження є процес реабілі-
тації дитини з церебральним паралічем в умовах сім’ї.

Результати дослідження.
Вкрай актуальна максимально можлива та

своєчасна адаптація і інтеграція дитини з ЦП у соц-
іальне середовище. Це, на думку багатьох досліджень
вітчизняних та закордонних авторів [5,6,9,10], пови-
нен забезпечити комплекс медичних, соціальних, пе-
дагогічних, психологічних та фізичних реабілітацій-
них заходів де суттєву роль грає сім’я. Бо першою
сходинкою людини у суспільство, умовою і джере-
лом її розвитку є сім’я [3], а сприятливе мікросоці-
альне оточення, що складається саме  в умовах роди-
ни є суттєвим чинником реабілітації.

В. П. Покась [7], аналізуючи положення дитини
з особливими потребами та її сім’ї у сучасному
суспільстві, показує, що «не повністю вдалося реалі-
зувати основні ідеї соціального захисту і забезпечити
повноцінну життєдіяльність, умови для максимальної
психологічної, фізичної та соціально-трудової реабіл-
ітації дітей, які потребують спеціальної допомоги».

В. І. Ляшенко [4] вважає, що повноцінного
процесу реабілітації дитини-інваліда без участі сім’ї
не може бути. «Не зважаючи на цілу низку спеціаль-
них установ у системі соціального захисту, охорони
здоров’я, освіти, сім’ї та молоді, саме сім’я є і завжди
буде головним осередком впливу на дитину». На дум-
ку автора «дитини не можна розглядати окремо, без
урахування її найближчого оточення, без сім’ї. Саме
сім’я має основний вплив на формування фізично-
го, психічного та соціального досвіду». Тому для дити-
ни з ЦП саме сім’я є єдиним осередком підтримки,
корекції та допомоги.

Дуже важливою, на думку дослідників [4,9],
при роботі з сім’єю стає реабілітаційна активність
батьків, зусилля всіх членів родини (пошук джерел
допомоги, виконання рекомендацій фахівців, педа-
гогічні зусилля, соціальна активність), спрямовані на
оздоровлення, розвиток, соціалізацію дитини. Бо, хоча
сім’я і відіграє ведучу роль у житті дитини з ЦП, вона
не може самостійно проводити довготривалу, квалі-
фіковану, багаторівневу реабілітаційну допомогу.
Особливо важливим у розумінні реабілітації є її
сприйняття не як впливу, а як взаємодії з сім’єю на
засадах партнерства в реалізації цілей реабілітації,
особистісно орієнтованого підходу, комплексності і
системності зусиль.

Т. Д. Ілляшенко та автори [1] вважають, що для
батьків дуже важливо стати повноправним членом
команди фахівців (лікаря, фізичного реабілітолога, пси-
холога, спеціального педагога, соціального працівни-
ка), які всебічно працюють над реабілітацією дитини,
тобто над пристосуванням її до життя в суспільстві. А
це і лікування, і поліпшення рухових функцій завдяки
спеціальним вправам, і використання різних присто-
сувань, які полегшують життя в умовах, коли рухові
функції відновити не вдається. Це також педагогічна
робота над всебічним розвитком дитини, її навчанням,
формуванням  особистісних рис, які б дозволили їй
почуватися достойною людиною. Жодна з цих багать-
ох справ не може здійснитися без участі батьків.

Тому рішенням Вченої Медичної ради МОЗ
України в лікувально-профілактичних закладах впро-
ваджується модель комплексної реабілітації дітей з
органічними ураженнями нервової системи «дити-
на-сім’я-фахівець», яка за рекомендаціями ВООЗ вва-
жається однією з найбільш пріоритетних концепцій
реабілітації. Ця модель полягає в об’єднанні зусиль
фахівців медичного та соціально-педагогічного на-
прямків реабілітації і передбачає обов’язкове навчан-
ня батьків методикам реабілітації, які використову-
ються для лікування їх дитини [8].

В Україні спостерігається недостатність робіт,
особливо вітчизняних, присвячених фізичній реабіл-
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ітації дитини з ЦП в умовах сім’ї, не існує діючої мо-
делі «дитина-сім’я-фахівець», ще не розроблено ме-
тодики реалізації цієї директиви.

Для того, щоб сім’я могла бути активним учас-
ником і помічником фахівця в процесі реабілітації, вона
повинна володіти відповідними навиками і знаннями,
тобто сім’ю необхідно навчати [5,9]. Батьків дітей з ЦП
не навчають використанню засобів фізичної реабілі-
тації, вони не знають особливостей психофізичного
розвитку своїх дітей, не розуміють перспектив. Тому
дуже важливо розпочинати реабілітаційні заходи з ран-
нього дитинства і проводити їх безперервно, протя-
гом усього життя [6]. Батьки мають усвідомлювати
сутність проблеми своєї дитини, володіти реабілітац-
ійними навичками та забезпечувати виконання пла-
нових реабілітаційних заходів [4].

Висновки.
Огляд літератури свідчить про те, що існує

різнобічна наукова література, в якій приділяється увага
ролі сім’ї дітей з ЦП в процесі відновлення, але в ній
відсутній систематизований аналіз питань, пов’язаний
з фізичною реабілітацією при церебральному паралічі
в умовах сім’ї і участі батьків в цьому процесі.

Встановлено, що основну роль в реабілітації
дитини з вадами розвитку відіграє сім’я. Сім’ї при-
діляється достатня увага лише в аспекті соціальної
адаптації дитини у суспільстві, але соціальна адапта-
ція без корекції рухових функцій не можлива. Таким
чином, саме з сім’ї повинна починатися і у сім’ї по-
винна відбуватися реабілітація дитини, але нами спо-
стерігається недостатність робіт цього напрямку. Бо
в сучасних умовах державної системи реабілітації
дітей з особливими потребами, можлива і необхідна
фізична реабілітація саме в сім’ї.

Науково обґрунтована методика фізичної ре-
абілітації дитини з ЦП в умовах сім’ї нами в доступній
літературі виявлена не була. Необхідне створення
методики фізичної реабілітації дітей з ЦП в умовах
сім’ї з залученням як спеціалістів так і батьків, об-
ґрунтування організаційно-методичних основ цього
процесу, які б включали найбільш ефективні засоби,
раціональне їх співвідношення для відновлення втра-
чених функцій, та інформативні методи обстеження
для спостереження за динамікою розвитку функцій,
які б можна було використовувати в домашніх умо-
вах [5]. Батьків дітей з ЦП необхідно навчати, їм треба
ставати активними помічниками спеціаліста з фізич-
ної реабілітації.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем ролі сім’ї
у реабілітації дитини з церебральним паралічем.
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ЕТИКО-ЕСТЕТИЧНИЙ ПІДХІД В СПРИЙНЯТТІ
ПРИРОДИ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ

АСПЕКТ
Барліт О.О.

Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти

Анотація. У статті розкриваються особливості етико-есте-
тичного підходу в сприйнятті природи, визначається роль
естетичних мотивів в екологічному вихованні, принципи та
напрямки охорони природи.
Важливим принципом охорони природи є поєднання есте-
тичного мотиву – бажання зберегти красу природи. Есте-
тичний аргумент не завжди може забезпечити охорону при-
роди. Більш універсальною є етична мотивація. Згідно до неї
природа має внутрішню цінність, право на життя та існуван-
ня, захисту.
Ключові слова: аксіологія, гармонія, етнічна педагогіка, ети-
ко-естетичний підхід, мотивація.
Аннотация. Барлит О.А. Этико-эстетический подход в вос-
приятии природы: историко-педагогический аспект. В статье
раскрываются особенности этико-эстетического подхода в
восприятии природы, определяется роль эстетических моти-
вов экологического воспитания, принципы и направления
охраны природы. Важным принципом охраны природы явля-
ется объединение эстетического мотива – желание сохранить
красоту природы. Эстетический аргумент не всегда может
обеспечить охрану природы. Более универсальной является
этическая мотивация. Согласно нее природа имеет внутрен-
нюю ценность, право на жизнь и существование, защиту.
Ключевые слова: аксиология, гармония, этническая педаго-
гика, этико-эстетический подход, мотивация.
Annotation. Barlit O.O. Ethical-aesthetic approach in the nature
perception: historical-pedagogical aspect. In the article there have
been revealed the peculiarities of ethical-aesthetic approach in the
nature perception, there has been determined the role of motives
in ecological education, principles and trends in the nature
protection. The important principle of nature protection is
affiliation of aesthetic motive – desire to save beauty of the nature.
The aesthetic argument not always can provide nature protection.
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More the universal is ethical motivation. It agrees it the nature has
intrinsic worth, the right on life and existence, protection.
Key words: axiology, harmony, ethnical pedagogic, ethical-
aesthetic approach, motivation.

Вступ.
Культурно-історичний прогрес і його етапи

щодо відношення людини до природи досліджують
сьогодні мислителі у різних площинах: відповідно до
концепції ноосфери (П. Тейяр де Шарден, В. Вер-
надський, М. Холодний, М. Моїсеєв та ін.), у межах
антропологічного підходу (І. Аносов, Б. Бім-Бад, С. К-
ривих, В. Крисаченко, В. Макареня, В. Табачковський,
Т. Троїцька та ін.), аксіологічного підходу (Е. Агацці,
В. Віндельбанд, Г. Ріккерт, В. Гребеньков, В. Нечитай-
ло та ін.), однак, майже всі дослідники кореляції відно-
син людини із природою вважають, що формування
нової ціннісної позиції щодо природи суттєво по-
єднується з усіма концепціями соціалізації завдяки
специфічності  цієї проблеми: формування екологі-
чного світогляду кожної людини як вимога цивілізац-
ійного поступу належить саме до сфери ідеології і
визнання генетичного пріоритету природи – концепт
природознавства, космізму з найбільш потужним
потенціалом в процесі соціалізації особистості.

У формуванні нової аксіології природи не
можна не помітити пошуків педагогічних моделей,
адекватних часу, які надають перевагу можливостям
етнічного виховання завдяки його зв‘язку з життям,
тому фундаментальна цінність етнічної педагогіки і
культури підкреслюється можливостями етнокуль-
турної варіативності, яку можна подати у двох аспек-
тах: 1) у процесі формування особистості слід врахо-
вувати специфічні риси людини, тобто національний
характер (менталітет), бо “етнічний характер і є тим
ґрунтом”, на якому будується аксіологічний вимір
речей, явищ, подій; 2) перцепція етнокультурного
компонента надає можливість формувати в процесі
соціалізації загальнолюдські цінності як найбільш
повне вираження національного [6, с. 219].

Безсумнівно, нові педагогічні пропозиції щодо
формування ціннісного ставлення до природи є на-
маганням подолати суперечність у системі “Люди-
на-природа” (Е. Гірусов, Д. Гришин, Нікітін, С. Семе-
нов, В. Сухомлинський та ін.). Проте, на нашу думку,
природний поступ життя людини залучається до роз-
вивальних чинників лише як контекст, як освітнє се-
редовище, або як певні умови життя, які треба еколо-
гізувати, а також інформатизувати, естетизувати,
демократизувати тощо.

Але слід акцентувати, що природний компо-
нент освітнього середовища є максимально набли-
женим до психофізіологічних особливостей розвит-
ку дитини, а необхідність зміцнювати її розумові
сили серед природи – це вимога дитячого організ-
му, як вважав В. Сухомлинський, до того ж такий
спосіб сприйняття дійсності є важливим чинником
формування динамічного, цілісного світогляду, не-
обхідного для творчого розвитку особистості. Тому
освітня діяльність потребує перегляду підходів, по-
шуку орієнтирів.

Психолого-педагогічний аспект визначається
в різновекторних дослідженнях: американських пси-
хологів (R. Kellert Stephen та ін.), російських вчених
(В. Розанов [5], В. Борейко [1] та ін.).

Робота виконана за планом НДР Запорізько-
го обласного інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження є визначення

особливостей впливу краси природи на особистість,
ролі етико-естетичного підходу у формуванні вмінь
сприймати природу та у формуванні знань, естетич-
них мотивів в екологічному вихованні молоді, моти-
ваційних складових охорони природи.

Результати досліджень.
Безперечно, краса природи викликає у люди-

ни комплекс позитивних почуттів: спокій, тепло, ща-
стя. Американські психологи вважають, що це пов‘я-
зано з  почуттям  психологічного комфорту як
результат тривалої еволюції людини [8]. До того ж
краса природи – це своєрідний символ для людини,
для нації. Як приклад – використання природних сим-
волів в гербах, прапорах. Український менталітет пе-
редбачає повагу, пошану, милування, навіть обо-
жнення трав, квітів, дерев. Звичайно, краса природи
привертає увагу, досвід краси створює моральні
відносини. Щодо визначення поняття “краса приро-
ди” існує декілька підходів: від роздумів про симет-
рію та асиметрію до систематизації її видів (В. Роза-
нов [5], Е. Геккель [3] та ін.).

Сучасні дослідники висловлюють досить су-
перечливі погляди щодо впливу природи на людину.
Деякі автори вважають, що естетичні переваги люди-
ни залежать від біологічних законів, культурних пра-
вил, персональних поглядів. Щодо дії біологічних за-
конів, культурних правил і персональних поглядів, то
вони спрямовані на виживання індивіда. Історія
свідчить, що естетичні переваги повинні надаватись
ландшафтам, які дозволяли первісній людині вижити.
Це були відкриті території з наявністю прісної води. В
зв‘язку з цим у сучасної людини, як показують досл-
ідження, подібні природоохоронні регіони виклика-
ють спонтанну позитивну естетичну реакцію, на
відміну від пустель чи густих лісів. Так, на думку аме-
риканського вченого С. Келлерта, розвиток естетич-
ного сприйняття природи пов‘язаний з галузями по-
тенціальних еволюційних переваг: перспектива
гармонії, сприйняття порядку, відчуття самозабезпе-
чення і безпеки; почуття загадковості і відкриття;
фізичне і ментальне зцілення [8].

Нам імпонує позиція вченого В. Борейка щодо
оцінки краси природи, який пише: “Якщо почуття
приємного від чудової квітки доступне багатьом, ви-
магає певної культурної бази, а краса дикої природи
видима не всім, не кожен може пізнати її самоцінність.
Але вона об`єктивна та існує в природі так само-
стійно, як запах чи звук” [1, с. 25].

Дослідник В. Борейко досить оригінально
подає деякі помилкові погляди що мають місце щодо
оцінки природи (краса природи існує виключно для
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задоволення людини; краса, створена людиною, може
бути вище краси дикої природи; дика природа все
одно буде підкорена людиною, і не слід жаліти її кра-
су; краса існує не в природі, а в свідомості людини;
для того, щоб захищати природну красу, її треба ба-
чити; критеріїв краси природи не існує; краса при-
роди – це питання персональних переваг, що не має
користі для людини [1, с. 39].

Ми погоджуємося із переконливою думкою
дослідників, що постійне сприйняття в дитячому віці
краси природи є першопричиною духовності.
Більшість людей стають емоційно близькими до лан-
дшафту, де пройшло їх дитинство. Навіть любов до
природи має три складові: естетичну, інтелектуаль-
ну, етичну. Естетичне переживання включає як об-
‘єктивний аспект, що визначається естетичними ха-
рактеристиками об‘єкта, так і суб‘єктивний аспект,
що пов‘язаний з особливостями, розумовими здібно-
стями, інтересами спостерігача. Отже, суб‘єктивний
аспект можна розвивати, навчаючи людину бачити
красу природи [1; 3; 6].

Цілком закономірним є переконання К. У-
шинського: “Називайте мене варваром в педагогіці,
але я виніс із вражень мого життя глибоке переко-
нання, що чудовий ландшафт має такий же великий
виховний вплив на розвиток молодої душі, з яким
важко конкурувати впливу педагога” [7, с. 287].

Таким чином, роль естетичних мотивів в еко-
логічному вихованні надто велика, але це в неповній
мірі не враховується педагогами. Психологи стверд-
жують, що з одного боку, школярі сензитивні до есте-
тичних видів діяльності, а з іншого – вони не вміють
емоційно-естетично взаємодіяти з природою. До того
ж і екоосвіта, на нашу думку, пронизана духом праг-
матизму – майже у всіх підручниках з охорони приро-
ди подані до вивчення природні ресурси, а не приро-
да. Отже, естетична складова стає “неприродною”.
Звичайно, в навчанні школярів сприйняття природи
слід вміло поєднувати естетичну і раціоналістичну
складову. Виховання культури почуття природи необ-
хідно проводити комплексними методами. Наші досл-
ідження показали, що у дітей 7-10 років особливо ви-
ражений інтерес до природи, який згодом в 14-15 років
при відсутності педагогічного керівництва зникає. У
національному масштабі повинна бути розроблена
державна програма щодо відвідання національних
парків школярами, яка б передбачала за час навчання
в школі знайомство з рідною природою.

Глибоке дослідження своєрідності сприйнят-
тя природи підводить до висновку, що природа впли-
ває на національний характер. Кожен народ створює
ландшафт, що відповідає його культурним традиці-
ям. “Форма ландшафту завжди відображає характер
людей. Це може бути м`яка стриманість душі і духа, а
може бути гримаса бездуховності чи людської і ду-
ховної зіпсованості … В будь-якому випадку ланд-
шафт – чітке вираження того, що раса почуває, думає,
робить, створює … Ось чому германські ландшафти
відрізняються від польських і російських настільки ж,
наскільки відрізняються люди” [2, с. 82].

На нашу думку, якщо людина вважає, що кра-
са природи перш за все є засобом для задоволення
потреб людини: отримання задоволення, відпочин-
ку, рекреації, емоційного піднесення, духовного очи-
щення тощо, то вона проголошує тезу про утилітар-
ну корисність природи для людини. І такий підхід не
завжди вірний, бо вносить у взаємодію “Природа-
людина” елементи прагматичні, заважає поглиблено
оцінити внутрішні природні цінності, зрозуміти, що
естетика природи – не економічний ресурс, її треба
сприймати в романтичній площині. Естетична
цінність природи повинна бути збережена не тільки
як корисна для людини, а тому, що вона – цінність.

Педагоги-практики відмічають наявність у
школярів початкових класів естетичних почуттів, по-
в‘язаних з природою і, на жаль, наводять багато при-
кладів, коли ці дитячі почуття зворушуються. Щодо
естетичної мотивації, то відомий педагог П. Каптерєв
вказував, що “естетичне почуття саме по собі не має
ніяких моральних елементів, воно складає окрему від
моральності галузь, незалежно від неї, може з нею
узгоджуватись, а може мати протиріччя … Естетич-
не почуття, за самою своєю природою, за своєю сут-
ністю – егоїстичне почуття …” [4, с. 113]. Все це озна-
чає, що педагоги повинні повністю усвідомлювати
наслідки пробудження у дітей естетичного почуття.
Естетичне почуття тоді є природоохоронним, коли
воно сприяє охороні природи  заради неї самої, а не
для використання для власних цілей. Головне в есте-
тичному вихованні – не виокремлювати його від ро-
зумового і морального. Слід визначити етичні обме-
ження в оцінці і використанні краси природи.
Індивідуальні естетичні погляди повинні бути в кон-
тексті життєвих етичних роздумів, а етичні мотиви
повинні впливати на естетичні оцінки.

Висновки.
Таким чином, важливим принципом охорони

природи є поєднання естетичного мотиву – бажання
зберегти красу природи – з утилітарною метою збе-
реження природи як внутрішньої цінності. Анкетуван-
ня школярів показує, що естетична мотивація серед
десяти запропонованих посідає 3-4 місця. Але ж есте-
тичний аргумент не завжди може забезпечити охоро-
ну природи. Більш універсальною є етична мотивація,
згідно з якою природа має внутрішню цінність, право
на життя та існування, а, отже, захисту, на нашу думку,
за багатьма напрямками (розробка методик еколого-
естетичного виховання; розробка критеріїв і методик
оцінки естетичної цінності ландшафту; проведення
естетичної оцінки ландшафту певного району, області,
регіону; створення естетичного каркасу заповідних
територій; удосконалення законодавства, що захищає
зорову, звукову, “тактильну” красу природи, розви-
ток морального права природи на захист краси; роз-
робка методик оцінки естетичної цінності природи;
дослідження закономірностей процесу формування
почуття вітчизни у школярів, впливу естетичного об-
разу ландшафту на розвиток почуттів; естетичний
підхід як першооснова сприйняття природи; дослід-
ження протиріч між природоохоронниками і гумані-
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таріями; розробка методик навчання школярів спос-
тереженню за природою.

Вище зазначені питання можна віднести до пер-
спектив подальших науково-педагогічних розробок.
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ МАСТЕРСТВОМ
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема управления тех-
ническим мастерством легкоатлетов-прыгунов высокой квали-
фикации на основе использования системы целей и технологии
оперативного биомеханического моделирования техники.
Технология позволяет моделировать и прогнозировать раз-
личные варианты решения сложных двигательных задач.
Выбор оптимального варианта управления зависит от спе-
цифики прыжковой дисциплины легкой атлетики. Он опреде-
ляется индивидуальными антропометрическими и биомеха-
ническими характеристиками техники.
Ключевые слова: управление, техническое мастерство, сис-
тема целей, технология оперативного биомеханического
моделирования.
Анотація. Бобровник В.І. Управління технічною майстерні-
стю легкоатлетів-стрибунів високої кваліфікації. У статті
розглянуто проблему управління технічною майстерністю
легкоатлетів-стрибунів високої кваліфікації на основі вико-
ристання системи цілей та технології оперативного біоме-
ханічного моделювання техніки. Технологія дозволяє моде-
лювати й прогнозувати різні варіанти рішення складних
рухових завдань. Вибір оптимального варіанта керування
залежить від специфіки стрибкової дисципліни легкої атлети-
ки. Він визначається індивідуальними антропометричними
й біомеханічними характеристиками техніки.
Ключові слова: управління, технічна майстерність, система
цілей, технологія оперативного біомеханічного моделювання.
Annotation. Bobrovnik V.I. The management of elite track-and-
field jumpers technical skill. This article deals with the problem
concerning the management of elite track-and-field jumpers’
technical skill which uses the system of aims and technology of
operative biomechanical modeling of technique. The technology
allows to model and forecast different candidate solutions of the
composite motorial problems. The choice of optimum alternative
of control depends on specificity broad jump disciplines of track
and field athletics. It is determined individual anthropometric
and speed-torque characteristics of engineering.
Key words: management, technical sk ill , system of aims,
technology of operative biomechanical modelling.

Введение.
Управление техническим мастерством легко-

атлетов-прыгунов высокой квалификации, как упо-
рядочение системы, приведенное в соответствие с
объективными закономерностями, требует широко-
го использования самых современных средств и тех-
нологий [3, 4, 5].

Благодаря внедрению в практику спорта пере-
довых достижений науки, сложной высокочастотной
аппаратуры, способной фиксировать все необходи-
мые параметры движений, компактных измеритель-
ных систем, позволяющих контролировать двигатель-
ные действия спортсменов в естественных условиях
тренировки и соревнований [1, 2], сегодня изменяет-
ся управление техническим мастерством легкоатле-
тов-прыгунов высокой квалификации, что требует
дальнейших научных исследований.

Исследование выполнено согласно Сводного
плана НИР по теме: «Совершенствование техничес-
кого мастерства легкоатлетов-прыгунов в процессе
многолетней подготовки»

Формулирование целей работы.
Цель работы — управление техническим ма-

стерством легкоатлетов-прыгунов высокой квалифи-
кации на основе использования системы целей и тех-
нологии оперативного биомеханического
моделирования техники.

Методы и организация исследования: анализ
научно-методической литературы; видеосъемка; мо-
делирование; методы математической статистики.

Исследования проводились в несколько этапов.
На первом этапе осуществлялся анализ науч-

но-методической литературы по проблеме управле-
ния техническим мастерством легкоатлетов-прыгу-
нов высокой квалификации.

На втором этапе осуществлялась видеосъем-
ка с последующим анализом видеоизображения; про-
водился корреляционный анализ для выявления ин-
формативным показателей и с помощью уравнений
регрессий; разрабатывались биомеханические моде-
ли двигательных действий, обеспечивающие достиже-
ние заданных спортивных результатов; выявлялись
объективные закономерности рациональной органи-
зации соревновательных прыжковых упражнений.

На третьем этапе разрабатывалась система
целей и технология оперативного биомеханического
моделирования для управления техническим мастер-
ством легкоатлетов-прыгунов высокой квалификации.

Результаты исследования.
Для управления техническим мастерством

легкоатлетов-прыгунов высокой квалификации была
разработана система целей, представляющая собой
методологическую последовательность формирова-
ния основных компонентов биомеханической струк-
туры техники легкоатлетических соревновательных
прыжков (мужчины и женщины) в зависимости от
значения вклада в достижение высоких спортивных
результатов.

Для определения вклада элементов в общий
процесс решения двигательной задачи использовал-
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ся ряд способов. Каждый из них основывался на ре-
зультатах измерения возможно большего числа био-
механических характеристик соревновательных
прыжковых упражнений. Затем с использованием
корреляционного и регрессионного анализов про-
изводилась декомпозиция генеральной цели (ГЦ), то
есть выделение отдельных биомеханических харак-
теристик, обеспечивающих реализацию ГЦ. Конеч-
но же, определение ГЦ и процесс ее декомпозиции
решаются не только чисто математическим путем.
Математические методы применялись к полученно-
му в результате измерения движений массиву дан-
ных так, чтобы не исказить биомеханический смысл
рассматриваемых легкоатлетических соревнователь-
ных прыжков. При этом учитывались не только чис-
то физические параметры движений, но и суть конк-
ретного упражнения как педагогического средства.

Графически систему целей можно изобразить
в виде своеобразной пирамиды, вершиной которой
является главная генеральная цель (ГЦ) – достижение
высоких спортивных результатов в легкоатлетических
соревновательных прыжках. Близость уровня распо-
ложения в графической пирамиде определенного био-
механического показателя к ГЦ определяется степе-
нью (весовым значением) его вклада в процесс
достижения ГЦ. Фактически каждый биомеханичес-
кий показатель может рассматриваться как элемент
самостоятельной промежуточной  цели (подцели),
достижение которой при выполнении соревнователь-
ного упражнения хотя и важно, но не всегда обяза-
тельно (можно предположить, что к ГЦ можно прий-
ти другим путем, через другие подцели).

Система целей ориентирует тренера на после-
довательность управления основными компонента-
ми биомеханической структуры техники легкоатле-
тических соревновательных прыжков в зависимости
от значимости их вклада (в процентном соотноше-
нии) в достижение высоких спортивных результатов,
при этом учитывается специфика прыжковой дис-
циплины и пол спортсмена. Тренировочный процесс
направлен на первостепенность формирования тех
биомеханических показателей, которые вносят наи-
больший вклад в достижение высоких спортивных
результатов при их структурном и функциональном
взаимодействии и не лимитированы генетически.
Именно в этом направлении концентрируется выбор
средств и методов в тренировочном процессе легко-
атлетов-прыгунов высокой квалификации.

Полученные результаты исследования дают
основание полагать, что наиболее важным в легкоат-
летических соревновательных прыжках является фор-
мирование мощности отталкивания. При этом, ко-
нечно,  нельзя отрицать значение других
биомеханических характеристик, закономерностей их
изменения, так как их структурное и функциональ-
ное взаимодействие обеспечивает высокий спортив-
ный результат. Акцентируя внимание на этом интег-
ральном показателе, следует отметить, что процесс
его формирования, как, собственно, и других, имеет
принципиальные отличия в подготовке мужчин и

женщин, специализирующихся в различных прыж-
ковых дисциплинах.

Для управления техническим мастерством лег-
коатлетов-прыгунов высокой квалификации разрабо-
тана технология оперативного биомеханического мо-
делирования – автоматизированная система
определения количественных биомеханических харак-
теристик техники легкоатлетических соревновательных
прыжков и их анализа. Такая технология позволяет
измерять, контролировать и управлять биомеханичес-
кими характеристиками, создавать наиболее эффек-
тивные модели двигательных действий с помощью
программного обеспечения, прогнозировать различ-
ные варианты решения сложных двигательных задач и
представляет собой систему объективных закономер-
ностей рациональной организации соревновательных
прыжковых упражнений. При ее использовании уп-
равление техническими характеристиками реализует-
ся через использование созданных компьютерных
программ, позволяющих проектировать рациональ-
ную структуру легкоатлетических соревновательных
прыжков и контролировать их выполнение. Схема тех-
нологии оперативного биомеханического моделиро-
вания техники в легкоатлетических соревновательных
прыжках приведена на рисунке.

Ее суть заключается в том, что с помощью спе-
циально разработанной компьютерной программы
«оперативная модель» можно изменить значение био-
механического показателя, что влечет за собой соот-
ветственно изменение спортивного результата.

Например, чтобы достигнуть уровня мирово-
го рекорда в прыжке в высоту у мужчин (2,45 м) при
изменении только мощности отталкивания при ис-
ходном уровне 5,51 кВт (спортивный результат 2,15
м), необходимо развить мощность отталкивания по-
рядка 18,9 кВт. У женщин при исходном уровне мощ-
ности отталкивания 4,5 кВт, что соответствует
спортивному результату 1,90 м, необходимо ее уве-
личить до 14,5 кВт (мировой рекорд – 2,09 м).

В прыжке в длину у мужчин (исходный уро-
вень мощности отталкивания 6,37 кВт соответствует
спортивному результату 7,19 м), чтобы достичь
спортивного результата 8,95 м (мировой рекорд) не-
обходимо при отталкивании проявить мощность 13,2
кВт. Женщинам при исходном уровне мощности от-
талкивания 5,06 кВт (спортивный результат – 6,25 м)
необходимо ее увеличить до 11,4 кВт, что и будет со-
ответствовать мировому рекорду 7,52 м.

Однако на практике достигнуть таких величин
этого показателя не всегда возможно. Поэтому про-
исходит проектирование различных вариантов, наи-
более приемлемых для каждого конкретного спорт-
смена с учетом его индивидуальных особенностей
выполнения соревновательного упражнения, уров-
ня подготовленности, фактического спортивного ре-
зультата, сильных и слабых сторон специальной под-
готовленности. Можно изменить один, два и более
показателей. При этом следует ориентироваться на
те показатели, которые вносят наибольший вклад в
достижение высоких спортивных результатов.
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деятельности прыгунов высокой квалификации
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При управлении техническим мастерством
учитывают исходное состояние и фактический
спортивный результат спортсменов, специализиру-
ющихся в различных прыжковых дисциплинах. Затем
с помощью технологии оперативного биомеханичес-
кого моделирования выбираются наиболее прием-
лемые варианты рациональной организации сорев-
новательного упражнения на основе выявленных
закономерностей и происходит проектирование си-
стемы движений.

Выводы:
1. Анализ научно-методической литературы

показал необходимость исследования проблемы уп-
равления техническим мастерством легкоатлетов-пры-
гунов высокой квалификации на основе объективной
информации о достигнутом тренировочном эффекте
с использованием системы целей и технологии опе-
ративного биомеханического моделирования.

2. Для управления техническим мастерством
спортсменов высокой квалификации разработана
система целей, ориентирующая тренера на достиже-
ние заданных спортивных результатов в прыжке в
высоту, в длину и тройном в зависимости от процен-
та вклада информативных антропометрических и
биомеханических характеристик.

3. Разработана технология оперативного био-
механического моделирования техники легкоатлети-
ческих соревновательных прыжков, позволяющая
моделировать и прогнозировать различные варианты
решения сложных двигательных задач, которые могут
быть адаптированы к технике движений конкретного
спортсмена и управлять ими в тренировочном про-
цессе. Выбор оптимального варианта управления за-
висит от специфики прыжковой дисциплины легкой
атлетики, определяется индивидуальными антропомет-
рическими и биомеханическими характеристиками
техники, ориентирован на изменение тех показателей,
которые не лимитированы генетически, а поддаются
развитию и совершенствованию в результате исполь-
зования необходимого комплекса тренировочных воз-
действий, способствующих их улучшению.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
управления техническим мастерством легкоатлетов-
прыгунов высокой квалификации.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИВОЖНОСТІ ПЛАВЦІВ
ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В

ПАРАЛІМПІЙСЬКОМУ СПОРТІ
Бойко Г.М.

Національний університет фізичного виховання і
спорту України

Анотація. У статті проаналізовано особливості впливу по-
рушень сенсорної, моторної та інтелектуальної сфери на
рівень особистісної та ситуативної тривожності плавців у
паралімпійському спорті; розкрито структуру готовності
плавців до змагальної діяльності, встановлено, що тривожність
як психічний стан та особистісна якість позначається на ре-
зультатах спортивної діяльності спортсменів-інвалідів.
Ключові слова: плавці, спорт інвалідів, тривожність, особи-
стісна тривожність, ситуативна тривожність, корекція, пси-
холого-педагогічний супровід.
Аннотация. Бойко Г.Н. Исследование тревожности пловцов
высокой квалификации в паралимпийском спорте. Проана-
лизированы особенности влияния нарушений сенсорной,
моторной, а также интеллектуальной сферы на уровень лич-
ностной и ситуативной тревожности; рассмотрена структу-
ра готовности пловцов к соревновательной деятельности,
доказано влияние тревожности как личностной характерис-
тики и психического состояния на результат спортивной
деятельности пловцов в паралимпийском спорте.
Ключевые слова: пловцы, спорт инвалидов, тревожность,
личностная тревожность, ситуативная тревожность, коррек-
ция, психолого-педагогическое сопровождение.
Annotation. Boyko G. Research of anxiety of swimmers of
high qualification in paralympic sport. Features are analyzed of
influencing of violations of sensory, motor, and also intellectual
sphere on the level of personality and situation anxiety;
influencing of anxiety is proved as personality description and
mental condition on the result of sporting activity of swimmers
in paralympic sport.
Keywords: swimmers, sport of invalids, anxiety, personality
anxiety, situation anxiety, correction, psychological-pedagogical
accompaniment.

Вступ.
До основних позитивних тенденцій розвитку

сучасного Олімпійського руху науковці відносять
виникнення «адаптивного спорту». Систематичне
проведення паралімпійських ігор, підвищена увага
світового співтовариства  до розвитку спорту
інвалідів, «... безсумнівно, потребують від психологів
спорту уваги до цих нових проблем спортивного
життя на планеті» [6, С. 11]. Однак, залишаються не-
дослідженими ключові аспекти психолого-педагогі-
чного супроводу підготовки спортсменів у пара-
лімпійському спорті.

Спортивна діяльність повинна забезпечувати
вдосконалення особистості  спортсмена ,  що
здійснюється безпосередньо в навчально-тренуваль-
ному процесі та спрямовується на задоволення його
інтересів до спорту та потреб, сформованих у сфері
спортивної діяльності [3, 5, 28]. Участь у спортивній
діяльності вимагає від спортсмена узгодженої єдності
індивідуально-психологічних якостей, внутрішніх ре-
сурсів і технологічної організації самої діяльності
[3, 6, 14, 29, 30]. Отже, розробка системи психолого-
педагогічного супроводу підготовки плавців високої
кваліфікації з вадами зору, порушеннями опорно-
рухового апарату, розумового та фізичного розвит-
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ку, які здатні досягати результатів на межі людських
можливостей, а також технологій її практичної реалі-
зації, потребує аналізу всіх складових готовності, що
впливають на ефективність навчально-тренувальної
та змагальної діяльності спортсменів.

Зважаючи на своєрідність специфіки спортив-
ної діяльності в паралімпійському плаванні [3], недо-
статню розробленість ключових аспектів психолого-
педагогічного супроводу підготовки висококваліфіко-
ваних плавців різних нозологічних груп, актуалізується
проблема дослідження індивідуально-психологічних
особливостей спортивної діяльності плавців із вадами
зору, порушеннями опорно-рухового апарату, розумо-
вого та фізичного розвитку, зокрема, їхньої особистіс-
ної та ситуативної тривожності.

Дослідження виконується згідно зі Зведеним
планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної
культури і спорту на 2006-2010 рр., тема 2.5.2.: „Тео-
ретико-методологічні основи психологічного супро-
воду підготовки спортсменів-інвалідів різних нозоло-
гічних груп”, номер державної  реєстрації
0106U012125.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає у вивченні індив-

ідуально-психологічних особливостей висококваліф-
ікованих плавців різних нозологій, зокрема, особист-
існої та ситуативної тривожності для подальшого
врахування отриманих даних у процесі розробки тех-
нологій практичної реалізації системи психолого-пе-
дагогічного супроводу підготовки спортсменів-
інвалідів  із  вадами зору,  порушеннями
опорно-рухового апарату, розумового та фізичного
розвитку.

Методи дослідження: теоретичні – аналіз,
синтез, узагальнення даних спеціальної науково-ме-
тодичної літератури; емпіричні – психодіагностичні:
опитування, інтерв’ю тренерів і спортсменів; діагно-
стика рівня особистісної та ситуативної тривожності
плавців здійснювалась за методикою Ч. Спілбергера
– Ю. Ханіна; дослідження самооцінки тривоги, пра-
цездатності, активності, настрою та самопочуття про-
водилося за методикою „ТПАНС” (Н.Є Бачериков,
М.Г. Воронова, Е.І. Добромиль, 1988), що є модифі-
кацією методики дослідження самооцінки „САН”;
вивчення лабільності та стійкості нервових процесів
за теппінг-тестом; біографічні (дослідження життє-
вого та спортивного шляху, вивчення відповідної до-
кументації); статистичні –  кількісна та якісна об-
робка експериментальних даних за 

2χ - критерієм та
критерієм Фішера.

У дослідженні брали участь 37 плавців. Рівень
кваліфікації учасників дослідження: Заслужених
майстрів спорту – 5 чоловік; Майстрів спорту міжна-
родного класу – 9 чоловік; Майстрів спорту України
– 21 чоловік; Кандидатів у майстри спорту – 2 чолов-
іки. Вік досліджуваних від 15 до 36 років.

Результати дослідження та їх обговорення.
Ґрунтуючись на положеннях Л.С. Виготсько-

го щодо наявності в структурі будь-якої патології пси-
хічного компоненту, принагідно передбачити, що

перебіг основної та супутніх хвороб визначальним
чином позначається не тільки на соматичному, а й
на  психічному стані  плавців  усіх нозологій
[5, 8, 15, 23]. Травма або хвороба та пов’язані з нею
соматичні розлади викликають зміни в соціальній
сфері та психічному стані людини, як-то: втрата або
обмеження дієздатності, розлади сформованої соц-
іальної ситуації, що зумовлюють виникнення нових
психологічних новоутворень, не характерних для здо-
рових спортсменів. Передбачаємо, що підготовку
спортсменів-інвалідів необхідно будувати з урахуван-
ням принципу єдності корекції, навчання та трену-
вання, з опорою на актуальний рівень розвитку та
активності спортсменів.

Доведено, що порушення моторного, зорово-
го, інтелектуального розвитку утворюють систему
розгалужених сенсорно-когнітивних депривацій осо-
бистості. За умови відсутності своєчасної, адекват-
ної віку та стану людини психолого-педагогічної ко-
рекції, зростає ризик порушень її особистісного та
соціального розвитку, знижується здатність до взає-
модії з середовищем. Найбільш виразно дезадапта-
ція проявляється в емоційно-негативній поведінці, що
має афективне забарвлення. Джерелом негативних
поведінкових проявів особистості вчені вважають
домінуючу захисну мотивацію [8, 9]. Науковці вказу-
ють на наявність своєрідного «комплексу інваліда»,
що характеризується низкою психопатологічних сим-
птомів, як-от: надмірна збудливість, примхливість,
зниження критичності, афективно-стенічний та істе-
ричний характер реагувань,  порушення сну
[9, 19, 22, 36, 37, 39, 40].

Психодіагностичні обстеження молоді з цереб-
ральними паралічами, вродженими аномаліями та
недорозвитком кінцівок засвідчують, що ступінь
їхньої невротизації корелює з показниками особисті-
сної тривожності . Дослідниками встановлено
слабкість нервових процесів, емоційну нестабільність,
підвищену імпульсивність, неадекватність реагувань
у ситуації конфлікту, що проявляється в зосередже-
ності інваліда на захисті власного «Я» та вказує на
особистісну незрілість, неузгодженість їхньої само-
оцінки з рівнем домагань (О.І.Купрєєва, 2003).

У психологічних дослідженнях здійснюється
диференціація двох видів тривожності – особистісної
або тривожності характеру та ситуативної тривож-
ності [4]. У контексті завдань нашого дослідження на
особливий інтерес заслуговують роботи, присвячені
вивченню тривожності як стійкого емоційно-особи-
стісного утворення [1, 17, 20, 25]. Тривожність розг-
лядається як своєрідний сигнал, попередження про
можливі порушення особистісного розвитку. Люди-
на зі стійким підвищеним рівнем тривожності посту-
пово починає спотворювати сприймання реальності
задля збереження звичного уявлення про себе. Отже,
тривожність є проявом конфлікту «Я-концепції». Це
підтверджується результатами досліджень, присвяче-
них вивченню як самої тривожності, так і психологіч-
них утворень, до складу яких вона включена. Автори
підкреслюють, що основною причиною тривожності
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інвалідів є конфлікт, неузгодженість рівнів самооцін-
ки та домагань [24, 27].

Для розуміння причин тривожності спорт-
сменів-інвалідів, актуальним є питання щодо локалі-
зації її джерел. Сучасні науковці схиляються до виді-
лення двох типів джерел стійкої тривожності. Першим
і найбільш поширеним джерелом є тривала зовніш-
ня стресова ситуація, що виникає внаслідок частих
переживань суб’єктом станів тривоги (Ю.Л. Ханін,
Ч. Спілбергер). До другого джерела, що провокує
розвиток стійкої тривожності, вчені відносять
внутрішні психологічні або психофізіологічні чинни-
ки, що можуть бути пов’язані з соматичними розла-
дами, які зумовлюють появу рухових дефектів, зок-
рема,  посттравматичний стрес [13], тривалі
прибування в клініці, хірургічні операції, соціальні
стигмації, інші психотравмуючі чинники, що супро-
воджують життя інвалідів [34, 35].

Неадекватні соціально-педагогічні вимоги
щодо людей із вадами зору, порушеннями опорно-
рухового апарату, розумового та фізичного розвит-
ку викликають комунікативну напруженість, що де-
формує систему міжособистісних відносин,
зумовлює підвищення рівня особистісної тривож-
ності, провокує схильність до соціальної відчуже-
ності, зумовлює поведінкові розлади різного харак-
теру [12, 16]. Аналіз їх сутнісного змісту дозволив
встановити, що за формою проявів такі поведінкові
реакції відносяться до афективних порушень, однак,
їх підґрунтя утворюють механізми поведінкового за-
хисту, що відносяться до сфери несвідомої психічної
активності особистості та є неусвідомленим соціаль-
но-динамічним способом зниження тривожності та
внутрішньої напруженості [2, 10, 32].

Отже, взаємовідносини особистості з іншими
суб’єктами розглядаються як одна з причин розвит-
ку тривожності. У відповідності до «інтерперсональ-
ної теорії» Х.С. Салівана (1964), тривожність пород-
жується міжособистісними відносинами, а потреба
в униканні або усуненні тривожності ототожнюєть-
ся з потребою особистості в міжособистісній над-
ійності та безпеці [24, 38]. Аналізуючи причини стійкої
особистісної тривожності, особливу увагу науковці
приділяють дослідженню внутрішнього або психоло-
гічного конфлікту особистості – «… особливого спо-
лучення об’єктивних і суб’єктивних факторів, що
порушує значущі відносини особистості, сприяє …
стійкому переживанню емоційної напруги, інтен-
сивність якої зумовлена значущістю для особистості
порушених відносин» [21, С. 81]. Провідним етіолог-
ічним компонентом розвитку внутрішнього конфлі-
кту вчені вважають незадоволення потреб особис-
тості. Внутрішній конфлікт також розглядається як
джерело появи мотиваційної суперечливості
[15, 26, 33, 38].

Вивчення причин особистісної тривожності
потребує розгляду взаємовпливу тривожності та
інших особистісних утворень, зокрема, складових «Я-
концепції». Дослідженнями підтверджено, що одним
із важливих «Я-образів», які утворюють «Я-концеп-

цію» особистості, є образ «Я-фізичного». У психо-
логічній літературі він характеризує уявлення суб-
’єкта про своє тіло [18, 31]. На формування «Я-фізич-
ного» впливають:
· зміни або ушкодження частини або частин тіла, важкі
сенсорні порушення, інтелектуальні розлади, со-
матичні захворювання;

· самооцінка, самовідношення, самозадоволення;
· стан свідомості; вік, стать та особливості статевої
ідентифікації; оцінка зовнішності, тіла іншими суб-
’єктами; культурні стереотипи; наявність психічної
патології [11].

Емоційно-ціннісний компонент «Я-концепції»
науковці пов’язують з оцінкою людини самої себе,
своїх можливостей, потреб, інтересів, цінностей. Він
експлікує ставлення до себе як до суб’єкта діяльності
загалом, так і до окремих рис своєї особистості.

На відміну від особистісної тривожності, що
розглядається науковцями як одна з характеристик
особистості, ситуативна тривожність відноситься до
психічних станів людини. Психічний стан розуміють
як актуальний для конкретного часу реальний стан
людини у відповідності до всієї сукупності її психіч-
ної організації. Актуальний психічний стан визна-
чається параметрами, що характеризують одночас-
ний перебіг психічних процесів, з одного боку, та
сукупністю особистісних якостей, з іншого. У
спортивній психології психічний стан розуміють як
положення, в якому опиняється спортсмен унаслі-
док дії умов і ситуацій спортивної діяльності. Він ха-
рактеризується певним ставленням особистості до
конкретної ситуації, рівнем її активації та особливос-
тями протікання психічних процесів (О.В. Родіонов,
1988; Є.М. Хекалов, 2003). Отже, кожен психічний стан
є цілісним, поліструктурним і поліфункціональним
утворенням, що визначає процесуальні характерис-
тики психічної діяльності та опосередковано впливає
на її кінцевий результат. Принагідно, що рівень ситу-
ативної тривожності впливає на ступінь психологіч-
ної готовності плавців із вадами зору, порушеннями
опорно-рухового апарату, розумового та фізичного
розвитку до спортивної діяльності, позначається на
результатах виступів у змаганнях.

За даними досліджень В.І. Воронової (2001),
Т.С. Тімакової (1998), інтелектуальний розвиток, емо-
ційна зрілість і соціалізація особистості є підґрунтям
для формування психологічної готовності спорт-
сменів до участі в спортивній діяльності: в сукупності
з розвитком здатності до максимальної реалізації
фізичних можливостей, формуються механізми еко-
номізації витрат психоенергетичного потенціалу осо-
бистості [7]. Отже, здатність плавців високої кваліфі-
кації з вадами зору, порушеннями опорно-рухового
апарату, розумового та фізичного розвитку до мак-
симальної реалізації в спортивній діяльності може
бути лімітована емоційною та особистісною не-
зрілістю, що обмежує їхню здатність до формування
високоадаптивних реакцій на дію специфічних для
спорту вищих досягнень впливів і суттєво знижує
рівень професіоналізму.
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Психологічна готовність обумовлена достат-
ньо стійкими психологічними особливостями, при-
таманними конкретному спортсмену [7]. Поряд із
функціональною та техніко-тактичною готовністю, до
специфічного передстартового комплексу, що утво-
рює структуру готовності спортсмена до виступу
у змаганнях, вчені відносять: емоційно-вольову
стійкість, цілеспрямованість особистості, наполег-
ливість, здатність до мобілізації, психологічну витри-
валість (в умовах наростання втоми та стомлення),
самоконтроль, рішучість, волю до перемоги, спортив-
ну злість, а також самоконтроль та активну саморе-
гуляцію (рис. 1).

З психологічних позицій, готовність плавців
як представників циклічних видів спорту, передусім,
пов’язана з їхньою здатністю:
· оцінювати власний фізичний стан: ступінь стомлен-
ня, резерви сил;

· співвідносити суб’єктивні психофізіологічні відчут-
тя з вимогами конкретної змагальної ситуації: ре-
гуляція темпу проходження дистанції, величини
зусиль.

 

Структура готовності плавців до участі в змагальній діяльності 

Адекватність тактики 
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Рис. 1. Готовність плавців до змагальної діяльності

Ці показники характеризують стійкість психіч-
них процесів спортсмена до дії відволікаючих фак-
торів до початку та за ходом змагання.

Передбачаємо, що високий рівень тривожності
знижує здатність плавців до адекватної оцінки влас-
ного фізичного та психічного стану, їхню спро-
можність диференціювати та адекватно коригувати
ключові біомеханічні параметри техніки, раціональ-
но вибудовувати та реалізовувати тактичні схеми про-
ходження дистанції в умовах жорсткої та мінливої
змагальної боротьби. Загалом, стан тривоги, поведі-
нка спортсменів та їхня здатність до найвищого рівня
реалізації у змагальній діяльності знаходяться у
складній взаємодії: ефективність діяльності може по-
гіршуватись як унаслідок надмірної, так і низької три-
воги. Високий рівень ситуативної тривожності розг-
лядається як один із несприятливих станів спортсмена,
що зумовлює порушення оптимального перебігу
психічних функцій, негативно впливає на результат
діяльності, руйнує спортивну форму, послаблює пси-
хічне та фізичне здоров’я. Низький рівень тривож-
ності супроводжується зниженням мотивації зма-
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гальної діяльності, перешкоджає адекватній мобілі-
зації вольових зусиль спортсменів, збільшує три-
валість періоду впрацьовування та скорочує фазу
стійкої працездатності, негативно позначається на
здатності плавців протидіяти стомленню, знижує волю
до перемоги.

Отже, вивчення причин розвитку особистіс-
ної та ситуативної тривожності висококваліфікованих
плавців, визначення характеру впливу тривожності
на ефективність функціонування особистості в спорті
потребують здійснення глибокого наукового аналізу
проблеми.

Теоретико-методологічною основою дослід-
ження тривожності висококваліфікованих плавців
різних нозологій стали фундаментальні положення
психологічної науки щодо структури особистості та
її розвитку в процесі діяльності (Б.Г. Ананьєв, 1967;
С.Л. Рубінштейн, 1976; О.М. Леонтьєв, 1975; Б.Ф. Ло-
мов, 1991; К.К. Платонов, 1972; Ю.Л. Ханін, 1980).
Ключовим науковим принципом дослідження три-
вожності в структурі особистості плавців із вадами
зору, порушеннями опорно-рухового апарату, розу-
мового та фізичного розвитку стало положення про
динамічність тривожності, що проявляється в змінах
взаємозв’язків між окремими психічними процеса-
ми, станами та властивостями психіки [24]. Науковці
виділяють наступні основні фактори ґенезу та про-
яву психічних станів спортсменів: фактор часу, фак-
тор активації, фактор домінуючих елементів струк-
тури свідомості, фактор специфічності конкретного
виду спортивної діяльності. У той же час, генералізу-
ючим фактором, що впливає на всю сукупність ок-
реслених факторів ґенезу та прояву психічних станів
спортсменів, учені вважається фактор індивідуаль-
них відмінностей.

Дослідження тривожності як особистісної ха-
рактеристики висококваліфікованих плавців із вада-
ми зору, порушеннями опорно-рухового апарату,
розумового та фізичного розвитку на етапі конста-
тувального експерименту показало домінування се-
реднього рівня особистісної тривожності (75,67 %
досліджуваних); високий рівень особистісної тривож-
ності зафіксовано в п’яти спортсменів, що становить
13,51 %; низьким рівнем характеризуються чотири
досліджуваних (10,81 %) (рис. 2).

Аналіз експериментальних даних показав на-
явність міжнозологічних відмінностей рівнів особис-
тісної тривожності плаців із вадами зору, порушен-
нями опорно-рухового апарату, розумового та
фізичного розвитку (рис. 3-5).

Зокрема, 92,86 % спортсменів із вадами зору
характеризуються середнім рівнем особистісної три-
вожності; 07,14 % плавців мають високий рівень три-
вожності; низького рівня тривожності серед спорт-
сменів цієї нозології не виявлено.

У групі спортсменів із порушеннями опорно-
рухового апарату в 78,94 % випадків діагностовано
середній рівень тривожності; 15,78 % спортсменів
мають високий рівень тривожності; 05,26 % – низь-
кий (рис. 4).

Отже, висококваліфіковані плавці з порушен-
нями опорно-рухового апарату мають достовірно
вищу кількість випадків високого рівня особистісної
тривожності в порівнянні зі спортсменами з вадами
зору відповідного рівня кваліфікації (χ2

емп.= 12,44;
χ2
кр.0,05 = 5,99; для степенів свободи n-1=2; χ2

емп.>χ2
кр.0,05

– сукупності різні). Принагідно, що виявлена зако-
номірність може бути пов’язана з особистісними
новоутвореннями спортсменів із порушеннями опор-
но-рухового апарату, сформованими під впливом
образу «Я-фізичного», на який впливає оцінка зовн-
ішності, тіла та особистості іншими суб’єктами, що
знаходиться під тиском соціокультурних стереотипів.
У свою чергу, сформований образ «Я-фізичного»
впливає на характер самооцінки, рівень самоприй-
няття, ступінь самоповаги, відчуття особистісної за-
хищеності, успішності, самореалізації, ступінь задо-
волення собою.

На особливу увагу заслуговують результати
дослідження тривожності плавців із вадами розумо-
вого та фізичного розвитку (рис. 5). Встановлено, що
75 % плавців із вадами розумового та фізичного роз-
витку характеризуються низьким рівнем особистіс-
ної тривожності; високий рівень зафіксовано в 25 %
випадків; середнього рівня тривожності не виявлено.

Домінування низького рівня тривожності по-
яснюємо низьким рівнем самоідентифікації, несфор-
мованістю власного «Я», емоційно-вольовою не-
зрілістю, загальним особистісним недорозвитком, що
зумовлений інтелектуальною недостатністю.

Вивчення ситуативної тривожності здійснюва-
лось у навчально-тренувальному процесі та під час
участі плавців у відповідальних змаганнях сезону.
Встановлено, що рівень ситуативної тривожності ко-
релює з суб’єктивною оцінкою спортсменом значу-
щості змагання. У випадках достатньо високої особи-
стісної значущості очікуваного старту, рівень
тривожності плавців поступово підвищується з на-
ближенням дня старту. Дослідження, проведені за 1-
3 доби до передбачуваного виступу у змаганнях по-
казали, що в 86,48 % плавців із вадами зору,
порушеннями опорно-рухового апарату, розумово-
го та фізичного розвитку напередодні старту відзна-
чаються зміни рівнів ситуативної тривожності. Зок-
рема, підвищення рівня ситуативної тривожності за 3
доби до початку змагань зафіксовано в 27,02 %
плавців; у 18,91 % – за 2 доби; у 40,54 % – за 1 одну
добу; у 13,52 % плавців не зафіксовано змін рівнів
ситуативної тривожності напередодні змагань. По-
рівняльний аналіз динаміки ситуативної тривожності
плавців різних нозологій показав відсутність достові-
рних міжнозологічних відмінностей досліджуваних
показників у спортсменів із вадами зору та порушен-
нями опорно-рухового апарату напередодні змагань.
Порівняння значень за критерієм Фішера показало,
що з достовірною ймовірністю 0,95 досліджені су-
купності даних ситуативної тривожності спортсменів
однакові (ϕемп= -1,36; ϕкр.0.05= 1,64; ϕемп<ϕкр.0,05). На-
явність відповідних відмінностей зафіксовано в по-
рівнянні з групою плавців із вадами розумового та
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Рис. 2. Рівні особистісної тривожності плавців різних нозологій

Рис. 3. Рівні особистісної тривожності плавців із вадами зору

Рис. 4. Рівні особистісної тривожності плавців із порушеннями опорно-рухового апарату
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Рис. 5. Рівні особистісної тривожності плавців із вадами розумового та фізичного розвитку
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фізичного розвитку (ϕемп.= 5,297; ϕкр.0.05= 1,64;
ϕемп>ϕкр.0,05–  сукупності різні).

Психічний стан спортсменів до початку зма-
гань позначається на результативності та надійності
змагальної діяльності. Визначення рівня ситуативної
тривожності плавців усіх нозологій здійснювалось за
30 хвилин до старту. У 27,02 % досліджуваних зафік-
совано передстартове підвищення ситуативної три-
вожності в межах мобілізаційного оптимуму. У
59,45 % спортсменів рівень тривожності відповідав
стану передстартової лихоманки. У 13,51% плавців
висока ситуативна тривожність поєднувалась із осо-
бистісною, що поглиблювало несприятливий перед-
стартовий стан. Причини його виникнення вчені по-
в’язують із  суб’єктивними та  об’єктивними
факторами: незадовільним станом здоров’я спорт-
сменів, недостатнім рівнем підготовленості, неадек-
ватно високим рівнем відповідальності за результат
виступу, досвідом минулих невдалих виступів, силою
суперників, відсутністю особистісної впевненості в
успіху, а також індивідуально-психологічними особ-
ливостями особистості, зокрема, надмірною збудли-
вістю та тривожністю як особистісною якістю (А.Ц.-
 Пуні, 1969; Є.М. Хекалов, 2003; І.А. Юров, 2006).

Високий рівень тривожності плавців із вадами
зору та порушеннями опорно-рухового апарату в пе-
редстартовий період супроводжувався такими фізіо-
логічними порушеннями, як підвищений тремор, син-
кинезії, надмірна пітливість, підвищення частоти
серцевих скорочень, сухість у роті, почервоніння або
збліднення, відчуття стискання у грудях, порушення
ритму дихання, активація сечовипускання, порушен-
ня периферійного кровообігу. Суб’єктивно стан три-
воги був пов’язаний із відчуттям напруги, хвилюван-
ня, страху, зниженням впевненості у власних силах,
скутості, важкості у м’язах. Рухи плавців характеризу-
валися метушливістю, порушенням координації,
відзначалася втрата контролю за часом.

Передстартовий стан 13,51% спортсменів суп-
роводжувався низьким рівнем ситуативної тривож-
ності, а в 08,10% випадків він був кваліфікований як
передстартова апатія. У двох плавців рівень тривож-
ності обумовлений низькою особистісною значущі-
стю змагань; у трьох спортсменів надмірний рівень
психоемоційної напруги, який спостерігався протя-
гом останніх передстартових днів, зумовив виснажен-
ня нервової системи, що стало причиною доміну-
вання процесів гальмування, зниження лабільності
нервових процесів і показників частоти серцевих ско-
рочень нижче фонових. Самопочуття плавців харак-
теризувалося загальною млявістю, сонливістю, відчут-
тям байдужості, відсутністю жаги до перемоги та
бажання змагатися.

Отримані емпіричні дані щодо рівнів особист-
існої та ситуативної тривожності плавців аналізува-
лись у сукупності з оцінкою результатів виступів
спортсменом і тренером. Це дозволило визначити
вплив характеру тривожності на результат змагаль-
ної діяльності плавців із вадами зору, порушеннями
опорно-рухового апарату, розумового та фізичного

розвитку, а також здійснити подальший вибір методів
корекції тривожності в залежності від індивідуально-
психологічних особливостей кожного спортсмена.

Висновки.
Встановлено, що тривожність як психічний

стан та особистісна якість позначається на результа-
тах спортивної діяльності спортсменів-інвалідів. Дос-
лідження підтверджують, що високі досягнення спорт-
сменів на змаганнях найвищого рангу зумовлюють
підвищення рівня відповідальності за результати вис-
тупів. Прагнення плавців високої кваліфікації не втра-
тити завойованих позицій провокує підвищення рівня
особистісної та ситуативної тривожності напередодні
відповідальних змагань. Кумулятивна дія такого по-
єднання негативно позначається на результатах зма-
гальної діяльності.

Психолого-педагогічний супровід підготовки
плавців із вадами зору, порушеннями опорно-рухо-
вого апарату, розумового та фізичного розвитку має
бути представлений у вигляді системи організацій-
них, науково-методичних, психодіагностичних заходів
і психолого-педагогічних засобів впливу, що забезпе-
чать діагностику індивідуально-психологічних особ-
ливостей і психічних станів плавців, обґрунтований
вибір методів і засобів психологічної корекції та пси-
хологічної підготовки плавців до тренувальної та зма-
гальної діяльності, розвиток та удосконалення психо-
регулюючих функцій організму та поведінки
спортсменів у стресових ситуаціях, пов’язаних із зма-
гальною діяльністю.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем підготовки
плавців високої кваліфікації в паралімпійському
спорті.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
СПОРТСМЕНІВ-ЄДИНОБОРЦІВ

Бойченко Н.В.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. Проблема вдосконалення технічної майстерності
спортсменів завжди залишається актуальною. Особливо в
складнокоординаційних видах спорту до яких відноситься і
кіокушинкай карате. Підвищення рівня технічної майстер-
ності спортсменів зв’язано з пошуком найбільш раціональ-
них та ефективних шляхів організації учбово-тренувально-
го процесу. Одним із шляхів  вирішення цієї проблеми є
застосування спеціальних пристроїв під час тренувальних
занять єдиноборців.
Ключові слова: техніка, спеціальні пристрої, засоби, тренажери.
Аннотация. Бойченко Н.В. Пути совершенствования техни-
ческой подготовленности спортсменов-единоборцев. Про-
блема совершенствования технического мастерства спорт-
сменов всегда остается актуальной.  Особенно  в
сложнокоординационных видах спорта, к которым относит-
ся и киокушинкай карате. Повышение уровня технического
мастерства спортсменов связано с поиском наиболее рацио-
нальных и эффективных путей организации учебно-трени-
ровочного процесса. Одним из путей решения этой пробле-
мы есть применение специальных приспособлений во время
тренировочных занятий единоборцев.
Ключевые слова: техника, специальные приспособления,
средства, тренажеры.
Annotation. Boychenko N.V. Ways of improving technical
preparation of combat sportsmen. The problem of improving
technical skill of sportsmen is always relevant, especially in
coordinational types of sport, l ike “kiokushinkai karate”.
Increasing the level of technical skill of sportsmen is connected
with the search of more rational and effective ways of organizing
educational-training process. One of the ways of solving this
problem is applying special gear during training practices of
combaters.
Key words: technique, special gear, exercise equipment.

Вступ.
Дослідження проблеми формування технічної

майстерності спортсменів посідає одне з провідних
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місць у сучасній світовій та українській науково-мето-
дичній літературі [1-10]. Відбувається активний пошук
нових форм, засобів та методів вдосконалення техніч-
ної підготовленості спортсменів із різних видів спорту.

Аналіз спеціальної літератури свідчить, що
тенденції розвитку сучасного спорту передбачають
розробку і застосування нових спеціальних техніч-
них пристроїв, які б радикально впливали не тільки на
ріст спортивних досягнень, але і на зміни спортивної
техніки і тактики, а також методики підготовки в різних
видах спорту.

Застосування спеціальних технічних пристроїв
в учбово-тренувальному процесі дозволить ефектив-
ніше розвивати рухові здібності спортсмена, одно-
часно удосконалювати технічні вміння, навики та
фізичні якості під час спортивного тренування, ство-
рювати необхідні умови для точного контролю і уп-
равління найважливішими параметрами тренуваль-
ного навантаження [7].

При застосуванні спеціальних пристроїв для
вдосконалення технічної майстерності важливо вра-
ховувати особливості змагальної діяльності єдино-
борців, пов’язаної з великою варіативністю змагаль-
них ситуацій, активною протидією суперника,
недостатністю часу, яке відводиться на аналіз обста-
новки, прийняття рішення і його реалізацію.

Робота виконана по плану НДР Харківської
державної академії фізичної культури.

Формулювання мети роботи.
Завдання дослідження:
1. Зробити аналіз видів тренувального устат-

кування та тренажерних пристроїв, які застосовуються
під час учбово-тренувальних занять єдиноборців.

2. Виявити перспективні напрямки подальшо-
го вдосконалення технічних пристроїв в східних єди-
ноборствах.

Методи дослідження. Теоретичний аналіз та
узагальнення, систематизація, аналіз наукової та нау-
ково-методичної літератури.

Результати дослідження.
Технічні засоби у спорті – це обладнання, схе-

ми, комплекси, апаратура, які застосовуються для
тренувального впливу на різні органи та системи
організму, для навчання і вдосконалення рухових на-
виків, а також для отримання інформації у процесі
учбово-тренувальних занять з метою підвищення їх
ефективності [4]. Вони поділяються на тренувальне
устаткування та тренажери.

В різних видах єдиноборств широко застосо-
вують устаткування, яке є невід’ємною частиною
учбово-тренувального та змагального процесу [8].
Це устаткування з сміливістю можна назвати традиц-
ійним (табл. 1).

Популярність традиційного устаткування зумов-
лена легкістю та доступністю у застосуванні, високій
надійності та ефективності під час роботи, здатністю
спортсмена самостійно контролювати свої дії та інш.

В останні роки спостерігається модернізація
традиційного тренувального та змагального устатку-

вання. Так, великого поширення здобули пневма-
тичні, гідропневматичні, водоналивні мішки та гру-
ши, вдосконалюється система їх кріплення, видозмі-
нюється форма та склад снаряду. Характерною
особливістю цього устаткування є можливість регу-
лювання жорсткості снаряду (імітація різних частин
тіла суперника), в залежності від спрямованості тре-
нування.

Аналіз науково-методичної літератури [3, 4, 9,
10] показав, що дедалі більшого поширення у спорті
набувають такі технічні пристрої:
- пристрої, що здійснюють принцип узгодженої дії,
тобто одночасно вдосконалюють фізичні якості і
технічну майстерність спортсмена;

- тренажери з терміновою інформацією та експрес-
аналізом про стан основних параметрів підготов-
леності спортсменів на різних тренувальних етапах;

- тренажери зі зворотнім зв’язком, які дозволяють
спортсмену одержувати інформацію про якість ви-
конання даної вправи.

Таким чином, в сучасному тренувальному
процесі важливим є не тільки можливість застосу-
вання тренажерних пристроїв та інших технічних за-
собів з метою вдосконалення майстерності спортсме-
на, а і отримання термінової достовірної інформації
про кількісні та якісні характеристики рухів, про
рівень розвитку фізичних якостей, функціональних
можливостей та технічної підготовленості єдинобор-
ця. Тому важливим постає питання розробки та впро-
вадження в спортивну діяльність найрізноманітніших
пристроїв за такими напрямками:
1. Модернізація традиційного устаткування (наприк-
лад, в’ючення в боксерський мішок електронного
пристрою, який дозволяє вимірювати основні ха-
рактеристики ударів, задавати режими роботи на
снаряді, визначати характер помилок спортсмена
та інш.);

2. Вдосконалення спеціальної суддівсько-інформацій-
ної апаратури (модернізація приладів для підраху-
вання кількості, сили, швидкості ударів);

3. Розробка та впровадження тренажерно-дослідниць-
ких апаратурних комплексів (характерною особли-
вістю тренажерних комплексів є можливість на ос-
нові отриманих результатів створити базу даних,
поповнювати її та проводити статистичну обробку
результатів та інш. Управління відбувається за до-
помогою комп’ютера. Результати вимірювань
відображаються на екрані монітора у вигляді
графіків, схем та числових значень).

Проблема розробки та впровадження трена-
жерно-дослідницьких комплексів привертає увагу
багатьох дослідників. Так, Дятлов Д.А., Куліков Л.М.,
Білоусов В.Г. розробили тренажерно-вимірювальний
комплекс для визначення та аналізу швидкісно-сило-
вих параметрів в спортивній діяльності. За допомо-
гою хромодинамометрів серії «Спудерг» (М. Савчин,
Г. Дєдик, 1989) з’явилась можливість вимірювати по-
тужність спеціалізованої роботи боксера, яка досі
практично не визначалась, в об’єктивних кількісних
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Таблиця 1 
Традиційне тренувальне устаткування єдиноборця 

Устаткування Призначення Спрямованість 
Боксерські груши та мішки Відпрацювання точності та сили 

ударів руками і ногами, а також 
для комбінаційної і серійної 
техніки. 

Розвивають силу, точність удару, 
витривалість. 

Лапа  Відпрацювання сили, своєчасності 
і точності удару. 

Розвиває почуття дистанції і 
уміння швидко реагувати на 
мінливу ситуацію поєдинку. 

Маківара   Для розвитку сили, точності і 
проникаючої сили удару. 

Формує вірне положення тіла в 
момент удару і загартовує 
ударну поверхню бійця. 

Настінна подушка Для відпрацювання сили та 
жорсткості прямих (рідко бокових) 
ударів руками. 

Розвиває силу та жорсткість 
удару. 

Манекен  Для відпрацювання технічних 
прийомів кидкового типу. 

Розвиває координаційні 
здібності, швидкість. 

Обтяжувачі  Зміцнення м’язів плечового поясу 
для рук і тазостегнового суглоба 
для ніг. 

Розвивають швидкість та силу у 
рухах рук та ніг. 

Джгути  Для збільшення швидкості та сили 
удару. 

Розвивають швидкість та силу у 
рухах рук та ніг. 

Захисне устаткування Для зменшення травматизму під 
час двобою. 

Усуває почуття страху під час 
тренувальних та змагальних 
поєдинків. 

 
одиницях. Для оцінки ударів боксерів німецький фа-
хівець J. Berger (1994) розробив діагностичний комп-
лекс, який дозволяє вимірювати швидкість, силу і ча-
стоту ударів  та  визначає швидкісно-силові
характеристики основних ударів. Велику увагу при-
вертає рухомий робот-тренажер із зворотнім зв’яз-
ком розроблений Бєлих С.І. (2001). Цей робот вико-
нує три функції: тестуючу, електронний тренер та
електронний спаринг-партнер. Комплекс контролює
психофізіологічний стан спортсмена, технічні, так-
тичні дії та силу і швидкість їх виконання. Наявність
термінової інформації допомагає спортсмену коре-
гувати хід поєдинку.

Для вдосконалення технічної підготовленості
єдиноборців широко застосовують традиційне устат-
кування. Застосування спеціальних тренажерних при-
строїв та тренажерно-дослідницьких апаратурних
комплексів не завжди можливе. Більшість тренажер-
них комплексів, особливо складних комп’ютеризова-
них, створюються в одиничних екземплярах, потре-
бують великих матеріальних витрат та інш. Але існує
можливість створення спрощених тренажерних при-
строїв на базі цих комплексів, що має важливе прак-
тичне значення.

Висновки.
1. Одним із перспективних напрямків підготов-

ки в сучасному спорті є розробка та впровадження в
учбово-тренувальний та змагальний процес спец-
іальних технічних пристроїв.

2. Сучасні технічні пристрої повинні забезпе-
чувати діагностику, контроль і розвиток необхідних
сторін підготовленості спортсмена.

В подальшому планується провести анкетне
опитування тренерів-викладачів з різних видів єдино-

борств та викладачів з східних єдиноборств ВНЗ з
метою вивчення проблеми застосування спеціаль-
них технічних пристроїв в підготовці спортсменів, що
займаються карате, боксом, кікбоксінгом, дзюдо, сам-
бо та іншими видами бойових мистецтв.
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РЕСПИРАТОРНАЯ ТРЕНИРОВКА В
КОРРЕКЦИИ КЛЕТОЧНОГО МЕТАБОЛИЗМА
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ СИСТЕМЫ

ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Буков Ю.А., Алпеева А.В.

Таврический национальный университет им. В.И.
Вернадского, г.Симферополь

Аннотация. Респираторная тренировка является эффектив-
ным методом повышения функциональных резервов систе-
мы внешнего дыхания детей дошкольного возраста. Програм-
ма  респираторной тренировки  способствует коррекции
функциональных резервов системы внешнего дыхания детей
дошкольного возраста. Оздоровительно-профилактический
эффект проявляется ростом показателей мощности в сред-
нем на 60,0% (р<0,01) и эффективности на 80,0 % (р<0,01)
вентиляторной и газообменной функций. Курсовое приме-
нение дыхательной коррекции обеспечивает нормализацию
антиоксидантного статуса организма и расширяет возмож-
ности аэробного звена энергообеспечения.
Ключевые слова: респираторная тренировка, дети дошколь-
ного возраста, внешнее дыхание, клеточный метаболизм.
Анотація. Буков Ю.О., Алпєєва А.В. Респіраторне трену-
вання в корекції клітинного метаболізму і функціональних
резервів системи зовнішнього дихання дітей дошкільного
віку. Респіраторне тренування є ефективним методом підви-
щення функціональних резервів системи зовнішнього дихан-
ня дітей дошкільного віку. Програма респіраторного трену-
вання  сприяє корекції функціональних резервів системи
зовнішнього подиху дітей дошкільного віку. Оздоровчо-проф-
ілактичний ефект проявляється зростанням показників по-
тужності в середньому на 60,0% (р<0,01) і ефективності на
80,0 % (р<0,01) вентиляторної й газообмінної функцій. Кур-
сове вживання дихальної корекції забезпечує нормалізацію
антиоксидантного статусу організму і розширює можливості
ланки аероба енергозабезпечення.
Ключові слова: респіраторне тренування, діти дошкільного
віку, зовнішнє дихання, клітинний метаболізм.
Annotation. Bukov Y.A., Alpeeva A.V. Respirator training in
correction of cellular metabolism and functional backlogs of
the external breathing system of preschool age children. The
respirator tra ining is the effective method of increase of
functional backlogs of the system of the external breathing of
children of preschool age. The program of respiratory training
promotes correction of functional system reserves of an external
respiration of children of preschool age. The improving –
preventive effect shows body height of parameters of vigor on
the average on 60,0 % (р <0,01) and efficacy on 80,0 % (р
<0,01) ventilatory and respiratory metabolism functions. Course
application of respiratory correction ensures normalization
antioxidant the status of an organism and dilates opportunities
of an aerobic link of power supply.
Keywords: respirator training, children of preschool age, external
breathing, cellular metabolism.

Введение.
Проблема сохранения здоровья подрастающе-

го поколения является важнейшей медико-биологи-
ческой и социальной проблемой. Как показали мно-
гочисленные исследования уровень заболеваемости
среди детей и подростков неуклонно из года в год
возрастает, а показатели психосоматического здоро-
вья снижаются [6]. Одной из причин этих патогени-
ческих явлений являются недостаточные резервные
возможности организма детей, что в итоге приводит
к значительному усилению влияния факторов риска
на процессы морфо-функционального развития.

Снижение адаптационного потенциала организма на
этапах онтогенетического развития определяется во
многом ослаблением дыхательной функции, форми-
рующееся в результате негативных внешних воздей-
ствий, сочетающихся с возрастными особенностя-
ми становления системы внешнего дыхания. Особая
роль дыхательной системы в обеспечении жизнеде-
ятельности организма связана с реализацией её важ-
нейших функций, в том числе участием в регуляции
обменных процессов. Известно, что неспецифичес-
ким проявлением метаболизма клеток является пе-
рекисное окисление липидов (ПОЛ) [4]. Реакции сво-
бодно-радикального окисления,  имея
универсальный характер, влияют на адаптационный
потенциал организма и определяют возможности
развития патологического процесса [7]. В этой связи
изучение возможностей регуляции скорости свобод-
но-радикальных реакций, их особенностей при раз-
личных состояниях, является важнейшим направле-
нием профилактической работы [1]. Кроме того,
полноценность клеточного метаболизма невозмож-
но оценить без исследования активности окислитель-
но-восстановительных ферментов, отражающих ин-
тенсивность различных путей энергетического
обмена. Несомненный интерес в этой связи пред-
ставляет изучение активности дегидрогеназ: лактат-
дегидрогеназы (ЛДГ) и сукцинатдегидрогназы (СДГ).
Вместе с тем следует отметить, что в научной лите-
ратуре недостаточно освещены вопросы коррекции
функционального состояния системы внешнего ды-
хания и тканевого метаболизма у детей дошкольного
возраста. Наличие таких данных позволит значитель-
но расширить представления о возможностях про-
филактических и реабилитационных мероприятий,
что, несомненно, имеет актуальное значение.

Работа выполнена по плану НИР Таврического
национального университета им. В.И. Вернадского.

Формулирование целей работы.
Цель работы - выявить эффективность рес-

пираторной тренировки в коррекции клеточного
метаболизма и функциональных резервов системы
внешнего дыхания детей дошкольного возраста.

Организация и методы исследования.
В исследованиях принимали участие 23 маль-

чика в возрасте 5-6 лет, часто болеющих простудны-
ми заболеваниями. Программа коррекции проводи-
лась в течение 4 месяцев. Респираторная тренировка
включала в себя дыхание с использованием трена-
жера, в основу конструкции которого заложен прин-
цип дополнительного резистивного сопротивления
[2]. Величина нагрузки дозировалась при помощи
изменения диаметра и длины дыхательных трубок.

Функции системы внешнего дыхания детей изу-
чали спиропневмотахометрическим методом с помо-
щью прибора “СпироТестРС” с компьютерной обра-
боткой регистрируемых показателей. При этом
фиксировали следующие функциональные показате-
ли: объём легочной вентиляции (VЕ, л/мин), дыхатель-
ный объём (VТ, мл), частоту дыхательных движений
(f, цикл/мин), жизненную ёмкость легких (VС, л), объем
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форсированного выдоха за 1 секунду (FVС1, л), пико-
вую объемную скорость (РIV, л/с), среднюю объем-
ную скорость (СОС25,75, л/с), максимальную венти-
ляцию легких (МVС, л). Фракционное содержание
кислорода и углекислого газа в пробах выдыхаемого
(FЕО2, FЕСО2, об.%) воздуха определяли с использо-
ванием газоанализаторов ПГА-КМ и ПГ-ДУМ. В даль-
нейшем рассчитывали скорость потребления кисло-
рода (VО2, мл/мин) и выделения углекислого газа
(VСО2, мл/мин), вентиляционный эквивалент по кис-
лороду (ВЭО2, отн.ед), процент утилизации кислоро-
да (ДFО2), кислородную стоимость дыхательного цик-
ла (VО2/f, мл/цикл/мин). Объемные показатели
приведены к условиям ВТРS, а показатели газообме-
на к альвеолярным. Функциональные возможности
системы внешнего дыхания оценивали по парамет-
рам резервов мощности (VС, РIV, МVС) и эффектив-
ности (ВЭО2, VО2/f, “FО2). Исследования проводились
в условиях относительного покоя. Состояние процес-
сов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиок-
сидантной защиты (АОЗ) изучали в эритроцитах кро-
ви с помощью биохимических и
спектрофотометрических методов. Определяли ТБК-
активные продукты, состояние антиоксидантной сис-
темы (АОС), уровень активности супероксиддисму-
тазы (СОД), каталазоподобной активности (КА),
уровень церулоплазмина (ЦП) в сыворотке крови [3].
Анализ активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и сук-
цинатдегидрогеназы (СДГ) в нейтрофилах проводили
цитохимическим методом. Результаты исследования
обрабатывались статистически с использованием t -
критерия Стьюдента и корреляционного анализа.

 Результаты исследования.
Использование респираторной тренировки

показало её высокую эффективность в расширении
адаптационных резервов системы внешнего дыхания
детей дошкольного возраста (Таблица 1).

Дополнительное резистивное сопротивления
дыханию способствовало усилению инспираторной
и экспираторной активности в первую очередь за
счет роста функциональных возможностей диафраг-
мы, а также респираторной мускулатуры.

Перестройка паттерна дыхания, сопровожда-
ющаяся усилением роли объёмных характеристик
дыхательного цикла в приспособительных реакциях
системы внешнего дыхания, являлась необходимым
условием формирования эффективного механизма
респираторной функции. Наиболее существенные
изменения зарегистрированы в параметрах, опреде-
ляемых нами как резервы мощности и эффективнос-

ти системы внешнего дыхания. Интегральным пока-
зателем, характеризующим потенциальные возмож-
ности респираторной системы является жизненная
ёмкость легких, величина которой возросла у детей
под влиянием корригирующих воздействий пример-
но на 800 мл, (р<0,001). Пиковая объёмная скорость
воздушного потока в бронхах увеличилась на 80,0%,
(р<0,01), отражая рост сократительной способности
респираторной мускулатуры. Максимальная венти-
ляция легких при произвольном дыхании превысила
исходный уровень более чем в 1,7 раза, (р<0,01). На
фоне повышения потенциальных возможностей си-
стемы внешнего дыхания зарегистрирован рост её
эффективности. Экономизирующий эффект респи-
раторной тренировки проявился снижением энерге-
тических трат на осуществление легочной вентиля-
ции. Вентиляционный эквивалент по кислороду
снизился примерно на 40 отн.ед., (р<0,01). Кислород-
ная эффективность дыхательного цикла возросла
более чем в 2 раза (р<0,01). Очевидно, эти позитив-
ные изменения можно связать с уменьшением вели-
чины физиологического мертвого пространства и
расширением газообменной поверхности легких, что
благоприятным образом отразилось на процессах
диффузии кислорода через альвеолярно-капилляр-
ную мембрану. Величина утилизации кислорода воз-
росла на 1,8 об.%., (р<0,01). При анализе цитохими-
ческой активности дегидрогеназ в нейтрофилах
периферической крови при фоновых исследованиях
часто болеющих детей выявлено статистически зна-
чимое, (р<0,01) снижение активности сукцинатдегид-
рогеназы и рост активности лактатдегидрогеназы от-
носительно здоровых детей. К четвертому месяцу
наблюдений в результате респираторной коррекции
отмечено повышение показателей СДГ активности
на 16,0 %. (р<0,05) и снижение активности ЛДГна14,0
%, (р<0,05) (Таблица 2).

Очевидно, оптимизация кислородного режи-
ма организма благоприятным образом отразилась
на направленности энергетического обмена в клет-
ках крови. Преобладание реакций аэробной направ-
ленности обеспечивало рост АТФ-азной активности
за счет усиления процессов окислительного фосфо-
релирования в клеточном метаболизме. Существен-
ные изменения выявлены и в процессах нефермен-
тативного окисления липидов.

Очевидно, оптимизация кислородного режи-
ма организма благоприятным образом отразилась
на направленности энергетического обмена в клет-
ках крови. Преобладание реакций аэробной направ-

Таблица 1. 
Показатели адаптационных возможностей системы внешнего дыхания детей 5-6 лет (п=23, Х+Sх) 

Резервы мощности Резервы эффективности Условия 
 VC,л PIV,л/с MVC,л ВЭО2, отн.ед VO2/f 

мл/цикл/мин 
∆FO2, 
об.% 

Фоновые показатели 615,0±30,0 1,45±0,09 18,1±1,1 69,5±2,1 3,2±0,8 1,5±0,1 
Показатели после коррекции 1449,0±40,0 2,62±0,11 30,7±1,3 30,2±2,8 7,8±1,1 3,3±0,1 

Р < 0,001 < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
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Таблица 2. 
Показатели клеточного метаболизма у детей 5-6 лет (п=23,Х +Sх) 

Показатели 
 Условия 

 ЛДГ, 
усл.ед 

СДГ, 
усл.ед 

ТБК, 
нМоль/л 

АОА, 
Мк/мл 

СОД, 
Ед/мгНb 

КА,  
мМ/гHb 

ЦП,  
Мг/л 

Фоновые 
показатели 

2,59 
±0,12 

1,51 
±0,11 

182,0 
±8,3 

0,59 
±0,03 

2,28 
±0,36 

0,71 
±0,05 

119,9 
±19,7 

Показатели 
после 
коррекции 

2,26 
±0,40 

1,81 
±0,11 

83,3 
±10,4 

0,78 
±0,05 

3,19 
±0,28 

0,87 
±0,03 

174,6 
±21,4 

Р < 0,05 < 0,05  <0,001 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
 

ленности обеспечивало рост АТФ-азной активности
за счет усиления процессов окислительного фосфо-
релирования в клеточном метаболизме. Существен-
ные изменения выявлены и в процессах нефермен-
тативного окисления липидов. Cущественные
изменения выявлены и в процессах неферментатив-
ного окисления липидов. Фоновые исследования сви-
детельствовали о наличии дисбаланса в системе ПОЛ-
АОА, проявляющегося преобладанием перекисных
продуктов. Активизация ПОЛ была зарегистрирова-
на и в первые дни корригирующих воздействий, что
можно связать с повышением кислородного режи-
ма организма. Однако в дальнейшем по мере совер-
шенствования приспособительных реакций и роста
функциональных резервов системы внешнего дыха-
ния характер антиоксидантного статуса организма
детей изменялся. Отмечено снижение ТБК-активных
продуктов на 54,0 %, (р<0,01), при этом АОА сыво-
ротки крови возросла на 32,0 %, (р<0,05). Отношение
ТБК/АОА снизилось более чем в три раза, (р<0,001).
Рост антиоксидантного статуса организма определял-
ся активизацией ферментативных факторов защиты.
Концентрация основного антиоксидантного фермен-
та СОД возросла на 32,0 %, (р<0,01), каталазная актив-
ность увеличилась на 22,0 %, (р<0,05), а цирулоплаз-
мина на 50,0 %, (р<0,01), относительно фоновых
показателей.

Активизация ПОЛ тесным образом связана с
клеточным метаболизмом. Усиление анаэробного
звена в реакциях энергетического обмена можно от-
нести к прооксидантному фактору (г=0,58), тогда как
преобладание окислительных процессов, на фоне
экономизации системы кислородного обеспечения
организма, обеспечивает повышение антиоксидант-
ного статуса организма (г=0,62).

Таким образом, респираторная тренировка
является эффективным средством повышения фун-
кциональных резервов системы внешнего дыхания у
детей часто болеющих простудными заболеваниями.
Профилактический эффект дыхательной коррекции
определяется также активизацией антиоксидантной
системы организма и расширением аэробного зве-
на энергообеспечения.

Выводы.
1. Предложенная программа респираторной

тренировки способствует коррекции функциональных
резервов системы внешнего дыхания детей дошколь-
ного возраста. Оздоровительно-профилактический эф-
фект проявляется ростом показателей мощности в
среднем на 60,0% (р<0,01) и эффективности на 80,0 %
(р<0,01) вентиляторной и газообменной функций.

2. Курсовое применение дыхательной коррек-
ции оказывает стимулирующее влияние на процес-
сы антиоксидантной защиты организма, ликвидируя
дисбаланс с системе ПОЛ/АОС. На фоне купирова-
ния процессов перекисного окисления липидов уси-
ливается роль окислительных ферментов в клеточ-
ном метаболизме.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
коррекции функциональных резервов системы внеш-
него дыхания детей дошкольного возраста.
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Аннотация. Предложена новая концепция разработки и при-
менения в практике спорта внетренировочных средств вос-
становления и стимулирования работоспособности, направ-
ленных на развитие функциональных возможностей  и
реализацию потенциала спортсменов в условиях напряжен-
ной тренировочной и соревновательной деятельности
Ключевые слова: квалифицированные спортсмены, внетре-
нировочные средства, восстановление, мобилизация, реали-
зация потенциала
Анотація. Виноградов В. Сучасна концепція застосування
позатренувальних засобів для реалізації потенціалу спеціаль-
ної працездатності в тренувальній та змагальній діяльності
кваліфікованих спортсменів. Запропонована нова концепція
розробки і застосування в практиці спорту позатренуваль-
них засобів відновлення та стимулювання працездатності,
спрямованих на розвиток функціональних можливостей і
реалізацію потенціалу спортсменів  в умовах напруженої
тренувальної і змагальної діяльності
Ключові слова: кваліфіковані спортсмени, позатренувальні
засоби, відновлення, мобілізація, реалізація потенціалу
Annotation. Vinogradov V. The modern conception of usage
the extra - training means for realization  of working capacity,
potential activity in training and competition activity of qualify
athletes. The new conception of development and application
of extra training means for renewal and stimulation of working
capacity in sport practice is offered, functional possibilities
directed on development and realization of athletes’ potential
in conditions of intensive training and competition activity.
Keywords: qualify athletes, extra training means, renewal,
mobilization, potential realization.

Введение.
Возрастающая напряженность современной

спортивной тренировки определяет необходимость
поиска и совершенствования способов реализации
резервных возможностей организма и технологии
подготовки спортсменов высокой квалификации (1,
23, 28). Важным является разработка и целевое ис-
пользование внетренировочных средств в системе
подготовки квалифицированных спортсменов. Эта
сторона подготовки является значимым разделом
общей теории и практики спорта (10, 26).

Общепризнанно, что наибольшие возможнос-
ти реализации резервов организма для повышения
специальной работоспособности заключаются в со-
вершенствовании средств и методов тренировки,
режимов работы и восстановления, рациональных
сочетаний тренировочных нагрузок различной на-
правленности (25). Для повышения эффективности
направленных тренировочных воздействий на орга-
низм широко используются такие неспецифические
вспомогательные средства, которые ускоряют вос-
становительные процессы, готовят спортсмена к
предстоящим нагрузкам. Речь идет о применении
дополнительных к физическим нагрузкам средств

коррекции функционального состояния спортсмена.
Имеется очень большое число  научно-прикладных
работ, которые показывают общий положительный
эффект применения для этой цели массажа, тепло-
вых воздействий и гидропроцедур, средств рефлек-
со- и физиотерапии, растирок, психорегулирующих
воздействий, специальных пищевых добавок для ус-
корения пластических процессов (2, 15, 24, 27, 30).
Они обобщены в ряде работ последнего времени. К
ним относят педагогические (20, 26), психологичес-
кие (27), медико-биологические средства (13, 16, 29).

Содержание этих средств формируется на ос-
новании изучения специфичности протекания про-
цессов утомления, восстановления, предстартового и
других состояний. Целевая установка таких воздей-
ствий заключается в создании предпосылок для вос-
становления способности к максимальной (или опти-
мальной) реализации имеющегося у спортсмена
двигательного и энергетического потенциала. Это со-
здает предпосылки повышения тренировочного эф-
фекта нагрузок и эффективной реализации потенциа-
ла спортсмена в соревновательной деятельности.

 Вместе с тем, анализ показывает недостаточ-
ную избирательность применения таких средств, не
учитывается специфичность утомления и индивиду-
альные особенности спортсменов. Данные специаль-
ной литературы свидетельствуют, что подавляющая
часть указанных средств ориентирована на восста-
новление  функционального состояния и метаболи-
ческого потенциала работающих мышц, а также пе-
риферических звеньев двигательной системы в целом
(6, 17, 29). В то же время обнаруживается явный не-
достаток внимания к разработке специальных средств
восстановления способности адекватно реагировать
на повторяющиеся нагрузки, то есть направленной
коррекции реактивных свойств ведущих для вида де-
ятельности систем организма.

Концепция совершенствования тренировочно-
го процесса, основанная на оптимизации условий
проявления физиологической реактивности организ-
ма получила развитие в системе воспитания специ-
альной выносливости и обоснования нового класса
средств реализационного типа в процессе подготовки
квалифицированных спортсменов (9, 19, 32). Важной
составляющей этой концепции явилось обоснование
возможности использования специально направлен-
ных внетренировочных и тренировочных средств для
дополнительной стимуляции восстановления снижен-
ной под влиянием утомления чувствительности реак-
ций ведущих для вида деятельности систем. Примене-
ние таких средств позволило сформировать и
поддержать условия для эффективной регуляции фун-
кций той или другой (ведущей для вида спорта) функ-
циональной системы организма (4, 33, 35).

Основываясь на ключевых положениях теории
адаптации организма спортсменов к физическим
нагрузкам (25), концепции оптимизации условий
физиологической реактивности организма и имею-
щегося практического опыта реализации этой кон-
цепции в системе спортивной подготовки (22), мож-
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но говорить о ведущих направлениях целевого ис-
пользования внетренировочных средств. В общем
виде они могут быть направлены на оптимальную
мобилизацию функций организма спортсменов пе-
ред стартом и стимулирование восстановительных
процессов в определенный период восстановления
после тренировочных занятий с большими физичес-
кими нагрузками различной направленности. Осу-
ществление этой концепции, учитывая системные
требования теории и методики подготовки спортсме-
нов в олимпийском и профессиональном спорте (26)
позволит достичь большего эффекта воздействия
нагрузки, стимулировать эффект суперкомпенсации
функций организма в период восстановления и тем
самым  подготовить спортсмена к реализации спе-
циального функционального потенциала в условиях
тренировочной и соревновательной деятельности.

Разработка концептуальных положений для
использования специальных средств мобилизацион-
ного типа позволит автору в значительной степени
расширить содержание и возможности целевого
применения внетренировочных средств в практике
подготовки квалифицированных спортсменов в раз-
ных условиях тренировочной и соревновательной
деятельности, в том числе на крупнейших спортив-
ных состязаниях – чемпионатах Европы, Мира и
Олимпийских Играх.

Актуальность темы. В соответствии со сло-
жившимися представлениями наиболее распростра-
ненной целевой установкой использования вспомо-
гательных средств тренировки является мобилизация
функций, коррекция состояний утомления и ускоре-
ние процессов восстановления.

Важность направленной коррекции физиоло-
гической реактивности заключается в том, что утом-
ление снижает, прежде всего, способность к полной
мобилизации возможностей спортсмена, то есть,
способность быстро, адекватно, в полной мере (и
устойчиво) реагировать на физические нагрузки (18,
34). Это ограничивает возможности реализации в
тренировочных и соревновательных условиях име-
ющегося двигательного и энергетического потенци-
ала (7, 14, 21, 36). В связи с этим разработка специаль-
ных средств  стимуляции и восстановления
способности эффективно реагировать на нагрузки,
а также системная интеграция таких средств в систе-
му подготовки квалифицированных спортсменов
приобретает высокую актуальность.

Реализация этих разработок представляется
возможной, если учитывать теорию функциональ-
ных систем Анохина П.К., где ключевым элементом
являются положения о системообразующем факто-
ре, объединяющем исполнительные органы и меха-
низмы регуляции функций человека, когда компонен-
ты различной морфологической и функциональной
принадлежности мобилизуются и вовлекаются в
функциональную систему в меру их содействия по-
лучению запрограммированного результата.

В процессе анализа специальной литературы
и результатов собственных исследований было уста-

новлено, что в основе программы использования
специально направленных внетренировочных
средств может лежать дополнительная стимуляция
восстановления сниженной под влиянием утомления
чувствительности реакций ведущих для вида деятель-
ности систем (3, 4, 5). То есть, необходимы условия
для поддержания эффективной регуляции функций
той или другой системы в условиях тренировочной
и соревновательной деятельности различной направ-
ленности. Это могут быть специальные комплексы
внетренировочных воздействий, которые использу-
ются в видах спорта с циклической структурой дви-
жения, где требуется  проявление высокого уровня
специальной выносливости, основанное на соответ-
ствующей подготовке кардиореспираторной систе-
мы (КРС). Также это могут быть комплексы специа-
лизированных воздействий, ориентированные на
применение в видах спорта с высоким уровнем тре-
бований к проявлению скоростно-силовых, коорди-
национных и других способностей спортсменов.

В каждом случае важным компонентом спе-
цифичности утомления при напряженных трениро-
вочных нагрузках является снижение уровня специ-
альной работоспособности спортсменов  и
чувствительности реакций организма. Это в значи-
тельной степени определяет характер изменений
структуры физиологической реактивности организ-
ма на нагрузки, а именно: снижение скорости раз-
вертывания, пика, устойчивости высоких уровней
реакций организма и их соотношение с энергетичес-
ким запросом на работу (33). В связи с этим, новые
подходы к разработке специальных внетренировоч-
ных средств могут основываться на анализе диффе-
ренциации изменений под влиянием утомления фи-
зиологической реактивности организма на сдвиги
дыхательного гомеостазиса и связанных с этим из-
менений кинетики реакций на физические нагрузки
применительно к различным состояниям спортсме-
на и структурным единицам тренировочного про-
цесса (4). Такого рода изменения в организме при
утомлении легли в основу определения предпосылок
для более эффективного использования внетрениро-
вочных воздействий в системе подготовки квалифи-
цированных спортсменов, определения принципов
рационального сочетания внетренировочных и тре-
нировочных средств. Применение таких средств пред-
полагает возможность реализации потенциала специ-
альной работоспособности квалифицированных
спортсменов в специфических условиях тренировоч-
ной и соревновательной деятельности. В соответствии
с этим сформулирована цель работы.

Проведенные исследования являются частью
научно-исследовательской работы, проводимой со-
гласно темы сводного плана НИР в области физичес-
кой культуры и спорта на 2006-2010 г.г. Министерства
по делам семьи, молодежи и спорта. Тема 2.4.12.
«Теоретико-методичні засади застосування позатре-
нувальних засобів для підвищення реалізації потенц-
іалу спеціальної працездатності кваліфікованих спорт-
сменів у тренувальній і змагальній діяльності» и темы
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2.4.3. Ключевым элементом специального анализа
является комплекс внетренировочных воздействий,
разработанный автором на основании ранее прове-
денных исследований (3, 4, 5), личного опыта успеш-
ной апробации воздействий такого рода на крупней-
ших соревнованиях.

Формулирование целей работы.
На основании обобщения теоретических зна-

ний и практического опыта применения средств вос-
становления и стимулирования работоспособности
систематизировать факторы, определяющие эффек-
тивность использования таких средств. Создать пред-
посылки для обоснования научно-методического
подхода  к применению внетренировочных воздей-
ствий для реализации потенциала специальной ра-
ботоспособности квалифицированных спортсменов
в тренировочной и соревновательной деятельности

Методика и организация исследований. Ос-
новные исследования были проведены в течение 1997-
2007 г.г. В этот период был проведен ряд экспери-
ментов в лабораторных условиях,  в процессе
естественной подготовки и соревновательной дея-
тельности спортсменов. Лабораторные исследова-
ния были проведены на базе ГНИИФКС и НИИ НУФ-
ВСУ.  Для оценки реакции организма  на
предложенные воздействия были обследованы вы-
сококвалифицированные спортсмены, представите-
ли академической гребли и скоростно-силовых ви-
дов легкой атлетики. Выбор видов спорта был основан
на различиях направленности тренировочного про-
цесса, ориентированного как на преимущественное
развитие выносливости, так и  скоростно-силовых
качеств. Общее количество спортсменов принимаю-
щих участие в серии экспериментов было более 50,
из них 3 заслуженных мастера спорта, 17 мастеров
спорта международного класса. Результаты исследо-
ваний были успешно апробированы в условиях ряда
международных соревнований, в том числе на чем-
пионатах Мира и Олимпийских играх.

Результаты исследований.
Характеристика реакций организма на внетре-

нировочные воздействия, как фактор целевого при-
менения средств, направленных на реализацию по-
тенциала функциональных возможностей
спортсменов.

Для определения роли внетренировочных воз-
действий направленных на реализацию потенциала
функциональных возможностей спортсменов имеет
значение оценка специфических эффектов примене-
ния мобилизационных средств имеющих различия
по направленности и содержанию упражнений. По-
казатели реакции организма на эти воздействия по-
лучены в разных условиях тренировочной и сорев-
новательной деятельности в видах спорта, имеющих
различия по напряженности соревновательной дея-
тельности и структуре специальной выносливости.

Анализ позволил выделить обобщенные реак-
ции организма на мобилизационные воздействия и
определил различия, типичные для вида спорта или
спортивной дисциплины. Результатом исследований

было и определение типологических групп, где крите-
рием являлся анализ индивидуальных различий реак-
ций организма спортсменов на внетренировочные
воздействия различного содержания и направленнос-
ти. На основании оценки обобщенного для вида
спорта и индивидуального типа реакции организма
на мобилизационные воздействия были определены
возможности применения внетренировочных средств
определенной направленности в  разных условиях
подготовки в зависимости от характера утомления и
планируемого мобилизационного эффекта.

В результате серии экспериментов в видах
спорта, имеющих различия по структуре специаль-
ной выносливости и направленности соревнователь-
ной деятельности показано, что оценка обобщенно-
го типа реакции организма на мобилизационные
воздействия связана с индивидуальным проявлени-
ем физиологической реактивности организма. Изме-
нение физиологической реактивности организма
рассматривается как универсальная реакция организ-
ма на нагрузку, определяющая возможности быстро
и в достаточной степени, реагировать на предложен-
ные стимулы жизнедеятельности организма, в том
числе на физические упражнения (18).

Типологические и индивидуальные различия
реакции организма на мобилизационные воздействия
у спортсменов в разных видах спорта или спортив-
ных дисциплинах, имеют отношение к проявлению
сторон физиологической реактивности организма. В
частности, в исследованиях были проанализирова-
ны способности организма поддерживать чувстви-
тельность реакций КРС к нарастающим гипоксичес-
ким и ацидемическим сдвигам (4). В настоящее время
такой подход успешно разрабатывается и реализует-
ся в процессе направленного совершенствования
тренировочных воздействий. Важным результатом
таких исследований было определение возможности
оптимизации физиологической реактивности в ус-
ловиях нарастающего утомления и разработки мето-
дики коррекции утомления  применением трениро-
вочных средств специальной направленности.
Оптимизация физиологической реактивности воз-
можна в результате формирования условий реали-
зации стимулов реакций – нейрогенного, гипокси-
ческого и ацидемического.

Проведенные исследования показали, что учет
проявлений сторон физиологической реактивности
организма позволит не только увеличить специали-
зированную направленность мобилизационных
средств, но и создаст предпосылки для их эффектив-
ной интеграции в систему внетренировочных и тре-
нировочных воздействий, ориентированных на еди-
ную целевую установку – реализацию
функционального потенциала спортсменов в конк-
ретном  виде спорта (спортивной дисциплине).

Хорошо известно, что основная доля внетре-
нировочных воздействий мобилизационного типа
приходится на средства предстартовой стимуляции
работоспособности. Важным результатом исследо-
ваний, определяющим новые возможности исполь-
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зования внетренировочных воздействий в единой
системе тренировочной и соревновательной деятель-
ности спортсменов были положительные эффекты
применения специального экспериментального ком-
плекса, направленного на увеличение чувствитель-
ности реакций КРС в условиях утомления после боль-
ших тренировочных нагрузок. Анализ  результатов
проводился в скоростно-силовых видах легкой атле-
тики и спортсменов, специализирующихся в видах
спорта, требующих проявления выносливости.  Уве-
личение чувствительности реакции КРС под воздей-
ствием специального экспериментального комплек-
са дали основания для проверки его действия в
условиях тренировочной и соревновательной дея-
тельности. В частности апробированы варианты его
применения для поддержания эффектов предстарто-
вой стимуляции работоспособности в процессе на-
пряженной двигательной деятельности. Был получе-
ны данные, которые позволили говорить об
увеличении работоспособности и достижении более
глубокого специфического эффекта нагрузки прове-
денного занятия (4).

Положительные эффекты применения экспе-
риментального комплекса внетренировочных воз-
действий дали основания для его модификации к раз-
личным  условиям тренировочной и
соревновательной деятельности. Внесенные измене-
ния учитывали характер двигательной детальности
спортсменов и позволили увеличить специализиро-
ванную направленность воздействий в зависимости
от задач. Для этого были проверены эффекты специ-
альных воздействий для предстартовой стимуляции
работоспособности и для коррекции утомления в
процессе нагрузки и после нее. Были показаны сти-
мулирующие эффекты применения специальных
комплексов мобилизационных воздействий для
спортсменов в видах спорта имеющих различия по
длительности и интенсивности соревновательной
деятельности. Мобилизационные эффекты предстар-
товой стимуляции организма или коррекции утом-
ления спортсменов в разных видах спорта могут быть
связаны с применением как разнообразных видов,
так и однотипных внетренировочных средств, имею-
щих различия по длительности и интенсивности воз-
действия, точности активации определенных мышеч-
ных групп, органов и функций человека. Например,
изменение длительности и интенсивности дыхатель-
ных упражнений с сопротивлением вдоху влияет на
мобилизационные эффекты нагрузок аэробной или
анаэробной направленности (3).

В меньшей степени имеют отличия внетрени-
ровочных средств, направленных на стимулирование
работоспособности в условиях нарастающего утом-
ления (5). Тесная взаимосвязь между нарастанием
утомления и снижением физиологической реактив-
ности организма в процессе напряженной двигатель-
ной деятельности, предполагает применение специ-
ализированных воздействий, позволяющих увеличить
или поддерживать чувствительность реакций орга-
низма, влияющих на работоспособность спортсме-

нов. Необходимость точного воздействия на опреде-
ленные стороны физиологической реактивности
организма требует использования специализирован-
ных средств, имеющих направленное действие на
нейрогенный, гипоксический или ацидемический
стимулы реакций. Это позволит преодолеть явления
торможения ЦНС и увеличить устойчивость физио-
логических механизмов работоспособности спорт-
сменов (33, 34, 35). Реализация такого подхода пред-
полагает строгий учет реакций организма на
конкретные воздействия, что в некоторой степени
ограничивает широкое использование известного в
практике арсенала внетренировочных средств. Это
предполагает не только формирование условий для
проявления реакций организма на предложенные
воздействия, но и учет индивидуальных особеннос-
тей спортсменов. Этот фактор представляется важ-
ным в силу того, что именно он определяет парамет-
ры специализированных внетренировочных
воздействий. На основании индивидуальных типов
реакции организма спортсменов могут быть внесе-
ны коррекции по длительности и интенсивности при-
менения внетренировочных средств.

Ключевым фактором, определяющим  инди-
видуальный выбор специализированных внетрени-
ровочных воздействий является оптимизация усло-
вий реализации физиологических стимулов реакций
организма – нейрогенного, ацидемического, гипок-
сического, которые определяют возможности коррек-
ции ключевых сторон специальной выносливости
спортсменов - мощности, кинетики, устойчивости
реакций, и как следствие увеличивают эффективность
функционального обеспечения тренировочного за-
нятия (3, 4, 5, 9).

Из вышесказанного понятно, что рациональ-
ное применение внетренировочных воздействий раз-
личной направленности может решать не только ча-
стные задачи восстановления или стимулирования
работоспособности, но и в значительной степени
влиять на кумулятивный эффект нагрузки трениро-
вочного и восстановительного занятия для усиления
специфического тренировочного эффекта. При этом
можно повысить не только интенсивность выполне-
ния нагрузки, специфические эффекты одного тре-
нировочного занятия, но и тренировочного цикла,
что, как следствие,  увеличит эффективность трени-
ровочного процесса в целом.

Содержание экспериментальных внетрениро-
вочных средств направленных на реализацию по-
тенциала функциональных возможностей квалифи-
цированных спортсменов в тренировочном процессе.

Хорошо известно, что в системе подготовки
квалифицированных спортсменов используется
большое количество видов внетренировочных воз-
действий. Их применение сформировано на общих
методических принципах. На их основе разработаны
частные методики воздействий, применяющиеся в
спорте. К первому виду относят различные приемы
массажа, физиотерапевтических процедур и т.п., ко
второму - самые разнообразные методики и част-
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ные методы воздействий, основанные на знании те-
рапевтических процедур имеющих как многовеко-
вую практику, так и  применяющие современные
достижения науки. Эффективность применения час-
тных методик, как правило, зависит от квалификации
манипулятора и индивидуального реагирования
спортсмена (16).

В процессе специального анализа акценты
были сделаны на проверке эффектов использования
трех групп внетренировочных средств – специаль-
ных массажных манипуляций, специальных упраж-
нений с партнером и дыхательных упражнений с со-
противлением вдоху. Выбор указанных средств
основан, прежде всего, на их доступности и универ-
сальности. Значение для формирования направлен-
ности внетренировочных средств имели возможно-
сти манипулятора  изменить длительность и
интенсивность воздействий, их комбинаций в зави-
симости от условий тренировочной или соревнова-
тельной деятельности, Так было показано, что режи-
мы дыхательных упражнений с сопротивлением
вдоху, имеющие различия по длительности воздей-
ствия могут оказывать дифференцированное влия-
ние на аэробную или анаэробную функцию орга-
низма (11).

В процессе исследований были апробирова-
ны более десяти вариантов дифференцированного и
комплексного применения внетренировочных воз-
действий в зависимости от направленности трениро-
вочной или соревновательной деятельности.

При относительной ясности содержания вне-
тренировочных средств, направленных на предстар-
товую стимуляцию работоспособности (3) или кор-
рекцию утомления в процессе развития специальной
выносливости или соревновательной деятельности
(12) существенный интерес представляют возможно-
сти применения комбинаций этих средств в циклах
подготовки с целью стимулирования работоспособ-
ности, ее поддержания в условиях напряженной дви-
гательной деятельности и коррекции утомления пос-
ле занятий с большими тренировочными нагрузками.
Проведенные исследования позволяют говорить, что
использование принципа комплексного применения
внетренировочных и тренировочных средств в тре-
нировочных или соревновательных циклах в макси-
мальной степени увеличивают реализационные воз-
можности спортсменов (2, 6, 31).

Обоснование методического подхода, при ко-
тором применяются внетренировочные мобилиза-
ционные комплексы, имеющие различия по виду
упражнения и его направленности является важным
условием определения содержания внетренировоч-
ных воздействий и формирования специализирован-
ной направленности таких воздействий. Показано, что
комплексное применения узконаправленных внетре-
нировочных средств может изменить общую направ-
ленность комплекса таких воздействий. Например,
комплексное применение массажных манипуляций
и специальных интенсивных упражнений с партне-
ром может изменить специфический эффект воздей-

ствия первой и второй методики. При выраженном
восстановительном эффекте массажных манипуля-
ций и установленном мобилизационном эффекте
специальных парных упражнений (4), их комбинация
позволяет стимулировать специфические мобилиза-
ционные возможности организма в условиях утом-
ления, определяющие как скорость восстановитель-
ных процессов в организме, так и формирование
специального реализационного потенциала спорт-
сменов применительно к предстоящей тренировоч-
ной или соревновательной деятельности. О достиже-
нии такого эффекта говорят результаты серии
экспериментов, в которых показан эффект увеличе-
ния чувствительности реакций кардиореспиратор-
ной системы (КРС) организма спортсмена в услови-
ях утомления под воздействием специальных
внетренировочных комплексов (5). Обоснование это-
го подхода позволяет расширить представления  о
возможностях целевого использования внетрениро-
вочных средств, направленных на реализацию функ-
ционального потенциала в экстремальных условиях
серии тренировочных занятий с большим нагрузка-
ми, в процессе самого тренировочного занятия с
большой нагрузкой, в серии ответственных стартов в
течение сжатого соревновательного цикла, например
в легкоатлетическом многоборье или современном
пятиборье, когда в течение дня спортсмены участву-
ют в нескольких соревновательных дисциплинах (16).

Рационально подобранные комбинации видов
внетренировочных воздействий могут увеличить спе-
циализированные эффекты серии тренировочных
занятий. Эти комбинации могут состоять из различ-
ных видов  внетренировочных средств. Кумулятив-
ный эффект применения различных по содержанию
и направленности внетренировочных средств может
увеличить глубину воздействия нагрузки в серии тре-
нировочных занятий различной направленности и,
как следствие, стимулировать более высокий специ-
фический тренировочный эффект. Это связано с уве-
личением глубины воздействия нагрузки и достиже-
ния более высокого тренировочного эффекта
первого тренировочного занятия. Хорошо известно,
что достижение высокого эффекта сверхвосстанов-
ления после первого тренировочного занятия позво-
ляет сформировать существенные предпосылки  для
достижения более высокого уровня мобилизацион-
ной готовности и последующей реализации  функ-
ционального потенциала на следующем тренировоч-
ном занятии. Очевидно,  это позволит достичь более
высокого кумулятивного эффекта серии тренировоч-
ных занятий. В этой связи интерес представляет воз-
можности использования специальных комплексов
предстартовой стимуляции спортсменов перед тре-
нировочным занятием с большой нагрузкой и спе-
циально восстановительного комплекса выполнен-
ного в период подготовки к  следующему занятию с
большой нагрузкой. Различия комбинаций внетре-
нировочных средств в серии занятий с большими
нагрузками, изменение содержания одного из спе-
циализированных методов стимулирования работос-
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пособности могут изменить направленность трени-
ровочного процесса. Например, было показано, что
применение специального комплекса предстартовой
стимуляции работоспособности с применением пар-
ных упражнений увеличивают мобилизационный
эффект в серии тренировочных занятий анаэробной
направленности, а применение специальных упраж-
нений с сопротивлением вдоху увеличивают эффек-
тивность тренировки при развитии аэробных воз-
можностей спортсменов . Экспериментальные
данные получили подтверждение в естественных ус-
ловиях тренировочного процесса. В результате при-
менения специализированных воздействий был уве-
личен тренировочный эффект серии занятий,
направленных на развитие специальной выносливо-
сти спортсменов в академической гребле. Получен-
ные эффекты применения внетренировочных
средств мобилизационной направленности в этом
виде спорта являются важным результатом для обо-
снования обобщенного подхода к использованию
таких воздействий в видах спорта, связанных с прояв-
лением выносливости. При этом учитывалось, что
развитие специальной выносливости в академичес-
кой гребле носит напряженный характер и предпо-
лагает направленное стимулирование аэробной и
анаэробной функции.

Необходимо подчеркнуть, что выбор специа-
лизированных внетренировочных воздействий реа-
лизации потенциала функциональных возможностей
квалифицированных спортсменов может быть рас-
ширен, в том числе за счет применения целого ряда
нетрадиционных для спортивной деятельности мето-
дик. Это направление исследований представляется
важным с точки зрения расширения арсенала моби-
лизационных воздействий для увеличения действия
стимулирующего внетренировочного фактора, в ус-
ловиях адаптации и снижения стимулирующего дей-
ствия основных средств мобилизационного типа.

Целевое использования внетренировочных
средств реализации потенциала специальной рабо-
тоспособности в различные периоды восстановле-
ния в системе подготовки квалифицированных
спортсменов.

В результате научного анализа и практическо-
го исследования были определены специфические
отличия внетренировочных средств направленных на
повышение реализации потенциала специальной
работоспособности. На основании такого анализа эти
средства были выделены в самостоятельную группу
средств подготовки, которые влияют на эффектив-
ность тренировочной и результативность соревно-
вательной деятельности. В данной работе система
средств, направленных на повышение реализации
потенциала специальной работоспособности квали-
фицированных спортсменов рассматривается как
самостоятельная и одновременно интегрированная
в общую систему спортивной подготовки система
специализированных воздействий. Ее интеграция
основана на определении ряда факторов, которые
обеспечивают увеличение целевой направленности

тренировочного процесса и глубины воздействия
тренировочной и соревновательной нагрузки, что
собственно формирует ее реализационный эффект
и, как следствие, увеличивает эффективность систе-
мы спортивной подготовки в целом. К ним относят:
- обоснование специальных подходов к разработке
и применению в системе подготовки квалифици-
рованных спортсменов внетренировочных средств,
основанных на изучении обобщенных, типологи-
ческих и индивидуальных реакций организма. Фор-
мирование на этой основе  целевой направленнос-
ти внетренировочных средств  реализации
потенциала специальной работоспособности;

- определение возможностей системного комплек-
сного применения внетренировочных воздействий,
направленных  на мобилизацию функций и
коррекцию утомления в цикле тренировочной или
соревновательной деятельности для увеличения
глубины воздействия нагрузки и достижения бо-
лее высокого тренировочного эффекта

- обоснование методического подхода, определяю-
щего эффективную  интеграцию внетренировоч-
ных средств в систему подготовки спортсменов как
ключевого фактора, определяющего повышение
реализационного потенциала спортсменов. Реали-
зация такого подхода основана на определении еди-
ной целевой направленности внетренировочных и
тренировочных средств в серии тренировочных
занятий и других циклах подготовки.

В этой связи были выделены группы внетре-
нировочных средств реализации потенциала специ-
альной работоспособности, которые могут быть ис-
пользованы в едином комплексе  в разных условиях
подготовки спортсменов.

Внетренировочные средства, направлен-
ные на предстартовую стимуляцию работоспо-
собности спортсменов

Общая характеристика этих средств хорошо
известна в системе подготовки спортсменов. Вместе
с тем показано, что эти средства могут иметь выра-
женную направленность на мобилизацию тех функ-
ций организма, которые обеспечивают эффектив-
ность тренировочной или соревновательной
деятельности. Проведенные исследования показали
различия содержания и специфичность реакций орга-
низма на воздействия, направленные на стимулиро-
вание мобилизации аэробной и анаэробной функ-
ций, для сложнокоординационных видов спорта и
координационных возможностей организма.

Внетренировочные средства, направлен-
ные на ускорение процессов восстановления

Совершенствование таких средств основано на
определение значения проявления физиологической
реактивности организма как ключевого фактора фор-
мирования оптимальной реакции организма на пред-
ложенные воздействия и ускорения за счет этого про-
цессов восстановления. Проведенные исследования
показали новые возможности оптимизации физио-
логической реактивности организма в условиях утом-
ления после тренировочных занятий с большой на-
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грузкой или напряженной  соревновательной деятель-
ности.  Анализ результатов и учет динамики восста-
новительного процесса позволил выделить подгруп-
пы специализированных внетренировочных средств,
которые могут быть использованы. Различия направ-
ленности специальных внетренировочных воздей-
ствий основано на дифференцированном проявле-
нии сторон физиологической реактивности,
позволяющей направленно стимулировать функции
организма в разные периоды восстановления, с уче-
том специализированной направленности трениро-
вочного процесса. Во-первых, это средства, кото-
рые позволяют ускорить процессы восстановления
в начальный период последействия больших физи-
ческих нагрузок. Во-вторых, это средства, которые
позволяют ускорить процессы восстановления в их
заключительной стадии, когда необходимо увели-
чить эффект сверхвосстановления и сформировать
предпосылки для мобилизации функций организма
перед предстоящей напряженной тренировочной
или соревновательной деятельностью.

 Средства коррекции утомления, нараста-
ющего в процессе тренировочной и соревнова-
тельной деятельности

Эта группа средств представляет существен-
ный интерес для практики. В мире существует значи-
тельное количество методических подходов, направ-
ленных на  решение проблемы поддержания
устойчивой работоспособности в условиях напря-
женной двигательной деятельности в спорте. Боль-
шинство из них основано на применении фармако-
логических средств или изменении параметров
нагрузки, как правило, связанных со снижением ее
интенсивности. Применение в этот период внетре-
нировочных воздействий носит локальный характер
и основано на использовании терапевтических или
мануальных процедур общей направленности, в боль-
шей степени связанных с преодолением утомления.
Поиск дополнительных возможностей мобилизации
функций с целью реализации функциональных ре-
зервов организма в процессе напряженной трени-
ровочной или соревновательной проводится спон-
танно и основан, как правило, на интуиции и опыте
специалиста. Такой способ применения стимулиру-
ющих воздействий при определенных частных успе-
хах не имеет широкого положительного переноса в
практике и не формирует специализированного ме-
тодического подхода к системному использованию
таких средств. Данные, представленные в работе,
позволили подойти к решению этой проблемы. По-
казано, что формирование методического подхода к
разработке и применению внетренировочных
средств мобилизационной направленности в процес-
се тренировочной или соревновательной деятельно-
сти может быть основано на учете сторон физиоло-
гической реактивности организма, в частности
оптимизации условий проявления стимулов реакций
– нейрогенного, гипоксического, ацидемического;
координационной структуры, интенсивности сорев-
новательного упражнения количества и длительнос-

ти интервалов отдыха. Наиболее результативным вне-
дрение таких средств было в тренировочный процесс
и соревновательную деятельность легкоатлетов - мно-
гоборцев. В определенных условиях проведения со-
ревнований этот подход может быть реализован в
других видах спорта, где характерным является про-
ведение серии стартов в течение одного дня, нали-
чие пауз отдыха между подходами, таймами и др.

Средства коррекции утомления и ускоре-
ния процессов восстановления в серии занятий с
большими нагрузками

Эта группа средств является наиболее востре-
бованной непосредственно в тренировочном про-
цессе. Она предполагает системное и комплексное
использование внетренировочных воздействий, на-
правленных на ускорение процессов восстановления
и стимулирование работоспособности в условиях
серии занятий с большой нагрузкой. В этом случае
увеличение специального функционального потен-
циала и формирование условий для его реализация
связано с кумулятивным эффектом внетренировоч-
ных и тренировочных воздействий, представленных
как единый процесс. Эффект воздействий основан
на моделировании условий, при которых под воздей-
ствием специальных внетренировочных средств до-
стигается более глубокий специфический эффект
тренировочной нагрузки. Достигнутый при этом
более высокий уровень суперкомпенсации функций
создает предпосылки для увеличения степени готов-
ности спортсменов к следующему тренировочному
занятию с большой нагрузкой и повышению его ре-
ализационной направленности.

Важно отметить, что указанные внетрениро-
вочные средства применяются в разных условиях
тренировочного процесса и поэтому могут быть са-
мостоятельно интегрированы в подготовку спорт-
сменов. Учитывая, что подготовка спортсменов но-
сит системный характер, очевидно, применение
внетренировочных средств должно быть основано
на строгой увязке с факторами, определяющими си-
стему подготовки спортсменов высокого класса, что,
собственно и предполагает формирование систем-
ного подхода к использованию их в тренировочном
процессе. Есть все основания говорить, что это по-
зволит в должной степени реализовать возможности
внетренировочных воздействий, как значимых, для
увеличения эффективности подготовки и результа-
тивности соревновательной деятельности. Это пол-
ностью отвечает современной концепции совершен-
ствования системы подготовки, где решающее
значение отводится совершенствованию внетрени-
ровочных и внесоревновательных факторов и их ин-
теграцию в тренировочный процесс спортсменов
высокого класса (25).

Выводы:
1.Обобщен научно-исследовательский опыт, связан-
ный с совершенствованием специальной функци-
ональной подготовки в спорте, разработкой и при-
менением специализированных внетренировочных
воздействий с учетом направленности тренировоч-
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ного процесса на этапе максимальной реализации
индивидуальных возможностей спортсменов. Ре-
зультаты полученных исследований позволили усо-
вершенствовать систему подготовки в спорте выс-
ших достижений.

2.Определены и интегрированы в единую систему
подготовки спортсменов факторы совершенство-
вания комплексного управления процессами утом-
ления и восстановления при интенсивной трени-
ровочной и соревновательной деятельности
различной направленности. Ключевым элементом
этой системы является определение критериев эф-
фективного взаимодействия внетренировочных и
тренировочных средств и формирование единой
целевой направленности их применения в системе
подготовки  квалифицированных спортсменов.

3. Разработаны и апробированы в практике специа-
лизированные внетренировочных комплексы, име-
ющие целевую направленность на реализацию по-
тенциала  специальной работоспособности
спортсменов за счет направленного воздействия
на специфические проявления специальной вынос-
ливости, выраженные в способности спортсменов
к высокой мобилизации функций и способности
организма противостоять утомлению в экстре-
мальных условиях соревновательной деятельнос-
ти. Установлены обобщенные для вида спорта и
индивидуальные проявления специальной вынос-
ливости под воздействием специализированных
внетренировочных комплексов различной направ-
ленности.

4.Показано, что изменения реакций организма, под
влиянием утомления, вызванного большими тре-
нировочными нагрузками различного типа, состав-
ляют содержательную основу  целевых установок
для формирования специализированной направ-
ленности и комплексного использования внетре-
нировочных и тренировочных средств в трениро-
вочных циклах подготовки квалифицированных
спортсменов.

5. Разработан новый класс внетренировочных средств
реализационного характера. На основании комп-
лексного применения тренировочных и внетрени-
ровочных средств реализационного характера
предложена система использования средств совер-
шенствования специальной выносливости на ос-
нове целенаправленного совершенствования клю-
чевых компонентов  функциональной
подготовленности, которые определяют специаль-
ную работоспособность квалифицированных
спортсменов.

6.Получили дальнейшее развитие теоретические
предпосылки, способы дифференциации и интег-
рации внетренировочных средств  в подготовку ква-
лифицированных спортсменов для улучшения це-
левой направленности тренировочного процесса
с целью повышения эффективности тренировоч-
ных нагрузок и соревновательной деятельности.
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ТРЕНАЖЕР “КАЖАН” – ЗАСІБ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СИЛОВОЇ
ВИТРИВАЛОСТІ СТУДЕНТІВ
Вихляєв Ю.М., Хіміч І.Ю.
Національний технічний
університет України  «КПІ»

Анотація. Нами розроблений спеціалізований ізокінетичний
пристрій-тренажер для силової підготовки студентів, які зай-
маються плаванням. Ізокінетичний тренажер “Кажан” надає
опір виконанню імітуючого гребкового руху впродовж усієї
траєкторії руху за рахунок тертя, тоді як у вправах з блоч-
ними тренажерами існує негативний ефект інерції, коли най-
більше зусилля спортсмен створює на початку руху і, част-
ково,  у його кінці, а середня  частина траєкторії гребка
виконується за інерцією. Проведені експериментальні дослі-
дження показали ефективність тренажера як для підвищення
силової витривалості, так і для навчання техніки плавання
спортсменів-початківців.
Ключові слова: ізокінетичний тренажер, силова витривалість,
ефективність навчання, плавання.
Аннотация. Вихляев Ю.Н., Химич И.Ю. Тренажер “Кажан”
– средство для повышения силовой выносливости студентов.
Нами разработан специализированный изокинетический тре-
нажер для силовой подготовки студентов, которые занима-
ются плаванием. Изокинетический тренажер “Кажан” созда-
ет сопротивление выполнению имитирующего гребкового
движения на протяжении всей траектории движения за счет
трения, тогда как в упражнениях с блочными тренажерами
существует отрицательный эффект инерции, когда наиболь-
шее усилие спортсмен создает в начале движения и, частич-
но, в его конце, а средняя часть траектории гребка выполня-
ется по инерции. Проведенные экспериментальные
исследования показали эффективность тренажера, как для
повышения силовой выносливости, так и для обучения тех-
ники плавания начинающих спортсменов.
Ключевые слова: изокинетический тренажер, силовая вынос-
ливость, эффективность обучения, плавание.
Annotation.  Vykhliaiev J.M., Khimich I.J. The simulator
“Kagan” is the means to increase power endurance of students.
Simulator  “Kagan” – means for increase of power endurance of
students. We created a special simulator for preparation of
students, which are engaged in swimming. Izokinetic simulator
makes resistance for execution of imitation rowing motion at all
trajectory motion at the expense friction, then while in exercises
with blocks simulator’s (izotonic simulator’s), exist negative effect
of inertia, when sportsman execute maximum effort in start of
motion and partly, in finish of motion, but middle partly of
rowing motion execute by inertia. Experimental researches have
shown efficiency of a simulator both for increase of power
endurance and of the sportsmen’s who are starting their career.
Key words: izokinetic simulator, power endurance, learning
efficiency, swimming.

Вступ.
Силові можливості відіграють важливу роль у

підвищенні працездатності та фізичного стану сту-
дентів. Для розвитку силових можливостей викорис-
товуються спеціальні  тренажерні пристрої, конструк-
тивні  властивості яких не завжди відповідають
поставленим завданням [1, 2, 3].  Наприклад, в на-
вчальному процесі з фізичного виховання (відділен-
ня  плавання) на заняттях зі студентами виконуються
вправи на тренажерах, які за своїми характеристика-
ми силових режимів не співпадають з особливостя-
ми гребкового руху плавця, а саме, з підвищенням
опору   у середній і кінцевій частині. Відомо, що у
вправах на блочних тренажерах, чи зі штангою, існує
негативний ефект інерції, коли найбільше зусилля
спортсмен створює на початку руху і, частково, в
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його кінці, а середню частину траєкторії гребка
кінцівки “проходять” за інерцією [4, 5].

Таким чином, тренажери та пристосування
для навчально-тренувального процесу студентів, які
використовуються, не завжди можуть забезпечити
якісне  виконання спеціалізованих фізичних вправ, що
спонукає нас до розробки і пошуку нових пристроїв,
які б забезпечили ефективність навчання та підвищен-
ня спеціалізованих силових можливостей.

Робота виконана згідно плану НДР Національ-
ного Технічного університету України “КПІ”.

Формулювання цілей роботи.
Розробити спеціалізований тренажерний

пристрій та методику його застосування на заняттях
фізичного виховання в навчальному відділенні “пла-
вання” з метою підвищення ефективності навчання
та розвитку спеціалізованих силових можливостей.

Результати досліджень.
Для підвищення спеціалізованих силових яко-

стей студентів ми розробили тренажер “Кажан”.
Сутність тренажера  пояснюється рис.1, де на  фіг.1
зображений  пристрій, загальний вигляд; на фіг. 2  –
засіб гальмування; на фіг. 3 – теж саме, вид збоку; на
фіг. 4 – основна А і додаткова (пристібна) Б гнучкі
тяги; на фіг.5 – схема використання пристібної тяги
при брасі і батерфляї; на фіг. 6 – схема намотування
гнучких тяг; на фіг. 7 –  ступиця котушки з фіксую-
чим штифтом і вузлом кріплення джгута-амортиза-
тора гнучкої тяги, вид збоку; на фіг. 8 – основа засо-
бу гальмування; на фіг. 9, 10 – графіки зміни
навантаження під час виконання вправ.

Пристрій містить засіб підвісу з гакоподібним
зачепом 1, який можна зафіксувати на гімнастичній
стінці (поперечині, ручці дверей і т. ін.). Зачіп викона-
ний монолітно з гальмовою пластиною (язиком) 2,
що складає основу засобу гальмування і прикладен-
ня зусиль рук. У гальмовій пластині є отвір 3, у якому
поміщена вісь 4 гальма.

На вісі посаджені і фіксовані з можливістю
переміщення по вісі дві котушки 5 зі ступицями 6, у
кожній з яких є три отвори: подовжній (7) для вісі галь-
ма і два поперекових – один (8) для кріплення гнучкої
тяги  й  другий (9)   для   фіксуючого штифта 10.
Отвори  11 в вісі виконані повздовжніми – у вигляді
вирізів – для забезпечення переміщення котушок
вздовж вісі. З однієї сторони вісі є шляпка  12 для
упора щічки котушки, а з іншої сторони на вісь одяг-
нута котушка, гальмова пластина, ще котушка, шай-
ба 13, пружина 14 у зазначеній послідовності і на кінці
нагвинчена регулювальна гайка 15. Засіб прикладан-
ня зусиль плавця містить дві гнучкі тяги А, кожна з
яких має жорстку ділянку 16 і джгут-амортизатор 17,
зчленовані один з одним. Один кінець гнучкої тяги
(джгут-амортизатор),  просунутий в отвір ступиці
котушки і закріплений, наприклад, стовщенням (вуз-
лом) 18, а другий (жорсткий), одягнений у кулясту
рукоятку 19 і також закріплений в ній, наприклад, вуз-
лом. Крім того, є додаткові (пристібні) тяги Б, кожна з
двома рукоятками, закріпленими на кінцях, і карабі-
ном 20, закріпленим на середині. Тяги А намотані на
котушки у взаємо-протилежних напрямках (фіг. 6), а
пристібні тяги Б прикріплюються карабінами до тяг
А так, як показано на фіг. 5.

Пристрій використовують у такий спосіб. Га-
коподібним захопленням 1 пристрій підвішують на
поперечці гімнастичної  стінки або на іншій опорі.
Плавець бере в руки рукоятку 19 і імітує плавальні
гребкові рухи, поперемінно підтягуючи тяги А то од-
нією, то другою рукою. При цьому натягується і змо-
тується зі ступиці 6 одна тяга, а друга в цей час попус-
кається. Активна рука напружується, виконуючи
гребок, а пасивна розслаблюється, виконуючи холос-
тий пронос, і відбувається  намотування  на другу ко-
тушку 5, а потім навпаки. Котушки обертаються при
цьому спочатку в одному напрямку, а потім у проти-
лежному. Гальмування долаючої тяги, забезпечуєть-
ся за рахунок того, що обидві котушки своїми щоками
притиснуті пружиною 14 до гальмової пластини 2.
Таким чином, обертання котушки  гальмується  за
рахунок тертя  щічок о поверхню гальмової пластини.
Динаміка гальмового зусилля при цьому забезпечуєть-
ся тим, що змінюється радіус  кола, з якого змотується
тяга. Так, у вихідному положенні, коли тяга цілком на-
мотана на ступицю котушки, радіус змотування найб-
ільший, тому протяжка цієї тяги здійснюється легко.
Але потім цей радіус  (по мірі  убування кілець намо-
таної тяги) зменшується і при тій же силі гальмування
щічок зусилля протяжки зростає, досягаючи макси-
муму. Далі при сході останнього кільця жорсткої час-
тини 16 тяги з ступиці тяга прослизає, тому що почи-
нає змотуватися з котушки джгут-амортизатор 17, який
має властивість розтягуватися. Отже, після максиму-
му зусилля настає його спад  – так  званий зрив, що
звичайно модулюється наприкінці гребка при виносі
руки з води. При змотуванні однієї тяги інша  намо-
тується  на ступицю другої котушки.

І ця тяга готується до наступного гребка. Ана-
логічним чином при наступному гребку працює і ця
намотана тяга, тоді як  інша тяга, що здійснює холос-
тий  хід намотується і займає вихідне положення.  Так
здійснюється імітація гребкових рухів при плаванні
способом “кроль”. При брасі чи батерфляї руки ру-
хаються не поперемінно, а одночасно. Тоді до основ-
них тяг прикріплюють додаткові (пристібні) тяги Б, як
показано на фіг.5. При цьому працюють два плавця –
спочатку один  виконує гребок – а  другий в цей  час
попускає тягу, потім, навпаки.  При цьому взаємодія
деталей здійснюється аналогічним чином.

Регулювання здійснюється нагвинчуванням
або згвинчуванням регулювальної гайки 15, що
відповідно підсилює чи  послаблює гальмувальний
ефект пристрою. При цьому динаміка  та ефект зри-
ва зберігається.

Експериментальне дослідження дослідного
взірця розробленого нами тренажера “Кажан” пока-
зало  його високу ефективність, особливо у сполу-
ченні з міоелектростимулюванням.

Експериментальне дослідження тренажера “Ка-
жан” з метою підвищення силових можливостей було
проведено на студентах НТУУ “КПІ”, які навчались на
навчальному відділенні плавання кафедри фізичного
виховання. За показник силової витривалості ми прий-
мали кількість імітуючих гребкових рухів, виконаних
студентом за одну хвилину 30 с, помножених на вели-
чину обтяження (тривалість серії гребків ми визначали
виходячи з приблизної тривалості виконання змагаль-
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Рис.1.  Пристрій для тренування  плавців “Кажан”.



36

ної дистанції). Величину обтяження ми задавали обра-
ховуючи 75% від максимально доступної величини в
кг, з якою міг досліджуваний одноразово виконати іміта-
ційний гребковий рух. Студенти експериментальної гру-
пи (39 осіб) двічі на  тиждень застосовували в своєму
тренуванні ізокінетичні вправи (50% вправ), на трена-
жері “Кажан” та динамічні долаючі вправи (50% вправ)
на рухових тренажерах (блочні пристрої, вправи зі штан-
гою), тоді як спортсмени контрольної групи (42 особи)
використовували тільки вправи у динамічному долаю-
чому (ізометричному) режимі (100% вправ).

Після 3-х місячного тренування  студенти екс-
периментальної групи підвищили рівень силової вит-
ривалості на блочних тренажерах на 46,7%, (табл..1)
на тренажері “Кажан” – на 67,9%, а студенти конт-
рольної  групи – на 47,4% і 21,2% відповідно.

Максимальну силу тяги у воді ми визначали
під час плавання на місці (на прив’язі) за допомогою
тензодинамографії. Максимальна сила тяги у воді
збільшилася у студентів експериментальної групи на
46,1%, а спортивний результат  на 20,2% (табл..2), у
студентів контрольної групи на 17,6% і 11,7% відпов-
ідно. Таким чином, приріст силової витривалості сту-
дентів експериментальної групи виявився більш
“спеціалізованим”, так як робота в ізокінетичному
режимі сприяла більшому зростанню сили тяги у воді
і “відповідно” спортивного результату.

Висновки.
1. Тренажер “Кажан” ефективно можна вико-

ристовувати для підвищення силової витривалості як
плавців-початківців, так і кваліфікованих спортсменів.

При цьому, серії силових вправ повинні співпадати
за інтенсивністю і тривалістю з відповідними характе-
ристиками виконання змагальних вправ, тобто зма-
гальних дистанцій.

2. Використання тренажера “Кажан” сприяє
більш швидкому опануванню техніки гребкових рухів
у плаванні, а саме: а) рівномірному розподілу сило-
вих зусиль  впродовж усієї траєкторії гребкового руху;
б) оптимальному чергуванню повного розслаблен-
ня м’язів рук під час проносу і достатнього напру-
ження під час виконання гребка; в) виконанню подо-
вженого гребка (на відміну від вкороченого гребка
початківців, що є помилкою).

Подальше дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем розвитку
фізичних якостей студентів на заняттях з фізичного
виховання з оздоровчим спрямуванням.
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Таблиця 1. 
Підвищення силової витривалості у студентів експериментальної та контрольної груп. 

Рівень силової витривалості на блочних 
тренажерах 

(в умовн. одиницях) 

Рівень силової витривалості на  
тренажері “Кажан” 
(в умовн. одиницях) 

   Показники 
 
 
 
Час обстеження 

Експериментальна 
група 

Контрольна  
група 

Експериментальна 
група 

Контрольна  
група 

До початку дослідження 1350 ± 21,4 1305 ± 22,0 1200 ± 18,7 1150 ± 18,8 
Після 12-тижне-вого 
експерименту 

1980 ± 20,4 1023 ± 21,7 2015 ± 24,3 1394 ± 21,9 

Підвищення якості 
 

630 ± 17,6 618 ± 19,3 815 ± 17,3 244 ± 9,3 

Підвищення якості 
у відсотках 

46,7% 47,4% 67,9% 21,2% 

Таблиця 2. 
Підвищення сили тяги  у воді та спортивного результату. 

Максимальна сила  тяги у воді 
(в  кг) 

Спортивний результат 
 (в  с) 

   Показники 
 
 
 
Час обстеження 

Експериментальна 
група 

Контрольна група Експериментальна 
група 

Контрольна група 

До початку 
дослідження 

9,3 ± 1,3 9,1± 1,7 98,7  ± 0,8 98,9 ± 0,7 

Після 12-тижне-вого 
експерименту 

13,59 ± 1,7 10,7 ± 1,9 78,7 ± 1,1 87,3 ± 0,9 

Підвищення якості 
 

4,29 ± 0,9 1,6 ± 0,8 20,0 ± 0,3 11,6 ±0,37 

Підвищення якості 
у відсотках 

46,1% 17,6% 20,2% 11,7% 
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ВИТРИВАЛІСТЬ ТА СПОСОБИ ОЦІНКИ ЇЇ
РОЗВИТКУ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Гнатюк Т.М.
Кременчуцький державний політехнічний
університет імені Михайла Остроградського

Анотація. У статті викладено результати дослідження витри-
валості у юнаків першого курсу. Запропоновано відійти від
традиційного оцінювання результатів бігу на 3000 м і вико-
ристати індекс витривалості. Для першого тестування рухо-
вих здібностей, передбаченого Базовою програмою для ВНЗ,
тест біг на 3000 м є ризиковим і таким, що може нанести
збитків здоров’ю. У ВНЗ нефізкультурного профілю (особ-
ливо – для перших тестувань) більш коректно та толерантно
буде використовувати 12-хвилинний тест Купера.
Ключові слова: витривалість, фізична підготовленість, оцін-
ка, тести, студенти.
Аннотация. Гнатюк Т.Н. Выносливость и способы оценки ее
развития у студенческой молодежи. В статье изложены ре-
зультаты исследования выносливости у юношей первого кур-
са. Предложено отойти от традиционного оценивания ре-
зультатов бега на 3000 м и использовать индекс выносливости.
Для первого тестирования двигательных способностей, пре-
дусмотренного Базовой программой для ВУЗов, тест бег на
3000м является рискованным и таким, что может нанести
вред здоровью. В ВУЗах нефизкультурного профиля (осо-
бенно – для первых тестирований) более корректно и толе-
рантно будет 12-использовать минутный тест Купера.
Ключевые слова: выносливость, физическая подготовлен-
ность, оценка, тесты, студенты.
Annotation. Gnatyuk T. Endurance and methods of estimation
of its development at student young people. In the article the
results of research of endurance are expounded at youths of the
first course. Offered to step back from the traditional evaluation
of results at run on 3000 metres and to approve the index of
endurance. For the first testing motorial abilities stipulated by
the Base program for high schools, the test run on 3000m is
hazardous and such, that can harm health. In high schools of
not sports profile (especially – for the first testings) it is more
correct and will be tolerance to 12-use the minute test of Cooper.
Кeywords: endurance, physical preparedness, estimation, tests,
students.

Вступ.
Публікації викладачів професійної школи

стверджують, що від рівня розвитку витривалості за-
лежить успішність людини у професійній діяльності
[2,3], тому методи її розвитку та оцінки – без сумніву,
актуальна проблема [5,8,9]. Професіограми також
вимагають від потенціальних робітників високого
рівня фізичної працездатності, який базується саме
на загальній витривалості [2,3]. З цієї позиції наші дос-
лідження загальної витривалості у студентської мо-
лоді є досить актуальними.

У сучасних посібниках та монографіях вка-
зується, що витривалість – це здатність ефективно
виконувати вправу, долаючи наростаючу втому. Ви-
діляють різні види витривалості: загальну, швидкісну,
силову (Заціорський, 1970; Матвєєв, 1991; Линець,
1997 та ін). У практиці фізичного виховання різних
груп населення найбільше приваблює увагу загаль-
на витривалість (аеробна) [1,5,6,8].

Загальна витривалість як рухова якість – це
здатність людини якомога довше виконувати м’язову
роботу помірної інтенсивності, яка вимагає функці-
онування переважної більшості скелетних м’язів [9].
Це неспецифічний узагальнений рівень витривалості,
яка створює благоприємні умови для широкого пе-

реносу витривалості з одного виду рухової діяльності
на інший.

У процесі фізичного виховання у ВНЗ для кон-
тролю за фізичною підготовленістю використовують
систему Державних тестів та нормативів, де розвиток
витривалості оцінюють за результатами бігу на 2000
(дівчата) та 3000 м (юнаки) [4]. У той же час багато
викладачів стверджують, що біг на 3000 м – найсклад-
ніше тестове випробування у системі Державних тестів,
яке вимагає термінової заміни. Підлягає нищівній кри-
тиці фахівців та дослідників [5,7] не лише саме випро-
бування, яке не є доступним для людей з різними рівня-
ми фізичної підготовленості та фізичного здоров’я, а
й нормативні вимоги (система оцінки). Існує окрема
думка викладачів-практиків, що вони (тестові вимоги)
невиправдано завищені, не мають належного науко-
вого обґрунтування [6,7] не відповідають вимогам
«безпечного» рівня фізичного здоров’я [1].

Робота виконана за планом НДР Кременчуць-
кого державного політехнічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета нашого дослідження – визначення рівня

розвитку витривалості у юнаків-першокурсників.
Задачі дослідження: протестувати юнаків 1-х

курсів за вимогами Держтестів, оцінити результати
за цими вимогами; підібрати більш адекватний ме-
тод оцінки витривалості. Порівняти результати.

Методи дослідження:
· Аналіз проблеми за науковими публікаціями прак-
тиків.

· Руховий тест – біг на 3000 м.
· Антропометричні вимірювання.
· Оцінка розвитку витривалості у юнаків-першокур-
сників за різними системами та авторами.

· Методи математичної статистики.
Результати дослідження та їх обговорення.
Питанням розвитку рухових якостей присвя-

чено чимало публікацій. Кожна із статей про комп-
лексну оцінку фізичної підготовленості несе інфор-
мацію і  про стан витривалості . Найчастіше
інформація про розвиток витривалості у студентсь-
кої молоді (юнаків) представлена у вигляді оцінки за
виконання тесту (біг, 3000 м). Тобто і для тесту і для
оцінки його результатів застосовують Державні тес-
ти. Ми вирішили не відступати від тестового випро-
бування (оскільки Державні тести складають основу
базового елементу програми з фізичного виховання
у ВНЗ), однак використати для оцінки його резуль-
татів підхід, який би враховував і індивідуальні особ-
ливості індивіда, і результат бігу. Цим вимогам не
відповідають ні нормативи для студентської молоді,
ні нормативи для призовної молоді із Державних
тестів, ні вимоги Настанови з фізичної підготовки
(НФП- 97) не підходять. Повністю задовольняє названі
вимоги індекс витривалості (ІВ), запропонований
Т.Ю.Круцевич [5], для юнаків 16-21 року :

Індекс витривалості = МТ
ДТV *

 * 100,

де ДТ – довжина тіла, см; МТ – маса тіла, г;
V – швидкість бігу на 3000 м, м*с-1.
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За значенням індексу витривалості функціо-
нальний рівень юнаків оцінюється як:
· низький, якщо ІВ ≤ 0,89 (нараховується – 0 балів);
· нижчий за середній, якщо значення ІВ в межах 0,90

– 0,99 (нараховується – 1 бал);
· середній, якщо ІВ в межах 1,0 – 1,09 (нараховується

– 2 бали);
· вищий за середній, якщо ІВ= 1,1 – 1,2 (нараховуєть-
ся – 3 бали);

· високий, коли ІВ≥ 1,21(нараховується – 4 бали).
У дослідженнях взяли участь 23 юнаки 1-го кур-

су Кременчуцького державного політехнічного уні-
верситету. Дослідження проводилось, згідно із вимо-
гами Базової навчальної програми для ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації, на перших заняттях у вересні місяці 2005 –
2006 н.р. для визначення вихідного рівня ФП першо-
курсників. До тестування були допущені лише юнаки
основної медичної групи, чия ЧСС на початку заняття
не перевищувала 88 уд/хв, а самопочуття характеризу-
валося як «нормальне» та «добре». Однак тестування
закінчили лише 20 юнаків, троє вибули: двоє зійшли із
дистанції, не в змозі подолати її через больові відчуття
за грудиною, один юнак скаржився на запаморочен-
ня у голові. Загалом за медичною допомогою до сан-
ітарної частини після тестування звернулося 5 чоловік
і лише один із них із розтягненням м’язів (за попереднім
діагнозом), інші скаржилися на вкрай погане самопо-
чуття, яке не давало змоги викладачеві відпустити їх
додому чи продовжувати із ними заняття.

За результатами 20 чоловік, які закінчили дис-
танцію (рис.1), ми визначили, що в середньому дис-
танція долається за 828 секунд, що оцінюється у «3»
бали за Державними тестами і у 0,96 бала за методи-
кою T. Круцевич, що відповідає функціональному
рівню «нижчий за середній».

Рис. 1. Аналіз оцінок за результатами бігу
на 3000 м (юнаки)

Розрахувавши значення індексів витривалості
(ІВ) за вказаною вище формулою та оцінивши їх ре-
зультати за таблицею, ми отримали наступні дані (
табл. 1).

Як бачимо, методики співпадають лише у
відношенні високого рівня (або 5 балів) – обидві кон-
статують відсутність юнаків, які мають високий рівень
витривалості. У всіх інших випадках вони не співпада-
ють на 20 – 30%.

Методика Круцевич фіксує наявність низько-
го та нижчого за середній рівня розвитку витрива-
лості у обсязі 55%, тоді як за Державними тестами
кількість незадовільних оцінок складає лише 5% . Тоб-
то лише 5% юнаків за Державними тестами будуть
стурбовані рівнем своєї витривалості, тоді як оцінка
Круцевич стурбує 55%. До спільних рис можна відне-
сти наступне: і Державні тести, і методика Т.Ю. Кру-
цевич, орієнтуючись на індивідуальні антропомет-
ричні дані, вимагають більш прискореного подолання
дистанції. Але ми хочемо акцентувати увагу на тому,
що отримані дані характерні для юнаків-першокурс-
ників, які щойно вступили до ВНЗ, можливо, подальші
дослідження матимуть більш оптимістичну оцінку.

Вибір – якою ж методикою користуватися –
залишається за викладачем. Звичайно, для звітності,
більше підходять Державні тести: не потрібні додат-
кові розрахунки, не потрібно орієнтуватись на індив-
ідуальні антропометричні показники – результати
оцінюються у порівнянні із середньостатистичними
для певної віко-статевої групи людей, які, до речі, у
основній своїй масі мають низький та нижчий за се-
редній рівень фізичного здоров’я.

Але якщо за основний напрям фізичного ви-
ховання прийняти оздоровчий, тоді все «середньос-
татистичне і опосередковане» виглядає досить сумн-
івним, а реалізація названого напрямку потребує
індивідуального підходу і такого нормативного рівня
фізичної підготовленості, який є умовою «безпечно-
го рівня здоров’я».

Висновки.
Опираючись на літературні дані, думки

фахівців, власні дослідження та тривалий практичний
досвід, ми дійшли наступних висновків:
1.Для першого тестування рухових здібностей, пе-
редбаченого Базовою програмою для ВНЗ, тест біг
на 3000 м є ризиковим і таким, що може нанести
збитків здоров’ю.

Таблиця 1 
Оцінка розвитку витривалості за різними методиками (n=20) 

 

За Державними тестами За методикою Т.Ю.Круцевич 
Оцінка, балів Кількість, 

чоловік 
% Рівень витривалості Кількість, 

чоловік 
% 

«5»  0 0 Високий 0 0 
«4» 8 40 Вищий за середній 2 10 
«3» 11 55 Середній 7 35 
«2» 1 5 Нижчий за середній 6 30 
«1» 0 0 Низький 5 25 
Усього 20 100 Усього 20 100 

"5" 

"4"

"3"

"2"
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2.У ВНЗ нефізкультурного профілю (особливо – для
перших тестувань) більш коректно та толерантно
буде використовувати 12-хвилинний тест Купера.

3.Однак, якщо впровадження тесту Купера з якихось
причин не є можливим, а також для подальших дос-
ліджень витривалості у бігу на 3000 м, оцінку її роз-
витку рекомендуємо давати за індексом витрива-
лості, який враховує індивідуальні особливості
досліджуваних.

4. Сам тест – біг на 3000 м – і його оцінка, вимагають
перегляду з позиції максимального споживання кис-
ню та вимог «безпечного» рівня фізичного здоров’я.

Подальші дослідження доцільно спрямувати
на дослідження динаміки індексу витривалості у сту-
дентів протягом навчання та пошук ефективних за-
собів та методів розвитку загальної витривалості в
процесі фізичного виховання.
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ФУНКЦІЇ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ:
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗМІСТ

Губа А.В.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У даній статті розглянуто функції освітнього ме-
неджменту: інформаційно-аналітична, мотиваційно-цільова,
планово-прогностична , організаційно-виконавча, конт-
рольно-діагностична, регулятивно-корекційна тощо, прове-
дено класифікацію та проаналізовано їх зміст. Визначення
змісту та структури функцій освітнього менеджменту дає
змогу виділити основні ланки організації навчального про-
цесу й управління ним.
Ключові слова: функції, освітній менеджмент, управлінська
діяльність, функціональна діяльність учителя, професійні
знання, освітнє середовище, діагностика.
Аннотация. Губа А.В. Функции образовательного менедж-
мента: классификация и содержание. В данной статье рас-
смотрены функции образовательного менеджмента: инфор-
мационно-аналитическая,  мотивационно-целевая,

планово-прогностическая, организационно-исполнительная,
контрольно-диагностическая, регулятивно-коррекционная и
т.д., проведена классификация и проанализовано их содер-
жание. Определение содержания и структуры функций об-
разовательного менеджмента дает возможность выделить
основные звенья организации учебного процесса и управ-
ление им.
Ключевые слова: функции, образовательный менеджмент,
управленческая деятельность, функциональная деятельность
учителя, профессиональные знания, образовательная сере-
да, диагностика.
Annotation. Guba A.V. Educational management functions:
classification and content. The article deals with such educational
management functions as: informational and analytical, motivation
and goal-oriented, planning and prognosticational, organizing and
executive, control and diagnostic, regulation and correctional and
so on. These functions were classified and their content was analysed.
Definition of the contents and frame of functions of educational
management enables to secure the basic parts of architecture of
educational process and management of him.
Key words: functions, educational management, management,
functional activity of a  teacher, professional knowledge,
educational environment, diagnosis.

Вступ.
Функції, що відображають основний зміст уп-

равлінської діяльності, є важливою складовою освіт-
нього менеджменту, оскільки визначають характер і
спосіб досягнення певної мети. Визначення функцій
освітнього менеджменту дозволяє говорити про ефек-
тивність організації навчального процесу, про перс-
пективи формування в майбутніх учителів навичок
управління. Завдяки функціям освітній менеджмент
стає важливим інструментом інноваційної педагогі-
чної діяльності.

Питання освітнього менеджменту знайшли
своє відображення в дослідженнях Г.Демиденка [4],
Л.Кравченка [5], В.Крижка [6], Т.Шамової [12], які
зробили спробу розкрити його сутність і складові,
визначили його як самостійний вид управління.
здійснили тощо.

Однак, функції освітнього менеджменту, їх кла-
сифікація та зміст не стали предметом спеціального
дослідження в педагогічній і управлінській літературі.

Робота виконана за планом НДР Харківського
національного педагогічного університету імені
Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Тому, метою даної статті є спроба дати класи-

фікацію основним функціям освітнього менеджмен-
ту, визначити їх зміст.

Результати досліджень.
У педагогіці це поняття трактується теж досить

широко. Воно означає специфічну діяльність, при-
значення. З точки зору Т.Шамової і Т.Давиденко,
функція – це роль одного з елементів соціальної сис-
теми відносно іншого компонента чи системи в ціло-
му [13, c. 60].

З 80-тих рр. зміст функцій стосовно конкрет-
них об’єктів управління остаточно не сформувався,
термін «функція» вживався в різних значеннях. Фун-
кцію визначали як дію, роль, властивість, значення,
компетенцію, обов’язок, завдання, залежність одно-
го від іншого.
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Тотожним нашому поняттю про функцію ос-
вітнього менеджменту є визначення Г.Попова: «Фун-
кція – це відокремлена частина управлінської діяль-
ності, її особливий вид, продукт процесу розподілу
праці та спеціалізації в управлінні» [7, c.129]. Поняття
управлінської функції стосовно суб’єкта управління
та його конкретних дій поняття управлінської функції
розкрив В.Афанасьєв [2]. Це визначення функції ми
й узяли за основу. Він називає управлінські функції
функціями-завданнями: «У функціях-завданнях йдеть-
ся про управління тим чи іншим суб’єктом певними
об’єктами – галузями суспільного життя» [2, c.78].

Практичний досвід освітніх установ показує,
що управління в освітніх установах, як правило,
здійснюють директор, його заступники з навчально-
виховної та наукової роботи, керівники системи ме-
тодичної служби конкретного циклу предметів.
Освітній менеджмент у традиційній класифікації схем
функціонального складу передбачає залучити до уп-
равління вчителя освітніх установ, оскільки в умовах
школи, яка розвиває та розвивається, дещо змінилася
його роль: учитель – не просто головна дійова особа
в оновленні педагогічного процесу, він – організатор
навчально-пізнавальної діяльності учнів у кожному
конкретному класі. Функціональна діяльність учите-
ля в чомусь є аналогічною діяльності управлінців 1-
го та 2-го рівнів, але є більш конкретизованою, на-
ближеною безпосередньо до навчального процесу,
а головне – до дитини, класу, як до нових елементів в
інноваційному процесі навчання. Це підкреслювали
у своїх дослідженнях Л.Де Калуве, Е.Маркс, М.Петрі
в роботі «Розвиток школи: моделі зміни» [3, c.92-93].
«Управління навчально-пізнавальним процесом, –
зазначають ці вчені, – тісно пов’язане з навчальним
курсом. Тут кожний учитель є водночас наставни-
ком (менеджером). Мета управління – підтримка
функціонування малих груп та окремих учнів. ... Уп-
равління та викладацькі процеси тісно пов’язані. Це
виражається в тому, що не виділяється спеціальний
час у системі освіти на консультування, так само, як і
немає спеціальних консультантів. ... Курс навчання –
порівняно відкритий, часто перебудовується за про-
позиціями вчителя й учнів. Процес корегування виз-
начається необхідністю його відповідності реальним
можливостям учнів, рівню їхньої підготовленості до
засвоєння подальших розділів (тем), навчальних
курсів і називається контрольно-діагностичною фун-
кцією в управлінні процесом навчання» [3, c.86]. Ці
висновки важливі в обґрунтуванні наявності в педа-
гогічній діяльності вчителя компонентів управління
(освітнього менеджменту).

Управління процесом навчання – це послідов-
на, крок за кроком реалізація процедур навчально-
пізнавальної діяльності, об’єктивна необхідність якої
визначається новими підходами в організації навчаль-
ного процесу, який будується на особистісно орієн-
тованій основі у процесі навчання, на зміні самої
позиції вчителя як організатора навчально-пізнаваль-
ної діяльності учнів, безпосереднього учасника
спільної діяльності в системі «учитель – учень». «Уп-

равлінський процес відокремлений від предметного
викладання… Учителі одержують «предметну» осв-
іту, тобто вони можуть викладати предмет, але не
мають навичок управління учнями...» [3, c.86].

Якщо традиційні класичні школи менеджмен-
ту передбачали такі види діяльності, як постановка
мети, планування чи прийняття управлінського
рішення, організація, контроль, регулювання (чи ко-
рекція), то в умовах, коли освітні установи працюють
у режимі розвитку, виникає питання, чи достатньо
всіх цих складників для ефективного управління в
нових соціально-економічних умовах, зокрема на
рівні навчально-пізнавальної діяльності учнів у класі.

Під час модернізації системи управління різних
рівнів було корисним вивчення досвіду зарубіжних
країн. Однак перенести модель управління з одного
соціокультурного середовища в інше майже немож-
ливо, і ми не мали такої думки, бо менеджмент зу-
мовлений цілою низкою факторів: формою держав-
ного устрою, типом власності, ступенем розвиненості
ринкових відносин. Тому поступове впровадження
його в дію в Україні може здійснюватися в системній
взаємодії із зазначеними чинником, що збагачує
вітчизняну систему управління освітнім процесом
досвідом менеджменту цивілізованих країн світу.

Реальні професійні знання з освітнього менед-
жменту вимагають осмислення трьох різних інстру-
ментів управління: 1) ієрархії, організації, де основ-
ний засіб – вплив на людину зверху (за допомогою
основних функцій: мотивації, планування, організації
та контролю діяльності, а також розподілу матеріаль-
них благ тощо); 2) культури, тобто цінностей, соц-
іальних норм, установок, особливостей поведінки,
вироблених і визнаних суспільством, організацією,
групою людей, які примушують людину поводитися
так, а не інакше; 3) ринку, тобто рівноправних сто-
сунків по горизонталі, що засновуються на об-
’єднанні професіоналів, партнерстві в організації
спільної діяльності, «купівлі-продажу» продукції та
наданні освітніх послуг.

У реальних соціальних та економічних систе-
мах усі три компоненти завжди співіснують, і склад
соціально-економічної організації суспільства визна-
чається тим, якому з названих складників віддають
пріоритет [13, c.121].

Загальна тенденція в управлінському стилі сьо-
годні виявляється у прагненні більш неформальних,
демократичних, гнучких способів і методів управління.
Це твердження особливо важливе для вчителя та дослі-
дника для обґрунтування сутності освітнього менедж-
менту та конкретизації його функцій у процесі управл-
іння навчально-пізнавальною діяльністю. У процесі
демократизації управління делегування повноважень є
проблемою, бо тією мірою, якою повноваження
(функції) не делеговані, вони централізовані. Децентра-
лізація повноважень вимагає їхнього оптимального
розподілу як по вертикалі, так і по горизонталі. Застосо-
вуючи методи, виділені фахівцями вітчизняної науки
(постановка мети, планування, організація, контроль,
регулювання), та зіставляючи їх зі складом, прийнятим
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в освітньому менеджменті, ми відзначаємо наявність
загальних і специфічних функцій, наприклад, регулю-
вання, мотивації, стимулювання.

Наступний аспект порівняльного аналізу –
виділення складу функцій освітнього менеджменту,
адекватних управлінській діяльності вчителя в орган-
ізації навчально-пізнавального процесу в класі. Не-
обхідність його обґрунтовується тим, що питання, які
розглядаються, є загальним тлом, тим управлінським
середовищем, де здійснюють свою діяльність учитель,
керівники освітньої установи, що працює в режимі
розвитку. Однак освітнє середовище потрібне й
кожній дитині, яка вступає до освітньої установи. За
І.Якиманською, освітнє середовище містить органі-
зацію та використання навчального матеріалу різно-
го змісту, виду та форм; надання учневі волі вибору
та виконання навчальних завдань (під час зняття емо-
ційного напруження через острах помилитися у своїх
діях); використання нетрадиційних форм групових та
індивідуальних занять з метою активізації творчості
дітей; створення умов для творчості в самостійній і
колективній діяльності; постійна увага педагога до
аналізу й оцінки індивідуальних способів навчальної
роботи, які спонукають учня до усвідомлення ним
не лише результату, але й процесу своєї роботи [14, с.
25-31]. Важливо, щоб учні могли розповісти, що вони
робили на уроці, як організували свою роботу, яки-
ми способами користувалися, що їм більше за все
сподобалося робити. Особливою є підготовка вчите-
ля до систематичного здійснення такої роботи на
уроці, під час організації індивідуальних занять тощо.

Чим багатшим є освітнє середовище, тим лег-
ше розкрити індивідуальні можливості кожного учня,
спертися на них з урахуванням виявлених у процесі
управління зацікавленості, схильностей і розмаїття
суб’єктивного досвіду учня, який він накопичив у
сім’ї, спілкуванні з однолітками, навчанні, реальній
взаємодії з навколишнім світом.

Проведене порівняння функцій управління в
українській і зарубіжній науці дозволяє нам з ураху-
ванням сучасних умов виділити такі підстави для виз-
начення нового функціонального складу: системну,
що розглядає будь-яку організацію як сукупність взає-
мопов’язаних елементів, які взаємодіють та орієнто-
вані на досягнення конкретної мети в умовах стійко-
го середовища; процесну ,  що аналізує її  як
безперервну систему взаємодій управлінських
функцій; інформаційну, що передбачає забезпечен-
ня керівників і виконавців (учителів) інформацією для
прийняття управлінького рішення на рівні освітніх
установ і класу; комунікаційну, що забезпечує систе-
му встановлення взаємодії для обміну інформацією
між двома чи більше людьми: учителем і учнем, учи-
телем і керівником тощо; координаційну, що розкри-
ває систему встановлення зв’язку та взаємодії еле-
ментів різних рівнів відповідно до їхніх повноважень;
мотиваційну, що стимулює процес спонукання себе
й інших (учителя й учнів, керівників педагогічного
колективу) до діяльності для досягнення поставленої
мети й одержання бажаних результатів.

Ці підстави є достатніми для визначення скла-
ду та змісту функцій освітнього менеджменту. До них
зокрема належать такі:

• інформаційно-аналітична. Ця функція доз-
воляє на підставі вивчення діяльності кожного на-
вчального підрозділу (класу, групи класів та учнів)
проаналізувати результати навчальної діяльності,
фактичний стан справ та обґрунтувати доцільність і
ефективність використовуваних прийомів, виявити
позитивні та негативні фактори та визначити тенденції
в розвиткові процесу навчання й особистості того,
хто навчається. В умовах особистісно орієнтованої
освіти учителю, керівникові освітніх установ важли-
во в аналізі та самоаналізі виявити систему підготов-
ки вчителя й учнів до уроків, роль учителя в особис-
тісному розвиткові учнів; у постановці завдань,
їхньому зв’язку із завданнями освітньої галузі, пред-
мету, теми; рівень використання діагностичних да-
них особистісного розвитку учнів у процесі визна-
чення змісту та способів діяльності учнів на уроці;
вміння диференційовано організувати роботу учнів
різного рівня готовності до навчання [1, с.37]. Аналі-
зуючи урок, важливо визначити науково-теоретич-
ний рівень матеріалу, що вивчається, зміст пізнаваль-
ної та практичної діяльності учнів, систему організації
їхньої самостійної, творчої роботи, результативність
дослідження використання нових технологій тощо;

• мотиваційно-цільова, яка спонукає учнів до
осмислення мети та способів її досягнення шляхом
декомпозиції на конкретні завдання засвоєння на-
вчального матеріалу й процедур навчально-пізна-
вальної діяльності, які забезпечують більш осмисле-
не й глибоке вивчення навчальної дисципліни, що
викладається. Основне завдання мотиваційно-цільо-
вої функції за особистісно орієнтованого підходу в
управлінні процедурою навчально-пізнавальної діяль-
ності полягає в тому, щоб усі учасники педагогічно-
го процесу чітко виконували роботу згідно з делего-
ваними завданнями, обов’язками та планом, а також
відповідно до потреб у досягненні власної та колек-
тивної мети в конкретній освітній ситуації [10, с.131];

• планово-прогностична, спрямована на роз-
робку та реалізацію конкретної програми, держав-
них освітніх стандартів, оптимальної конструкції мо-
дулів управління навчально-пізнавальною діяльністю
учнів, що забезпечує осмислення учнями змісту на-
вчального матеріалу, його значущості в пізнанні за-
кономірностей розвитку суспільства;

• організаційно-виконавча, яка не залежить від
підстав класифікації, об’єктивно належить до циклу
управління й несе в собі основний потенціал соц-
іальної зміни освітнього процесу, організації діяль-
ності вчителя й учня у класі. Т.Шамова вважає за
можливе визначати організаційні стосунки як зв’яз-
ки між людьми, вчителем і учнем, які виникають че-
рез розподіл повноважень і закріплення за ними
функцій в їх спільній діяльності [12, с.49]. Організаційні
стосунки існують об’єктивно та відображають про-
цеси розподілу та кооперації праці;

• контрольно-діагностична, яка в умовах підви-
щення самостійності та делегування багатьох прав і
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повноважень самим освітнім установам набуває особ-
ливого смислу та призначення для стимулювання
діяльності вчителя як організатора навчально-пізна-
вальної діяльності. У нових умовах зросла роль діагно-
стики, самоаналізу, самоконтролю, самооцінки.

Зростання ролі діагностики вимагає від учите-
ля-дослідника конкретизації понять «діагностика» як
загального підходу та «діагностування» як процесу
(складника) практичної, педагогічної й управлінської
діяльності.

Діагностика – це з’ясування всіх обставин пе-
ребігу дидактичного процесу, точніше визначення
його результатів. Без діагностики неможливі ефектив-
не управління дидактичним процесом у класі, досяг-
нення оптимальних для наявних умов результатів. У
діагностику вкладається більш широкий і глибокий, з
нашої точки зору, смисл, ніж у традиційну перевірку
знань і вмінь учнів.

Метою дидактичного діагностування є своє-
часне виявлення, оцінювання й аналіз перебігу на-
вчального процесу у зв’язку з його продуктивністю.
Діагностування як функція управління розглядає ре-
зультати у зв’язку зі шляхами, способами їх досяг-
нення, виявляє тенденції, динаміку формування про-
дуктів навчання. Діагностування містить: контроль;
перевірку й оцінювання; накопичення статистичних
даних, їх аналіз; виявлення динаміки, тенденцій; про-
гнозування процесу навчання, підвищення його
якості. Контролювання, оцінювання знань, умінь
учнів включаються до діагностування, як необхідні
складники, – є компонентами педагогічного менед-
жменту [11, с. 53].

Перехід освітніх установ до режиму розвитку, до
самоосвіти, оцінка діяльності мають стати предметом
турботи самої освітньої установи, частиною її профес-
ійної діяльності. Конкретизація ролі вчителя в органі-
зації навчально-пізнавальної діяльності учнів є яскра-
вим свідченням цих своєчасних перетворень, за якими
приховуються резерви підвищення якості навчання.

Використання результатів педагогічної діагнос-
тики на основі моніторингу, інформаційно-аналітичної
діяльності у практиці роботи вчителів допомагає розг-
лядати навчальний процес крізь призму педагогічного
аналізу причин одержаних даних, чітко бачити факто-
ри, які стримують позитивні напрями в навчальній ро-
боті кожного учня, допомагає продумувати напрями
індивідуальної педагогічної підтримки учнів і забезпе-
чує успіх у спільній діяльності учителя й учня;

• регулятивно-корекційна. Ця функція управ-
ління, якщо вона напряму пов’язана з навчальною та
виховною діяльністю на уроці, то вона більше до сна-
ги вчителеві, оскільки він порівняно з іншими члена-
ми педагогічного колективу, спостерігає, оцінює ре-
зультати навчального процесу, і, головне, навчає
учнів процедури навчально-пізнавальної діяльності.
Він бачить у роботі учнів успіхи та труднощі за
кількісними показниками, які зберігаються в інфор-
маційних банках загальношкільних даних за результа-
тами навчальних чвертей року, реальні прогалини не
лише в окремих галузях знань, але й у кожному розділі

навчальної теми, відслідковуючи, фіксуючи їх, аналі-
зуючи та виявляючи причини, продумує оперативні
заходи педагогічної допомоги та підтримки для регу-
лювання ситуацій, які склалися в процесі навчання,
викликають відхилення від очікуваних і прогнозова-
них результатів.

Таким чином, сутність освітнього менеджмен-
ту полягає в оперативному корегуванні способів і
методів навчання, які забезпечують дитині успіх в опа-
нуванні навчального матеріалу, в освоєнні процедур
навчально-пізнавальної діяльності. Ефективність
організаційного регулювання вимірюється насампе-
ред тим, наскільки раціонально вдалося здійснити ко-
рекцію навчальної діяльності учнів [6, с. 104].

Сучасна державна політика, яка проголосила
галузь освіти пріоритетною, по суті, поставила перед
педагогічною громадськістю завдання переходу до
якісно нового етапу в освітній діяльності, що ґрун-
тується на принципах гуманістичного характеру на-
вчання, пріоритетах загальнолюдських цінностей,
житті та здоров’ї людини, вільному розвиткові особи-
стості; загальнодоступності й адаптивності системи
освіти до рівнів та особливостей розвитку та підго-
товки тих, хто навчається.

Ураховуючи, що розвиток системи шкільної
освіти значною мірою визначається тим, наскільки
ефективно здійснюється управління всіма її ланка-
ми, а навчальний процес є основною ланкою в забез-
печенні навчально-пізнавальної діяльності учнів на
уроці, важливо, щоб ця ланка була належним чином
керованою на рівні вчителя.

Лише педагог, навчаючи учнів досвіду та про-
цедур пізнавальної діяльності на основі засвоєння
ними навчального матеріалу, теорій, які складають
систему тієї чи іншої галузі наукового знання, аналізу-
ючи процес навчання та керуючи ним, може, згідно з
теорією поетапного формування розумових дій, зро-
бити процес навчання відносно керованим [1, с. 19].

Вирішуючи проблеми управління навчально-
пізнавальним процесом, учитель повинен вільно во-
лодіти сутністю процесу навчання, його компонента-
ми та ланками як складниками цілісного педагогічного
процесу в сучасній освітній установі, спрямованого
на формування та розвиток особистості, і функціями
менеджменту навчального процесу.

Звертаючись до праць провідних педагогів,
психологів, до знахідок учителів-практиків, запровад-
жуючи нові технології в навчання, ми чітко уявили
навчальний цикл, який за своїми часовими межами
надає можливість забезпечити організацію навчаль-
ної діяльності учнів на уроці. Навчальний цикл в умо-
вах особистісно орієнтованого навчання – це елемент
організації навчального процесу, що являє собою
систему навчальних завдань і спрямовує діяльність
учителя й учнів від постановки завдань до моделю-
вання теоретичних узагальнень та їх застосування під
час вирішення окремих практичних питань [1, с. 67].
Типова структура навчального циклу містить
відповідні акти, без яких неможливий когнітивний і
соціальний розвиток особистості.
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Перший акт навчального циклу – орієнтуваль-
но-мотиваційний. Він містить процедуру проблема-
тизації, спільної з дітьми постановки навчального зав-
дання, мотивації учнів до подальшої навчальної
діяльності. В основі цієї процедури є осягнення тих
проблем, які не дозволяють учневі вирішувати постав-
лені завдання, це власне незнання, а далі відбувається
активізація моральних зусиль, здорової психологічної
позиції для його усунення. Це означає, що методичне
забезпечення процесу на орієнтувально-мотиваційно-
му етапі навчального циклу має сприяти виникненню
(ще до початку вивчення нового матеріалу) відчуття
конфлікту між знанням і незнанням [11, с.42]. Без уп-
равління процесом навчання на кожному уроці учень,
як правило, припиняє роботу в класі. Учитель так будує
процес навчання, що цей конфлікт розуміється як чер-
гове навчальне завдання чи проблема, на вирішення
якої мають бути спрямовані зусилля всіх і кожного
окремо. Неодноразово стикаючись з подібними ситу-
аціями у практиці, ми переконувалися в значущості
першого акту навчального циклу в новій технології
навчання. Успішно проведена робота, щодо виявлен-
ня незнання учнів багато в чому визначає успіх реал-
ізації всіх подальших її етапів.

Другий акт – пошуково-дослідницький. Сенс
цього акту полягає в підведенні учнів у процесі по-
шукової діяльності до самостійного засвоєння ново-
го матеріалу (знання, якого не вистачає). У наших
дослідженнях це осягнення сутності процедур на-
вчально-пізнавальної діяльності. Під час навчання
учнів основних процедур та операцій відтворення
теоретичного матеріалу на прогностичних засадах ці
особливості не можна не враховувати. Щоб учні мог-
ли виконати самостійно процедури навчально-пізна-
вальної діяльності опису об’єкта, під час управління
цим навчальним процесом необхідно чітко форму-
лювати завдання й обмеження – опис, згорнутий або
розгорнутий (цей акт забезпечується підготовкою
індивідуальних завдань-карток для кожного учня);
подавати об’єкт для спостереження (схема, таблиця,
карта тощо); закріплювати з учнями всі необхідні ра-
ніше вивчені опорні поняття тощо.

Підготовка учнів до виконання завдань на по-
яснення раніше описаних об’єктів чи явищ зобов’я-
зує вчителя чітко формулювати завдання; давати ор-
ієнтири для розпізнавання стійких зв’язків або
відношень між складниками описаного об’єкта чи
явища; зазначати характер зв’язків – причинно-на-
слідкових, функціональних тощо. Ці та інші педагогічні
установки у процесі управління навчально-пізнаваль-
ною діяльністю допомагають учням самостійно фор-
мулювати потрібні висновки, фіксувати їх у робочо-
му зошиті в зручній для запам’ятовування формі.

Третій акт – практичний. На цьому етапі учи-
тель надає учням час для самостійної роботи. Учні
навчаються застосовувати здобуті теоретичні знан-
ня для вирішення окремих практичних завдань.

Четвертий акт – рефлективно-оцінювальний.
Оскільки навчання – це управлінська діяльність з боку
не тільки вчителя, але й самоорганізована з боку учнів,

учитель повинен створити умови, коли учень сам ви-
суває вимоги до себе на підставі рефлексії власних дій.
У рефлективних судженнях найчастіше учні визнача-
ють труднощі, з якими вони стикаються під час роз-
думів або способів організації діяльності. Способів
організації рефлективної діяльності є велика кількість.
Виходячи з конкретних можливостей класу, окремих
учнів, теми уроку, ми використовували невеликі пись-
мові роботи, в яких учні дають самооцінку результатів
своєї самостійної роботи, тести, зрізи, усне коменту-
вання результатів самооцінки, колективне, а краще
групове обговорення результатів роботи.

Головне в акті рефлективно-оцінювальної
діяльності – узагальнити результати самоаналізу ро-
боти учнів на уроці та виявити, хто з них і з якими
конкретно труднощами у вивченні способів навчаль-
но-пізнавальної діяльності з конкретної теми стикаєть-
ся і як намагає їх усувати. Таким чином, рефлексія
уроку дозволяє учням визначити програму, проект
самостійної роботи.

Оцінні судження на своїх заняттях автор, як пра-
вило, надає групі експертів з учнів. Ми заздалегідь го-
туємо їх до цієї місії, вони знайомляться з еталонами
відповідей, алгоритмами правильної відповіді. Кожний
учень або група оцінюються за кількістю набраних
балів. Дані фіксуються на дошці та колегіально визна-
чаються, підтверджуються й уточнюються всім кла-
сом за наявності відомостей в експертів класу.

В управлінні процесом навчання учитель діє
згідно з основними компонентами: соціально детер-
мінованою метою навчання; змістом навчання; ди-
дактичними умовами; формами та методами діяль-
ності педагога й учня; аналізом, самоаналізом
результатів навчання й рефлексії.

Цільовий компонент процесу навчання соц-
іально детермінований і визначений Законом «Про
освіту». Зміст освіти для освітньої установи визначе-
ний навчальним планом, який має інваріантний і ва-
ріативний модулі освіти, та державними освітніми
стандартами [1, с.27-31].

Процесуальну сутність навчання відобража-
ють компоненти форм і методів навчання. Форми та
методи викладання й навчання, педагогічний моні-
торинг, внутрішньошкільний контроль, самоконт-
роль, самооцінка та рефлексія навчально-пізнаваль-
ної діяльності становлять у своїй єдності своєрідний
діяльнісний компонент навчального процесу.

Завершується цикл процесу навчання одер-
жанням певних результатів. Це свого роду компо-
нент результативності навчального процесу, який
відображає ступінь досягнення мети, визначає рівень
засвоєння знань, спеціальних умінь і навичок, спо-
собів пізнавальної діяльності, всебічності розвитку
особистості.

Досліджуючи структуру процесу навчання, ми
звернули увагу на той факт, що під час характеристики
основних ланок процесу навчання вчені акцентують
увагу на виявленні складу та структури одиниці про-
цесу навчання, назвавши її «кроком», який розгля-
дається як навчальний процес у мініатюрі. Нас заціка-
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вила ця ідея, бо вона закладає основи для поступового
управління навчальним процесом у цілому.

Враховуючи розробленість цієї проблеми, ми
вважали за можливе використати сформульовані вче-
ними-практиками вимоги до характеристики «кро-
ку» процесу навчання з обґрунтуванням підходів,
принципів конструкції (модулів) цілісної системи уп-
равління навчально-пізнавальною діяльністю учнів на
уроці. Вимоги до характеристики «кроку» процесу
навчання передбачають розгляд у єдності як змісту,
так і діяльнісної характеристики процесу навчання;
відображення у процесі навчання одночасно діяль-
ності педагога й учнів, тобто їх дидактичної взаємодії;
опосередковане управління педагогами самостійни-
ми навчальними діями учнів у навчальному процесі,
оскільки учень відтворює у свідомості їх попередні
поради, рекомендації. Таким чином, весь процес на-
вчання буде пронизаний в одному випадку безпосе-
реднім, а в іншому – опосередкованим управлінням
з боку педагогів.

Отже, не тільки процес навчання має бути чітко
структурованим, а й управління на кожному черго-
вому «етапі», ланці навчально-пізнавальної діяльності
учнів має бути відслідковуваним і коригованим про-
тягом кожного навчального заняття. Тільки тоді на-
вчальний процес буде ефективним, а головне – ре-
зультативним та керованим.

Таким чином, визначення змісту та структури
функцій освітнього менеджменту дає змогу виділи-
ти основні ланки організації навчального процесу й
управління ним: засвоєння та конкретизація вчите-
лем мети, завдань навчання, виходячи з діагностики
особистісного розвитку, ступеня навченості та вихо-
ваності учнів; конкретизація змісту навчання з ура-
хуванням специфічних особливостей як окремих
учнів, так і конкретного класного колективу; плану-
вання та прогнозування навчальної діяльності та ви-
користання оптимальних для конкретної ситуації за-
собів ,  форм ,  методів  діяльності  на  уроці  з
урахуванням виявлених особливостей учнів і мож-
ливостей використання відповідних технологій навчан-
ня; дидактична взаємодії учителя й учнів, цілеспря-
мована  організація вчителем  самостійної
навчально-пізнавальної діяльності самих учнів; по-
точний контроль, система моніторингу як засобу
управління якістю навчання, проміжна атестація, са-
моконтроль за засвоєнням знань і способів навчаль-
но-пізнавальної діяльності; оперативне регулювання
й корекція перебігу процесу навчання; аналіз вчите-
лем та учнем результатів певного етапу процесу на-
вчання, виявлення невирішених завдань для враху-
вання та розв’язання їх у новому циклі процесу
навчання відповідно до колективної чи індивідуаль-
ної програми розвитку учня.

Виходячи з вищезазначеного, на нашу думку,
врахування змісту функцій освітнього менеджменту
дозволить більш чітко й організовано спланувати
проведення навчальних занять. В цьому плані потре-
бує подальшого розвитку наукова розробка моти-
ваційно-цільової та планово-прогностичної функцій.
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-
СУДИННОЇ СИСТЕМИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД

ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
ОДНОБОРЦІВ
Гуска М.Б.

Національний педагогічний університет
 імені М.П. Драгоманова

Анотація. В статті представлені дані про особливості пере-
будови діяльності серцево-судинної системи, обумовлені
впливом тренувальних навантажень у представників двох
видів східних одноборств – сумо та дзюдо. Показано, що
середнє значення систолічного та пульсового артеріально-
го тиску у одноборців сумо суттєво вищий в той час як
величина геодинамічних параметрів відрізняється незначно.
Ключові слова: адаптаційні зрушення, серцево-судинна сис-
тема, види одноборств.
Аннотация. Гуска М.Б. Особенности адаптационных сдви-
гов функционального состояния сердечно-сосудистой сис-
темы единоборцев в зависимости от тренировочных нагру-
зок. В статье представлены  данные об особенностях
перестроек деятельности  сердечно-сосудистой системы,
обусловленных влиянием тренировочных нагрузок у пред-
ставителей двух видов восточных единоборств – сумо и дзю-
до. Показано, что среднее значение систолического и пуль-
сового артериального давления у борцов сумо существенно
более высокое, в то время как величина геодинамических
параметров отличается незначительно.
Ключевые слова: адаптационные сдвиги, сердечно-сосудис-
тая система, виды единоборств.
Аnnotation. Guska M.B. Features of adaptation changes of the



45

functional state of the sumo and judo fighter’s сordially vascular
system in depending of the trainings loadings. The features of
adaptation cordially of the vascular system for the fighters of
sumo and judo under influence of loadings are presented in the
article. It is rotined that middle of systole and pulse arteriotony
of sumo fighters substantially more high in that time as a size of
geodynamic parameters differs not considerably.
Keywords: adaptation changes, сordially vascular system, types
of fighters, trainings loadings.

Вступ.
Стан серцево-судинної системи спортсмена є

значущим чинником його функціональної підготов-
леності, більше того, саме система кровообігу може
слугувати, обмежувальним фактором у реалізації
спеціальної працездатності, або подальшому зрос-
танню спортивного результату .

 Тому вивчення характеру пристосувальних
реакцій даної системи до тренувальних навантажень
є актуальним та необхідним. Роботами ряду авторів
доведено, що спрямованість та вираженість адаптац-
ійних зрушень функціонального стану серцево-су-
динної системи великою мірою залежить від віку,
статті, кваліфікації, типу тренувальних навантажень
періоду підготовки тощо [1,2].

Так, відомо, що для представників циклічних
видів спорту адаптаційні зрушення діяльності серце-
во-судинної системи проявляються у вигляді триади:
уповільнення частоти скорочень серця (частота
ударів за хвилину), зниження рівня артеріального тис-
ку (Ат, мм., рт., ст.,) та зростання величини ударного
об’єму крові (УОК, мл.).

Що до характеру адаптаційних перебудов фун-
кціонального стану серця та судин у одноборця та-
ких даних бракує.

Потужність роботи, яку виконує одноборець,
оцінюється як її субмаксимальне зростання до мак-
симального значення під час спуртів, кількість яких
за даними аналізу змагальної діяльності у поєднаних
може становити 8-12 з тривалістю до 3-7 сек [3]. Доте-
пер не існує єдиної думки відносно питомої ваги
аеробного та анаеробного механізмів забезпечення
тренувальної та змагальної діяльності одноборця [3,
4, 5 та інші].

Виходячи з того що максимальне споживання
кисню (МСК) у одноборців значно більший, ніж у
нетренованої людини, очевидно, що вимоги до діяль-
ності серця одноборця також більші.

Таким чином, вивчення вираженості та харак-
теру адаптаційних зрушень функціонального стану
серцево-судинної системи одноборця, дозволить кон-
тролювати правильність побудови тренувальної про-
грами, попередити розвиток його перетренованості,
більш чітко виявляти відновлення спортсмена після
поєдинку.

Дане дослідження виконане у відповідності зі
Зведеними планами науково-дослідних робіт у галузі
фізичної культури й спорту Державного Комітету
України з фізичної культури й спорту на 1996-2005р.
Шифр теми 2.32, № державної реєстрації 0195И0103190
“Розробка комплексної системи медико-біологічно-
го контролю за функціональною підготовленістю

спортсменів вищого класу”, а також Зведеному пла-
ну НДР Державного НДІ фізичної культури та спорту
за темою 1.3.4 “Вивчення ознак порушення адаптації
серцево-судинного та периферичного кровообігу в
спортсменів швидкісно-силової спрямованості в тре-
нувальному процесі”.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: виявити особливості адап-

таційних перебудов серцево-судинної системи одно-
борців у залежності від тренувальних навантажень.

Методи та організація досліджень. За до-
помогою напівавтомата АМ-іа-702 відповідно до за-
гальновідомого методу Короткова, вимірювали ар-
теріальний тиск (АТ, мм., рт.,ст.), систололічний та
діастолічний тиск (АТс та АТд), розрахували рівень
пульсового артеріального тиску (АТп); за допомо-
гою методу імпедансної тетраполярної реоплетиз-
мографії (реоаналізатори: РА 5-01 та RеoCom Хаі)
вимірювати величину ударного об’єму крові
(УОК,мл.); розраховували ударний індекс (УІ, мл•м-

2), хвилинний об’єм крові (ХОК, л•хв.-1), серцевий
індекс (СІ, л•хв-1•м-5.), загальний периферичний опір
судин току крові (ЗПОС, дін•с•см-5), роботу та по-
тужність лівого шлуночка серця (А, кгм та N, ват).

В досліджені приймали участь кваліфіковані
спортсмени – одноборці – дзюдо та сумо серед них 7
майстрів спорту міжнародного класу, 11 майстрів
спорту, 8 кандидатів в майстри спорту, вік 17-30 років.

Інструментальні дослідження проводилися на
базі ДНДІФКІС (лабораторія діагностики функціо-
нального стану спортсменів).

Результати дослідження та їх обговорення.
Нами показано, що у одноборців сумо (стан

спокою сидячи), середній рівень АТс перевищував
нормальний і становив 140,25±2,7 мм рт.ст. В окре-
мих випадках рівень АТс сягав 150 мм рт.ст. Слід
відзначити, що із 12 обстежених спортсменів лише у
одного рівень АТс знаходився в нормальних межах
(120 мм рт. ст.), в той же час рівень АТд суттєво не
перевищував нормативний (АТд = 84,25±2,7 мм рт.
ст.), рівень АТп також був підвищений – 57 мм рт.ст.
проти 40 мм рт.ст. за нормою. Вище було зазначено,
що енергопостачання у одноборців реалізується за
допомогою як аеробного, так і анаеробного ме-
ханізмів, тим не менш, очевидно, що частка аеробно-
го забезпечення у представників даного виду спорту є
суттєвою; середня величина ЧСС у обстежуваної гру-
пи одноборців становила 68,24±0,2 уд•хв-1, ударний
об’єм крові не перевищував 90 мл, при цьому УІ до-
рівнював всього 43,2 мл•м -2; відповідно величини
хвилинного об’єму крові та серцевого індексу суттє-
во не відрізнялось від нормативних – 6,3 л•хв-1 та 3,13
л•хв-1•м-2; робота лівого шлуночка серця дорівнюва-
ла 9,4 кгм.

Таким чином, завдяки використанню адекват-
ного та інформативного методу, ми мали можливість
детально охарактеризувати особливості адаптивних
зрушень функціонального стану серцево-судинної
системи одноборців сумо. Найбільш характерними
адаптивними перебудовами діяльності серця і стану
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регуляції системи в цілому слід вважати: підвищен-
ний рівень АТс та АТп при відносно незмінних вели-
чинах АТд, ЧСС, ХОК, СІ та ЗПОС.

Подібний аналіз адаптивних зрушень діяльності
серцево-судинної системи під впливом тренувальних
навантажень нами був проведений у одноборців
іншого різновиду боротьби – дзюдо.

Виявилось, що у одноборців дзюдо рівень АТс
був достовірно нижчим (120,7 мм рт.ст. у одноборців
дзюдо проти 140 мм рт. ст.. у одноборців сумо), відпо-
відно рівень АТп у дзюдоїстів також був нижчим. ЧСС
у даної групи спортсменів не перевищувала 72 уд.хв-1.

Очевидно, що у представників двох різновидів
боротьби – сумо та дзюдо – адаптаційні пристосу-
вальні зрушення до тренувальних навантажень, мали
певні особливості, найбільш характерними з яких слід
виділити підвищення рівню АТс та АТп у представ-
ників боротьби сумо.

Нами проведено дослідження гендерних особ-
ливостей функціонального стану ССС у одноборців.
Показано, що залежно від статті спортсмена середні
величини основних геодинамічних показників були
різні: рівень АТс, АТд та АТп у чоловіків і жінок
(спортсменів-дзюдо) відрізнявся незначно, а саме на
1,2; 3 та 0,9% відповідно; величина ХОК у чоловіків
на 6,7% була меншою, середня величина ЗПОС на 27,
8% вищою.

Детальний аналіз отриманих даних свідчить
про те, що в кожній обстежуваній групі (представ-
ники боротьби сумо та дзюдо) у окремих спорт-
сменів були виявлені ознаки напруження адаптації
які були подібними у спортсменів обох груп. Серед
таких ознак найбільш характерними були: підвище-
ний рівень АТс та АТд зменшена величина УОК, УІ,
ХОК та СІ (табл.).

Як видно з даних, наведених на таблиці, рівень
АТс у одноборця Н-а перевищував середній рівень
по групі на 6,0%, АТд – на 8,5%. В той же час виявле-
но зменшення величини УОК, УІ, ХОК та СІ відповід-
но на 28,21; 23,62; 32,23 та 27,48%.

Як свідчать літературні дані [2] такі ознаки на-
пруження адаптації серцево-судинної системи до тре-
нувальних навантажень як підвищений рівень АТс та
АТп, зменшення УОК є подібними для представників
різних видів спорту, на відміну від проявів недовіднов-
лення для циклічних видів спорту в даному випадку
ЧСС не прискорювалось.

Враховуючи той факт, що в сучасному спорті
використовується дуже жорсткий тренувальний ре-

жим, завжди існує небезпека виникнення перетре-
нованості спортсмена. Своєчасний, регулярний кон-
троль за функціональним станом серцево-судинної
системи спортсмена – одного із найважливіших чин-
ників життєзабезпечення його організму – є необхід-
ним для побудови оптимальної програми підготовки
спортсмена, для досягнення високого спортивного
результату.

Висновки:
1. Адаптивні зрушення функціонального стану

серцево-судинної системи представників двох різно-
видів східної боротьби – сумо і дзюдо мають певні
відмінності. У представників боротьби сумо рівень
АТс, АТп суттєво вищий, ніж у представників дзюдо.

2. Ознаками напруження адаптації серцево-
судинної системи до тренувальних навантажень є
більш виражений підйом рівня АТс та АТп, зменшен-
ня величини УОК, УІ, ХОК та СІ.

3. Індивідуальний контроль за функціональним
станом серцево-судинної системи спортсмена є важ-
ливим чинником для підвищення ефективності підго-
товки спортсмена, для створення найбільш оптималь-
ної програми його підготовки.

Напрямок подальших досліджень. В подаль-
шому передбачається вивчення ознак недовідновлен-
ня одноборців в різні періоди підготовки.
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Таблиця  
Ознаки недовідновлення та напруження адаптації серцево-судинної системи  

до тренувальних навантажень у одноборця сумо Н-а 
 

 АТс мм. 
рт. ст. 

АТд 
мм. рт. 
ст. 

Атп 
мм. 
рт. ст. 

ЧСС  
уд•хв-1 

УОК, 
мл. 

УІ  
мл•м-2 

ХОК, 
л•хв.-1 

СІ  
л•хв-1• м-5 

ЗПОС 
дін•с• см-5 

−

x  140,25 84,25 57,00 68,24 90,4 43,2 6,3 3,13 1278 

Н-в 150,00 80,00 70,00 65,80 64,9 33,0 4,27 2,17 1690 
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВОСТЯМИ
ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ОСНОВА

ЇХ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ
Денисенко Н.Ф., Лупінович С.М.

Запорізький обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти

Анотація. Стаття присвячена проблемі реабілітації дітей із
особливостями психофізичного розвитку. Сучасні заклади
освіти (дошкільний заклад, загальноосвітня школа, школа-
інтернат) мають створити середовище, яке сприяє збережен-
ню здоров’я дітей (фізичного, психічного, соціального). Це
мають бути такі заклади, де забезпечується рівновага між
адаптивними можливостями організму дітей та середовищем,
яке постійно змінюється.
Ключові слова: реабілітація, діти, психофізичний, розвиток,
комплексний, супровід.
Аннотация. Денисенко Н.Ф., Лупинович С.М. Реабилитация
детей с особенностями психофизического развития как ос-
нова их жизнедеятельности. Статья посвящена проблеме ре-
абилитации детей с особенностями психофизического раз-
вития. Современные учреждения образования (дошкольное
учреждение, общеобразовательная школа, школа-интернат)
должны создать среду, которая способствует сохранению
здоровья детей (физического, психического, социального).
Это должны быть такие учреждения, в которых обеспечива-
ется равновесие между адаптивными возможностями орга-
низма детей и средой, которая постоянно изменяется.
Ключевые слова: реабилитация, дети, психофизический, раз-
витие, комплексный, сопровождение.
Annotation. Denisenko N.F., Lupinovich S.M. Aftertreatment
of children with singularities of psychophysical development as
a basis of their vital activity. In the article the author describes
the problem of rehabilitation of children with special needs.
Modern educational institu tions (preschool, school, special
school) should create the atmosphere for keeping the health of
children (physical, psychical, social) . This should be the
institutions with balance between the children abilities for
adaptation and always changing environment.
Keywords: rehabilitation, children with special needs, complex
support.

Вступ.
Проблема формування здоров’я дітей дошк-

ільного та шкільного віку, його охорони, зміцнення
та відновлення як стрижнева в навчально-виховному
процесі закладів освіти була й залишається досить
актуальною.

За останні 5 років накреслилась тенденція до
погіршення стану здоров’я дітей і учнів: підвищилась
кількість вихованців, які страждають на хронічні, со-
матичні та нервово-психічні захворювання, спостер-
ігається нарощування екологічно детермінованих
синдромів, перинатальної (внутрішньочеревної) па-
тології. Майже в 2,5 рази підвищилось таке захворю-
вання як анемія вагітних жінок.

За даними провідних педіатрів кількість дітей
шкільного віку (6-15 років) з хронічними захворюван-
нями складає 17-20%. Число дітей молодшого
шкільного віку, які мають недостатній фізичний роз-
виток, збільшилось з 8,8% до 12,4% (недостатня вага),
з 2,2% до 4,2% (низький ріст).

Рівень захворюваності дітей у молодшому
шкільному віці дуже високий.

Перше місце у системі захворювань (65% усієї
патології) займають хвороби органів дихання, серед
яких 90% - гострі респіраторні захворювання і грип.

Показники соматичних захворювань зросли на
3,5%, що загалом становить 33-40% дитячих хвороб.
На другому місті хвороби, пов’язані з розладами
шлунково-кишкового тракту.

Найбільша кількість перенесених гострих зах-
ворювань припадає на дітей, які часто хворіють: в 2-4
рази частіше ніж у тих учнів, які рідко хворіють.

Підвищилась кількість дітей із особливостями
психофізичного розвитку: діти дезадаптовані до умов
шкільного навчання, соціального середовища; діти
“групи ризику”, а також ті, що залишилися без батьк-
івського піклування.

Вітчизняні та зарубіжні вчені і практики вва-
жають, що здоров’я індивідуума лише на 50% зале-
жить від різних зовнішніх чинників. Зокрема, таких:
- готовності батьків передати здоров’я своїй дитині у
пренатальний період її розвитку, а потім форму-
вання здоров’я малюка після народження;

- соціально-екологічних, соціально-педагогічних,
психологічних та побутових умов у суспільстві,
сім’ї, в навчальному закладі, де перебуває дитина;

- екологічного середовища;
- здоров’язбережувального простору,  в якому
зрівноважуються вроджені адаптивні здатності ди-
тини та змінне середовище;

- рівня компетентності дорослих щодо формування,
збереження, зміцнення та відновлення здоров’я
дітей.

Погіршення соціально-економічної ситуації в
країні, здоров’я підростаючого покоління, зниження
інтересу державних та соціальних інститутів до про-
блеми дитинства є тими факторами, які ускладню-
ють процес соціалізації особистості, адаптації до
умов життя, пошуку та утвердження особистого при-
значення дитини у житті, в соціумі.

Означені фактори доповнюються ще й комп-
лексом проблем в системі освіти:
- відсутність у багатьох закладах освіти здоров’язбе-
режувального середовища;

- стресовий характер навчально-виховного процесу,
що призводить до втоми та перевтоми учнів шкіл,
зниження усіх компонентів працездатності (фізич-
ної, психічної, емоційної), до хворобливості;

- відсутність ґрунтовних науково-методичних засад
педагогічної, фізичної та психічної корекції, сучас-
них технологій педагогічного супроводу дітей із по-
рушеннями та розладами їх психофізичного стану;

- низький рівень педагогічної культури батьків.
Інші 50% здорового стану учнів залежить від

того, як вони розуміють, що таке здоров’я і здоровий
спосіб життя.

Формулювання цілей роботи.
Згідно з Національною доктриною розвитку

освіти в Україні перед педагогами та батьками по-
стає пріоритетна мета: виховувати в дітей відповідаль-
не ставлення до власного здоров’я, до здоров’я лю-
дей, що поруч, як до найвищої індивідуальної та
суспільної цінності. Ця мета вирішується завдяки ва-
леологічній освіті в навчальному закладі, повноцін-
ному медичному обслуговуванню, створенню еко-
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логічно сприятливого життєвого простору й оптимі-
зації режиму навчально-виховного процесу.

Результати дослідження.
У процесі реабілітації дітей, які мають особли-

вості психофізичного розвитку, необхідно додержу-
ватися наступних принципів:
-  раннє виявлення дизонтогенетичних факторів ри-
зику, створення оптимальних умов для розвитку
дитини;

- комплексний підхід із застосуванням системи ліку-
вально-профілактичних заходів, медичних, психо-
лого-педагогічних, логопедичних, фізичних та інших
засобів реабілітації;

- пріоритетність використання немедикаментозних
методів оздоровлення;

- адекватність використаних методів фізіологічному
стану учнів, ступеню функціональних змін у їх
організмі;

- індивідуальний та диференційований підхід до при-
значення всіх оздоровчо-реабілітаційних заходів;

- неперервність, поетапність, наступність і достатня
подовженість реабілітаційних впливів.

Погіршення стану здоров’я учнів диктує не-
обхідність розробки та впровадження заходів оздо-
ровчого та реабілітаційного характеру, які спрямо-
вані на покращення стану здоров’я учнів, зниження
їх захворюваності, упередження формування хроні-
чної патології та дитячої інвалідності, гармонійної
адаптації учнів до соціуму та включення молодої
людини до якісного життя.

Методологічними засадами оздоровлення
учнів, які часто хворіють є реабілітація – система
лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на
запобігання та лікування патологічних станів, які
можуть призвести до тимчасової або постійної
втрати життєдіяльності.

У рамках даної системи реабілітації всі засоби
та методи впливу на учнів можливо згрупувати у де-
в’ять основних блоків.

Перший і другий блоки складають базову реа-
білітацію, яка включає загальні медичні, психолого-
педагогічні, фізичні та логопедичні заходи.

Чотири наступних блоки можуть об’єднувати
спеціальні оздоровчо-лікувальні і реабілітаційні за-
ходи та проводитися в ті періоди, які вважаються для
учня критичними щодо формування здоров’я дітей.

Зміст вищезазначених блоків включає:
- заходи щодо швидкої адаптації;
- протирецидивне лікування;
- профілактика ГВІ та грипу;
- відновлювальне лікування в період реконвалес-
ценції після перенесених гострих захворювань.

Сьомий блок - це організаційна робота з реабі-
літації учнів. Восьмий блок складає науково-методич-
ну роботу з педагогами та батьками з формування,
збереження, зміцнення та відновлення здоров’я учнів,
їх реабілітації та спрямований на підвищення науково-
методичного рівня педагогів (знань, умінь і навичок).

Дев’ятий блок містить роботу з контролю за
системою реабілітації учнів у школі.

Здоров’я підростаючого покоління є не тільки
найбільшою цінністю родини, але й фізичним і ду-
ховним надбанням суспільства. На жаль, як у школах,
так і в дошкільних навчальних закладах освіти діти хво-
ріють, і досить часто.

Серед батьків і педагогів розповсюджена дум-
ка, що хвороби дітей починаються із застуди. Виходя-
чи з цього, батьки, а нерідко й вихователі дошкільних
навчальних закладів, груп подовженого дня загаль-
ноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів починають надто теп-
ло одягати дітей, бояться провітрювати задушливі
помешкання, загартовувати прохолодним повітрям,
водою. Однак, такі перестороги не рятують дітей від
нежиті та кашлю.

Як свідчать останні дослідження вчених-ме-
диків (С.Мартинова, Т.Глушанок та ін.), будь-яка зас-
туда – це, як правило, вірусне грипоподібне захворю-
вання, яке виникає після контакту з хворою людиною.

Збудником гострих вірусних інфекцій є не
один-єдиний вірус, а понад 200 вірусів. І, оскільки
після перенесеного захворювання імунітет дитини
знижується, вона може заражатися досить часто. Для
цього інколи буває достатньо короткого контакту з
хворою людиною, щоб у дитини з’явилось чергове
захворювання.

Виникає запитання: чому не всі діти хворіють
однаково часто? Вченими доведено, це відбувається
тому, що захворювання розвивається лише тоді, коли
захисні сили організму дітей (від 1 до 15 років) слабкі.
Особливо це стосується дітей 4-8 років.

Отже, всім батькам, педагогам, вихователям
слід знати: в ранньому, дошкільному, молодшому
шкільному дитинстві відбувається процес формуван-
ня та “навчання” імунної системи дитини.

У несформованому організмі недостатньо
виробляється інтерферону – речовини білкового по-
ходження, яка виконує головну роль у боротьбі з
вірусною агресією.

Тому кожна зустріч із будь-яким вірусом, що
викликає ГРВІ (гостру респіраторну вірусну інфек-
цію), як правило, для дитини від 1 до 8-10 років закін-
чується захворюванням.

Отже перше та головне правило – дітей необх-
ідно берегти від контактів із вірусними інфекціями.

Друге правило: батьки і педагоги мають воло-
діти знаннями про те, що головними розповсюджу-
вачами вірусів є саме дорослі, в яких нерідко захво-
рювання перебігає у стертій формі. Ціна вірусної
інфекції для дорослого та дитячого організму різна.
Діти хворіють на вірус досить тяжко, а після хвороб
бувають часті ускладнення. Причиною цього є не
тільки зниження імунітету дитини. Хвороба часто
пов’язана з особливостями анатомічної будови ди-
хальної системи дітей.

Першими проявами вірусного захворювання
є нежить. Вона – катастрофа для дітей, тому що вони
ще не вміють дихати ротом. Неможливість дихання
носом відразу вибиває дитину із звичного життя. Вона
не може нормально харчуватися, спати, гратися, тому
що слизова оболонка носа є рефлексогенною, стар-
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товою зоною кори головного мозку, де розташовані
різні центри соматичної системи, внутрішніх органів,
а також самого мозку.

“Виключення” носа з процесу дихання пору-
шує сон, відпочинок і гру, харчування. Після цього
через 2-3 доби у дитини починається запалення се-
реднього відділу вуха, оскільки інфекція з носових
ходів швидко проникає через широкі євстахієві труби
в барабанні порожнини.

Далі інфекція спускається нижче – у бронхи
та легені. У цьому випадку в дитини може розвину-
тися бронхіт або запалення легенів, кисневе голоду-
вання, що є надзвичайно важким ускладненням ста-
ну здоров’я.

Діти, які часто хворіють вірусними хвороба-
ми, мають відхилення в діяльності нервової системи,
що виявляється у різних невротичних реакціях (не-
рвовий тік, енурез, заїкування).

Ось чому вірусні респіраторні захворювання
дихальних шляхів дітей раннього, дошкільного та
шкільного віку повинні привертати пильну увагу всіх
дорослих – батьків, вихователів, учителів.

Трапляються випадки, коли вірусні інфекції
набувають хронічного характеру. Сучасною медици-
ною доведено: тривалі, хронічні носії вірусів в
організмі дитини є збудниками гострих респіратор-
них вірусних інфекцій.

Отже, хворобливість дітей є надзвичайно три-
вожним явищем в дошкільних навчальних закладах і
школах, це головна причина відставання учнів і вихо-
ванців у навчанні, засвоєнні шкільної програми.

На що слід звернути увагу педагогам, вихова-
телям та батькам, або особам, які опікують дітей?

По-перше, необхідно зрозуміти, що хворобливі
діти вимагають особливої уваги. Внаслідок великої
кількості пропусків ці діти відстають від ровесників у
засвоєнні програми. Отже, після хвороби не варто ви-
магати від них достатнього рівня успішності. Наздог-
нати в навчанні своїх однокласників хворобливий учень
не зможе. З ним необхідно проводити додаткові занят-
тя. Доцільними будуть консультації і для його батьків.

По-друге, дорослі повинні дотримуватися
відносно дітей певних фізіологічних норм – правиль-
но організовувати харчування, дотримуватися ре-
жимних моментів, проводити уроки фізичної куль-
тури, використовувати дихальну гімнастику, точковий
масаж, проводити загартування.

Сутністю загартування є:
- збільшення вироблення тепла та зменшення тепло-
вої віддачі, що створює умови щодо знищення
вірусів;

- підвищення імунітету завдяки виробленню в
організмі інтерферону, лізоциму та інших захисних
факторів;

- природне утворення в організмі вітаміну Д, який
виробляється під час ультрафіолетового випромі-
нювання і слугує для формування й зміцнення
кісткових тканин.

По-третє, для збагачення мікрофлори кишеч-
нику та достатнього вироблення вітамінів групи Б

хворобливим дітям необхідно більше споживати
овочів, фруктів, кисломолочних продуктів (особли-
во ацидофільних). Слід використовувати спеціальні
мікробіологічні препарати типу біфікола, колі, лакто-
бактерину, вітамінних препаратів групи Б, А, Е, С.

По-четверте, пильну увагу приділяти дітям із
різноманітними алергічними захворюваннями. До-
рослі, що виховують таких дітей, в тому числі й вчи-
телі, вихователі, повинні чітко дотримуватися режи-
му дня з урахуванням віку та фізіологічного стану
дитини. При цьому створюються такі умови на уро-
ках, заняттях, щоб діти-алергики не перевтомлювали-
ся фізично, психічно, емоційно.

Необхідно дотримуватися гігієнічних умов у
класній і спальній кімнатах школи (школи-інтернату),
групах подовженого дня, дошкільного закладу. Сусі-
дство дітей із домашніми тваринами (кішками, соба-
ками, птахами, акваріумними рибками) не бажане.

Надзвичайно важливе значення має психолог-
ічний клімат у групі дошкільного навчального закла-
ду чи в класі школи (школі-інтернату). Він має бути
спокійним, спрямованим на видужування вихованців
та учнів. Дорослим не слід фіксувати увагу дітей-
алергіків на їхній хворобі.

Медичним дієтсестрам дошкільних навчальних
закладів, шкіл, шкіл-інтернатів, необхідно забезпечи-
ти хворих на алергію дітей дієтичним харчуванням.

У закладах освіти різних ланок і типів із дітьми,
хворими на алергію, рекомендуються заняття, уроки
лікувальної фізкультури. Корекційними заходами щодо
алергічних виявів є також курс фітотерапії, призначен-
ня дітям ферментних та протиалергійних препаратів.

П’ятим корекційним заходом для дітей, які ча-
сто хворіють вірусними інфекціями, є виконання до-
рослими етичних норм стосовно вихованців.

Етичні норми – уважне ставлення, спокійний,
радісний настрій, любов, піклування, правильне вихо-
вання, віра в найкраще, постійний розвиток пізнаваль-
ної активності дітей, знайомство з природою та інше.

Висновки.
Вищезазначене свідчить про те, що сучасна

школа, дошкільний навчальний заклад мають ство-
рити середовище, яке сприяє збереженню здоров’я
дітей (фізичного, психічного, соціального). Це такі
заклади освіти, де забезпечується рівновага між адап-
тивними можливостями організму дошкільнят і учнів
та середовищем, яке постійно змінюється. Це – педа-
гогічна система, в якій є методики забезпечення пси-
холого-педагогічного, медико-соціального супрово-
ду на кожному віковому етапі, постійна діагностика
стану та заходи з формування здорового способу
життя дошкільників і школярів, ефективна корекцій-
на та реабілітаційна робота за медичними показни-
ками індивіда тощо.

Необхідно, щоб девіз медиків “Не зашкодь” став
девізом і педагогів, вихователів.

Важливо пам’ятати керівникам реабілітаційних
закладів освіти різних ланок, педагогам, вихователям,
методичним працівникам, що якісний реабілітаційний
супровід дітей можливий! Можливе формування жит-
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тєстверджувальної позиції дітей із особливостями пси-
хофізичного розвитку, дітей, покинутих батьками, та
дітей-сиріт! Тільки треба дати їм більше любові!

Перспективи подальших досліджень у дано-
му напрямку бачимо в необхідності різними шляха-
ми (самоосвітою, післядипломною освітою на кур-
сах підвищення кваліфікації) поглиблювати особисті
науково-методологічні знання в галузі педагогіки здо-
ров’я (реабілітаційної педагогіки).

Керівникам закладів освіти бажано створити
чітку систему управління дидактичною, виховною, на-
уково-методичною підсистемами, активізувати інно-
ваційні процеси в школах, дошкільних навчальних зак-
ладах шляхом створення творчих груп, авторських
програм, розробки індивідуальних програм розвитку,
навчання та виховання дітей із особливими потребами.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОМПЛЕКСУ
“КОЛЕДЖ-УНІВЕРСИТЕТ” В СИСТЕМІ
БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Денисова Н. В.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті виділено тенденції розвитку комплексу
„коледж-університет” в системі неперервної педагогічної
освіти. Сформульовано сутність і завдання такого типу про-
фесійного навчального закладу, проаналізовано переваги і
недоліки діяльності педагогічних комплексів в Україні. Виз-
начено тенденції розвитку комплексу “колеж-університет” у
системі безперервної освіти України: узгодження категорій-
ного апарату, активізація роботи навчально-наукових комп-
лексів,  приведення у відповідність особистісних потреб із
запитами ринку праці та реальними бюджетними можливос-
тями регіонів, раціоналізація навчально-методичної бази.
Ключові слова: комплекс „коледж-університет”, педагогічна
освіта, багатопрофільність.

Аннотация. Денисова Н.В. Тенденции развития комплекса
“колледж-университет” в системе беспрерывного педагоги-
ческого образования. В статье выделены тенденции развития
комплекса «колледж-университет» в системе непрерывного
педагогического образования. Сформулированы сущность
и задачи такого типа профессионального учебного заведе-
ния, проанализированы достижен6ия и недостатки в деятель-
ности педагогических комплексов в Украине. Определены
тенденции развития комплекса “колледж-университет” в си-
стеме беспрерывного образования Украины: согласование
категорийного аппарата, активизация работы учебно-науч-
ных комплексов,  приведение в соответствие личностных
потребностей с запросами рынка труда и реальными бюд-
жетными возможностями регионов, рационализация учеб-
но-методической базы.
Ключевые слова: комплекс „колледж-университет”, педаго-
гическое образование, многопрофильность.
Annotation. Denisova N.V. Trends of development of a complex
“college - university” in a system of continuous pedagogical
education. Tendencies of “college-university”  complex
development in the system of continuous pedagogic education
are distinguished in the article. Sense and tasks of such
professional educational establishment are clearly stated,
advantages and disadvantages of it’s functioning in modern
Ukraine are analyzed. Trends of development of a complex
“college – university” in a system of continuous education of
Ukraine are defined: the coordination categorical a means,
activization of work of educational scientific complexes,
reduction in correspondence of personal needs with inquiries of
a labour market and actual budgetary possibilities of regions,
rationalization of educational methodical basis.
Key words: complex, “college-university”, pedagogic education.

Вступ.
Розвиток України як самостійної держави, по-

ступове входження в європейську спільноту карди-
нально впливають на формування професійної ком-
петенції  громадян.  Особливе місце серед
національної еліти посідають педагогічні працівники
як висококомпетентні, всебічно розвинені й досвід-
чені свідомі громадяни, які повинні працювати у су-
часних умовах інформаційного суспільства, та рівень
підготовки яких має забезпечити  високі соціально-
освітні потреби.

Загальним питанням становлення системи
вітчизняної педагогічної освіти присвячені роботи
М.М.Кузьміна, О.Л.Смятських, К.І.Васильєва, Д.І.Ла-
тишиної, Ф.Г.Паначина. Проблеми професійно-педа-
гогічної підготовки у навчальних закладах різних рівнів
розкрито в роботах дослідників: Ю.М.Алексєєв, О.В.-
Глузман, В.С.Курило, В.В.Липинський, В.І.Луговий,
В.К.Майборода, І.Ф.Прокопенко. Проблему неперер-
вної педагогічної освіти досліджували: О.П.Владис-
лавлєв, Д.П.Гавра, Ю.В.Киричков, Л.О.Коханова, В.Г.О-
сипов, Ф.І.Перегудов, С.О.Сисоєва та ін.

Тема даного дослідження є складовою комп-
лексної програми науково-дослідної роботи кафед-
ри загальної педагогіки “Підвищення ефективності
навчально-виховного процесу в середніх загально-
освітніх і вищих навчальних закладах” (РК №1-
200199004104) та кафедри історії педагогіки та по-
рівняльної педагогіки “Підготовка викладацьких кадрів
для середньої та вищої школи у науково-педагогічній
спадщині вітчизняних і світових педагогів, діячів осв-
іти і культури ХІХ-ХХ ст.” (РК№1-200199004104) Хар-
ківського національного педагогічного університету
імені Г.С.Сковороди.
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Формулювання цілей роботи.
Однак, як свідчить проведений історіографіч-

ний аналіз педагогічних джерел, полемічним зали-
шається питання конкретизації і наукового обґрун-
тування тенденцій розвитку комплексу
“коледж-університет” в системі безперервної педа-
гогічної освіти, що й визначено метою даної
статті.

Результати досліджень.
Починаючи з 1991 р. в Україні актуалізовано

процеси становлення системи багаторівневої безпе-
рервної педагогічної освіти, котра дозволяла б сфор-
мувати мережу професійних освітніх закладів для
підготовки конкурентноспроможних фахівців. Основ-
ними цілями створення її визначено: організацію твор-
чої діяльності спеціаліста, створення умов для гнуч-
кої  її  переорієнтації  згідно зі  змінами у
соціокультурному середовищі, що забезпечує чітке
співвідношення кількості підготовлених фахівців з
потребами ринку праці; формування особистісних
якостей людини (професійні характеристики, стиль
мислення, рівень культури, інтелектуального розвит-
ку та ін.), що дозволяє певною мірою вирішити про-
блеми кадрового забезпечення, упровадження
новітніх технологій, модернізації навчально-виховно-
го процесу засобом поширення позитивного досві-
ду світових систем підготовки педагогів-фахівців, роз-
ширення міжнародного співробітництва.

Ініціативне заохочення до створення навчаль-
но-наукових комплексів у системі безперервної бага-
торівневої педагогічної освіти початково передбача-
ло подолання проблем, що гальмували загальний
розвиток освітніх процесів в Україні в цілому: незба-
лансованість за рівнями і напрямками підготовки
спеціалістів; низький загальний рівень освіти насе-
лення; відсутність правової, нормативної бази догов-
ірної підготовки фахівців, що фактично призвело до
невиконання необхідних договірних зобов’язань;
відсутність у центрального органу управління освіти
– Міністерства освіти України (1993) – можливості
регулювати контрольні показники прийому на пер-
ший курс вищих навчальних закладів, що стало при-
чиною дублювання підготовки з окремих спеціаль-
ностей у вищих навчальних закладах [1].

Таким чином, першою тенденцією розвитку
комплексу “коледж-університет” у системі безперер-
вної педагогічної освіти України визначимо ініцію-
вання до об’єднання зусиль вищих навчальних зак-
ладів різних рівнів акредитації з метою уникнення
дублювання напрямів спеціальностей, збереження
належної матеріально-технічної бази в умовах загаль-
ного реформування і становлення національної осв-
ітньої системи.

Аналіз звітних документів про стан розвитку
системи освіти в цілому та про роботу органів уп-
равління по розбудові системи національної освіти,
показав, що створювані у період 1991-1994 рр. на-
вчально-наукові комплекси, регіональні університе-
ти стали однією з найраціональніших форм інтеграції
різних рівнів освіти. Такі комплекси були багатоп-

рофільні. До їх складу входили загальноосвітні, про-
фесійно-технічні, вищі навчальні заклади різних рівнів
акредитації та підрозділи післядипломної освіти. В них
за багатьма освітньо-професійними програмами
здійснювалася ступенева підготовка фахівців. Усього
в системі освіти функціонувало близько 283 навчаль-
но-наукових комплекси, але питома вага педагогіч-
них навчальних закладів в них була незначною. Пози-
тивний досвід створення навчально-наукових
комплексів педагогічного спрямування було накопи-
чено у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській,
Харківській областях [2; 3].

Наказом Міністерства освіти України від 25
січня 1994 р. було упроваджено “Положення про на-
вчальний та навчально-науково-виробничий комплек-
си” [5]. Це Положення визначило порядок створення
навчальних та навчально-науково-виробничих комп-
лексів, організацію навчально-виховної роботи та фор-
мування змісту освіти у системі ступеневої підготов-
ки педагогічних кадрів, повноваження членів
комплексу, а саме: упровадження системи ступеневої
підготовки фахівців за наскрізними навчальними пла-
нами та програмами; розробку навчально-методич-
ного забезпечення, формування змісту безперервної
підготовки фахівців відповідно до Державних стандартів
освіти; ефективне використання науково-педагогічних
кадрів, навчально-лабораторної та виробничої бази,
соціальної інфраструктури; визначення переліку на-
прямів та організація підвищення кваліфікації викла-
дачів навчальних закладів та працівників підприємств,
здійснення кадрового забезпечення, виконання Дер-
жавних програм; спільне проведення науково-дослід-
них робіт, апробацію та використання результатів нау-
кових досліджень, підготовку наукових кадрів;
кооперацію з іншими установами для розв’язання зав-
дань, що мають загальний інтерес, об’єднання навчаль-
них закладів спорідненого профілю, у тому числі –
закордонних; залучення викладачів базового навчаль-
но-виховного закладу ІІІ-IV рівня акредитації для про-
ведення занять, участі у роботі Державних кваліфікац-
ійних й екзаменаційних комісій навчально-виховних
закладів І-ІІ рівня акредитації на умовах договорів;
здійснення підготовки фахівців наступного рівня з чис-
ла випускників навчально-виховних закладів, що вхо-
дять до складу комплексу.

Для єдиного підходу у формуванні змісту осв-
іти в системі ступеневої підготовки вчителів комп-
лекс зобов’язаний забезпечувати організацію робо-
ти творчих науково-педагогічних колективів для
підготовки навчально-методичної літератури для спо-
ріднених спеціальностей; координацію планового
оснащення навчально-лабораторної бази освітніх зак-
ладів сучасним устаткуванням; налагодження зв’язків
зі спонсорськими організаціями, меценатами; забез-
печення можливості студентам і викладачам корис-
туватися бібліотечними фондами, сучасною обчис-
лювальною, комп’ютерною технікою.

1995 р. позначився поступовим реформуван-
ням мережі закладів вищої освіти, зокрема за раху-
нок об’єднання вищих навчальних закладів різного
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рівня у комплекси та взаємоузгодження програм
підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів та спец-
іалістів. Діяльність 113 новостворених навчальних,
навчально-науково-виробничих комплексів, у тому
числі й педагогічного спрямування, дозволила ско-
ротити на 1-1,5 років термін здобуття повної вищої
освіти для кращих випускників навчальних закладів І-
ІІ рівня акредитації, отже – зекономити кошти, залу-
чити додатковий кадровий і матеріально-технічний
потенціал до підготовки фахівців [4; 5].

Отже, друга тенденція розвитку комплексу “ко-
ледж-університет”: нормативне забезпечення діяль-
ності багатопрофільних навчальних комплексів як
однієї з форм інтеграції різних рівнів освіти.

Упродовж 1996-1998 рр. система вищої освіти
в Україні розвивалася у досить суперечливих соціаль-
но-економічних умовах. Основною проблемою у цей
період у галузі професійно-педагогічної освіти було:
збереження базових елементів інфраструктури в си-
стемі вищої освіти, поступове структурне реформу-
вання за умови збереження досягнень минулого, на-
ціонального компоненту у змісті, та проведення
освітньої системи у відповідність з новими світови-
ми науковими досягненнями. Вступ України до Ради
Європи зумовив посилення інтеграційних процесів,
активізацію правового регулювання діяльності вищих
навчальних закладів. Водночас у зазначений історич-
ний час значно послабшали зв’язки між вищими на-
вчальними закладами та загальноосвітніми школами,
підприємствами, іншими соціальними інститутами
[4, 12-13]. З метою подолання цього недоліку було
прийнято рішення щодо впорядкування мережі ви-
щих навчальних закладів шляхом ліквідації безперс-
пективних, укрупнення через включення 105 вищих
навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації до складу
університетів, інститутів, академій. Створення на-
вчально-наукових комплексів прискорило поширен-
ня системи ступеневої освіти. Зокрема в галузі вищої
педагогічної освіти два педагогічні коледжі та чотир-
надцять училищ було реорганізовано у структурні
підрозділи вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня ак-
редитації. Загалом 1998 р. було створено 19 навчаль-
но-науково-виробничих і 126 навчальних комплекси
(школа-ВНЗ-ПТУ, школа-ВНЗ).

Це дозволило скоротити державне замовлен-
ня на підготовку фахівців у вищих навчальних закла-
дах І-ІІ рівня акредитації: у Харківській (на 53,9%),
Херсонській (на 52,1%), Київській (на 48,4%),
Рівненській (на 44,0%), Чернівецькій (42,1%) облас-
тях. Також за сприяння комплексів було створено
умови для організації підготовки вчителів за подвійни-
ми спеціальностями та упровадження екстернатної
форми навчання. Крім того, створювані навчально-
наукові комплекси, об’єднуючи галузеві заклади осв-
іти різних рівнів, могли привести структуру та обсяги
підготовки педагогічних кадрів до потреб особистості,
регіонів держави, виходячи з реальних можливостей
бюджетів, а також упорядкувати роботу органів соц-
іального захисту та державної системи працевлашту-
вання. Отже, третьою тенденцію розвитку комплексу

“коледж-університет” в системі безперервної педа-
гогічної освіти України визначено активізацію робо-
ти навчально-наукових комплексів щодо поширення
ступеневої освіти.

У межах проблематики даного дослідження заз-
начимо, що розвиток навчальних та навчально-науко-
вих комплексів педагогічного спрямування фахівця-
ми оцінювався досить суперечливо. Так, зокрема 1999
р. характеризувався завершенням роботи щодо охоп-
лення всіх вищих педагогічних навчальних закладів
навчальними та навчально-науковими комплексами,
загальною оптимізацією мережі педагогічних закладів
освіти. 14 педагогічних інститутів набули статусу уні-
верситетів; 2 педагогічні коледжі і 14 педагогічних учи-
лищ реорганізовано у 8 педагогічних коледжі, 8 педа-
гогічних училища уведено до складу класичних і
педагогічних університетів та інститутів як структурні
підрозділи навчально-науково-педагогічних комп-
лексів. Це пояснювалося передусім відсутністю сис-
тематизованої науково-методологічної бази, належно-
го практико-методичного забезпечення таких
об’єднань.

Аналіз нормативів дозволяє констатувати: саме
через створення навчальних та навчально-науково-
виробничих комплексів за рахунок об’єднання мало-
чисельних вузів і включення коледжів, технікумів,
училищ до складу вищих навчальних закладів ІІІ-IV
рівнів акредитації передбачалося реалізувати наступні
завдання: зміна якості і структури контингенту сту-
дентів першого курсу, забезпечення глибокої профор-
ієнтації; поліпшення кадрової ситуації у вузах І-ІІ
рівня акредитації; запровадження спеціальних на-
вчальних програм та скорочення термінів здобуття
повної вищої освіти.  На кінець 2003-2004 навчально-
го року в Україні 82% університетів, академій очолю-
вали навчальні, навчально-наукові-виробничі комп-
лекси, майже половина закладів І-ІІ рівня акредитації
стали структурними підрозділами вищих навчальних
закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

Така співпраця вищих навчальних закладів
різних рівнів акредитації сприяла реалізації ступене-
вості освіти, підвищенню рівня викладання, поширен-
ню інтегрованих навчальних планів і програм підго-
товки фахівців за схемою “молодший спеціаліст –
бакалавр”, раціоналізації навчально-методичної, ма-
теріально-технічної баз. Позитивним значенням фун-
кціонування навчально-наукових комплексів є мож-
ливість уникнення проблеми відсутності наступності
оволодіння освітньо-професійними кваліфікаціями
між вищими навчальними закладами І-ІІ та ІІІ-IV
рівнів акредитації, створення сприятливих умов для
упровадження кредитно-модульної системи оціню-
вання знань студентів, сумісної із системою ECTS,
поширеної у країнах Європи. Теоретико-методолог-
ічна й практична розробка проблеми діяльності на-
вчальних, навчально-науково-виробничих комп-
лексів, і зокрема питання психолого-педагогічної
підготовки вчителів, здійснюється у контексті участі
України у Болонському процесі, безпосередньому
педагогічному експерименті, у якому беруть участь
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59 університетів, академій, інститутів. З огляду на ви-
щевикладений матеріал можна сформулювати на-
ступну тенденцію розвитку комплексу “коледж-уні-
верситет”: раціоналізація навчально-методичної бази.

Висновки.
Таким чином, аналітичне опрацювання широ-

кої джерельної бази (чисельних звітних документів,
нормативних актів, наукових доповідей, статистичних
даних) дозволило визначити такі тенденції розвитку
комплексу “колеж-університет” у системі безперер-
вної освіти України: ініціювання до об’єднання зу-
силь вищих педагогічних навчальних закладів різних
рівнів акредитації з метою уникнення дублювання
напрямів, спеціальностей, збереження належної ма-
теріально-технічної бази; нормативне забезпечення
діяльності багатопрофільних навчально-науково-ви-
робничих, навчальних комплексів; узгодження кате-
горійного апарату; активізація роботи навчально-
наукових комплексів педагогічного спрямування
щодо поширення ступеневої освіти; приведення у
відповідність особистісних потреб із запитами ринку
праці та реальними бюджетними можливостями ре-
гіонів; раціоналізація навчально-методичної бази.

Сформульовані тенденції дозволяють конкре-
тизувати пріоритетні принципи та напрями організа-
ційно-методичної діяльності навчально-наукових
комплексів на сучасному етапі розвитку безперерв-
ної ступеневої педагогічної освіти України.
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АКТУАЛЬНІСТЬ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
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Д’яченко Т.В.

Луганський національний педагогічний
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Анотація. В останній час набув актуальності розвиток підго-
товки фізичних реабілітологів в Україні. Але недосконалість
систем освіти і охорони здоров’я та недостатня дослідженість
проблеми вимагають теоретичного осмислення важливих
питань професійної підготовки фахівців оздоровчо-реабілі-
таційної сфери, розробки і експериментальної апробації
нових технологій і підходів продуктивної і результативної
реабілітаційної освіти.
Ключові слова: освіта, підготовка, фахівці, фізичні реабілі-
тологи.
Аннотация. Дьяченко Т.В. Актуальность научного исследо-
вания проблем профессиональной подготовки физических

реабилитологов. В последнее время стало весьма актуаль-
ным развитие подготовки физических реабилитологов в Ук-
раине. Но несовершенство систем образования и здравоох-
ранения и недостаточное исследование проблемы требуют
теоретического осмысления важных вопросов профессио-
нальной подготовки специалистов оздоровительно-реабили-
тационной сферы, разработки и экспериментальной апро-
бации  новых технологий и подходов продуктивного  и
результативного реабилитационного образования.
Ключевые слова: образование, подготовка, специалисты,
физические реабилитологи.
Annotation. Dyachenko T.V. Actuality of scientific research of
the problems of professional tra ining of physical
rehabilitologists. Lately development of the training of physical
rehabilitologists became very actual in Ukraine. But imperfection
of the systems of education and health protection and insufficient
research of problem require the theoretical comprehension of
important questions of professional preparation of specialists
of health-improvement-rehabilitation sphere, development and
experimental approbation of new technologies and approaches
of productive and effective rehabilitation education.
Key words: education, training, specialists, physical
rehabilitologists.

Вступ.
Існуюча зараз в нашій країні система охорони

здоров’я за принципами своєї діяльності, структурою,
організаційними формами та методами не присто-
сована до піклування про розвиток здорового спосо-
бу життя населення, подовження періоду активності
і профілактиці захворювань, відновленні фізичних,
психічних, душевних кондицій потерпілих від техно-
генних катастроф, виробничих аварій, дорожньо-
транспортних пригод тощо. Відповідно і мало звер-
тається уваги на професійну підготовку фахівців
реабілітаційного профілю.

Актуальність цієї проблеми обумовлена ще і
тим, що під час переходу постіндустріального етапу
суспільного розвитку до інформаційної епохи інтен-
сивність науково-технічного прогресу стає справжнім
випробуванням для біологічних, адаптаційних, соц-
іогенних і інших аспектів буття сучасної людини.

Актуальність, недостатня дослідженість і бе-
зумовна практична значущість цієї проблеми послу-
жили спонукальними мотивами для теоретичного
осмислення важливих питань професійної підготов-
ки фахівців оздоровчо-реабілітаційної сфери, розроб-
ки і експериментальної апробації нових технологій і
підходів продуктивної і результативної реабілітацій-
ної освіти.

Незважаючи на відкриття кафедр фізичної ре-
абілітації більш ніж в двадцяти вищих навчальних зак-
ладах нашої країни та ґрунтовні, але поодинокі нау-
кові дослідження, що виконані з цієї проблематики
останнім часом (В. Мухин, В. Кукса, Т. Д’яченко, Ю.
Лянной, А. Міхеєнко, Н. Пересадін, А. Вовканич, Т,
Круцевич, А. Герцик тощо), для нашої країни, як і
взагалі для пострадянського простору, підготовка
спеціалістів-реабілітологів залишається багато в чому
інноваційною. Тому, хоча ці дослідження розкрива-
ють і аналізують окремі важливі аспекти проблеми
підготовки фахівців з фізичної реабілітації, все одно
цільної картини професійної підготовки фізичних
реабілітологів у системі післядипломної освіти в Ук-



54

раїні поки що немає. Крім того до сьогоднішнього
дня в країні поки що не функціонує могутня мережа
реабілітаційних установ, а наявні центри, відділення і
кабінети реабілітації мають різну відомчу прина-
лежність і тому роз’єднані.

На наш погляд дуже важливою проблемою є
визначення актуальності підготовки фахівців з фізич-
ної реабілітації у вищих навчальних закладах України.
Цьому питанню і присвячена ця наукова розвідка.

Робота виконана за планом НДР Луганського
національного педагогічного університету імені Та-
раса Шевченко.

Формулювання цілей статті.
Мета цієї статті – показати актуальність теоре-

тичної розробки і практичної перевірки результатів те-
оретичного аналізу проблеми підготовки фахівців-реа-
білітологів в системі післядипломної освіти України.

Результати досліджень.
Ще в середині 19-го сторіччя К. Ушинський

закликав громадськість зрозуміти таку очевидну істи-
ну : тільки впорядкування освіти, а не судова, не зе-
мельна реформи є найнадійнішим фундаментом
життєдіяльності держави і кожного з її громадян. На
жаль, заклик цього відомого педагога-теоретика, пе-
дагога-філософа в належній мірі почутий не був. 20-
е століття, що відійшло в історію, генерувало народ-
ження сучасної системи освіти, яка набула розмаху і
інтенсифікувалася в епоху небувалого розвитку аг-
ропромислового комплексу і індустріалізації пере-
дових країн. Звертання уваги соціуму на освоєння
нових природних ресурсів, розвиток прогресивних
технологій виробничої сфери, ставив основною за-
дачею пошук шляхів інноваційного підходу як до всьо-
го суспільства в цілому, так і до окремо взятої людсь-
кої особистості.

Педагогічна антропологія, основи якої заклав
К. Ушинський, виявляється надзвичайно запитаною
в умовах глобалізації і формування „суспільства
знань”, яке настійно і владно вимагає зміни парадигм
у сфері освіти і науки. Дійсно, останніми роками все
частіше висловлюється думка про те, що функціону-
ючий в даний момент зміст освіти не задовольняє в
належній мірі потреб соціуму, різних суспільних груп
і окремо взятої особистості.

Зміст освіти, його якість, ціннісні і культуро-
логічні основи і орієнтири повинні цілком врахову-
вати інтереси тієї чи іншої країни, яка вступила на
шлях інтеграції і “повернення в людство” (термін В.
Коротича), крім того неодмінно слід брати до уваги
насущні потреби регіону, а також інтереси працедав-
ця і самого трудівника.

Як відомо, традиційна освіта споконвіку була
зорієнтована на “передачу і засвоєння поколіннями
соціального досвіду”. Такий вектор зусиль людей
пов’язаний з тим, що в процесі життєдіяльності кож-
на людська особистість потребує надійної опори, в
ролі якої виступає могутній досвід незчисленного
числа попередників. Цілком, втім, зрозуміло, що кож-
не нове покоління привносить свої нюанси, свої ак-
центи та інтерпретації в ту скарбницю знань, яка діста-

лася їй від більш-менш прогресивних предків, збага-
тивши і примножуючи досвід людської цивілізації.

В 21-м столітті загальна комп’ютеризація і інтен-
сивне вдосконалення інтернет-комунікацій привели до
змін, що справді революціонізували життя сучасного
Homo sapiens. Знаменитий природодослідник і філо-
соф В. Вернадський стверджував, що досягнутий в
процесі еволюції рівень розвитку людського мозку не
йде вже назад, а рухається тільки вперед. Великий мис-
литель підкреслював: “Зараз ми переживаємо нову
геологічну зміну біосфери. Ми входимо в ноосферу...
Але важливий факт, що ідеали нашої демократії йдуть
в унісон із стихійними геологічними процесами із за-
конами Природи, відповідають ноосфері. Можна ди-
витися, тому на наше майбутнє упевнено. Воно в на-
ших руках. Ми його не випустимо!”.

Навіть в кінці 20-го століття вислів В. Вернадсь-
кого про те, що Людство своєю життєдіяльністю ста-
ло єдиним цілим, сприймався з іронією і скепсисом.
Сьогодні в Світову Інформаційну Мережу (Інтернет)
можна ввійти практично з будь-якої точки нашої пла-
нети. На наших очах скоюються кардинальні зміни
смислового універсуму всього нинішнього людства,
що глобалізується. Будь-які комерційні дії, багатом-
ільйонні фінансові операції і покупки, відвідини най-
більших світових книгосховищ, музеїв, значних міст
планети, управління фінансовими потоками на про-
відних біржах Токіо, Нью-Йорка і Лондона, подорожі
в найбільш екзотичні місця земної кулі досягаються
всього декількома кліками комп’ютерної “мишки”,

В таких умовах відбувається посилення інфор-
маційного навантаження на кожного індивіда, вини-
кає небезпека попадання в “полон” малорухливого
способу життя, що чревате розвитком гіпокінезії і
детренованості. Сучасна людина виявляється “обплу-
таною” численними чинниками ризику, від яких ру-
кою подати до всіляких хвороб і передчасної смерті.
Звертання пильної уваги „всіх і кожного” на пробле-
ми індивідуального здоров’я диктується сьогодні са-
мим часом, Сучасні дослідники стверджують, що
успішним і гармонійним життя людини може бути
тільки у разі природного злиття і взаємодії трьох скла-
дових: здоров’я, духовності і інтелекту. Як тільки ви-
падає хоч яка-небудь з цих складових, починаються
процеси деградації і невблаганного старіння.

Близько двох десятиріч тому, в середині 80-х
років 20-го сторіччя в передових країнах Європи по-
чався бурхливий розвиток anti-age, технологій анти-
старіння, В першому десятиріччі нинішнього 21-го
століття ці технології можуть з високим ступенем точ-
ності (до 90%) прогнозувати появу тієї чи іншої пато-
логії у конкретного індивіда, а також представити кон-
кретній особі програму індивідуальної протидії
старінню, з урахуванням специфіки її фізичного та
психоемоційного розвитку, щоб не допустити до роз-
витку порочного кола хвороб і реально подовжити
молодість і таке бажане активне довголіття.

Ефективність профілактики багато в чому обу-
мовлена ставленням людини до свого здоров’я. Щоб
змінити поведінкові звички, потрібна сильна мотива-
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ція. Для цього необхідна просвіта населення, що ство-
рює потребу в здоровому способі життя.

Спосіб життя, що характеризується зниженням
фізичних навантажень і підвищенням споживання
продуктів харчування, багатих холестерином, над-
мірним вживанням алкоголю і палінням, зниженням
стресостійкості – все це є найважливішим чинником,
що визначає ступінь ризику багатьох захворювань.

Здоровий стиль життя, профілактичні анти-
стресові заходи, рішення проблем хронічних хвороб
(від карієсу до синдрому хронічної втоми), боротьба
за чисте довкілля, психолого-педагогічні підходи, се-
ред яких є місце і власно-реабілітаційним методикам,
істотно знижують ризики передчасного постаріння і
затримують старіння організму.

Ми глибоко переконані в тому, що кожний
фахівець в галузі фізичної реабілітації повинен добре
володіти теорією і практикою валеології – науки про
шляхи досягнення індивідом оптимального рівня здо-
ров’я, а також мати професійну компетентність в
справі використовування традиційних та інновацій-
них методик оздоровлення (масаж, кисневі процеду-
ри, використовування мінеральних і термальних вод,
сонячної енергії, лікувальних грязей, цілющого коль-
ору, музики, аптечних п’явок, продуктів бджільницт-
ва, бібліотерапії, медитативної техніки, різних рослин-
них, мінеральних і мікроелементних добавок і
коктейлів, а також адаптогенів і антиоксидантів, здо-
рове харчування і регулярні фізичні навантаження).

Наш особистий досвід практикуючого реабіл-
ітолога і викладача університету переконує нас в тому,
що „здоров’єстворююча домінанта” в нашому соц-
іумі ще поки не дістала статусу ідеї національного
масштабу і здоров’я населення на пострадянському
просторі продовжує неухильно негативізуватися. Слід
брати до уваги той факт, що в більшості країн сучас-
ного світу спостерігається зростання інвалідності
людей, пов’язане з ускладненням процесів виробниц-
тва, збільшенням транспортних потоків, виникнен-
ням озброєних конфліктів, погіршенням якості навко-
лишнього середовища і  великою кількістю
стресогенних чинників.

Тому виникає нагальна необхідність у про-
фесійній підготовці фахівців, призначених не тільки
вирішувати питання відновно-реабілітаційного поряд-
ку, але й добиватися того, щоб здоровий стиль життя
став основним камертоном життєдіяльності кожно-
го нашого сучасника, особливо представників підро-
стаючих поколінь. На нашу думку, в цій підготовці
ключове місце повинна зайняти категорія якості жит-
тя – поняття, що включає поєднання умов життєза-
безпечення і стану здоров’я. Гармонія цих умов доз-
воляє досягти високого рівня фізичного, психічного,
а також соціального благополуччя і самореалізації
людської особистості.

Крім того, на нашу думку, у професійній підго-
товці фізичних реабілітологів в центр уваги повинні
бути поставлені:
- вчення про здоров’я, адаптаційні реакції і резис-
тентність організму;

- розробка нової методології фізичної реабілітації,
що визначає тісний взаємозв’язок і взаємодію її те-
оретичних положень з їх практичною реалізацією в
умовах спеціального психомоторного тренінгу;

- вдосконалення навиків лікувального комплексно-
го психофізичного тренування;

- формування знань про сучасні методи до нозоло-
гічної діагностики в практиці масових обстежень
населення;

- комп’ютерне моделювання тестових програм оці-
нки рівня здоров’я, його ушкодженості, фізичної
підготовленості реабілітантів;

- моніторинг здоров’я різних вікових груп.
Кардинальною метою професійної підготов-

ки фізичних реабілітологів стає важлива громадська
домінанта – подолання негативних тенденцій форму-
вання здоров’я у дорослих і дітей, сприяння віднов-
ленню здоров’я до його оптимальних значень у осіб,
що страждають на хронічні недугу; повернення до
нормального життя людей з фізичними дефектами,
відставанні в розвитку і тих, кого називають “людина
з особливими потребами”. Система професійної
підготовки реабілітологів має потребу у зв’язку з про-
відними тенденціями в сучасній освітній сфері, у
відчутній оптимізації, в зміні форм і методів органі-
зації самого навчального процесу, у вдосконаленні
змісту навчання і зміні педагогічної парадигми.

Підготовка фахівців з фізичній реабілітації є
досить складною, високовитратною, проте досить
перспективною справою, оскільки (як показують дані
американських фахівців) один долар, вкладений у
відновлення здоров’я потерпілої людини, повертаєть-
ся десятиразовим (!) прибутком.

Шляхи підвищення ефективності професійної
підготовки фахівців, трудова діяльність яких пов’яза-
на з такою базисною цінністю, як здоров’я, шукають
у всіх цивілізованих країнах. В Україні проблеми якіс-
ного і результативного навчання плідно розробля-
ються на базі вживання новітніх досягнень філософії
освіти, психофізіології, інформатики, а також теорії
управління пізнавальною діяльністю людини. Сьо-
годні в нашому суспільстві чітко позначився перехід
на гуманістичну методологію навчання і виховання,
проте в навчальному процесі вищої школи все ще
зберігаються дисгармонії між фронтальними спосо-
бами професійної підготовки і індивідуальними фор-
мами навчально-пізнавальної роботи кожного сту-
дента. Зберігаються також певні суперечності між
необхідністю диверсифікації освіти і одноманітністю
змісту і відносною мізерністю навчальних технологій.
Не зжитий поки домінуючий пояснювально-ілюст-
ративний характер викладання, а діяльнісний харак-
тер навчання, що довів свою надзвичайну цінність,
все ще не став загальновизнаним в стінах вищих на-
вчальних закладів більшості регіонів .

Одним з найважливіших пріоритетів рішення
позначених проблем є (принаймні відносно профес-
ійної підготовки фізичних реабілітологів) розробка і
активне упровадження в практику вищої школи
новітніх ефективних педагогічних технологій. Перехід
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масової школи і вищих навчальних закладів від авто-
ритарної педагогіки до педагогіки співпраці передба-
чає адекватне і послідовне упровадження особистіс-
но-орієнтованих технологій освіти і виховання, а також
перевід навчання на суб’єктивні підстави з доміную-
чою установкою на всебічне самоудосконалення осо-
бистості самих студентів.

Зараз виникла нагальна потреба в дослідженні,
яке б дало наукові, теоретично обґрунтовані і практич-
но апробовані рекомендації, орієнтовані на працівників
сфери реабілітаційної педагогіки, психологів, медиків,
тренерів-професіоналів, фізичних реабілітологів, сту-
дентів, магістрантів, викладачів, а також всіх тих осіб,
яким не байдуже власне здоров’я і здоров’я їх близьких.

Дуже важливе завдання – розробка стратегії і
тактики розпізнавання відхилень в стані здоров’я
індивіда на тій стадії, коли важко веріфікувати певну
симптоматику і чітко виставити обґрунтований діаг-
ноз хворобливого стану (донозологічна діагностика
у фазі передхвороби). Велике значення має вчення
про здоров’я індивіда і положення щодо здоров’я
суспільства.

Висновки.
Таким чином, можна констатувати, що про-

блема підготовки фахівців фізичної реабілітації є важ-
ливою не тільки з вузькомедичної точки зору. Ми
вважаємо, що значно більше невирішених питань і
нерозв’язаних проблем лежить у педагогічній пло-
щині процесу підготовки фахівців цього профілю.

Професія фізичного реабілітолога відносить-
ся до інноваційних і тому у підготовці фахівців з фізич-
ної реабілітації слід застосовувати найбільш прогре-
сивні навчальні технології та підходи.

Треба визначити основний механізм педагогі-
чної діагностики сформованості спеціальних знань,
умінь та навиків, визначити показники формування
різних рівнів компетентності та професіоналізму сту-
дентів-реабілітологів в системі післядипломної осві-
ти, науково обґрунтувати несуперечливу систему
педагогічних умов, що сприяють формуванню висо-
кокомпетентного, конкурентноздатного, готового до
рішення будь-яких професійних завдань фахівця-реа-
білітолога, створити систему комплексного форму-
вання професійної компетентності студентів-реабілі-
тологів на базі проектної  методики засобами
особистісно-орієнтованої освіти.

Подальші дослідженнями плануємо зосереди-
ти на вивченні ефективності різних методологічних
підходів та розвиваючих технологій навчання в сис-
темі післядипломної освіти фізичних реабілітологів.
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ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
У КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКІЙ АКАДЕМІЇ

Єфремов С.В.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті розкрито особливості організації науко-
во-дослідної роботи студентів Києво-Могилянської академії.
На підставі всебічного аналізу історико-педагогічних дже-
рел показано, що науково-дослідна робота студентів Києво-
Могилянської академії була професійно спрямованою,
відрізнялася гуманітарним спрямуванням змісту, передбача-
ла співробітництво студентів і учених-педагогів. Результа-
том такої роботи стали всесвітньо відомі перекладні видання
літератури церковного і наукового циклу.
Ключові слова: Києво-Могилянська академія, науково-дослі-
дна робота, студентська корпорація.
Аннотация. Ефремов С.В. Опыт организации научно-исследо-
вательской работы студентов в Киево-Могилянской академии.
В статье раскрыты особенности организации научно-исследо-
вательской работы студентов Киево-Могилянской академии. В
результате анализа многочисленных исторических и педаго-
гических материалов показано, что научно-исследовательская
работа в Киево-Могилянской академии была профессионально
направленной, отличалась гуманитарным содержанием, пре-
дусматривала сотрудничество студентов и ученых-педагогов.
Результатом такой работы стали всемирно известные перевод-
ные издания церковного и научного цикла.
Ключевые слова: Киево-Могилянская академия, научно-ис-
следовательская работа, студенческая корпорация.
Annotation. Efremov S.V. Experience of organization of
scientific research work of the students in Kiev–Mogilyanska
Academy. Particularities of organisation of the scientific research
work of the students of Kiev –  Mogilyanska Academy are
discovered in the article. During the analysis of a great number
of historical and pedagogical materials was proved that the
scientific research work was professionally-direct, not look like
the humanitarian content, had idea of uniting the students and
scientists – pedagogues. The worldwide translated issues of the
church and scientific trend resulted from the work like this.
Key words: Kiev-Mogilyanska Academy, scientific research
work, the corporation of the students.

Вступ.
Істотні соціально-політичні й культурні транс-

формації сьогодення зумовили першочергове звер-
нення до педагогічної проблематики в історичному
аспекті. Якісне оновлення системи вищої професій-
ної освіти в Україні, узгодження її з загальносвітови-
ми освітніми стандартами неможливе без аналітич-
ного узагальнення й використання позитивного
вітчизняного історико-педагогічного досвіду. Націо-
нальною доктриною розвитку освіти в Україні серед
пріоритетних завдань визначено розвиток вищої осв-
іти як головної запоруки поліпшення добробуту лю-
дей, зміцнення авторитету і конкурентноспромож-
ності держави у світі, забезпечення високої якості
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освіти та професійної мобільності випускників
освітніх закладів різних рівнів акредитації, наукових
установ та підприємств. У розв’язанні цих завдань
провідну роль відіграє здійснення науково-дослідної
роботи як невід’ємної складової вищої освіти з ура-
хуванням позитивного досвіду всесвітньо відомих
національних вищих шкіл, і зокрема – Києво-Моги-
лянської академії.

Аналіз стану вивчення теорії та практики нау-
ково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах
України свідчить, що увага вчених, головним чином,
була зосереджена навколо питань: теорії та методо-
логії наукових досліджень (Т.П.Білоусова, В.М. Шей-
ко); інтегрування науки і навчального-виховного про-
цесу в освітніх закладах (І.П. Яковлєв, Є.В. Каменкін,
О.Г. Котова, Т.Г.Сидорчук та ін.); історії розвитку на-
уки в Україні у цілому, окремих науково-дослідних
інститутів (О.М. Богдашина, Т.В. Полушнина, О.М.
Микитюк, К.М.Мельник, Ю.В. Легун ); розвитку на-
уки як форми гуманітаризації вищої освіти (А.О.
Лихолат, А.А. Герасименко, Г.О. Щербань та ін. ).

Зазначимо, що вказана проблема э складовою
частиною комплексної програми науково-дослідної
роботи кафедр загальної педагогіки “Підвищення
ефективності навчально-виховного процесу в се-
редніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладах”
(РК №1-200199004104) та кафедри історії педагогіки
та порівняльної педагогіки “Підготовка викладацьких
кадрів для середньої та вищої школи у науково-педа-
гогічній спадщині вітчизняних і світових педагогів,
діячів освіти і культури ХІХ-ХХ ст.” (РК№1-
200199004104) Харківського національного педагогі-
чного університету імені Г.С. Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті – розкрити досвід організації

науково-дослідної роботи студентів у Києво-Моги-
лянській академії, показати шляхи творчого викорис-
тання позитивних надбань в сучасних умовах.

Результати досліджень.
Вивчення історичних джерел яскраво свідчить,

що особлива роль у розвитку освіти та культури на
Україні належала Києво-Могилянській академії. Про-
тягом усієї історії український народ не мав іншої
інституції, яка б справила більший вплив на розвиток
його освіти, науки, культури, ніж Києво-Могилянсь-
ка академія. Впродовж віків вона була виразником і
носієм духовності українського народу, чинником
формування його самосвідомості, ідеологом бороть-
би за православну віру і національну свободу. Киє-
во-Могилянська академія була першим вищим на-
вчальним закладом, що відповідав запитам і потребам
духовного життя українського народу в період ради-
кальних світоглядних і суспільно-політичних змін, на-
родно-визвольної боротьби, формування національ-
ної церкви і держави, вищим навчальним закладом,
у якому були сформовані сталі традиції організації
науково-дослідної роботи студентів з метою якісної
професійної. Першому ректору П. Могилі вдалося
не лише зберегти національні культурні та освітні тра-
диції братських шкіл, але й примножити їх.

Так, вивчення історичних документів показа-
ло, що П. Могила ініціював роботу гуртка учених-
педагогів академії та ініціативних студентів та сприяв
розвитку видавництва.

Про високий рівень освіти та ґрунтовну нау-
кову фахову підготовку свідчить визначна діяльність
просвітників, державних діячів, науковців, що вийш-
ли з числа учнів Києво-Могилянської академії. Серед
них: чернігівський архієпископ Лазар Баранович, геть-
ман Іван Виговський, архімандрит чернігівського
Єлецького монастиря Йоанікій Галятовський, ректор
київської колегії, архімандрит Інокентій Гізель, Дзик-
Мелетій – архімандрит і ректор Київської колегії, геть-
мани Іван Золотаренко, Павло Павлюк (Бут), Яким
Сашко, Юрій Хмельницький, визначні учені й педа-
гоги – Епифаній Славинецький, Симон Петровський-
Ситнякович та ін. [1, 87].

Проведений аналіз показав, однією з ознак
вищих шкіл того часу було право академії надавати
науковцеві звання бакалавра, магістра, доктора; пра-
во мати власний суд над професорами і студентами;
право студентів створювати власні корпорації. За відо-
мостями дослідника М. Петрова, студентську корпо-
рацію (або конгрегацію) в академії заснував сам П.
Могила. Ймовірно, що згодом об’єднання припини-
ло своє існування, бо в кінці XVII ст. тодішній ректор
І. Краковський відновив роботу корпорації, поділив-
ши її на дві: більшу (maior congregatio) – в ім’я Благо-
віщення Пресвятої Богородиці для студентів класів
філософії та богослів’я; меншу (mainor cogregatio) –
в ім’я Зачаття Пресвятої Богородиці – для учнів ниж-
чих класів академії. Для членів корпорації читалися
лекції з катехізису під назвою „Вопросы и ответы з
разных писм служачіе вере православной”, лекції –
тлумачення книг Святого Письма [2, 247].

За статутом, члени студентського братства,
переймаючи загальні гуманні ідеї із Заходу, мали обо-
роняти і прославляти честь Богородиці через сумлін-
не становлення до навчання, ініціативне самостійне
опанування основ наук, смиренність до Божої волі,
систематичну сповідь тощо [там само, 247].

Як свідчить проведене дослідження, до послуг
учителів і учнів академії була велика й багата бібліо-
тека. 1776 р. вона налічувала 3304 книг, з них 2131
книг, подарованих П. Могилою. Перед пожежею 1780
р. бібліотека мала 8632 книги [там само]. Великою
пошаною серед учнівства академії користувалися
піїтика (мистецтво віршоскладання), риторика і філо-
софія. В обов’язки вчителя піїтики входило готувати
драматичні твори, серед них – духовні драми, інтер-
медії або інтерлюдії, народні вертепи. Риторика пода-
вала готові зразки речень, порівнянь, сентенцій, при-
кладів з історії, за допомогою яких ритор міг скласти
будь-яку промову на визначену тему. Це, у свою чер-
гу, підтверджує міркування, що загальний напрям всіх
наук, а отже – і науково-дослідної роботи студентів
Київської академії був схоластичний.

 Основоположну роль у навчально-виховно-
му процесі Києво-Могилянської академії відігравали
її колишні вихованці, а згодом – професори, адміні-
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стратори і протектори – Феофан Прокопович, Рафаїл
Заборовський, Георгій Кониський, Михайло Коза-
чинський та ін. Серед згаданих діячів насамперед треба
відзначити педагога, реформатора церковної освіти,
науковця і письменника Феофана Прокоповича, ши-
роко знаного в цьому світі. Дослідники життя і твор-
чої діяльності ученого аргументовано довели, що Ф.
Прокопович займався науково-дослідною роботою
бувши ще студентом академії. Пройшовши шлях від
учня до професора, префекта і ректора та ігумена
Братського монастиря, Ф. Прокопович глибоко й си-
стемно займався наукою. Так, він мав два власні
мікроскопи (одні з перших у Росії). Філософські й те-
ологічні навчальні курси Ф. Прокоповича відрізня-
лися самостійністю та оригінальністю, ґрунтувалися
на вченні про раціональне пізнання, включали еле-
менти знань в галузі зоології, ботаніки, геології.

Проведене дослідження показало, що Ф. Про-
копович був ініціатором зміни напряму наукової ро-
боти Київської академії. Так, у листі до своїх колег,
професорів академії, перед від’їздом на посаду по-
лоцького архієпископа він писав: „Треба не лише йти
по стежці, що її протоптали інші учені, але йти вслід
за самостійними науковими поглядами, себто стеж-
кою, що, творячи солідну вченість, готує знавців, а не
торгашів науки…” [3, 158].

Дослідники історії Київської Академії М. Сум-
цов, П. Пекарський критикували організацію науко-
во-дослідної роботи в закладі, зазначаючи, що над-
мірне захоплення піїтикою,  риторикою та
аристотелівським підходом у філософії призводили
до формування нахилу в учнів складати панергіки [4,
6 – 7]. Однак, слід зазначити, що творчість та наукові
досягнення випускників академії свідчили про висо-
кий рівень та професійну спрямованість науково-дос-
лідної роботи в цьому навчальному закладі.

Із стін Києво-Могилянської академії вийшло
багато вчених – природодослідників, серед них: К. І.
Щепінін, російський професор Московської гос-
пітальної школи, який ініціював перші заняття з роз-
тину, досліджував питання лікувального і профілак-
тичного значення дієти; М. Амбодик-Максимович –
автор першої класичної рекомендації з акушерства
„Физиологии для естественной истории о человеке”
(1787), перших російських ботанічного й анатомо-
фізіологічного словників; дослідник в галузі гістології
і фізіології нирок А.М. Шумлянський; мікробіологи
М.М. Тереховський; Д.С. Самойлович (Сушинський).
Києво-Могилянська академія дала світові й визнач-
них істориків: автора п’ятитомного „Дипломатично-
го зібрання справ між російським і польським дво-
рами (до 1700 р.)” М. М. Бантиш-Каменського,
козацьких літописців С. Величка, Г. Грабена, П. Си-
моновського [5, 198].

Висновки.
Отже, вищевикладене аргументує такі виснов-

ки. Києво-Могилянська академія в історії української
вищої освіти стала першим виразним осередком
організації науково-дослідної роботи з метою якісної
професійної підготовки студентів. Прикладом цього

слугує організована за ініціативи П. Могили студен-
тська корпорація – об’єднання-прообраз наукового
гуртка, члени якого займалися перекладами та ви-
давничою діяльністю. Проведене дослідження пока-
зало, що гуртківці у Києво-Могилянській академії під
керівництвом провідних науковців виконували не
лише наукові дослідження схоластичного характеру
(що було традицією тодішньої освіти), а й готували
разом з викладачами духовні драми, інтермедії або
інтерлюдії, народні вертепи, здійснювали розвідки в
галузі природничих наук, фізики, астрономії.

Досвід творчої співпраці учених світового ви-
міру зі студентською молоддю у Києво-Могилянській
академії має стати взірцем для сучасних педагогів,
які проводять практичне оновлення організації на-
вчально-виховного процесу у вищих навчальних зак-
ладах згідно з ідеями творчої співдружності досвідче-
них науковців, талановитої студентської молоді.
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ДО ПИТАННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ ШКІЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Житомирський Д.В.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті розкрито питання стимулювання учні-
вських та педагогічних колективів до діяльності в органах
самоврядування освітнього закладу шляхом надання необх-
ідних знань стосовно основних принципів, методів та функцій
управління. Наголошено на тому, що такі знання є необхід-
ною запорукою успішного функціонування органів само-
врядування. Запропоноване введення базового курсу, який
надасть теоретичні знання стосовно функцій управління та
продемонструє практичні приклади роботи учнівського са-
моврядування в різних навчальних закладах.
Ключові слова: управління, суб’єкти та об’єкти управління,
учнівське самоврядування, ввідний курс.
Аннотация. Житомирский Д .В. К вопросу стимулирования
деятельности органов школьного самоуправления. В статье
раскрыт вопрос стимулирования ученических и педагоги-
ческих коллективов к деятельности в органах самоуправле-
ния образовательного учреждения путем предоставления
необходимых знаний относительно принципов, методов и
функций управления. Подчеркнуто, что такие знания явля-
ются необходимым залогом успешного функционирования
органов самоуправления. Предложено введение базового
курса, который обеспечит теоретические знания относитель-
но функций управления и продемонстрирует практические
примеры роботы ученического самоуправления в разных
учебных заведениях.
Ключевые слова: управление, субъекты и объекты управле-
ния, ученическое самоуправление, вводный курс.
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Annotation. Zhitomirs’kiy D.V. To a problem of stimulation
of activity of members of school self-management. The article
is devoted to the question of stimulation of pedagogic and students
collectives for working in self government’s bodies. It’s proposed
to achieve this by giving necessary knowledge about principles,
methods and functions of management. It is emphasized that
such knowledge are base for successful self government’s work.
Introduction of basic course is suggested, which will provide
students with theoretical information about functions of
management and practical examples of self government’s work.
Key words: management, subjects and objects of management,
students government, introduction course.

Вступ.
Сьогодення реформування національної осві-

ти в Україні позначилося загальною демократизацією,
що сутнісно виявляється у визнанні педагогів, учнів
та їхніх батьків повноправними суб’єктами освіти, її
керівних і виконавчих ланок. Кожен із них може бра-
ти участь у вирішенні проблем навчально-виховно-
го процесу в межах своєї компетенції, має право ви-
бору навчального середовища та індивідуальних
форм досягнення освітніх цілей [3, 727].

Входження України до європейського освітнь-
ого простору актуалізує соціальний, педагогічний та
економічний аспекти проблеми управління освітою.
Адже управління є невід’ємною складовою функціо-
нування будь-якого механізму, у тому числі соціаль-
ного, яким є навчальний заклад. Для управління ха-
рактерна наявність об’єкта управління – групи людей,
механізму, явища, на який спрямовані управлінські
дії. Загальні інтеграційні та демократичні процеси
проникають таким чином у сферу управління осві-
тою (на урядовому державному, регіональному зов-
нішньому та внутрішньо шкільному рівнях) [2].

Значне місце в сучасних дослідженнях посідає
розгляд процесів і явищ, пов’язаних з організацією й
управлінням освітою. Зокрема, це питання про фор-
ми й методи управління на різних рівнях, менедж-
менту освіти, фінансування її ланок, принципи орган-
ізації мереж навчальних закладів,  вивчення
практичного досвіду національних шкіл та зіставний
аналіз практики внутрішнього управління й інспек-
тування навчальних закладів провідних країн світу.
Визначення загальних механізмів управління, розроб-
ка моделі ефективної управлінської діяльності було
предметом наукового дослідження Ф.Тейлора, прин-
ципи управління освітою розробляли Г.Грант, А.Фай-
оль. Останній уважав управління наскрізним універ-
сальним  процесом , ієрархічно організованою
діяльністю, завдяки якій визначається оптимальний
спосіб групування робіт, розподіл повноважень,
відповідальності на різних рівнях організації [1; 4].

На сьогодні у чисельних роботах розглядають-
ся різні аспекти управління педагогічними система-
ми: управління в загальноосвітній школі (Є.Березняк,
В.Бондар, Ю.Васильєв, І. Горбунов, М.Захаров, М.Ки-
риченко); управління в навчальних закладах нового
типу (Л.Даниленко, А.Черниш); управління освітні-
ми закладами (Г.Єльнікова, Л.Калініна, В.Луговий);
психологічні аспекти управління освітою (Н.Коло-
менський, В.Якунін). Праці цих науковців характери-

зує системний аналіз та наукове обґрунтування на
основі аксіологічного підходу питання управління з
урахуванням особливостей такого специфічного яви-
ща, як освіта, орієнтація на підвищення її якості відпо-
відно до вимог суспільства й індивідуальних освітніх
потреб [5; 6].

Проблема стимулювання до активності органів
шкільного самоврядування є органічною складовою
комплексної програми науково-дослідної роботи ка-
федр загальної педагогіки, історії педагогіки та по-
рівняльної педагогіки Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
“Підвищення ефективності навчально-виховного про-
цесу в середніх загальноосвітніх та вищих педагогіч-
них навчальних закладах” (РК № 1-200199004109).

Формулювання цілей роботи.
 Мета даної статті полягає у визначенні

шляхів стимулювання органів шкільного самовряду-
вання до активних дій в управлінні загальноосвітньою
школою.

Результати досліджень.
Як відомо, демократичний характер освіти,

гарантований Конституцією, практично забезпе-
чується статутними документами, в яких чітко визна-
чено форми діяльності кожного елементу навчаль-
ного закладу, освітніх ланок. Вивчення практичного
досвіду шкіл Харківського та інших регіонів України
аргументує, що успішне управління, яке виявляєть-
ся у чітких стратегіях розвитку навчального закладу,
підвищенні соціальної значущості роботи закладу,
врахування регіональних особливостей та конструк-
тивне компаративне запозичення, оптимізація орган-
ізаційно-педагогічних, науково-методичних, матері-
ально-технічних,  санітарно-гігієнічних умов
функціонування школи, базується на поширенні по-
вноважень органів шкільного самоврядування, тоб-
то здійснюється за участі об’єктів управління.

Зазначимо, участь об’єкта управління (для за-
гальноосвітньої школи – це учнівський та педагогіч-
ний колективи) проявляється в спільному з адмініст-
рацією закладу прийнятті  рішень щодо
життєдіяльності навчального закладу та реалізації їх у
практиці навчально-виховного процесу.

 Здійснення управління на основі самовряду-
вання є складовою успішної роботи школи. Створен-
ня демократичної управлінської структури навчаль-
ного закладу передбачає: координацію і взаємозв’язок
різних ланок освітнього закладу з метою гармоній-
ного розвитку особистості в умовах загальної і проф-
ільної підготовки; стимулювання проявів само-
стійності та відповідальності керівників навчального
закладу і кожного члена його колективу; органічне
поєднання в управлінні закладом освіти державних і
суспільних інтересів; створення середовища для роз-
витку гласності, свободи слова; урахування націо-
нальної та регіональної специфіки; орієнтацію управ-
лінських рішень на кінцевий результат; реалізацію
системно-цільового підходу; упорядкування систе-
ми планування, контролю і прогнозування подаль-
шого розвитку закладу; створення умов для творчої
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роботи керівних та педагогічних працівників. Прак-
тично успішне координування управління держав-
них і громадських органів виявляється у: підвищенні
якості освітніх послуг через залучення батьків учнів
та самих учнів до визначення рівня компетенцій вчи-
тельських кадрів, організацію дослідницької, пошу-
кової роботи; раціональне використання та розвиток
матеріально-технічної бази закладу через громадсь-
кий контроль та впровадження волонтерської чи ме-
ценатської підтримки благодійних організацій та при-
ватних осіб; формування сприятливого емоційного
клімату у школі через створення інфраструктури куль-
турно-освітніх послуг (робота спортивних пізнаваль-
них клубів, ігрових центрів, центрів розвитку таланту
тощо); забезпечення прийому учнів і педагогічних
працівників у навчальний заклад на конкурсній ос-
нові; інтегрування школи в наукові комплекси, участь
в освітніх програмах ЮНЕСКО, національних освітніх
програмах [5].

Шкільне самоврядування, як діяльність учнів
та їх об’єднань в галузі управління навчальним закла-
дом в межах встановленої компетенції та на основі
співробітництва з адміністрацією, може бути резуль-
тативним тільки на добровільній основі, що розуміє
під собою ініціативність учнів, розуміння ними суті
управлінських процесів та сформованого бажання
брати в них участь. Певним стимулом розвитку
органів самоврядування у навчальному закладі може
слугувати оглядовий вступний курс, що надасть уч-
ням необхідні теоретичні знання про структуру, прин-
ципи, зміст, методи і форми здійснення управлінсь-
ких функцій, діяльності  органів учнівського
самоврядування, ознайомить з практичними прикла-
дами управлінської роботи учнівських колективів
інших навчальних закладів. Цілями такого курсу є:
· Стимулювання до участі в управлінні навчальним
закладом через делегування адміністрацією на-
вчального закладу окремих повноважень органам
учнівського самоврядування.

· Спонукання учнів до самостійного створення
органів учнівського самоврядування через пропа-
ганду і популяризацію практичного досвіду інших
навчальних закладів.

· Надання необхідних знань про основні цілі, принци-
пи, структуру управління для наступної ефективної
діяльності органів шкільного самоврядування.

· Формування середовища для розвитку ініціатив-
ності учнів через формат такого курсу: тренінго-
вий цикл, курс-стажування; науково-практичний
семінар, майстер-клас, конференц-блок та ін.

 Завданнями такого курсу є:
· сформувати в учнів систему базових теоретичних
знань в галузі управління освітою;

· продемонструвати важливість та алгоритм управ-
лінських процесів в загальноосвітній школі;

· на конкретних прикладах діяльності навчальних зак-
ладів показати перспективи та механізм участі в уп-
равлінні.

Щодо змісту такого оглядового курсу, на нашу
думку, починати слід з розкриття сутності управлін-

ня, його основних характеристик. Необхідним є спо-
нукання до формування точки зору учнів, що всі
процеси, які нас оточують та забезпечують життєді-
яльність соціальних інститутів, є результатом управл-
інських дій. Акцентувати увагу на тому, що організа-
ція навчально-навчального процесу у школі є так
само результатом управління. При цьому важливим
є те, що управління має реалізовуватися у напрямах,
визначених спільно управлінцями і об’єктами управ-
ління: адміністрацією школи разом з педагогічним і
учнівським колективами. Зокрема, це можуть бути
такі напрями. Фінансове забезпечення: поступовий
перехід на ринкові умови функціонування загально-
освітнього закладу, альтернативи фінансово-госпо-
дарчої діяльності (упровадження нормативного ме-
тоду у плануванні статей кошторису, посилення
господарської самостійності закладу, трудових колек-
тивів, розв’язанні питань соціального захисту і мате-
ріального заохочення). Розробка авторської концепції
школи. Вироблення раціонального режиму діяльності
шкільного колективу. Створення розгалуженої сис-
теми допоміжних служб (психологічна, медична, об-
слуговуюча, технічна, маркетингова, підприємниць-
ка тощо). Координація взаємодії ради засновників,
адміністративних органів, завідувачів структурних
підрозділів школи, шкільного самоврядування, вчи-
тельських, учнівських і батьківських об’єднань. Саме
обізнаність в цих інших напрямах управління є найе-
фективнішим засобом стимулювання до участі са-
моврядних органів в організації життєдіяльності
шкільного колективу.

Говорячи про ініціативність, слід відмітити, що
її запорукою є відчуття причетності учнів до всіх
подій, пов’язаних зі створенням та подальшим функ-
ціонуванням самоврядування. Тому наголошуємо,
що вищезгаданий оглядовий вступний курс змістов-
но має містити виключно поради про структуру са-
моврядування, але в жодному випадку не нав’язува-
ти жодну конкретну ідею.  Ініціатива  учнів
починається саме з етапу обговорення процедури та
механізму створення органів самоврядування, виз-
начення їх повноважень, прав та обов’язків.

Отже, розуміння учнями того, що робота са-
моврядування є оптимальним шляхом участі в уп-
равлінні школою та впливу на прийняття рішень, є тією
необхідною основою для формування бажання буду-
вати самоврядне управління освітнім закладом. Отри-
мавши теоретичні знання та проаналізувавши прак-
тичні приклади інших шкіл, учні здатні виділити та
реалізувати основні принципи роботи самоврядуван-
ня. Навіть на цьому початковому етапі створюються
умови для самостійної роботи учнів: аналіз прикладів,
виділення головних принципів роботи (єдиновладдя і
колегіальності, ціннісної мотивації діяльності, лідерства
і відповідальності, законності прийнятих рішень і дій,
економічності та постійного зворотного зв’язку, пе-
редбачливості та оптимізації резервного забезпечен-
ня навчально-виховного закладу), і головне – само-
стійна проекція досвіду інших шкіл на практику
діяльності свого навчального закладу.
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Висновки.
Підсумовуючи вище викладене, зазначимо, що

стимулювання до діяльності органів шкільного само-
врядування через уведення оглядового курсу, що
переслідує за мету ознайомлення широкого загалу з
питаннями теорії та принципів управлінської діяль-
ності, популяризацію позитивного вітчизняного і
світового досвіду у шкільній практиці, сприятиме
поступовому відходу від декларативного підходу
освітніх реформ, дозволить практично втілити ідею
наукової організації роботи шкільних колективів,
підняти соціальну значущість питань управління та
адміністрування навчально-виховного закладу.

Подальшої ґрунтовної розробки потребують
питання організаційно-методичного забезпечення
такого оглядового курсу для розширення повнова-
жень органів шкільного самоврядування в уп-
равлінській галузі.
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ФАКТОРНА СТРУКТУРА РУХОВИХ
ЗДІБНОСТЕЙ ЮНИХ МЕТАЛЬНИКІВ СПИСУ
НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Захаровська Тетяна
Дніпропетровській державний інститут

фізичної культури і спорту

Анотація. Досягнення високих спортивних результатів у
метанні спису диктує необхідність вивчення рухових здібно-
стей спортсмена  для наступного цілеспрямованого трену-
вання на етапі початкової підготовки. У статті представлені
результати проведення кореляційного і факторного аналізу
рухових здібностей метальників спису.
Виявлений високий кореляційний зв’язок між 34 показника-
ми та середній зв’язок між 57 показниками технічної та фізич-
ної підготовленості юних метальників спису. Визначені три
групи показників рухових здібностей юних метальників спи-
су, які можна віднести до найбільш важливих: швидкісні, швид-
кісно-силові та силові здібності.
Ключові слова: рухові здатності, метання списа, кореляція,
факторний аналіз, кореляційний взаємозв’язок.
Аннотация. Захаровская Т.Л.  Факторная структура двига-
тельных способностей юных метателей копья на этапе на-
чальной подготовки. Достижения высоких спортивных ре-
зультатов в метании копья диктует необходимость изучения
двигательных способностей спортсмена  для последующей
целенаправленной тренировки на этапе начальной подго-
товки. В статье представлены результаты проведения корре-
ляционного и факторного анализа двигательных способнос-
тей метателей копья. Выявлена высокая корреляционная связь
между 34 показателями и средняя связь между 57 показателя-

ми технической и физической подготовленности юных ме-
тателей копью. Определены три группы показателей двига-
тельных способностей юных метателей, которые можно от-
нести к наиболее важным: скоростные, скоростно-силовые и
силовые способности.
Ключевые слова: двигательные способности, метание копья,
корреляция, факторный анализ, корреляционная взаимосвязь.
Annotation.  Zaharovskaja T.L.  Factorial structure the impellent
abilities of young throwers a spear at a stage in initial
preparation.  Achievements of high sports results in javelin
throw are dictated with necessity of studying in impellent
abilities of the sportsman for the subsequent purposeful training
at a stage the initial preparation. In article results it carrying
out of the correlation and factorial analysis of impellent abilities
the throwers of a  spear are presented. High correlation
connection between 34 parameters and average connection
between 57 parameters of engineering and physical readiness of
juvenile throwers to a spear is detected. Three bunches of
parameters of motorial abilities of juvenile throwers which can
be refered to the most important are defined: high-speed, high-
speed both force and power abilities.
Key words: motorial abilities, throwing of a spear, correlation,
factor analysis, correlation correlation.

Вступ.
Важливими показниками підготовленості ме-

тальників спису є спеціально-фізична та технічна
підготовка, які сприяють поступовому підвищенню
спортивних результатів.

У сучасному спорті система наукового відбо-
ру є однієї з найважливіших складового процесу по-
шуку і  підготовки спортсменів для досягнення ви-
щих спортивних результатів [3,4,5]. Встановлено, що
на результат спортсменів впливає ряд факторів, ос-
новними з яких є спортивне тренування, спрямоване
на розвиток необхідних для досягнення результатів
рухових здібностей. Таким чином факторний аналіз
рухових здібностей юних метальників представляє
собою структуру факторів, які мають більший або
менший вплив  на розвиток рухових здібностей спорт-
сменів [1,3,6].

У наш час достатньо детально визначені ок-
ремі питання розвитку фізичної та технічної підго-
товки метальників спису вищої кваліфікації. Показа-
ний позитивний вплив тренувальних вправ на
поліпшення спортивного результату.

Деякі автори [3,5,7] вивчивши техніки рухів
метальників спису, вказують на те, що для досягнен-
ня результатів необхідно в першу чергу сприяти роз-
витку швидкісно-силових здібностей, але цього не
завжди достатньо при підготовці юних метальників.
Спортивна практика свідчить про те, що спортсме-
ни, які мають достатній рівень розвитку швидкісно-
силових здібностей завжди досягають бажаних резуль-
татів. Це все обумовлено тим, що не повністю вплив
загальної структури показників факторного аналізу
рухових здібностей юних списометальників.

Все вище викладене потребує додаткових дос-
ліджень факторного аналізу рухових здібностей ме-
тальників спису використовуючи різні методики фак-
торного аналізу.

Робота виконана за планом НДР Дніпропет-
ровського державного інституту фізичної культури і
спорту.



62

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - виявити факторну струк-

туру фізичної і технічної підготовленості юних ме-
тальників спису.

Завдання дослідження.
1.Виявити рівень технічної підготовленості ме-
тальників спису.

2.Виявити рівень швидкісно-силової підготовленості
метальників спису.

3.Визначити факторну структуру технічної і фізич-
ної підготовленості.

Організація дослідження. Дослідження були
проведені на базі СК “Метеор” та “Трудові резерви”.
У  дослідженні прийняло участь 40 спортсменів-ме-
тальників на кожного було отримано по 22 показни-
ка технічної та спеціальної фізичної підготовленості.

Результати дослідження та їх обговорення.
В результаті проведеного тестування були от-

римані дані, які дозволили оцінити загальний рівень
підготовленості спортсменів, однак недостатньо
відображували картину внутрішньої структури взає-
мозалежних показників. Крім того, невідомим вия-
вився ступінь впливу одних показників на інші, що
ускладнює можливість визначення більш важливих
показників і виділення їх з числа запропонованих до
тестування. Таким чином, ми визначили, що запро-
поновані для аналізу в констатуючому експерименті,
певна кількість тестів, незважаючи на їх різнобічну
спрямованість, не дозволяє реально оцінити загаль-
ний рівень підготовленості списометальників, а лише
дає можливість оцінити рівень розвитку кожного по-
казника окремо [3,4,5].

У зв’язку із цим ми визнали за необхідне про-
вести подальший аналіз отриманих в  експерименті
результатів, піддавши їх статистико-математичній об-
робці. Спроби проведення аналізу підготовленості
спортсменів за допомогою різних методів тестуван-
ня і математичної обробки були описані в доступних
нам джерелах [1,2,5,6].

Всі тести були перевірені на надійність і інфор-
мативність на основі статистико-математичної оброб-
ки. Усього при проведенні кореляційного аналізу ми
одержали 242 коефіцієнта кореляції. Результати цьо-
го аналізу представлені в наведеній кореляційній мат-
риці (Табл.1), у якій кореляційні зв’язки достовірні
для r=0.98 при рівні значимості α<0.001 і для r= -0.40
при рівні значимості α<0.05.

Результати кореляційного аналізу виявили на-
явність безлічі значимих взаємозв’язків між показни-
ками спеціальної фізичної і технічної підготовленості.
Була виявлена кореляція з  високими коефіцієнтами у
34 показниках, і найбільш інформативними виявили-
ся показники швидкісно-силових, силових здібностей
та показниками технічної підготовленості.

В результаті кореляційного аналізу з’ясувалось,
що кидкові вправи, які характеризують  техніку вико-
нання фінальної частини метання мають сильні взає-
мозв’язки (r1,2≈0,72, r1,3≈0,73, r1,4≈0,83, r1,5≈0,86, r1,6≈0,77,
r2,4≈0,94, r2,5≈0,80, r2,21≈0,78, r3,4≈0,74, r3,5≈0,84, r3,6≈0,97,
r3,18≈0,82, r3,19≈0,85, r4,5≈0,93, r4,6≈0,80, r4,19≈0,73, r4,21≈0,72,

r5,6≈0,89, r5,18≈0,74, r5,19≈0,79, r6,18≈0,83, r6,19≈0,86,
r18,19≈0,96, r19,20≈0,70,   при α<0,001). Наявність великих
зв’язків між кидковими вправами в метанні спису з
місця правою та лівою рукою, в метанні спису з 3-4
та 5-6 кроків, в метанні ядра 4кг  двома рукам назад
через голову та знизу вперед на наш погляд пояс-
нюється тим, що ці вправи мають однакову структу-
ру та режим роботи.

Варто помітити, що деякі кореляції мають ви-
сокий коефіцієнт між спеціально-фізичними  та техн-
ічними вправами, які розвивають спеціальні рухові
здібності метальників спису (r2,21≈0,78, r4,21≈0,72,
r7,8≈0,98, r9,10≈0,94, r14,15≈0,96, r14,16≈0,87, r14,17≈0,79,
r15,16≈0,78 r15,17≈0,74, r16,17≈0,82, r21,22≈0,84, при α<0,001).
Наявність цих взаємозв’язків пояснюється тим, що за
направленістю та характеристикою вправи мають
однакове значення та відносяться до основних рухо-
вих якостей метальників.

Можливо, ця схожість і характеризує наявність
кореляційного взаємозв’язку  між даними показниками.

На нашу думку, важливим є те, що між впра-
вами спеціальної фізичної та технічної підготовки
існує не тільки високий кореляційний зв’язок, але й
середній, який вказує на стійку залежність цих зв’язків.
Таким чином середній кореляційний зв’язок був ви-
явлений у 57 рухових вправах (табл.1).

В результаті проведення кореляційного аналі-
зу були визначені основні рухові здібності, які повинні
сприяти досягненню високих спортивних результатів.
Однак з отриманих результатів не було ясно, котрі з
показників, які виділилися в кореляційному аналізі, є
найбільше прогностичними та значимими, тобто
мають більший ступінь інформативності та над-
ійності. Крім того, необхідно було виключити мож-
ливість прояву помилкових або випадкових кореляцій,
наявність яких не дозволяє об’єктивно оцінити рівень
прогностично значимі показники, які виділилися в
процесі кореляційного аналізу [2,6,7].  Таким чином
до найбільш важливих рухових здібностей ме-
тальників спису відносяться: 1) швидкісні здібності;
2) швидкісно-силові здібності; 3) силові здібності.

Для визначення самих інформативних і про-
гностично значимих показників нами був проведе-
ний факторний аналіз кореляційної матриці даних,
отриманих у ході  констатуючого експерименту.

Головною метою факторного аналізу є скоро-
чення числа перемінних  та визначення структури
взаємозв’язків між перемінними. Тому факторний
аналіз використовується, як метод скорочення даних
або, як метод класифікації. Нами було проаналізова-
но та оброблено 22 показника, у результаті обробки
показників виділилося 4 фактори, які визначили
найбільш важливі і прогностично значимі в даній
групі тестів ( табл. 2).

Перший фактор (F1), навантаження якого в
загальну дисперсію вибірки склала 43%, визначився
як специфічний. У цьому факторі виділилися спец-
іальні метальні вправи та спеціальні стрибкові, резуль-
тативність яких призводить до поліпшення спортив-
ного результату в метанні спису з розбігу (табл.2).
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Таблиця 1 
Кореляційна матриця показників фізичної і технічної підготовленості юних метальників спису 

№ Назва тестів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Метання спису з розбігу 1 0,72 0,73 0,83 0,86 0,77 0,22 0,26 -
0,18 0,01 -

0,06 
-

0,67 
-

0,07 
-

0,19 
-

0,27 0,12 -
0,04 0,51 0,64 0,59 0,64 0,44 

2 Метання спису з місця правою 
рукою  1 0,61 0,94 0,80 0,66 -

0,18 
-

0,15 0,21 0,22 0,35 -
0,51 

-
0,32 

-
0,37 

-
0,39 

-
0,32 

-
0,35 0,62 0,66 0,47 0,78 0,63 

3 Метання спису з місця лівою рукою   1 0,74 0,84 0,97 0,08 0,03 -
0,04 0,08 -

0,03 
-

0,46 
-

0,02 0,28 0,21 0,44 0,38 0,82 0,85 0,49 0,52 0,34 

4 Метання спису з 3-4 кроків    1 0,93 0,80 -
0,06 

-
0,04 0,07 0,11 0,30 -

0,61 
-

0,19 
-

0,21 
-

0,25 -0,1 -
0,15 0,67 0,73 0,50 0,72 0,59 

5 Метання спису з 5-6 кроків     1 0,89 0,03 0,04 -
0,05 0,04 0,14 -

0,60 
-

0,12 
-

0,11 
-

0,15 0,13 0,03 0,74 0,79 0,48 0,61 0,40 

6 Метання спису двома руками      1 0,08 0,04 -
0,12 

-
0,01 

-
0,01 

-
0,48 

-
0,04 0,23 0,15 0,40 0,36 0,83 0,86 0,51 0,51 0,36 

7 Біг 15м з ходу       1 0,98 -
0,52 

-
0,34 

-
0,54 

-
0,33 0,42 0,36 0,22 0,57 0,35 0,11 0,25 0,46 0,14 -0,12 

8 Біг 15м з відведеним списом        1 -
0,56 

-
0,40 

-
0,49 

-
0,38 0,37 0,25 0,12 0,49 0,24 0,06 0,23 0,49 0,21 -0,06 

9 Біг 30м з високого старту         1 0,94 0,29 0,14 0,08 -
0,21 

-
0,01 

-
0,38 

-
0,34 

-
0,15 

-
0,25 

-
0,27 0,06 0,243 

10 Біг 30м зі списом над плечем          1 0,22 -
0,01 0,11 -

0,19 0,02 -
0,26 

-
0,27 

-
0,19 

-
0,16 

-
0,18 0,05 0,10 

11 Метання ядра 2кг із-за голови з/м           1 -
0,36 

-
0,21 

-
0,36 

-
0,27 

-
0,56 

-
0,50 

-
0,04 

-
0,05 0,06 0,028 0,13 

12 Стрибок з місця            1 -
0,03 0,25 0,34 0,01 0,20 -

0,39 
-

0,53 
-

0,80 -0,43 -0,21 

13 Потрійний стрибок             1 0,57 0,58 0,59 0,18 0,02 0,06 0,22 0,01 0,16 

14 П’ятірний стрибок з місця на правій 
нозі              1 0,96 0,87 0,79 0,26 0,24 0,01 -0,14 -0,03 

15 П’ятірний стрибок з місця на лівій 
нозі               1 0,78 0,74 0,13 0,11 -

0,17 -0,24 -0,08 

16 П’ятірний стрибок з 5м розбігу на 
правій нозі                1 0,82 0,35 0,38 0,20 -0,06 -0,10 

17 П’ятірний стрибок з 5м розбігу на 
лівій нозі                 1 0,23 0,19 -

0,08 -0,27 -0,24 

18 Метання ядра 4кг двома руками 
назад через голову.                  1 0,96 0,58 0,56 0,36 

19 Метання ядра 4кг двома руками 
знизу в перед                    1 0,70 0,64 0,39 

20 Присід зі штангою на плечах                    1 0,66 0,47 
21 Ривок штанги                     1 0,84 
22 Взяття штанги на груди                      1 
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Другий фактор (F2) визначився як силовий, що
і підтвердили зроблені нами висновки при проведенні
кореляційного аналізу про те, що силові здібності ма-
ють велике значення для розвитку інших видів рухових
здібностей метальників і тим самим впливають на вдос-
коналювання спортивної майстерності. Це підтверд-
жується величиною внеску F2 в загальну дисперсію
вибірки, яка склала 17%. У третьому факторі (F3), який
є комплексним, виділилося кілька складових, які виз-
начають швидкісні здібності, швидкісно-силові
здібності і координаційні здібності ( табл.2 ).

Необхідність високого рівня розвитку показників,
які виділилися в F3, характеризують рухові здібності, які
мають велике значення в підготовці до змагань. Наван-
таження третього фактора в загальній дисперсії вибір-
ки становлять 15%, що також говорить про високий
ступінь інформативності показників, які виділилися.

Четвертий фактор (F4) характеризується спец-
іальною фізичною та технічною підготовкою до нього
віднеслися спеціальні вправи з метання ядра, стриб-
кові та бігові вправи направлені на удосконалення ос-
новних елементів техніки та основної змагальної впра-
ви. Навантаження четвертого фактора в загальній
дисперсії вибірки становлять 25%, що також говорить
про високий ступінь інформативності показників.

Таким чином, у результаті застосування коре-
ляційного і факторного аналізів для обробки отрима-
них в експерименті даних, нам вдалося визначити ве-
дучі рухові здібності та найбільш прогностичні
значимі показники цих здібностей. До найбільш важ-
ливих з них відносяться: спеціальна технічна підго-
товка (бігові та спеціальні кидкові вправи); силова

підготовка; спеціальні рухові здібності (швидкісні
здібності, швидкісно-силові здібності і координаційні
здібності); спеціальні фізична та технічна підготовка.

Висновки:
1. Виявлений високий кореляційний зв’язок між 34 по-
казниками та середній зв’язок між 57 показниками
технічної та фізичної підготовленості юних ме-
тальників спису.

2. Визначені три групи показників рухових здібнос-
тей юних метальників спису, які можна віднести до
найбільш важливих: швидкісні, швидкісно-силові та
силові здібності.

3. В ході проведеного дослідження було проаналізо-
вано 22 показника рухових здібностей списометаль-
ника та визначилось чотири головних фактори, які
мають найбільшу практичну значимість:

1) Спеціально-силовий фактор.
2) Силовий фактор.
3) Фактор спеціальних рухових здібностей.
4) Фактор спеціальної технічної підготовки.
Подальші дослідження передбачається провес-

ти в напрямку вивчення інших проблем підготовки юних
метальників спису на етапі початкової підготовки.
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Таблиця 2 
Факторні ваги показників констатуючого експерименту (метод головних компонентів – РСА) 

Фактор № 
п/п Контрольна вправа 

F1 F2 F3 F4 
1.  Біг 30м з високого старту -0,1238 0,0238 0,7974 -0,4619 
2.  Стрибки з місця 0,257 -0,1384 -0,0507 0,8799 
3.  Стрибки потрійним з місця 0,1704 0,0042 -0,299 0,8805 
4.  Метання 4кг ядра двома руками назад через голову 0,5207 -0,436 -0,1472 0,6138 
5.  Метання  ядра 4кг двома руками знизу вперед 0,6699 -0,4061 -0,0796 0,4395 
6.  Присід зі штангою на плечах 0,0546 -0,5727 -0,572 0,2338 
7.  Ривок штанги -0,2033 -0,7416 -0,0812 -0,0814 
8.  Взяття штанги на груди 0,3179 0,443 -0,0428 0,443 
9.  Метання спису з розбігу 0,7977 -0,1395 -0,2146 0,2248 
10.  Метання списа з місця правою рукою 0,8852 0,1131 0,0436 0,3017 
11.  Метання списа з місця лівою рукою 0,9653 -0,0319 0,0215 0,0899 
12.  Метання списа з 3-4кроків 0,933 0,1131 -0,1311 0,1812 
13.  Метання списа з 5-6 кроків 0,953 0,1226 -0,1512 0,1156 
14.  Метання списа двома руками 0,8354 -0,1887 -0,0274 0,1156 
15.  Біг 30м зі списом над плечем -0,0923 0,11 0,9417 0,0148 
16.  Біг 15м з ходу 0,1704 0,0042 -0,299 0,8805 
17.  Біг 15м з відведеним списом 0,5207 -0,436 -0,1472 0,6138 
18.  Метання спису з розбігу 0,9653 -0,0319 0,0215 0,0899 
19.  Стрибок п’ятірний на правій з місця 0,6699 -0,4061 -0,0796 0,4395 
20.  Стрибок п’ятірний на лівій з місця 0,933 0,1131 -0,1311 0,1812 
21.  Стрибок п’ятірний на правій з 5м розбігу 0,953 0,1226 -0,1512 0,1156 
22.  Стрибок п’ятірний на лівій з 5м розбігу 0,8354 -0,1887 -0,0274 0,1156 
Загальна дисперсія вибірки 43% 17% 15% 25% 
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ПРОГРАМА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ
ХВОРИХ ПІСЛЯ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОЧОК

Звіряка Олександр
Сумський державний педагогічний університет ім.

А.С. Макаренка
Інститут фізичної культури

Анотація. У статті запропонована програма фізичної реабі-
літації з використанням авторської методики гідрокінезоте-
рапії та спеціально сконструйованого гідрокінезомеханоте-
рапевтичного пристрою для хворих після переломів кісточок,
яка базується на результатах реабілітаційного обстеження і
принципах побудови таких програм. Доведено її ефективність
у вирішенні проблем відновлення рухових функцій, сили
м’язів, процесу кісткоутворення, регіональної гемодинамі-
ки, ураховуючи індивідуальні особливості хворих.
Ключові слова: фізична реабілітація, гідрокінезотерапія, пе-
релом кісточок, гідрокінезомеханотерапевтичний пристрій.
Аннотация. Звиряка Олександр. Программа физической реа-
билитации для больных после переломов лодыжек. В статье
рассматривается программа физической реабилитации с ис-
пользованием авторской методики гидрокинезотерапии и спе-
циально сконструированного гидрокинезомеханотерапевти-
ческого приспособления. Доказана ее эффективность в
решении проблем восстановления двигательных функций, силы
мышц, процесса костеобразования, региональной гемодина-
мики, придерживаясь индивидуальных особенностей больных.
Ключевые слова: физическая реабилитация, гидрокинезоте-
рапия, перелом лодыжек, гидрокинезомеханотерапевтичес-
кое приспособление.
Annotation. Zviryaka Oleksandr. Physical rehabilitation
programme for ill people after ankle-bone break. In the article
the physical rehabilitation programme with usage of author’s
method in hydrokynesotherapy and special constructed
hydrokinesomechanotherapeutic device is under consideration.
Its effectiveness in the solution of problems in renewal of active
functions, muscle strength and the process of bone growing,
regional hemodynamic of individual features of sick people are
proved.
Key words: physical rehabilitation, hydrokinesotherapy, ankle-
bone break, hydrokinesomechanictherapeutic device.

Вступ.
Переломи кісточок відносяться до найбільш

розповсюджених травм опорно-рухового апарату, а
складні оперативні втручання унаслідок травми при-
зводять до суттєвих ускладнень і наслідків. Насампе-
ред це   контрактури, атрофія м’язів, зниження опо-
роздатності, порушення ресорної здатності стопи та
стереотипу правильної ходи, плоскостопість, дефор-
муючі артрози. Вони збільшують терміни перебу-
вання на лікарняному, обмежують забезпечення по-
бутових потреб, призводять до інвалідності і

спричиняють суттєві матеріальні витрати на лікуван-
ня таких порушень [2].

Фізична реабілітація (ФР) є одним з основних
чинників, що спрямований на зменшення проявів
травматичної хвороби при ушкодженнях опорно-ру-
хового апарату та підвищення якості лікування. Тому
модернізація існуючих і пошук нових засобів ФР для
підвищення ефективності відновлювального проце-
су після переломів кісточок є актуальною як з медич-
ної, так і із соціальної та економічної точок зору.

Необхідність застосування засобів ФР після
переломів кісточок доведено теорією і практикою
більшості науковців, які особливу роль відводять
гімнастичним вправам і лікувальному масажу. При
цьому вказують, на які групи м’язів спрямовані
фізичні вправи і прийоми масажу, їх мету, проте не
повністю описують послідовність використання цих
засобів при різних за характером тяжкості травмах та
не наводять інші засоби ФР. Є поодинокі праці в яких
вони наведені й указана методика їх застосування [1;
6; 7]. Незважаючи на певні методичні рекомендації, у
них не деталізуються терміни і тривалість застосуван-
ня різних форм лікувальної фізкультури й інших за-
собів ФР на етапах відновлювального процесу при
ушкодженнях гомілковостопного суглоба (ГСС).

У комплексному процесі відновлення функцій
ГСС, прискорення термінів усунення ускладнень
ефективним методом є своєчасно призначена гідро-
кінезотерапія [3; 8; 9; 10] з використанням портатив-
них механотерапевтичних пристроїв [4]. Однак тех-
нологічні режими роботи цих пристроїв не завжди
дозволяють диференційовано діяти на властиві суг-
лобу біомеханічні властивості, цілеспрямовано впли-
вати на морфофункціональні наслідки перелому, що
знижує їх ефективність. Водночас у спеціальній літе-
ратурі недостатньо висвітлені питання взаємопослі-
довності застосування гідрокінезотерапії з іншими
формами і засобами фізичної реабілітації для хворих
після перелому кісточок.

Таким чином, наукові повідомлення про зас-
тосування засобів ФР потребують уточнення, дета-
лізації і диференціації, що обумовлює розробку про-
грами фізичної реабілітації для хворих після
переломів кісточок.

Робота виконана за планом НДР Харківського
національного педагогічного університету імені
Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – розробити програму ФР

для хворих після переломів кісточок та оцінити її ефек-
тивність.

Завдання дослідження:
1. Проаналізувати зміст існуючих програм ФР

для хворих після переломів кісточок.
2. Розробити програму ФР для хворих після

переломів кісточок.
3. Оцінити ефективність програми ФР для хво-

рих після переломів кісточок.
Організація та методи дослідження. Дослі-

дження було проведено на базі Українського НДІ трав-
матології і ортопедії АМН України (м. Київ). Нами
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обстежено 57 осіб після переломів кісточок, фіксація
яких була виконана шляхом металоостеосинтезу. Кон-
тингент хворих був розподілений на основну і по-
рівняльну групи. Основна група із 29 осіб займалася
за розробленою нами програмою ФР для хворих
після переломів кісточок. Група порівняння стано-
вила 28 осіб, яка займалася за загальноприйнятою
реабілітаційною програмою.

Методи дослідження включали:
1. Аналіз та узагальнення даних науково-методичної
літератури.

2. Соціологічні методи: вивчення історій хвороби,
опитування, анкетування.

3. Педагогічні методи дослідження (педагогічний ек-
сперимент, педагогічне спостереження).

4. Клінічні методи (огляд, рентгенографія, тестування
рухових навичок за шкалою COVS (Physiotherapy
Clinical Outcome Variables), визначення ознак болю
за шкалою VAS (Visual Analogue Scale)).

5.Інструментальні методи (антропометрія, гоніомет-
рія, дистанційна термографія, електротензодинамо-
метрія).

6. Методи математичної статистики.
Результати дослідження та їх обговорення.
Проведені нами обстеження хворих на 3-й день

після оперативного втручання довели, що у всіх хво-
рих спостерігалися рухові обмеження, спричинені
наявністю сильних больових відчуттів у місці перело-
му. Тому хворі повністю залежали від використання
допоміжних засобів під час виконання переважної
більшості рухових дій, особливо перевертання у ліжку,
перехід з положення лежачи на спині у положення
сидячи та ходьба. Свідченням гострого запального
процесу були набряки у місці перелому та підвищен-
ня температури до 33,73±0,31°С. У свою чергу біль і
набряки обмежували амплітуду рухів ГСС в усіх пло-
щинах, окрім незначних рухів згинання та розгинання
у сагітальній площині, загальна амплітуда яких стано-
вила 21,68±0,73% від показників норми. Значні пору-
шення функцій нервово-м’язового апарату обумов-
лені оперативним втручанням, запальними процесами
в місці перелому, виснаженням м’язів унаслідок не-
достатнього їх розслаблення через больові відчуття,
що спричинило зниження сили окремих їх груп.

Результати вихідного комплексного клініко-
функціонального обстеження засвідчують, що основ-
на та порівняльна групи за обстеженими показника-
ми були однорідними до початку основних
реабілітаційних заходів. Наведені вище розлади різних
систем організму є основою для подальшої модерн-
ізації й удосконалення існуючих програм фізичної
реабілітації диференційованої дії для хворих після пе-
реломів кісточок відповідно до динаміки протікання
регенерації тканин.

Аналіз спеціальної літератури та наш практич-
ний досвід дозволили систематизувати, доповнити
існуючі і розробити раціональну програму ФР (рис.
1) та підібрати доцільні її засоби і методи для хворих
після переломів кісточок, що, на наш погляд, відпов-
ідають завданням відновлювального процесу. Постав-

лені завдання вирішувались шляхом використання
основних засобів фізичної реабілітації: ЛФК, лікуваль-
ного масажу, фізіотерапії, механотерапії, серед яких
найбільша увага приділялась одній із форм ЛФК
гідрокінезотерапії. Розроблена програма ФР з вико-
ристанням авторської методики гідрокінезотерапії та
спеціально сконструйованого гідрокінезомеханоте-
рапевтичного пристрою (ГКМТП) [4, 5] базувалася
на основних принципах фізичної реабілітації, загаль-
них принципах побудови занять ЛФК, дотримуючись
рухових режимів і протипоказань.

Через п’ять місяців після оперативного втру-
чання з метою визначення ефективності розробле-
ної програми фізичної реабілітації для хворих після
переломів кісточок було проведено кінцеве реабілі-
таційне обстеження.

Результати тестування болю за шкалою VAS,
проведених у кінці курсу реабілітації, довели що у 14
хворих (48,28±6,61%) основної групи біль був відсутній,
а у хворих групи порівняння цей показник був значно
меншим і склав 17,86±5,07% (5 хворих). При цьому
хворі обох груп відзначали легкі больові відчуття під
час тривалої ходьби (більш ніж 2,5 км), які у хворих
основної групи склали 51,72±6,61% випадків (15 хво-
рих), а у групі порівняння відповідно 75±5,73% (21 хво-
рий) та 3,57±2,45% (1 хворий) скаржились на сильні
больові відчуття. Такі дані показують, що у хворих ос-
новної групи результати статистично кращі, ніж у
пацієнтів групи порівняння, де р<0,01.

Прямопропорційна залежність між показни-
ками болю і виконанням окремих рухових дій впли-
вало на забезпечення життєвих потреб. У кінці курсу
реабілітації виконання всіх завдань тестування рухо-
вих навичок за шкалою COVS досягли максимальних
значень в основній групі, де сумарні показники тес-
тувань наблизилися до норми (83 бали) і склали –
82,96±0,03 бали, а у хворих групи порівняння   80±0,23
балів. При цьому результати тестування рухових на-
вичок у хворих основної групи були в 1,03 рази
більшими, де р<0,001.

З подальшим проведенням реабілітаційних
заходів посттравматичні набряки значно зменшили-
ся і наближалися до показників норми. Під час вимі-
рювання обхватних розмірів ГСС у хворих основної
групи різниця склала 0,4±0,04 см, нижньої 1/3 гоміл-
ки – 0,3±0,03 см, середньої 1/3 гомілки – -0,17±0,03 см
(табл. 1). У хворих які займалися за розробленою нами
програмою, практично не відзначалися прояви ат-
рофії м’язових груп оперованої кінцівки, на відміну
від групи порівняння.

За результатами аналізу обхватних розмірів
окремих сегментів нижніх кінцівок можна констату-
вати факт більш швидкого зниження посттравматич-
них набряків у хворих основної групи і повільного
зниження у групі порівняння та більш помітної швид-
кості розвитку м’язових атрофій.

У процесі відновлювальних заходів проведе-
них для хворих з переломами кісточок за загальноп-
рийнятою програмою і запропонованою нашою
програмою, було встановлено, що показники ампл-
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Гідрокінезотерапія до 45 хв 

Гідромасаж 

Фізичні вправи з використанням моноласти 
 
Тракційна терапія 
Лікувальне плавання 

Лікувальна гімнастика до 60 хв 

Загальнорозвиваючі вправи 

Спеціальні вправи

Дозована ходьба 

Самомасаж 

Ортопедичні заходи (устілка-супінатор) 

 
Гідрокінезотерапія 25-35 хв 

Гідромасаж 

Фізичні вправи з використанням ГКМТП 

Лікувальна гімнастика 25-35 хв 

Ізометричні вправи

Загальнорозвиваючі вправи 

Спеціальні вправи

Ходьба у басейні з різним рівнем заглиблення 

Ходьба з частковим осьовим навантаженням 

Лікувальний масаж та самомасаж 

Фізіотерапія 

Дихальні вправи 

Лікувальна гімнастика 15-25 хв 

Лікувальний масаж 

Фізіотерапія

Ідеомоторні та ізометричні вправи 

Загальнорозвиваючі вправи 

Спеціальні вправи 

Дихальні вправи 

Ходьба на милицях 

 
 

Іммобілізаційний період Постіммобілізаційний період Тренуючий період 
1-й день 
суворий 

постільний 
режим 

2-й день 
постільний 
режим 

3-49-й день 
палатний режим 

7-8-й тиждень 
вільний режим 

9-10-й тиждень 
щадний режим 

11-15-й тиждень 
щадно-

тренуючий 
режим 

4-5-й місяць 
тренуючий режим 

Завдання: 
- покращення психоемоційного стану хворого і 
набуття впевненості у видужанні; 
- поліпшення діяльності серцево-судинної та 
дихальної систем, активізація периферичного 
кровообігу; 
- стимуляція процесів регенерації ушкоджених 
тканин; 
- профілактика атрофії м’язів, контрактур, 
остеопорозу 
- зміцнення м'язів здорової нижньої кінцівки і 
пояса верхніх кінцівок; 
- навчання техніки пересування за допомогою 
милиць 

Завдання: 
- відновлення опорної функції кінцівки та рухливості в 
гомілковостопному суглобі; 
- прискорення процесів структуризації кісткової мозолі; 
- розвиток сили і витривалості м’язів травмованої кінцівки; 
- адаптація до ранніх дозованих осьових навантажень; 
- покращення процесів крово- і лімфообігу 
 

Завдання: 
- повне відновлення функцій суглоба і 
кінцівки; 
- усунення залишкових і координаційних 
порушень; 
- попередження деформуючого артозу; 
- профілактика плоскостопості; 
- удосконалення фізичних якостей та 
пропріорецептивної чутливості; 
- відновлення стереотипу правильної 
ходьби і постави; 
- підготовка нижньої кінцівки та організму 
в цілому до довготривалих статико-
динамічних навантажень побутового і 
виробничого характеру 

Рис. 1. Блок-схема програми фізичної реабілітації для хворих з переломами кісточок 
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ітуди рухів у ГСС максимально наблизилися до по-
казників норми в основній групі, де їх різниця ста-
новила 11,92±1,89% згинання, 4,76±2,47% розгинан-
ня, 7,75±1,2% інверсії, 7,3±2,5% еверсії, а різниця у
показниках відносно норми хворих групи порівнян-
ня була більшою: 17,7±1,82% згинання, 20,74±2,31%
розгинання, 18,19±1,96% інверсії, 29,2±3,92% еверсії,
де р<0,05. При цьому чітко спостерігається тенден-
ція збільшення не тільки обсягу рухів у ГСС, а й
кількості хворих, яким вдалося до кінця курсу фізич-
ної реабілітації практично повністю відновити нор-
мальний обсяг рухів.

Відновлення нормального обсягу рухів у ГСС
сприяло приросту сил окремих груп м’язів гомілки,
де достовірно кращий результат спостерігався у хво-
рих основної групи, що підтверджує правильність
вибіру суворо регламентованих і диференційованих
фізичних навантажень спрямованих на збільшення
сили м’язів ушкодженої кінцівки.

У кінці курсу реабілітації показники темпера-
турного градієнта у хворих основної групи наближа-
лися до норми, а у хворих групи порівняння, навпа-
ки, спостерігалася від’ємна термоасиметрія, яка у
середній третині гомілки склала 0,33±0,05°С, що
підтверджує попередні дані про порушення трофіч-
них процесів і розвиток атрофії м’язів гомілки. Тем-
пературний градієнт 0,08±0,02°С у місці перелому
хворих основної групи, свідчив про завершення фор-
мування вторинної кісткової мозолі, що не було заф-
іксовано у хворих групи порівняння через більший
показник температурного градієнта – 0,55±0,05°С, де
р<0,001. Недостовірні показники температурного гра-
дієнта на тильній поверхні стопи вказували про не-
значну тенденцію погіршення трофічних процесів у
хворих групи порівняння і нормалізацію у хворих
основної групи, де р>0,05.

Висновки
1. Аналіз існуючих програм ФР для хворих

після переломів кісточок свідчить, що більшість з них
характеризують загальні підходи до фізичної реабілі-
тації і не передбачають суворої диференціації пору-
шених функцій і шляхи їх вирішення з урахуванням
періодів реабілітації й індивідуальних особливостей
хворих.

2. Розроблена програма ФР з використанням
авторської методики гідрокінезотерапії та спеціаль-
но сконструйованого ГКМТП для хворих після пере-
ломів кісточок базувалася на результатах реабілітац-
ійного обстеження і принципах побудови таких

програм, що за реабілітаційним прогнозом дозволяє
значно прискорити процеси відновлення.

3. Результати проведених досліджень конста-
тують, що розроблена нами програма ФР з викорис-
танням авторської методики гідрокінезотерапії і спец-
іально сконструйованого ГКМТП для хворих після
переломів кісточок доводить свою превагу над існу-
ючими і дозволяє ефективно впливати на вирішення
проблем відновлення рухових функцій, сили м’язів,
процесу кісткоутворення, регіональної гемодинамі-
ки, ураховуючи індивідуальні особливості хворих.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем фізичної
реабілітації для хворих після переломів кісточок.
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Таблиця 1 
Різниця обхватних розмірів окремих сегментів нижніх кінцівок  
у хворих основної групи (n=29) і групи порівняння(n=28) 

Вихідні показники Кінцеві показники 
Обхватні розміри сегментів, см Основна група 

М±m 
Група порівняння 

М±m 
Основна група 

М±m 
Група порівняння 

М±m 
ГСС 3,75±0,09 3,67±0,06 0,4±0,04 1±0,04 

Нижня 1/3 гомілки 3,39±0,06 3,4±0,06 0,3±0,03 0,8±0,03 
Середня 1/3 гомілки 2,28±0,05 2,25±0,04 -0,17±0,03 -0,74±0,03 

Вірогідність відмінностей р>0,05 р<0,001 
 

http://www.nbuv.gov.ua
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО СТИЛЮ
КЕРІВНИЦТВА В ОСВІТІ: ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ

Ковпак С.В.
Навчально-виховний комплекс №16 м. Мелітополь

Анотація. Розглядається проблема формування ефективно-
го стилю керівництва в освіті та його ціннісних орієнтацій.
Особлива увага звертається на стиль керівництва, оскільки
тут іде мова про взаємовідносини керівника та підлеглого,
керівника та групи людей, керівника та колективу, керівника
та зовнішнього оточення. Необхідно дослідження прагнень
студентів до майбутньої професійної діяльності в закладах
освіти. Перед кожним керівником ЗНЗ має стояти питання
свідомого вдосконалення стилю керівництва закладом згідно
з вимогами суспільства.
Ключові слова: стиль керівництва, ціннісні орієнтації, де-
мократизація, гуманізація.
Аннотация. Ковпак С.В. Формирование эффективного стиля
руководства в образовании: ценностные ориентации. Рас-
сматривается проблема формирования эффективного стиля
руководства и его ценностных ориентаций. Особое внима-
ние обращено на стиль руководства, поскольку здесь идёт
речь о взаимоотношениях руководителя и подчиненного,
руководителя и группы людей, руководителя и коллектива,
руководителя и внешнего окружения. Необходимо исследо-
вание стремлений студентов к будущей профессиональной
деятельности в учебных заведениях. Перед каждым руково-
дителем должен стоять вопрос сознательного усовершен-
ствования стиля руководства заведением согласно требова-
ниям общества.
Ключевые слова: стиль руководства, ценностные ориента-
ции, демократизация, гуманизация.
Annotation. Kovpak S.V. Guiding values in choosing efficient
management in education. The problem of guiding values in
choosing efficient management in education is under study. The
target is leading guidance style for the relationships between the
manager and the team as well as relationships between the
manager and the outer surroundings are taken into consideration.
Research of tendencies of students to the future professional
work in educational institutions is necessary. Before each
principal there should be a question of conscious betterment of
style of a management of an institution according to demands
of a society.
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Вступ
В епоху реформування освіти на ефективність

управління навчальним загальноосвітнім закладом
вагомий вплив має стиль керівництва менеджера цьо-
го закладу. Від керівника значною мірою залежить
якісне розв’язання фінансово-економічних, госпо-
дарських справ, результат навчально-виховного про-
цесу, стосунки в колективі, результат роботи та імідж
закладу взагалі. А отже, саме директор-менеджер є
центром, навколо якого формуються, розвиваються
й успішно розв’язуються проблеми загальноосвітнь-
ого навчального закладу.

 На сьогодні більшість менеджерів не зацікав-
лені у питанні виявлення власного стилю керівницт-
ва. Спираючись, у першу чергу, на аргументи нега-
тивного характеру, вони вважають, що вивчення
стилю керівництва директора загальноосвітнього на-
вчального закладу (ЗНЗ) інспектором чи іншою упов-
новаженою особою здійснюється з метою визначен-
ня негативних рис керівництва цього директора, і
зовсім не беруть до уваги той аргумент, що виявлен-

ня стилю керівництва може здійснюватися ним са-
мим з метою вдосконалення власної управлінської
діяльності, покращення умов роботи працівників та
закладу загалом, налагодження стосунків у колективі
тощо, тобто з метою покращення менеджменту на-
вчального закладу. Термін «стиль» [ лат. stylus < гр.
stylos – стержень для письма] означає засіб здійснен-
ня чого-небудь, що вирізняється сукупністю своєрі-
дних прийомів [6, с.474]. Тобто, це сукупність індиві-
дуальних засобів і методів, що їх використовує
керівник у своїй діяльності.

Людина компетентна – це людина знаюча, вона
освідомлена в певній галузі, у даному випадку – уп-
равлінської кваліфікації керівника навчального зак-
ладу. Управлінська компетентність – це коло питань
управління, в яких має належним чином бути обізна-
ний майбутній фахівець. Цінності ж виступають ос-
новною для управління, оскільки та чи інша цінність
в певний період може стати загальною умовою да-
ного виду людської діяльності, життєвим орієнтиром,
згідно з яким структурується реальність. В основі
цінностей лежить оцінка – єдність емоційного і раці-
онального. Тому у процесі ціннісного пізнання, дос-
лідники умовно виділяють два рівні – чуттєвий і рац-
іональний.

Звернемося до визначень стилю керівництва,
яких на сьогодні існує багато. Розглянемо деякі з них.
За Н.Л. Коломінським  [1, с.148], стиль керівництва
установою освіти – це система методів, прийомів,
засобів, які переважають в управлінській діяльності
керівника, а також особливості їх застосування, обу-
мовлені особистістю керівника. В.А. Співак [8, с.188]
дає своє розуміння стилю: стиль керівництва – це
сталі особливості реалізації керівником владо-розпо-
рядчих функцій, які відображають сприйняття ним
підлеглих та рівень його особистої культури. В.М.
Шепель [9, с.143] пояснює стиль роботи керівника
як своєрідний стереотип розумових проявів і реаль-
них вчинків, що притаманні даній особистості. Стиль
роботи керівника є наочним проявом тих принципів,
форм і методів реалізації управлінських завдань, зав-
дяки яким наочно демонструються його особистіс-
но-ділові якості та антропологічна підготовленість.
Л.М. Кравченко [2, с.24] розуміє стиль роботи ме-
неджера освіти як гнучку поведінку керівника щодо
співробітників та учнів, що базується на самоорган-
ізації та самоуправлінні і є орієнтовною на досягнен-
ня цілей навчально-виховного закладу та організації
загалом. Отже, на основі сказаного вище, можемо
зробити висновок: стиль керівництва директора
школи – це система особистих засобів і способів уп-
равлінської діяльності менеджера освіти з метою до-
сягнення поставлених цілей закладу та організації в
цілому.

На сьогодні нам відомі різні класифікації стилів
керівництва. Звернемося до класичної класифікації
Курта Левіна, за якої існує три стилі керівництва: ав-
торитарний, демократичний і ліберальний. Визначи-
мо основні риси, притаманні цим стилям керівницт-
ва.  Авторитарний (директивний) стиль
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характеризується централізацією влади лише в руках
керівника. Він одноосібно приймає рішення, жорст-
ко регламентує діяльність підлеглих, обмежуючи їхню
ініціативу. Справи в колективі плануються керівни-
ком завчасно. Підлеглим відомі лише найближчі цілі і
при цьому вони отримують мінімум необхідної
інформації. Контроль за діяльністю підлеглих базуєть-
ся на силі влади керівника, його голос завжди є вирі-
шальним, будь-яка критика на його адресу не допус-
кається. Демократичний (колегіальний) стиль
заснований на децентралізації влади керівником. При
прийнятті рішень він консультується з підлеглими, дає
колегам можливість брати участь у їх виробленні.
Підлеглі отримують достатньо інформації, щоб мати
уявлення про перспективи своєї роботи. За такого
стилю практикується делегування функцій і повно-
важень від керівника до підлеглих. Ініціатива з боку
підлеглих стимулюється. Ліберальний (потуральний)
стиль характеризується мінімальним втручанням
керівника у діяльність підлеглих. Він виступає як по-
середник, який забезпечує підлеглих інформацією та
матеріалами, необхідними для роботи. Зазвичай спра-
ви пускаються на самоплив. Керівник реагує лише
тоді, коли на нього тиснуть зверху або знизу. Як пра-
вило, за такого стилю керівництва серед підлеглих ста-
ють лідерами одна-дві людини, які керують групами
[3, с.56-57].

На основі цього робимо висновок, що в за-
гальних рисах стиль керівництва визначається за та-
кими параметрами: мірою делегування керівником
своїх повноважень; мірою участі підлеглих у прий-
нятті рішень; рівнем інформованості підлеглих; типа-
ми влади, що їх використовує керівник.

Дослідження виконано згідно з тематикою,
передбаченої планом науково-дослідницької роботи
кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мел-
ітопольського державного педагогічного універси-
тету «Формування гуманістичних цінностей молоді
в умовах сучасної української школи в світі націо-
нальної доктрини розвитку освіти України в ХХІ
столітті», згідно вимогам реформування освітньої
системи визначеними законом «Про освіту», Дер-
жавного національного програмою «Освіта (Украї-
на ХХІ століття)».

Формулювання цілей роботи.
Метою статті є визначення ціннісних орієнтацій

у формуванні професійних управлінських якостей ке-
рівника школи та вибору стилю керівництва в освіті
періоду трансформації українського суспільства.

Результати дослідження
Сьогодні освіті потрібен новий керівник. Кла-

сик сучасного менеджменту Роберт Фалмер писав:
«Якщо історія управління нам і говорить про щось,
так це про те, що світ завжди буде відчувати потребу в
таких керівниках, які зможуть привести суспільство
звідти, де воно знаходиться, туди, де воно хоче бути».
Це значною мірою стосується і керівника закладу осві-
ти. Сьогодні системі освіти потрібні такі директори,
завідувачі, методисти, які б змогли забезпечити розви-
ток очолюваного ними закладу освіти, незважаючи

на складні умови його існування. Не просто підтри-
мання закладу в існуючому стані, не просто збере-
ження напрацьованого, а рух вперед, орієнтація на
розвиток, творча робота в галузі інноватики. Виходя-
чи з умов роботи Мелітопольського державного пе-
дагогічного університету, його специфіки, прогнозо-
ваного образу професійної підготовки майбутнього
фахівця, його своєрідної моделі, що визначає бажа-
ний рівень освіченості, вихованості, розвинутості, соц-
іалізації, культури, ректорат, адміністрація, деканати і
кафедри вимагають замислитися над багатьма проце-
сами, узгодити дії всього колективу, підпорядкувати
роботу кожного викладача для формування творчих
професійних якостей майбутніх педагогів.

У плані формування якостей (ціннісних орієн-
тацій), передбачених прогнозованою моделлю випус-
кника , викладачі керуються досягненнями психоло-
го-педагогічної  науки,  використовують
соціально-державне замовлення з урахуванням роз-
витку особистості та національно-культурного сере-
довища. В моделі випускника Мелітопольського дер-
жавного педагогічного університету розкриваються
досягнення його професійної підготовки, розвитку
трудових, моральних, духовних якостей, а також підго-
товки до майбутньої професійної діяльності та життя
в ринкових умовах демократично-правової держави,
громадянського суспільства.

Весь педагогічний колектив, зокрема викладачі
кафедри педагогіки і педагогічної майстерності до-
магаються того, щоб майбутній фахівець мав високі
моральні, культурні якості, достатній рівень філо-
софських, історико-соціальних, економічних, право-
вих, психолого-педагогічних знань, високу грома-
дянську відповідальність, володіння іноземними
мовами, комп’ютером, уміти знаходити, аналізува-
ти, та ефективно використовувати інформацію, пра-
цювати у системі Internet тощо. Майбутньому фахів-
цеві потрібно також бути компетентним і в ціннісних
орієнтаціях особистості. Розбираючись в різних гру-
пах цінностей на основі науково-теоретичних, мето-
дичних, інструктивних матеріалів менеджменту в
освіті, студенти набувають знань в ціннісних орієнта-
ціях керівника-професіонала. Так, наприклад вони
засвоюють, що хороший («сильний») керівник: во-
лодіє високою запобіжністю до фрустрації, тобто ста-
нам, які виникають при зіткненні з перепонами, що
здаються недосяжними в їх подоланні; уміє спілку-
ватися з людьми; здатний відмовитися від своєї точки
зору, якщо підлеглі доведуть, що вона не оптималь-
на; обговорює свої якості, приймає критику, але при
цьому зберігає впевненість у собі; витримано прий-
має і перемоги і поразки; програє без почуттів про-
грашу, негайно приймається за рішення нових про-
блем; енергійний, з  високим  рівнем  зусиль;
компетентний в проблемах управління; любить уп-
равляти, організовувати справу; здатний викликати
привабливість до себе; здатний бачити зміни і в сере-
дині організації і поза нею; готовий до змін і нових
починань; здатний нести відповідальність за прийняті
рішення; уміє продуктивно використовувати свій час.
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Аналізуючи ці ознаки, дослідники показують,
що деякі з них безпосередньо пов’язані з особистими
якостями менеджера, є довільними від них (за-
побіжність, товариськість, витримка, впевненість у
собі і т.п.). Інша частина наданих характеристик
(здатність бачити зміни, компетентність, уміння на-
даних характеристик (здатність бачити зміни, компе-
тентність, уміння використовувати час і т.п.) є суто
менеджерськими якостями, вироблення яких вима-
гає спеціальних зусиль; а компетентність в управлі-
нських проблемах загалом вимагає спеціального на-
вчання, доводять спеціалісти. Якщо казати про таку
основну якість керівника як уміння організувати ро-
боту колективу для досягнення поставлених цілей, то
тут, за даними зарубіжних досліджень, потрібні вели-
чезні зусилля думки. І як тут не згадати про гені-
альність педагогічної думки А.С. Макаренко, щодо
його науково-практичного досвіду організації колекти-
ву. То ж вірно відмічають дослідники, що для успішно-
го управління слід мати на увазі те, що це – діяльність,
яка висуває до людини специфічні вимоги. Тож май-
бутні фахівці мають глибоко вивчати ці вимоги, орієн-
туватися на такі якості як компетентність, гідність і
відповідальність, почуття нового і уміння ризикувати,
рухливість, висока працездатність тощо. В дослід-
ницькій літературі ці ціннісні якості, на  основі яких
виявляється компетентність фахівця, його творча ак-
тивність, досить обґрунтовано  охарактеризовуються.
Сучасний керівник не повинен бути байдужим до долі
дітей та педагогічного колективу, але повинен уміти
належним чином працювати з людьми. Обов’язковою
умовою у підготовці майбутнього фахівця є ґрунтов-
на обізнаність зі станом справ та цілісне уявлення про
дійсний стан навчально- виховного процесу в сучас-
ному освітньому закладі. Потрібно мати бажання уп-
равляти освітнім закладом, щоб були  задоволені діти і
радів педагогічний колектив. Сучасного фахівця ма-
ють відрізняти відповідальність, ініціативність, цілесп-
рямованість. Він має бути спрямований на стратегіч-
ну перспективу,  що сприятиме засвоєнню на
належному рівні  моделі функціональної компетент-
ності сучасного керівника. З цією метою, на лекцій-
них, семінарських і практичних заняттях, а також під
час самостійної роботи студенти мають змогу деталь-
но ознайомлюватись з моделлю керівника школи, мо-

деллю його узагальненого професійного образу. Це
дає можливість майбутнім фахівцям досить ґрунтов-
но вивчати діяльність керівника освітнього закладу з
його управлінськими якостями.

Ми визначили три основні стилі керівництва,
що переважають у практиці управління загальноосв-
ітніми навчальними закладами. Потрібно врахувати,
що чистий стиль керівництва не зустрічається або
зустрічається дуже рідко. Не можна також однознач-
но сказати, що авторитарний стиль – це неефектив-
ний, негативний стиль керівництва, а демократичний
– ефективний, позбавлений недоліків, тому що ко-
жен стиль керівництва має свої переваги та недоліки.

Недоліків у авторитарного стилю керівництва
більше: придушення ініціативи, відсутність гласності
тощо, але є і перевага – економія часу. У керівника-
демократа більшість рис мають позитивний харак-
тер, спрямовані на гуманізацію і демократизацію
управління, але виникають проблеми з кількістю часу,
що витрачається на колегіальність. Невтручання у
справи підлеглих керівника-ліберала, з одного боку, є
недоліки, а з іншого – дає змогу працівникам спокій-
но працювати, посилює відповідальність за ефек-
тивність дорученої їм ланки роботи.

Дослідження стилю керівництва директора ЗНЗ,
що було проведене кафедрою педагогіки та педагогіч-
ної майстерності  МДПУ в жовтні 2007 року серед дос-
відчених директорів, показує, що більшість досвідче-
них директорів ЗНЗ (60% опитаних) використовують у
своїй управлінській діяльності методи та засоби як де-
мократичного, так і авторитарного чи ліберального
керівництва, залежно від конкретної ситуації і конк-
ретних умов праці. Хоча 30% опитаних директорів вка-
зують, що надають перевагу (з певних причин) одно-
му з двох стилів керівництва: авторитарному чи
демократичному. Отже, на основі цього можна зро-
бити висновок, що кожен керівник сам вибирає мето-
ди керівництва, а значить, самостійно формує свій
стиль керівництва залежно від конкретних умов.

Логічно постає питання: що саме впливає на
визначення стилю керівництва?

Чинники, що впливають на формування сти-
лю керівництва директора ЗНЗ залежно від особи-
стих знань та умінь та від зовнішніх причин, пока-
зано на рис.1.

Рис.1. Чинники впливу на формування стилю керівництва директора ЗНЗ.
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- Конкретна ситуація. 
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Як бачимо, на стиль керівництва директора ЗНЗ
впливають як внутрішні, так і зовнішні характеристи-
ки. Причому, для кожної конкретної людини і, до пев-
ної міри, для кожного закладу вони будуть різними, а
отже, і стиль керівництва під впливом цих чинників
буде формуватися індивідуальний, у деталях не схо-
жий на стиль керівництва директорів інших закладів.

Дослідження стилю керівництва новопризна-
чених директорів шкіл підтверджує, що кожен із кер-
івників починає свою діяльність з індивідуального
підбору управлінських засобів і способів впливу.

Одним із впливових параметрів при виборі
управлінських засобів є рівень сформованості колек-
тиву (або рівень групового розвитку).

Рівень групового розвитку – це характеристика
сформованості міжособистісних відносин, яка вира-
жається в групоутворенні. До вищого рівня групового
розвитку можуть бути віднесені колективи та групи,
наближені до них за типом своєї структури і соціально-
психологічним характеристикам, до нижчого – групи,
засновані на асоціальних факторах і групи дифузні, у
яких немає загальних цілей і цінностей ( 5, с. 417).

Педагогічні колективи як соціальні групи мо-
жуть у повному розумінні відповідати поняттю «ко-
лектив», тобто бути об’єднаними спільною метою,
відповідати вимогам суспільства до педагогічної діяль-
ності, а можуть мати лише окремі ознаки колективу.

Стиль є передумовою та наслідком рівня гру-
пового розвитку.

Наприклад, починаючи працювати директором
школи в новому колективі, більшість керівників свідо-
мо обирає методи ліберального стилю керівництва, тоб-
то невтручання у справи підлеглих (до певного часу),
поступово, по мірі вивчення рівня сформованості ко-
лективу, переходячи до демократичного або авторитар-
ного стилю керівництва, як це показано на рис.2.

Це оптимальний варіант. Стає зрозумілим, що
керівники, які почнуть свою управлінську діяльність
з використання засобів авторитарного стилю у ко-
лективі з високим рівнем сформованості, матимуть
негативні результати: непорозуміння і перешкоди у
подальшій діяльності (неефективне керівництво); за-
стосування демократичного стилю в колективі з низь-
ким рівнем сформованості призведе до низьких по-
казників  у результатах діяльності ЗНЗ. Тобто
компетентність керівника передбачає вибір методів і
засобів керівництва залежно від конкретних умов
(сформованості колективу, рівня його розвитку, ме-
тодів керівництва і стереотипів, що залишилися від
попереднього керівництва) з метою ефективного
управління. Отже кожен керівник у процесі управлі-
нської діяльності цілеспрямовано відбирає і накопи-
чує засоби і методи керівництва, що забезпечують
оптимальні результати. Поступово відбувається їх
стабілізація, складається певна система, тобто індив-
ідуальний стиль керівництва.

Наявність свого індивідуального стилю у кер-
івника говорить, з одного боку, про його пристосу-
вання до певної структури професійної діяльності, а
з іншого – про максимально можливе розкриття осо-

бистісних можливостей. За Н.Л. Коломінським
(1,с.152), індивідуальний стиль керівництва – це
оригінальний, новаторський стиль, що дає смогу його
власникові домагатися позитивних результатів у кер-
івництві установою освіти.

Необхідно зазначити: якщо вибір засобів кері-
вництва здійснюється стихійно або керівник відби-
рає лише ті засоби, що є зручними для нього, то після
їх стабілізації складається певний індивідуальний
стиль, суб’єктивно зручний, але не завжди оптималь-
ний, бо не враховуються інтереси колективу. Тому
чим раніше новопризначений директор усвідомить
важливість і необхідність формування власного сти-
лю керівництва, тим більше виявиться у нього мож-
ливостей для вироблення оптимального стилю керів-
ництва, необхідного в даних умовах, тим менше часу
і енергії витратить він (метод спроб і помилок) на
пошук ефективної діяльності. Отже, важливим є те,
що формування стилю мусить мати свідомий, а не
стихійний характер, бо під час стихійного становлен-
ня можуть бути сформовані як позитивні так і нега-
тивні риси індивідуального стилю керівництва.

За результатами дослідження цілеспрямовано-
го формування стилю керівництва новопризначених
директорів ЗНЗ можна розподілити за такими рівня-
ми (табл.1).

Як бачимо, свідоме формування стилю керів-
ництва можливе лише за умов мотивації, менедж-
мент-освіти, здатності до критичного аналізу власної
діяльності та гнучкості застосування різних методів і
засобів реалізації владних повноважень.

Визначимо алгоритм, який вказує на поря-
док свідомого формування власного стилю керів-
ництва (рис.3).

Пояснимо: після діагностики результатів робо-
ти закладу та власної діяльності, визначення рівня сфор-
мованості колективу, директор доходить до тих чи
інших загальних висновків. Якщо керівник задоволе-
ний результатами діагностики, то його робота щодо
вдосконалення буде направлена на утримання та роз-
виток позитивних сторін і як кінцевий результат – на
формування стратегічного мислення. Якщо виснов-
ки діагностики виявилися негативними і керівник не
задоволений ними, то його робота має бути спрямо-
вана на пошук причин невдач, постановку мети щодо
усунення негативних причин і свідоме подолання не-
доліків. І знову лише після діагностики керівник визна-
чить задоволеність або незадоволеність результатами
роботи і спрямує свою діяльність згідно з алгоритмом
на подолання недоліків чи на формування стратегіч-
ного мислення, що вказує на свідоме формування
керівником ЗНЗ власного стилю керівництва.

У Національній доктрині розвитку освіти Ук-
раїни у ХХІ столітті зазначено, що «нагальним зав-
данням управління освітою є пошук нових, відкритих
і демократичних моделей управління». Отже, перед
директорами ЗНЗ постає питання виявлення власно-
го стилю керівництва, узгодження його з вимогами
суспільства та подальше удосконалення з метою де-
мократизації і гуманізації.
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Рис.2. Алгоритм вибору стилю керівництва новопризначеного директора школи
залежно від рівня сформованості колективу

Новопризначені директори 
↓ 

І стадія   Методи ліберального стилю 
  ↓   ↓      ↓ 
ІІ стадія  Визначення рівню сформованості  
колективу 
  (Низький, достатній, високий) 
  ↓  ↓  ↓ 
ІІІ стадія Вибір стилю керівництва (залежно від рівня  

сформованості колективу) 
  ↓  ↓  ↓ 

авторит., авторит.-демокр.,  демократ. або лібер. 
 

Таблиця 1 
Характеристика новопризначених директорів ЗНЗ за рівнем цілеспрямованого формування стилю керівництва 

Рівень 
формування 
стилю 

керівництва 

Попередня 
підготовка 

Усвідомлення 
свого стилю 
керівництва 

Застосування засобів і 
методів у розв’язанні 

проблем 

Показники в 
роботі 

% загальної 
кількості 
директорів 

Низький немає Не усвідомлене Шляхом спроб і 
помилок Низькі 30% 

Середній  деяка 
підготовка 

Усвідомлює деякі 
методи і прийоми 

Більш-менш вдало 
застосовує Середні 55% 

Достатній  достатня Самоаналіз 
власного стилю 

Свідоме використання 
досвіду колег, 
досягнень науки 

Високі, 
наближені до 
оптимальних 

10% 

Високий висока 
Усвідомленість 
вибору методів і 
засобів впливу 

Моделювання власної 
діяльності та гнучкість 
у застосуванні методів і 
засобів керівництва 

Оптимальні, 
інноваційний 
пошук 

5% 

  
Керівник 

 
1 крок                                                  мотивація                                               

 
2 крок                                                  аналіз ситуації 
                 (діагностика результатів ефективності роботи закладу та 
                 власної діяльності, визначення рівня сформованості колективу) 
 
3 крок                                                            висновки 
                                                      
                                            позитивні                                      негативні 
              
 
4 крок                              задоволеність                                  незадоволеність 
                                                                      результатами 
 
5 крок                   утримання та розвиток                     пошук причин невдач 
                         позитивних сторін (моніторинг          (моніторинг негативних 
                                 позитивних якостей)                              якостей) 
                     
 
6 крок            постановка мети щодо розвитку               усунення негативних 
                                                                                                       причин    
                           
 
7 крок                вибір технологій розвитку                   вибір методів і засобів 
                                                                                                      корекції 
 
 
8 крок               формування стратегічного                   свідоме подолання 
                                         мислення                                          недоліків 

 

Рис. 3 Алгоритм свідомого
формування стилю
керівництва
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Демократизація – принцип управління, що
полягає в організації спільної діяльності керівника та
працівників на засадах партнерства, врахування керів-
ником індивідуально-психологічних особливостей пра-
цівників і створення умов для їхнього особистого та
професійного саморозвитку та самовдосконалення.

Гуманізація – принцип управління, зорієнто-
ваний на залучення всіх організаторів і учасників
управлінського процесу до активної постановки й
розв’язання актуальних проблем управління, внесен-
ня пропозицій, формування новаторських ідей, інно-
ваційних підходів та засобів реалізації тощо (7,с.4).

 Отже, необхідно розв’язання питань вдоско-
налення професійної компетентності, підвищення
майстерності та загальної культури керівників осві-
ти. Для більш глибокого і точного вивчення стилю
керівництва директора ЗНЗ необхідно дослідити його
діяльність на робочому місці, а саме – у тому на-
вчальному закладі, де він працює. Тому ми, беручі за
основу програму вивчення стилю керівництва місько-
го відділу освіти Н.Л. Коломінського (1,с.168-169) адап-
тували її до вивчення індивідуального стилю керів-
ництва директора ЗНЗ в регіоні.

Програма вивчення стилю керівництва дирек-
тора ЗНЗ

1. Загальна характеристика умов роботи ЗНЗ:
статистичні дані про кількість учнів, персоналу, тип
навчального закладу. Загальні аспекти організації
роботи ЗНЗ.

2. Аналіз особливостей стилю керівництва
згідно з основними ознаками.

3. Визначення стильових рис директора ЗНЗ за
змістовними компонентами його праці:

а) проведення нарад з різними категоріями
працівників (педагогічний та учнівський колективи,
технічний персонал): зміст та етапи проведення на-
ради; поведінка директора (за ознаками стилю); особ-
ливості поведінки підлеглих як показник стилю
(скутість або розкутість, вільне висловлювання своїх
думок або побоювання висловлювань, реакція на
зауваження керівника, особливості невербального
спілкування);

б) проведення прийому відвідувачів: дані про
відвідувачів( ПІП, посада); суть питання, що розв’я-
зується; особливості спілкування (тон, особливості
поведінки); використання невербальних засобів для
позитивного спілкування (посмішка, увага, створен-
ня атмосфери довіри); умови підвищення ефектив-
ності ділового спілкування: зрозумілість та єдність
мови, врахування індивідуальних особливостей
співрозмовника; логічність викладу власних думок;
оптимальність за змістом та швидкість розв’язання
питання; спрямованість рішення (гуманістична чи
формально-бюрократична);ї

в) участь у масових заходах (семінарах, кон-
курсах, конференціях) працівників та учнів школи;

г) аналіз роботи з документами: глибина з’ясу-
вання суті документа; оперативність реагування на
його зміст; оптимальність розподілу завдань між ви-
конавцями; прояв компетенції; спрямованість рішень,

що приймаються на основі аналізу документів (гума-
ністична або формально-бюрократична).

У програму дослідження входить як обов’яз-
ковий компонент анкетування педагогів, учнів, техн-
ічного персоналу і самого директора, що сприяє
більш глибокому і досконалому виявленню та уза-
гальненню результатів вивчення стилю індивідуаль-
ного керівництва директора ЗНЗ з метою його удос-
коналення.

Дослідження індивідуального стилю у керів-
ників ЗНЗ показує, що кращих результатів досягає
той навчальний заклад, де для роботи директора ха-
рактерне переважання ознак демократичного керів-
ництва. Однак висококваліфіковані директори , залеж-
но від конкретної ситуації, рівня сформованості
колективу, від індивідуальності кожного підлеглого
гнучко використовують риси кожного стилю з ме-
тою ефективного управління. Адже за словами бага-
тьох науковців, найкращим вважається гнучкий, адап-
тивний стиль, орієнтований на реальність. Як же
досягти такого рівня керівництва? Ми пропонуємо
розглядіти такі шляхи оптимізації стилю керівництва:
самоаналіз власної діяльності з метою виявлення силь-
них та слабких сторін стилю керівництва; усвідом-
лення власного стилю керівництва; збереження та
зміцнення сильних сторін стилю; постійна робота над
подоланням своїх недоліків; оволодіння якомога
більшою кількістю засобів та методів відомих стилів;
здійснення індивідуального підходу до кожного підлег-
лого; оптимальне позитивне спілкування; поважан-
ня гідності людини; урахування рівня розвитку ко-
лективу; урахування індивідуальних особливостей
кожного працівника; розвиток критики, самокрити-
ки; залучення підлеглих до управління; делегування
повноважень; забезпечення гласності; відмова від
командно-адміністративних методів управління;
врівноважені стосунки з підлеглими; гнучке застосу-
вання та співвідношення методів впливу; виявлення
поваги та довіри до підлеглих, учнів, батьків; розумне
співвідношення заохочень та покарань; урахування
вимог суспільства до керівництва сучасним ЗНЗ;
вдосконалення організаційних форм управління;за-
безпечення оптимістичного настрою у колективі;
створення атмосфери співпраці; вдосконалення
прийомів прийняття рішень; підвищення рівня інфор-
мованості підлеглих; координація використання вла-
ди; підтримка ініціативи підлеглих; створення спри-
ятливих умов для результативної праці кожного члену
колективу; підвищення умов відповідальності кожно-
го за свою працю; підвищення власного рівня  ком-
петентності.

Досить великі завдання стоять перед керівни-
ками ЗНЗ, адже  вони мають працювати в різних пе-
дагогічних колективах з різними учнями. А учнів
школи готують також бути конкурентноздатними з
такими притаманними властивостями, як розви-
нутість, самостійність, ініціативність, незалежність,
повага до закону, висока ринкова, правова, організа-
ційна, екологічна культура, культура повсякденного
життя. Вчорашній випускник школи – це наш сьо-
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годнішній студент. Він мусить мати сформовані ос-
новні, міжпредметні, предметні компетентності. Су-
часну людину мають відрізняти відповідальність,
ініціативність, продуктивність і ефективність, адапто-
ваність до умов, що динамічно змінюються, здатність
до багатоваріативного вибору, новий тип функціо-
нальної грамотності. Формувати й моделювати ці
соціально значимі якості й покликані навчальні зак-
лади освіти. Керівник ЗНЗ повинен набувати з онов-
леної системи психолого-педагогічних, школознавчих,
управлінських цінностей, адже, як відзначають дослі-
дники, нестійкі, розмиті особисті й професійні
цінності можуть стати не аби якою перешкодою для
набуття якісних навиків управлінської діяльності.

Висновки
Отже, характеризуючи особливості ціннісних

орієнтацій управлінської компетентності фахівців,
досить важливо продовжити дослідження спромож-
ності керівників ЗНЗ щодо висококваліфікованості
рівнів управлінської діяльності в освітніх закладах.
Цікаво зробити також опитування тих працівників,
які закінчили наш заклад у минулі роки, щоб отри-
мати інформацію про їх конструктивні поради з
приводу  удосконалення якості підготовки майбутніх
фахівців. Потрібно також розкривати питання зво-
ротного зв’язку, тобто дослідження прагнень сту-
дентів до майбутньої професійної діяльності в зак-
ладах освіти. Перед кожним керівником ЗНЗ має
стояти питання свідомого вдосконалення стилю ке-
рівництва закладом згідно з вимогами суспільства,
а саме – його демократизації та гуманізації, що пе-
редбачає увагу до кожної особистості, врахування її
індивідуальності, організацію спільної діяльності
керівника та підлеглих на засадах партнерства, ство-
рення умов для професійного зростання кожного
члена колективу.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
КУРСАНТОВ ПРИЕМАМ РУКОПАШНОГО БОЯ

Колесников В.В.
Харьковский национальный университет

внутренних дел

Аннотация. В статье определены пути повышения эффек-
тивности процесса обучения приемам рукопашного боя на
основе индивидуализации специальной физической подго-
товки. Для повышения эффективности  процесса обучения и
совершенствования приемов рукопашного боя необходимо
учитывать уровень развития двигательно-координационных
способностей курсантов. Особое внимание нужно обратить
на развитие пространственных и временных параметров дви-
гательных действий. Далее совершенствовать  силовые ха-
рактеристики приемов  физического воздействия.
Ключевые слова: обучение, приемы рукопашного боя, эф-
фективность, индивидуализация.
Анотація. Колєсніков В.В. Методичні основи підвищення ефек-
тивності процесу навчання курсантів прийомам рукопашно-
го бою. У статті визначені шляхи підвищення ефективності
навчання прийомам рукопашного бою на основі індивідуалі-
зації процесу спеціальної фізичної підготовки. Для підвищен-
ня ефективності  процесу навчання й удосконалювання
прийомів рукопашного бою необхідно враховувати рівень
розвитку рухових координаційних здатностей курсантів. Особ-
ливу увагу потрібно звернути на розвиток просторових і тим-
часових параметрів рухових дій. Далі вдосконалювати  силові
характеристики прийомів  фізичного впливу.
Ключові слова: навчання,  прийоми рукопашного бою, ефек-
тивність, індивідуалізація
Annotation.  Kolesnikow W.W. Methodical fundamentalses of
increase of efficacy of process of learning of cadets to receptions
of hand-to-hand fight. The article defines the ways of  rising
the effectives  of training holds of  the hand-to-hand fight the
basis of  individualization of special calisthenics. For increase of
efficacy of process of learning and perfecting of receptions of
hand-to-hand fight it is necessary to take into account a level
of development of motorial coordination abilities of cadets.
The special attention needs to be converted on development of
regional and time parameters of motorial actions. Further to
improve power performances of receptions of physical effect.
Key - words:  training, holds of  the hand-to-hand fight,
effectives, individualization.

Введение.
Индивидуализация является одним из важных

дидактических принципов педагогики и предусмат-
ривает использование оптимальных средств и мето-
дов обучения с учетом интеллектуальных, психоло-
гических, физических способностей обучаемого
контингента. Разработка индивидуального подхода –
важная теоретическая и практическая проблема фи-
зического воспитания (2,3,6). Проблема индивидуа-
лизации физического воспитания не может быть ог-
раничена  учетом возраста ,  пола ,
индивидуально-топологических особенностей обу-
чаемых, но и учитывать другие индивидуальные осо-
бенности – уровень физической, координационной,
психофункциональной подготовленности, телосло-
жение.

Целым рядом проведенных исследований
(1,4,5,7) установлено, что учет индивидуальных воз-
можностей обучаемых и тренируемых спортсменов
позволяет существенно повысит эффективность
учебно-тренировочного процесса.
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В связи с этим проблема индивидуализации
специальной физической подготовки будущих сотруд-
ников органов внутренних дел в условиях ограничен-
ного времени, отводимого на профессионально ори-
ентированную физическую подготовку курсантов
приобретает чрезвычайную важность и актуальность.

Анализ учебной программы физического вос-
питания курсантов ХНУВД показал, что специаль-
ную физическую подготовку, предусматривающую
освоение приемов физического воздействия, отво-
дится 75-80% лимита времени, отводимого на ауди-
торные занятия по физической подготовке под руко-
водством преподавателя.

Учитывая, что приведенные проценты лимита
времени, выделенные на специальную физическую
подготовку, в конечном  итоге выражаются в 54-60
часах на ІІ и последующих курсах обучения курсан-
тов, проблема интенсификации процесса освоения
приемов рукопашного боя весьма актуальна.

Согласно приказу МВД Украины от 25 ноября
2003 года № 1444, курсанты за время обучения долж-
ны овладеть ударной техникой руками и ногами, тех-
никой освобождения от захватов и обхватов, выполне-
ния бросков и болевых приемов, задержания и
сопровождения.

Исходя из того, что указанные приемы руко-
пашного боя представляют в определенной степени
сложно-координированные двигательные действия,
вопросы индивидуализации процесса освоения и
совершенствования техники указанных приемов до-
статочно остры. К тому же результаты ряда исследо-
ваний свидетельствуют, что техника спортсмена бу-
дет тем рациональнее и эффективнее, чем она полнее
отвечает индивидуальным особенностям (телосло-
жению, физическому развитию, двигательно-коорди-
национным возможностям) (4,5,6).

Работа выполнена по плану НИР Харьковско-
го национального университета внутренних дел.

Формулирование целей работы.
Цель работы. Определить  пути индивидуа-

лизации процесса обучения курсантов приемам мер
физического воздействия на основе техники руко-
пашного боя.

Методы и организация исследований. Для
определения путей повышения эффективности обу-
чения и совершенствования техники выполнения
приемов рукопашного боя  были проведены экспе-
риментальные исследования.

Результаты исследований.
В предварительном поисковом эксперименте

участвовали семь высококвалифицированных спорт-
сменов (3 МС и 4 КМС, тренирующихся в борьбе
самбо и рукопашном бое).

В абсолютном эксперименте у них были  ис-
следованы двигательно-координационные способно-
сти. Так, в способности ориентироваться в простран-
стве они в среднем показали 9,74±0,09 балла. Анализ
ошибок воспроизведения половины максимального
результата в прыжке в длину с места показал резуль-
таты 5,84±0,8%, а ошибка способности воспроизве-

дения половины максимальной кистевой силы при-
оритетной руки составила 7,68±0,78%. В способнос-
ти воспроизведения 5-секундного отрезка времени
был показан результат 8,39±0,85%.

В комплексном специализированном тесте
(кувырок  назад, кувырок вперед, выполнение 2-х
ударов ногами, трех ударов руками по мешку, зад-
ней подножки и проведение задержания при подхо-
де спереди), выполненной на время на 10-метровом
участке татами, спортсменами был показан резуль-
тат 9,54±0,07 секунд. Проведенный корреляционный
анализ между данными результатами позволил уста-
новить сильную корреляционную связь между спо-
собностями ориентироваться  в пространстве, диф-
ференцировки пространственных характеристик и
комплексным тестом, и соответственно коэффици-
ент корреляции составил 0,831 и 0,794. Средний уро-
вень связи с комплексным тестом показали резуль-
таты способности воспроизводить временные
отрезки (r=0,653) и мышечные усилия (r=0,539).

На основе  результатов данного эксперимента
была разработана экспериментальная программа
специальной физической подготовки, предусматри-
вающая целенаправленное развитие двигательно-ко-
ординационных возможностей курсантов.

Использование данной программы в экспери-
ментальной группе (n=23 курсанта) позволила достичь
достоверно высоких результатов по сравнению с дан-
ными контрольной группы (n=25). Так, в конце учеб-
ного года средний балл по приемам физического воз-
действия  был равен 4,48±0,21 балла (t=2,11; Р<0,005).

Показатели специализированного комплексно-
го теста также подтвердили преимущество экспери-
ментальной программы. Так, в экспериментальной
группе курсантов был показан результат 12,1±0,21 с
(Р<0,001; t=3,4).

Выводы.
Таким образом, с целью повышения эффек-

тивности  процесса обучения и совершенствования
приемов рукопашного боя необходимо учитывать
уровень развития двигательно-координационных
способностей курсантов. При этом особое внима-
ние нужно обратить на развитие пространственных
и временных параметров двигательных действий, а
далее совершенствовать  силовые характеристики
приемов  физического воздействия.

Дальнейшие исследования будут направлены
на поиск путей повышения  эффективности специ-
альной физической подготовки курсантов  старших
курсов.
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РИТМЫ В ПСИХОЛОГИИ: ЦИРКАДИАННЫЕ
РИТМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

(ТЕСТ САН) В ОНТОГЕНЕЗЕ ЧЕЛОВЕКА
Краузе Т.М.

Межрегиональная академия управления
персоналом, г. Харьков

Аннотация. В настоящее время нелинейная динамика и вол-
новое моделирование становятся определяющими парадиг-
мами научного мышления [1,2]. К этой проблематике сейчас
относят изучение биологических часов [5]. Установлено, что
био- и нейрофизиологические колебания имеют циклическую
периодичность. Показано, что архитектоника биоритмов яв-
ляется уникальной характеристикой индивида [2,3,4]. Десин-
хроноз (дизритмия) влечет нарушение психологического со-
стояния и свойств индивидуальности [4,5]. Архитектоника
психоритмов - их спектры, периодика, фазы, когерентность,
стабильность - являются уникальной характеристикой, «пси-
хологическим портретом» индивида, определяющим его адап-
тивный потенциал [9]. Однако в дифференциальной психоло-
гии и психофизиологии эвристические возможности
биоритмологии в процессе онтогенеза до настоящего време-
ни в должной мере недооценены. В соответствии с представ-
лениями об иерархической организации индивидуальности и
были проведены экспериментальные исследования психоло-
гических ритмов функциональных состояний (тест САН) че-
ловека в процессе онтогенеза.
Ключевые слова: психологические ритмы, онтогенез, амп-
литуда, акрофаза.
Анотація. Краузе Т.М. Ритми в психології: циркадіанні рит-
ми функціональних полягань (тест САН) в онтогенезі люди-
ни. В даний час нелінійна динаміка і хвилеве моделювання
стають визначальними парадигмами наукового мислення
[1,2]. До цієї проблематики зараз відносять вивчення біоло-
гічного годинника [5]. Встановлено, що біо- і нейрофізіо-
логічні коливання мають циклічну періодичність. Показано,
що архітектоніка біоритмів є унікальною характеристикою
індивіда [2,3,4]. Десинхроноз (дізрітмія) вабить порушення
психологічного стану і властивостей індивідуальності [4,5].
Архітектоніка психоритмів - їх спектри, періодика, фази,
когерентність, стабільність - є унікальною характеристикою,
«психологічним портретом»’ індивіда, що визначає його
адаптивний потенціал [9]. Проте в диференціальній психо-
логії і психофізіології евристичні можливості біорітмологиі
в процесі онтогенезу до теперішнього часу в належній мірі
недооцінені. Відповідно до уявлень про ієрархічну організа-
цію індивідуальності і були проведені експериментальні дос-
лідження психологічних ритмів функціональних станів (тест
САН) людини в процесі онтогенезу.
Ключові слова: психологічні ритми, онтогенез, амплітуда,
акрофаза.
Annotation. Krauze T.M. Rhythms are in psychology: circadian
rhythms of the functional consisting (test of FAM) are of
ontogenesis of man. Presently a nonlinear dynamics and wave

design become the determining paradigms of scientific thought
[1,2]. To this problematic now take the study of biological
clock [5]. It is set that bio- and neurophysiology vibrations
have cyclic periodicity. I t is rotined that architectonics of
biorhythms is unique description of individual [2,3,4].
Desynchronizes (dizritmiya) draws violation of the psychological
state and properties of individuality [4,5]. Architectonics of
psikhoritmovs is their spectrums, periodicals, phases,
coherentness, stability - are unique description, «psychological
portrait»’ individual, determining his adaptive potential [9].
However in differential psychology and psychophysiology
heuristic possibilit ies of biorhythmology in the process of
ontogenesis to the present tense in a due measure are
underestimated. In accordance with the pictures of hierarchical
organization of individuality and experimental researches of
psychological rhythms of the functional states (test of FPI) of
man were conducted in the process of ontogenesis.
Key words: psychological rhythms, ontogenesis, amplitude,
akrofaza.

Введение.
При подходе оценки уровня психического здо-

ровья человека, снижения резистентности его орга-
низма, в частности адаптивное снижение надежнос-
ти,  состояния повышенной неспецифической
уязвимости психики организма и степень адекватнос-
ти психологических реакций, ускользают количествен-
ные критерии психического здоровья. Как определить
эти важные параметры, если нет количественных кри-
териев? Очевидно, что ближе всего к количественной
оценке психического здоровья лежит путь исследова-
ния через оценку уровня психологических проявле-
ний организма и особенно через познание диапазона
его компенсаторно-адаптивных реакций в естествен-
ных динамических условиях среды.

Такой подход закономерен и ведет к необходи-
мости познания пространственно-временной органи-
зации человека, т.е. к биоритмологическому подходу,
в котором центральное место занимают биоритмы, в
том числе, ритмы психологических состояний.

Наиболее полное представление о комплекс-
ной организации функциональной динамики живой
системы во времени раскрывает временная органи-
зация, подчиняющаяся определенным правилам и
закономерностям, т.е. до известной степени предска-
зуемая. Временная организация может быть пред-
ставлена широким спектром ритмов различных час-
тот,  модулирующих друг друга ,  трендами –
однонаправленными линейными изменениями фун-
кций, в том числе, психопатических, накладывающих-
ся на комплекс биологических ритмов и наблюдае-
мых в процессе онтогенеза.

В дифференциальной психологии и психофизи-
ологии фундаментальным направлением является кон-
цепция иерархической организации субъективной ре-
альности [3,7,8,10]. Однако в рамках этого направления
проблема индивидуальных различий архитектоники
психоритмов как одного из механизмов саморегуля-
ции индивида в процессе онтогенеза до настоящего
времени в большой науке практически мало. Для выяв-
ления психоритмов до настоящего времени не исполь-
зуются современные математико-статистические ме-
тоды спектрального, периодограммного или
косинор-анализа [6]. Представляет большой интерес
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психологический прогноз развития личности и соци-
ального поведения человека в процессе онтогенеза.
Таким образом, теоретическая неразработанность в
рамках дифференциальной психофизиологии пробле-
мы суточных психоритмов индивида в процессе онто-
генеза, а также отсутствие научно-аргументированных,
основанных на методах спектрального анализа проце-
дур прогноза многоуровневых характеристик индиви-
дуальности в зависимости от возраста обусловили ак-
туальность и выбор темы данного исследования.

Данная публикация призвана открыть новые
подходы в исследованиях временной организации
психопатических реакций человеческого организма
в процессе онтогенеза.

Работа выполнена в соответствии с тематикой
диссертационных работ академии.

Формулирование целей работы.
Целью работы явилось выявление и анализ

психологических ритмов функциональных состояний

в процессе онтогенеза, полученных психометричес-
ким методом – тест САН.

Методика исследования.
В исследованиях приняло участие 100 человек

в возрасте 3-90 лет, разделенные на 7 групп в соответ-
ствии с возрастным статусом.

Функциональные состояния определялись
психометрическим методом количественной оцен-
ки психических явлений с применением шкал
субъективных оценок функционального состояния
(тесты САН).

Тест САН предназначен для оперативной оцен-
ки самочувствия, активности и настроения (по пер-
вым буквам этих функциональных состояний). Испы-
туемым предлагалось выбрать и отметить цифру и
соотнести свое состояние с рядом признаков по мно-
гоступенчатой шкале, состоящей из тридцати пар ут-
верждений противоположного значения, отражающих
подвижность, скорость и темп протекания функций (ак-

 

Таблица 1
Однофакторный дисперсионный анализ по данным теста САН.



79

Таблица 2
Исходный массив данных для расчёта и графической интерпретации

средних синусоид психологических ритмов.

тивность), силу, здоровье, утомление (самочувствие), а
также характеристики эмоционального состояния (на-
строение). По “приведенным” баллам рассчитывалась
среднее арифметическое по каждой из шкал активнос-
ти, самочувствия и настроения как отдельно, так и в
целом по группе. При анализе функционального со-
стояния учитывались не только значения отдельных по-
казателей исследуемых ритмов в пределах исследуемых
групп (определённого возрастного периода), но и со-
отношение определяемых показателей между ними.

Выявление колебательного характера измене-
ний психопатических реакций в течение суток, и яв-
ляются ли эти колебания случайными, или же они
подчинены определенному (циркадианному) ритму,
осуществлялось методом математико-статистичес-
кой обработки: метод косинор-анализ.

Теоретической основой теста САН является пред-
ставление об адаптации как о постоянном процессе
активного приспособления индивида к условиям соци-
альной среды, затрагивающего все уровни функцио-
нирования человека. Процесс адаптации во многом
зависит от целого ряда объективных и субъективных
условий: функционального состояния, социального
опыта, жизненной установки и др. В процессе тестиро-
вания выявлялись личностные характеристики, отлича-
ющиеся относительной стабильностью и во многом
определяющие успех процесса адаптации в самых раз-
личных условиях жизнедеятельности.

Для этого, по каждой исследуемой группе
формировался массив данных, по которым был про-
веден однофакторный дисперсионный анализ и оп-
ределены доверительные интервалы, средние значе-
ния и дисперсии исходных показателей (таблица 1).
На основании полученных показателей были сфор-
мированы массивы данных для дальнейшей аппрок-
симации методом косинор-анализа (таблица 2).

При анализе функционального состояния учи-
тывались не только значения отдельных показателей
исследуемых ритмов в пределах исследуемых групп
(определённого возрастного периода), но и соотно-
шение определяемых показателей между ними.

На основании полученных показателей были
сформированы массивы данных для дальнейшей ап-
проксимации методом косинор-анализа (таблица 2).

Согласно косинор-анализа, каждая хронограм-
ма апроксимировалась методом наименьших квад-
ратов в синусоиду. Для математико-статистической
обработки использовались количественные оценки
психических явлений, полученных в ходе тестирова-
ния (тест САН).

Тестирование проводилось в течение 11 ме-
сяцев, через разные интервалы времени и в разные
часы суток (не менее четырнадцати). Каждый мас-
сив наблюдений за один день формировался в хро-
нограммы (в противоположность этому расчетные
кривые — в синусоиды). Входной информацией для
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График 1. Расчетные синусоиды самочувствия. Период T=24 ч. Тест САН.

График 2. Расчетные синусоиды активности. Период T=24 ч. Тест САН.

График 3. Расчетные синусоиды настроения. Период T=24 ч. Тест САН.

График 4. Сводный график расчетных синусоид психологических ритмов. Период T=24 ч. Тест САН.
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определения суточных ритмов психопатических ре-
акций служил массив хронограмм, полученных на
основе среднестатистических данных для всего пе-
риода психологического тестирования, в пределах
каждой возрастной группы.

Среднестатистические данные рассчитыва-
лась с учётом расчётных параметров, полученных
методом однофакторного дисперсионного анализа,
для каждой возрастной группы. Алгоритм вычисле-
ний косинор-анализа использован из работы И.П.
Емельянова [6]. Выходной информацией косинор-
анализа являлись основные параметры ритмов: амп-
литуда синусоиды (A) и акрофаза, т. е. время наступ-
ления максимума  функции (ц).  Эти данные
рассчитывались как для отдельных синусоид, так и
для средней синусоиды. Выводы строились по дан-
ным сравнительного анализа средних суточных си-
нусоид, интерпретированных в форме графиков.

Результаты исследования
В ходе обработки полученных данных статис-

тически достоверную реализацию имеют ритмы с
основным периодом 24 часа (наблюдается одна ак-
рофаза и одна батифаза).

Формы графиков психологических ритмов яв-
ляются характерными, поскольку именно ими (или
их вариациями) исчерпываются почти все формы
средних хронограмм, полученных в результате обра-
ботки экспериментальных данных теста САН (графи-
ки 1, 2 и 3).

Анализ кривых полученных ритмов психологи-
ческих состояний, полученных по тесту САН, указыва-
ют на стабильную софазность ритмов самочувствия,
активности и настроения в процессе онтогенеза.

Данная тенденция отмечается для групп 2-6
(10-65 лет). Динамика изменения амплитуды психо-
логических ритмов настроения, имеющая максималь-
ное значение в утренние часы для группы 2 (10-18
лет), выявляет снижение этого показателя в процессе
онтогенеза группы 2-6 (10-65 лет), с переходом рит-
мов в батифазу, с максимальной амплитудой, прихо-
дящейся на 14-16 часов дня.

Психологические ритмы самочувствия и ак-
тивности 1-й группы (3-9 лет) находятся в софазнос-
ти, со смещением акрофаз на 2 час и имеют почти
равные амплитуды (таблица 1).

Психологический ритм настроения 1-й груп-
пы (3-9 лет), сохраняя тенденцию софазности с рит-
мами самочувствия и активности, носит импульсив-
ный характер с низкой амплитудой батифазы в
утренние часы (8-9 часов утра) и высоким показате-
лем амплитуды в вечернее время (20 часов). Инте-
ресно, что период перехода батифазы в акрофазу для
психологического ритма настроения группы 1 при-
ходится на 15 часов, когда амплитуда акрофазы рит-
ма самочувствия максимальна. Такой эффект по-ви-
димому,  обусловлен самогармонизирующим
процессом организма в этот период времени, что
находит дальнейшее отражение в высокой синхрони-
зации всех психологических ритмов (самочувствия,
активности и настроения) последующих возрастных
периодов групп 2-4 (10-40 лет). В этот возрастной пе-
риод отмечается высокая синхронность психологи-
ческих ритмов, но с тенденцией уменьшения их амп-
литуд в процессе онтогенеза (график 4).

Если для групп 2-4 (10-40 лет) отмечается вы-
сокая синхронность психологических ритмов, с не-
значительным смещением акрофаз и снижением
амплитуд, то для групп 5 и 6 наблюдается тенденция
асинхронности психологических ритмов, переходя-
щая в десинхроз этих ритмов для группы 7 (66-90 лет).
Для группы 7 (66-90 лет) десинхроз выражается в про-
тивофазности психологических ритмов самочувствия
и активности, возможно обусловленной тем, что для
этой возрастной категории людей характерна доста-
точно высокая самоорганизованность и адаптация,
идущие в «разрез» с самочувствием (график 4).

Также, для группы 7 (66-90 лет) наблюдается
точка – 12 часов дня, соответствующая пересечению
всех психологических ритмов, когда для противофаз-
ных ритмов самочувствия и активности происходит
смена акрофазы и батифазы, а для психологического
ритма настроения имеет место максимальная амп-
литуда акрофазы (график 5).

График 5. Сводный график расчетных синусоид психологических ритмов групп 5-7 (41-90 лет).
Период T=24 ч. Тест САН.
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Выводы.
Выявленные суточные психологические ритмы

исследуемых функциональных состояний, индивиду-
альные (для каждой возрастной группы) достаточно
хорошо синхронизированы, акрофазы не очень силь-
но смещаются друг относительно друга в течение на-
блюдаемого периода, так что в целом может свиде-
тельствовать о наличии суточной периодичности.

Перспективность исследований.
Интерес к познанию особенностей временной

организации биосистем в онтогенезе возрастает в
связи с необходимостью решения вопроса о том, что
же является определяющим в онтогенезе — измене-
ние физиологического, а, вместе с ним, и психичес-
кого состояния с возрастом, которое приводит к из-
менению временной организации, или, напротив,
изменение иерархической структуры временной
организации, которое изменяет функциональное со-
стояние организма.

Практическое знание хронологического изу-
чения онтогенеза состоит в поиске путей оптимиза-
ции нормального развития и поддержания циркади-
анной системы в старости. Такие исследования
помогут установить нормативы для разных этапов
пре- и постнатального развития, лучше решать воп-
росы разграничения нормы от патологии, диагнос-
тики и терапии, профотбора и другие.
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ЖИТТЄВА ЄМНІСТЬ ЛЕГЕНЬ ЯК ПОКАЗНИК
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ

ЮНАКІВ 17 – 18 РОКІВ
Кулик І.Г.

Кременчуцький державний політехнічний
університет імені Михайла Остроградського

Анотація. У статті наведено результати дослідження ЖЄЛ у
юнаків 18 років. Проведено порівняльний аналіз належних
та фактичних показників життєвої ємності легень. Результа-
ти дослідження дозволяють констатувати, що для юнаків 17 –
18 років ЖЄЛ складає у середньому 4300 мл. Слід орієнтува-
тися на значення індексів та величину НЖЄЛ, які врахову-
ють індивідуальні показники фізичного розвитку. У роботі
аналіз названих індивідуальних показників (стосовно кожно-
го окремого першокурсника) вказує на наявність таких та
потребу збільшення ЖЄЛ у 41% юнаків.
Ключові слова: організм, дихальна система, ємність легень,
життєвий індекс, належний об’єм.
Аннотация. Кулик И.Г.Жизненная емкость легких как пока-
затель функционирования дыхательной системы организма
человека. В статье изложены результаты исследования ЖЕЛ
у юношей 18 лет. Проведен сравнительный анализ надлежа-
щих и фактических показателей жизненной емкости легких.
Результаты исследования позволяют констатировать, что для
юношей 17-18 лет ЖЕЛ составляет в среднем 4300 мл. Сле-
дует ориентироваться на значение индексов и величину ЖЕЛ,
которые учитывают индивидуальные показатели физическо-
го развития. В работе анализ названных индивидуальных
показателей (относительно каждого отдельного первокурс-
ника) указывает на наличие таких и потребность увеличения
ЖЕЛ в 41% юношей.
Ключевые слова: организм, дыхательная система, емкость
легких, жизненный индекс, надлежащий объем.
Annotation. Kulyk I. Vital capacity of lights as the index of
functioning of the respiratory system of organism of a man. In
the article the results of research of vital capacity of lights are
resulted at youths 18 years. The comparative analysis of the
proper and actual indexes of vital capacity of lights is conducted.
Findings of investigation allow to state, that for young men of
17-18 years vital capacity mild averages 4300 ml. It is necessary
to be guided by value of indexes and size vital capacity mild which
take into account individual parameters of physical development.
In-process analysis of the called individual parameters (concerning
each separate first-year student) vital capacity mild in 41 % of
young men specifies presence such and need of augmentation.
Keywords: organism, respiratory system, capacity of lights, vital
index proper volume.

Вступ.
Термін «функціональний стан» зазвичай ви-

користовується фахівцями з фізичного виховання як
узагальнена характеристика показників основних си-
стем організму – серцево-судинної та дихальної [3].
Цінність дослідження показників цих систем полягає
у тому, що ріст функціональних можливостей орган-
ізму залежить і може бути значно розширений за
належної організації занять фізичними вправами. З
цієї позиції актуальність нашого дослідження не вик-
ликає сумнівів.

Проблемі дослідження дихальної системи
організму присвячена чимала кількість робіт. До
найбільш відомих джерел останніх 20 років відносять-
ся роботи авторів В.С.Язловецького (1991), А.Г.Хрип-
кової (1990), М.В.Антропової, Д.А.Фарбера (1990),
С.Б. Тихвинського (1991), Т.Ю. Круцевич (2001) та
інших.
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Спільною думкою у роботах названих авторів
є констатація того, що: ЖЄЛ залежить від статі, віку,
розмірів тіла і стану тренованості. Вказується також,
що ЖЄЛ коливається у діапазоні від 2,5 до 4 л у жінок
та від 3 до 5,5 л у чоловіків.

У спортсменів ЖЄЛ більше, ніж у нетренова-
них: у важкоатлетів вона складає близько 4000 мл, у
футболістів – 4200 мл, у плавців – 4900, у веслуваль-
ників – 5500 мл і більше (А.Г. Хрипкова, 1990) [4].

Розрізняють фактичну (ЖЄЛ факт.) – зафіксо-
вану у дослідженні – та належну (НЖЄЛ) – розрахо-
вану за формулою. У здорових осіб ЖЄЛ факт. може
бути нижчою від НЖЄЛ на 10 – 15%, тобто ЖЄЛ
факт. = 85 – 90% НЖЄЛ [2,3,4].

Якщо ЖЄЛ факт. > НЖЄЛ, то це свідчить про
високий функціональний стан легень. Така ситуація
характерна для тих, хто займається бігом, лижним
спортом, тобто циклічними вправами, які розвива-
ють витривалість. Ріст ЖЄЛ після занять фізичними
вправами свідчить про їх ефективність.

Для дослідження різних особливостей функці-
ювання дихальної системи використовують і різні
проби (Генче, Штанге) та способи оцінки ( формула
Людвіка, формула Гарріса-Бенедикта та ін).

Широко використовується сучасними автора-
ми і «життєвий» індекс, який входить до експрес-оц-
інки рівня фізичного здоров’я (за Г.Л.Апанасенком,
1998) [1].

Робота виконана за планом НДР Кременчуць-
кого державного політехнічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження був порівняльний

аналіз прогнозної та фактичної ЖЄЛ у студентів 17 –
18 років для розробки рекомендацій щодо коригую-
чого впливу фізичних вправ на дихальну систему.

Для досягнення мети ми мали вирішити на-
ступні задачі:
1. Вивчити особливості ЖЄЛ у студентського контин-
генту України за даними літературних джерел.

2. Визначити фактичну величину ЖЄЛ у досліджува-
ної нами групи.

3. Розрахувати прогнозну НЖЄЛ.
4.Порівняти ЖЄЛ факт. та НЖЄЛ.
5. Інтерпретувати результати досліджень.

Нами були використані наступні методи дос-
лідження:
· аналіз наукових джерел;
· спірометрія;
· антропометричні вимірювання;
· методи математичної статистики.

 Для розрахунку НЖЄЛ юнаків ми використа-
ли декілька формул:
· формулу Людвіка (1) (В.С. Язловецький, 1991), яка
враховує довжину тіла, масу тіла та стать людини :

НЖЄЛ=40L +30P – 4400,                               (1)
де L – довжина тіла, см; P – вага тіла, кг;
· формулу (2), запропоновану А.Ф.Синяковим [2] для
осіб, які не займаються інтенсивно ФК і С:

НЖЄЛ=63P,                                                     (2)
де P – вага тіла, кг.

Результати дослідження та їх обговорення.
Із публікацій нам стало відомо, що до 16 – 17

років ЖЄЛ у юнаків сягає показників дорослої люди-
ни. Так, у студентської молоді (зокрема, у юнаків 17 –
18 років) ЖЄЛ становить близько 4 л ( М.М.Безруких
та ін., 2002 ). Дещо вищі показники зафіксовано у
юнаків, які мають (за Г.Л.Апанасенком) «безпечний
рівень» фізичного здоров’я – 4750 мл (Т.Лошицька,
2006 ) та 5200 мл (Л. Долженко, 2003 ) [5].

Оцінку потужності апарату зовнішнього дихан-
ня людини автори дають за результатами співвідношен-
ням розмірів тіла та ЖЄЛ, які лягли в основу «життєво-
го індексу» (ЖІ). Зокрема, вказується [5], що близькі до
норми показники ЖІ мають 53,3% юнаків, у решти
(46,7%) – цей показник дещо нижчий за норму.

До власних досліджень ми залучили 17 юнаків
однієї академічної групи, які за станом здоров я відно-
сяться до основної  медичної групи, однакову
кількість занять фізичними вправами (тільки у межах
програми ВНЗ – 2 заняття на тиждень).

Дослідження проводилось на початку 2006 –
2007 навчального року у Кременчуцькому держав-
ному політехнічному університеті.

Отримані нами дані викладено у табл. 1.
Мінімальне фактичне значення ЖЄЛ, зафік-

соване у групі, становить 3600 мл, максимальне –
4800 мл. Середнє значення, мода та медіана вибірки
не співпадають між собою у межах 200 мл: Х ср =
4264 Мо=4500, Ме=4300. Тому, групу можна вважати
майже однорідною за цими показником. Однак по-
рівняльний аналіз ЖЄЛ та НЖЄЛ1 та 2 показав, що у
групі присутні юнаки, ЖЄЛ яких перебуває нижче
межі норми та патології.

Слід звернути увагу на те, що методика В.С.
Язловецького вимагає більш високого показника
ЖЄЛ, тоді як за А.Ф. Синяковим цей показник знач-
но нижчий (див. табл. 1).

Отримані середні показники не викликають
стурбованості, оскільки за обома методиками не-
відповідність ЖЄЛ та НЖЄЛ перебуває у межах 15%,

x∆  
x - x

1 x - x
2 

Показник ЖЄЛфакт, 
мл, 
x  

НЖЄЛ, мл,  
 

x
1 

НЖЄЛ, 
мл 
x

2
 мл % мл % 

Середнє значення 4264 4824 4305 -559,5 -11,4 -40,4 0,3 
 

Таблиця 1
Порівняльний аналіз фактичної величини ЖЄЛ та НЖЄЛ,

розрахованих за різними методиками (n=17)
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що вважається нормою. Зниження ЖЄЛ стосовно
НЖЄЛ більше ніж на 15 % може вказувати на пато-
логію легень [3,4]. Аналіз названих індивідуальних
показників (стосовно кожного окремого першокур-
сника) вказує на наявність таких та потребу збільшен-
ня ЖЄЛ у семи чоловік (41%) за першою методикою
та у двох чоловік (12%) за другою (табл. 2).

Стосовно розрахованого життєвого індексу
(ЖІ) можна сказати, що його значення зазвичай оці-
нюють як і рівні фізичного здоров’я: високий (в); ви-
щий за середній (в\с); середній (с); нижчий за се-
редній (н\с); низький (н).

На рис. 1 ми подаємо структуру групи за зна-
ченням ЖІ.

Як за формулою (2), так і за значенням ЖІ,
12% юнаків перебувають у «групі ризику» - мають
низький та нижчий за середній рівні. Але до «групи
ризику» можна віднести і показники юнаків із се-
реднім рівнем (18%), оскільки, згідно теорії Г.Л. Апа-
насенка, «безпечним» для здоров’я рівнем показників
вважається високий та вищий за середній [1]. Отже, у
групі є юнаки, які потребують корекції функціональ-
ного стану дихальної системи найефективнішим, як
на наш погляд, засобом – фізичними вправами. І по-
кращивши конкретний показник, ми покращимо
рівень фізичного здоров’я в цілому.

Висновки.
Результати дослідження дозволяють констату-

вати, що для юнаків 17 – 18 років ЖЄЛ складає у се-
редньому 4300 мл.

Однак відповідність індивідуального показника
цьому значенню ще не свідчить про високу функціо-
нальну здатність легень та потужність апарату зовніш-
нього дихання, тому орієнтуватися слід не на середньо-
статистичні показники, а на значення індексів та
величину НЖЄЛ, які враховують індивідуальні показ-
ники фізичного розвитку, а до того ж прості у розрахун-
ках та доступні для використання. Так, у нашій роботі
аналіз названих індивідуальних показників (стосовно
кожного окремого першокурсника) вказує на наявність
таких та потребу збільшення ЖЄЛ у 41% юнаків.

Подальші дослідження планується спрямува-
ти на пошук шляхів підвищення ЖЄЛ та ЖІ студентів
у процесі фізичного виховання у ВНЗ та на вивчення
впливу фізичних вправ різного спрямування на на-
звані показники.
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Таблиця 2 
Аналіз стану індивідуальних показників ЖЄЛ та НЖЄЛ (n=17) 

 
За формулою 1  За формулою 2 Порівняння  

ЖЄЛ–НЖЄЛ чоловік % чоловік % 

 Має позитивне значення 1 6 10 60 

 Не співпадає у межах норми (<15%) 9 
 

53 5 
 

29 

Не співпадає більше, ніж на 15% 7 
 

41 2 
 

12 

 

 в - 41% 

н - 6% н\с - 6% 

с - 18% 

в\с - 29% 

Рис.1 Співвідношення юнаків у академічній групі за оцінкою «життєвого» індексу (n=17).
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СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ

Курок О.І.
Глухівській державний педагогічний у університет

Анотація. В статті розглядаються особливості професійної
спрямованості студентів дошкільного відділення педагогіч-
ного університету, дана характеристика необхідних профес-
ійно-творчих здібностей, особистісних якостей, вмінь май-
бутніх вихователів фізичного виховання дітей дошкільного
віку та фактори впливу на їх професійну спрямованість.
Ключові слова: професійна спрямованість; майбутні вихо-
вателі, особистісні якості, вміння.
Аннотация. Курок О.И. Особенности профессиональной на-
правленности будущих воспитателей физического воспита-
ния дошкольников. В статье рассматриваются особенности
профессиональной направленности студентов дошкольного
отделения педагогического университета, дана характерис-
тика необходимых профессионально творческих способнос-
тей, личностных качеств, умений будущих воспитателей фи-
зического воспитания детей дошкольного возраста и факторы
влияния на их профессиональную направленность.
Ключевые слова: профессиональная направленность; буду-
щие воспитатели, личностные качества, умения.
Annotation. Kurok A.I. Features of professional orientation of
fu ture educators of physical education of under-fives. The
features of professional orientation of students of preschool
separation of pedagogical university are leafing in the article,
description of necessary professionally creative capabilities,
personality qualities, abilities of future educators of physical
education foreshow children and factors of influence on their
professional orientation is given.
Keywords: professional orientation; future educators, personality
qualities, abilities.

Вступ.
В сучасному світі освіта – одна з догм у житті

людини та суспільства. Зміни, які відбуваються в
інформаційній, економічній та комунікативній сфе-
рах, а також пов’язані з ними динамізм та різно-
манітність знання піднімають значення освіти на більш
високу сходинку. Разом з тим загострення кризових
явищ у суспільстві окреслило проблему пошуку но-
вих шляхів подальшого її розвитку. Рух відбувається у
напрямку нової системи освіти, адекватної до вимог
постіндустріальної цивілізації, пов’язаний із транс-
формацією уявлень людини про спосіб життя, пере-
осмисленням своєї ролі в процесах глобальних пере-
творень, з розвитком її творчого мислення, з
інтеграцією наукового пізнання та самопізнання.

Законом України «Про дошкільну освіту» зак-
ладено ідею модернізації першої освітньої ланки –
вдосконалення її змісту, гуманізацію цілей та прин-
ципів, осучаснення навчально-виховних технологій,
приведення їх у відповідність до вимог життя нової
епохи. Наразі не стільки актуальними є проблеми тех-
нізації життя, скільки його окультурення, створення
гуманного суспільства, формування у нього пози-
тивного мислення, духовної рівноваги, конструктив-
ної поведінки, свідомості й відповідальності.

Дослідження В.Вернадського, К.Ціолковського
та багатьох науковців засвідчують, що Земля – живий
організм, який функціонує у згоді з ритмами Всесвіту.
Оскільки людство – частина планети, йому належить

жити за законами «материнського організму», а не
всупереч їм. На жаль, сучасна людина стала на шлях
споживчого, технократичного розвитку, який є згуб-
ним для еволюції, оскільки порушує баланс Природи
і Людини, дезорієнтує підростаюче покоління у пошу-
ках сенсу життя. Звідси й відхилення у вихованні дітей.
Усе це свідчить про необхідність змін у світогляді лю-
дини, її освітніх пріоритетах, устрої життя у цілому.
Адже вміння жити у злагоді з довкіллям та у згоді із
самим собою – водночас мистецтво і наука, які дити-
на має опановувати поступово, починаючи з перших
років свого життя. Наразі дедалі актуальнішим стає
свідоме існування людини, що ґрунтується на враху-
ванні нею власної природи і підпорядковується зав-
данню самовдосконалення, духовного, морального
зростання, фізичного розвитку.

Зростання сучасної людини розпочинається в
сім’ї, продовжується в дитячому садочку, потім у
школі, університеті і триває усе життя. В значній мірі
процес становлення особистості залежать від вихо-
вателя – першого професіонала, який розпочинає
процес виховання.

Кожного року в дитячих садочках починають
свою професійну діяльність тисячі випускників пе-
дагогічних інститутів та університетів.

Вихователь – професія особлива. ЇЇ особливість
у тому, що вона слугує формуванню людини май-
бутнього, здійснює зв’язок між поколіннями. Любо-
в’ю вихователя виховується серце дитини, розумом
– формується інтелект його вихованців.

Працею вихователя, вчителя формується ве-
личезна цінність на Землі – людина. Проходять роки,
перш ніж вихователь побачить плоди своєї діяльності.
Якою буде молода людина, виходячи у великий світ, в
значній мірі визначається тим, хто її виховував.

Професія вихователя в силу своєї складності
виступає як розумова та фізично нелегка праця, що
поєднує в собі творчу, організаційну, і дослідницьку
діяльності. Жодна з професій не дає такого всебічно-
го розвитку людини, як професія педагога.

Закономірно, що розвиток та вдосконалення
суспільства неможливі без удосконалення соціальних
інститутів і освіти в першу чергу.

Відповідальність за виховання молодого поко-
ління у значній мірі залежить від вихователя, його
професійної майстерності, ерудиції і культури. Тому
перед вищою та середньою спеціальною освітою
поставлено завдання всемірного покращення підго-
товки педагогічних кадрів. Виконання такого важли-
вого та відповідального завдання потребує, щоб у
стінах вищого навчального закладу формувався ви-
хователь, який володіє цілим рядом професійних ком-
петенцій (А. Хуторський, Н. Кузьміна, Е. Рогов, В. С-
ластьонін та ін.), що в свою чергу забезпечується
професійною направленістю.

Формулювання цілей роботи.
Особлива роль у професіональній підготовці

належить фізичному вихованню, котре забезпечить
високу працездатність та творче довголіття майбут-
нього вихователя.
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В першу чергу це стосується вихователів
фізичного виховання дошкільників, адже саме вони
мають бути прикладом фізичної краси та доскона-
лості для дітей.

Тому метою статті є дослідження особливос-
тей професійної спрямованості студентів дошкільно-
го відділення педагогічного університету, характери-
стика професійно-творчих здібностей, особистісних
якостей та вмінь майбутніх вихователів фізичного
виховання дітей дошкільного віку, виділенні факторів,
що впливають на процес формування їх професійної
спрямованості.

Результати досліджень.
Дослідження цієї проблеми знайшло відобра-

ження у видатних вчених: О. Каганова, Н. Кузьміної,
А. Сейтешева, В. Сластьоніна, В. Кревневич, А. Вер-
бицького, Н. Тализіної та інших.

Аналізуючи праці науковців можна зробити
висновок про інваріантність трактування поняття
“професійна спрямованість”. Так, М. Єлаєв та М. -
Добринін, вважають, що це інтерес до професії; на-
хил до певного виду діяльності; О. Землянська –
єдність почуття й прагнення до оволодіння про-
фесією; Г. Кашканова система захоплень, бажань,
інтересів, нахилів, ідеалів, світосприймань і переко-
нань особистості; Ю. Вавілов – комплекс вибірних за
вартістю та емоційно-вольових ставлень особистості
до професії; Л. Йовайша – об’єднання установок;
В. Кревневич вибірне ставлення до професії.

Виходячи з того, що поняття «професійна спря-
мованість» заснована на визначенні спрямованості
особистості, можна сказати, що спрямованість вза-
галі – це система усталено домінуючих мотивів, що
визначають внутрішню позицію особистості й орієн-
тують її діяльність (М. Бобнєва, В. Асєєв, Л. Божович,
В. Мясищев, С. Рубінштейн, Т. Коннікова, К. Плато-
нов, В. Мерлін, М. Неймарк).

Під професійною спрямованістю майбутньо-
го вихователя фізичного виховання дошкільників слід
розуміти комплексну організаційно-педагогічну і
психолого-педагогічну дію на його особистість, що
забезпечує, по-перше, формування фізичної культу-
ри, соціальних властивостей особистості, її психо-
фізичних якостей і рухових здібностей, потреб у фізич-
ному самовихованні і самовдосконаленні, необхідних
і достатніх для успішного, необмеженого виконання
професійної діяльності, організації здорового спосо-
бу життя, культури розумової праці; по-друге, ініціа-
тивне і компетентне використання засобів фізичної
культури і спорту у виховній роботі з учнями,
зміцненні їх здоров’я, організації діяльності, цікавого
дозвілля, активного відпочинку.

Професійна підготовка студентів, які навчають-
ся на факультеті дошкільного виховання, повинна
включати:

- знання майбутніми вихователями завдань,
змісту, засобів, форм і методів організації фізичного
виховання в дитячому садку, методики навчання
фізичним вправам дітей дошкільного віку;

- вміння використовувати розроблені засоби

фізичної культури і спорту в роботі з дітьми, переда-
вати дітям основи знань з фізичної культури і спорту,
навчати фізичним вправам, організовувати оздо-
ровчі заходи;

- володіння навичками виконання фізичних
вправ, які входять до програми фізичного виховання
в дитячому садку;

- систематичне використання засобів фізичної
культури і спорту в особистому побуті для підтрим-
ки рівня фізичного розвитку і підготовленості.

При вивченні теоретичної частини матеріалу
у студентів повинна формуватися система знань по
загальним основам змісту, організації і методики
фізичного виховання дітей. При цьому потрібно збе-
рігати логічну послідовність і зв’язок у викладанні
базових предметів для даної спеціальності: «Логопе-
дія», «Анатомія і фізіологія дітей дошкільного віку»,
«Основи медичних знань і охорони здоров’я», «Тео-
рія і методика фізичного виховання дітей дошкільно-
го віку».

Під час практичної частини занять повинно
передбачатися більш широке вивчення вправ, які
сприяють розвитку основних рухових вмінь дітей
(ходьби, бігу, стрибків, кидання і ловлі, метання, лазі-
ння тощо).

Підбір матеріалів повинен відбуватися так, щоб
студенти оволоділи не тільки технікою вправ, що вив-
чаються (вони повинні вміти чітко пояснювати і ви-
конувати вправи, навчитися правильній страховці),
але і їх просторовим, часовим, ритмічним, динаміч-
ним характеристикам.

Велике значення у процесі формування май-
бутнього професіонала займає сама особистість, її
властивості.

Особистість майбутнього вихователя (її
ціннісні орієнтації, мотиви, ідеали тощо) характери-
зується професійною, педагогічною спрямованістю
та визначають сутність педагогічної діяльності й
спілкування.

Властивості особистості виступають головни-
ми факторами діяльності вихователя. У своїх дослід-
женнях А. Маркова [2] відмічає, що структура осо-
бистості  вихователя складається з мотивації
особистості (спрямованість особистості та її види),
властивостей особистості (педагогічні здібності), інтег-
ральних характеристик особистості (педагогічне са-
мопізнання, творчий потенціал, самоосвіта, самови-
ховання) тощо.

Професійна спрямованість майбутнього вихо-
вателя – це мотивація до професії, головне в якій –
орієнтація на розвиток дитини, що має в собі не тільки
любов до дітей. Насамперед це прагнення стати ви-
сококваліфікованим фахівцем, яке допомагає подо-
лати труднощі на цьому шляху. Його спрямованість
виявляється у професійній життєдіяльності, в окре-
мих педагогічних ситуаціях, логікою поведінки, за-
гальними проявами особистості тощо [2].

Індивідуальні стійкі якості, що у майбутньому
сприятимуть успішному виконанню професійної
діяльності є здібності.
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У дослідженнях багатьох науковців можна зу-
стріти вказівки на різний склад професійно-творчих
здібностей педагога. Так, наприклад, А. Щербаков [3]
говорить про індивідуально-психологічні особливості
особистості, від розвитку яких залежить рівень про-
фесійно-творчих досягнень майбутнього вихователя:
· любов до дітей і потреба працювати з ними;
· цільність характеру;
· самостійність;
· адекватність сприйняття педагогом дитини;
· педагогічне прогнозування і практичні навички та
вміння тощо.

Звісно, що кожна з педагогічних здібностей
може виявлятися в різних ситуаціях, в тому числі і
творчих [5].

Ними було виділено низку основних вмінь,
необхідних вихователю: готовність до навчання, зас-
воєння нових знань, прийомів роботи; активність;
лідерство; вміння працювати в колективі; креативність
(спроможність продукувати нові ідеї); здатність
сприймати й аналізувати, а також систематизувати
інформацію; вміння планувати діяльність і переклю-
чатися на нові її форми.

Аналіз психолого-педагогічної літератури
[1,2,3,4,5,7] дозволив визначити перелік якостей, не-
обхідних вихователю.

Їх можна розподілити на три групи:
– емоційно-вольова сфера особистості;
– професіоналізм;
– когнітивна та комунікативна сфери.
Л. Кузьміна [4] визначає такі групи якостей як:

комунікативні, організаторські, гностичні.
Наведені якості та вміння не є вродженими,

але вони формуються у процесі оволодіння про-
фесією й обумовлюються завданнями, що постають
перед вихователем у його професійній діяльності.
Безумовно, що наведена вище модель вихователя
фізичного виховання не є абсолютною і може варію-
ватися залежно від специфіки індивідуальних якостей
та соціально-психологічних умов професійного са-
мовизначення.

В результаті аналізу літературних джерел були
виділені фактори, що впливають на процес форму-
вання професійної спрямованості: рівень підготовки
(Г. Бокарева, О. Горбуненко); зміст навчального ма-
теріалу (А. Вербицький, Н. Гез); психологічні особ-
ливості (С. Банков, Ю. Вавілов, М. Неймарк); методи
й форми навчально-виховної роботи (Л. Гейхман,
І. Клейман, М. Нечаєв); нетрадиційні форми навчан-
ня (М. Аретанов, А. Вербицький, П. Підкасистий,
Ж. Хайдаров); якість викладання (Н. Кузьміна); вико-
ристання ігрових форм навчання (Г. Кашканова, М. -
Касьяненко, М.Недужий).

Знання структури професійної спрямованості,
її особливостей, врахування рушійних сил процесу
необхідне для успішного здійснення педагогічного
керівництва ним. Ми розглядаємо процес формуван-
ня професійної спрямованості як важливу психологі-
чну й дидактичну проблему, як комплекс цілеспрямо-
ваних педагогічних впливів, що ґрунтуються на знанні

закономірностей розвитку особистості, враховують
специфічні вимоги професії до людини та вплив фак-
торів об’єктивного й суб’єктивного порядку.

Визначальним у формуванні професійної спря-
мованості студентів-дошкільників є, на нашу думку,
початковий етап, який характеризується відсутністю
вихідної понятійної бази зі спеціальності. На цьому
етапі ще не стоїть питання про спеціалізацію темати-
ки і змісту дидактичних матеріалів та їх зв’язок з проф-
ілюючими дисциплінами. У своїх переконаннях ми
спираємось на праці, присвячені педагогічному й
психологічному аспектам діяльності студентів молод-
ших курсів, формуванню в них професійної спрямо-
ваності (М. Грищенко, С. Зинов’єв, Н. Тализіна С. Ар-
хангельський, Т. Ільїна, Н. Кузьміна, Г. Медведєв,
Ю. Самарін, В. Сластьонін,).

Одним із шляхів визначення оптимального
змісту навчально-виховного процесу у ВНЗ є роз-
робка моделі вихователя фізичного виховання дошк-
ільників. Ми розглядаємо модель фахівця як систему
професійних і особистісних якостей, необхідних для
майбутньої професійної діяльності, які формують
професійну спрямованість студента в ході навчаль-
ної діяльності, скерованої на оволодіння фахом.

В моделі формування вихователя ми виділили
такі підсистеми: модель особистості вихователя –
знання, уміння, навички, якості (особистісно і про-
фесійно-значущі), здібності; модель професійної
діяльності – проблемні ситуації діяльності, різно-
манітні професійні задачі, функції, види робіт; мо-
дель сфери життєдіяльності особистості й результатів
її професійної діяльності.

Аналіз кваліфікаційної характеристики й осві-
тньої програми підготовки вихователів фізичного
виховання у Глухівському державному педагогічно-
му університеті та Кременчуцькому педагогічному
училищі А.С. Макаренка показав, що якщо в кваліф-
ікаційній характеристиці комплекс знань, умінь і на-
вичок та критерії рівня їх сформованості подані в
повному обсязі, то осторонь залишаються осо-
бистісні якості фахівця і оцінка рівня сформованості
професійної спрямованості як необхідної умови його
професійної діяльності.

Висновки.
Проведений нами психолого-педагогічний

аналіз процесу формування професійної спрямова-
ності дає підстави стверджувати, що професійна спря-
мованість є одним з найважливіших компонентів ви-
ховання, який виконує в педагогічному процесі такі
функції: справляє загальний стимулюючий вплив на
навчальну діяльність;є важливою внутрішньою умо-
вою розвитку особистості; позитивно позначається
на якості знань, умінь та навичок студентів, на гли-
бині й дієвості, міцності та стійкості перших; регулює
перебіг розумових процесів і сприяє інтелектуально-
му розвитку особистості; спонукає до самостійної
пошукової, творчої діяльності студентів.

Проведене дослідження повністю не вичерпує
проблеми формування професійної спрямованості.
Подальшої розробки потребує питання формування
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педагогічних установок у різноманітних навчальних
ситуаціях; диференціації механізму формування про-
фесійної спрямованості різних за статусом навчаль-
них груп (старші школярі, студенти молодших, стар-
ших курсів); подальше вивчення взаємодії  й
особливостей прояву об’єктивних і суб’єктивних
факторів, які впливають на процес формування про-
фесійної спрямованості.
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КОМПЛЕКСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО
ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ЗДОРОВОГО

СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА ПОЗИТИВНОЇ
МОТИВАЦІЇ ДО СИСТЕМАТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ
Лисяк В.М.

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ

Анотація. У статті розглядається роль педагогічних засад на
формування у студентів здорового способу життя. Узагаль-
нюючим етапом дослідження було моделювання педагогіч-
ного процесу. Його мета – інтеграція всіх компонентів, по-
яснення їх взаємозв’язку та висвітлення оптимізації
формування позитивної мотивації. Результати роботи пред-
ставлені у вигляді схеми чинників та їх взаємозв’язку, які
впливають на процес формування позитивної мотивації у
студентів до здорового способу життя.
Ключові слова: мотивація, студент, педагогічний вплив.
Аннотация. Лисяк В.М. Комплексный педагогический подход к
формированию у студентов здорового образа жизни и положи-
тельной мотивации к систематическим занятиям физической
культурой. В статье рассматривается роль педагогических ос-
нов на формирование у студентов здорового образа жизни.
Обобщающим этапом исследования было моделирование педа-
гогического процесса. Его цель – интеграция всех компонен-
тов, объяснение их взаимосвязи и освещение оптимизации
формирования положительной мотивации. Результаты работы
представлены в виде схемы факторов и их взаимосвязи, кото-
рые влияют на процесс формирования положительной мотива-
ции у студентов к здоровому образу жизни.
Ключевые слова: мотивация, студент, педагогическое  влияние.
Annotation. Lisyak V.M. The complex pedagogical approach
to forming at students of an able-bodied mode of life and positive
motivation to regular occupations by physical training. In a
paper the role of pedagogical bases on forming at students of an
able-bodied mode of life is considered. A generalizing
investigation phase was simulation of pedagogical process. Its
purpose – integration of all components, an explanation of its
correlation and illumination of optimization of forming positive
motivation. Results of work are submitted as the scheme of
factors and its correlation which influence process of forming
positive motivation at students to an able-bodied mode of life.
Key words: motivation, student, pedagogical influence.

Вступ.
Формування національної системи фізичного

виховання студентів вимагає нового змісту та пошуку
ефективних форм, засобів і методів підготовки викла-
дача фізичного виховання навчального закладу, ство-
рення відповідного навчально-методичного забезпе-
чення. Виховна діяльність найбільшою мірою виконує
інтегральну функцію, бо викладач одночасно висту-
пає фахівцем зі свого предмету, вихователем, прак-
тичним психологом, консультантом. Особистість на-
ставника повинна бути взірцем для наслідування.
Викладач, що відповідає цим вимогам, у скрутний час
життєвої невизначеності молодої людини допоможе
їй зрозуміти власні помилки, підкаже ефективні мето-
ди самовдосконалення. Водночас викладач  не пови-
нен прив’язувати студента до власної особистості, а
навпаки, привчати його до самостійного розвитку.

Успішне вирішення завдань з фізичного вихо-
вання студентської молоді багато в чому залежить від
особистості викладача, його спортивної кваліфікації,
педагогічної підготовленості, загальної культури,
рівня інтелекту, організаторських здібностей [1,2].

Якості, що характеризують особистість викла-
дача фізичного виховання, мають значення у вияв-
лені характеру його взаємин зі студентами. Чим вище
рівень позитивних особистісних якостей у викладача,
тим більше студентів відносяться до нього з повагою
і розумінням. Характер відносин студентів до особи-
стості викладача переноситься і на предмет.

Дослідження показали, що суб’єктивна го-
товність студентів до фізичного самовдосконалення
спрямовується зовнішніми факторами, основними з
яких є: особистість викладача, його педагогічна май-
стерність: розумна вимогливість, принциповість, знан-
ня справи, вміння переконувати; зміст навчання і
методи викладання [3].

У діяльності провідних викладачів основний
акцент робиться на виховання не утилітарних здібно-
стей у студентів, а особистості в цілому. Головними
умовами успіху викладачі вважають: авторитет педа-
гога, індивідуальний підхід, що дозволяє диференці-
ювати завдання, виходячи з індивідуальних особли-
востей студентів; дисципліну як результат взаємодії
викладача і студента.

Результати аналізу теорії фізичної культури і
практики фізичного виховання дають підстави стверд-
жувати, що сьогодні найбільш ефективною умовою
формування позитивної мотивації до фізичної куль-
тури і спорту є самостійні заняття фізичними вправа-
ми. Вони, на думку А. Матвєєва, – “єдиний надійний
засіб, який забезпечує збереження задовільного фізич-
ного статусу людини, вкрай необхідного для підтри-
мання здоров’я, належної працездатності, виховання
дітей, які мало залежать від умов життєдіяльності.

Організація самостійних занять, як вважає В.
Лук’яненко, дозволить з найменшими матеріальни-
ми втратами і без значного загострення проблеми
кадрового забезпечення найбільш ефективно вирі-
шити завдання індивідуалізації занять фізичними впра-
вами [7, с.20].
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Одним із важливих стимулів підвищення на-
вчальної доцільності є створення такої навчальної
ситуації, у якій студент досягав би успіху. Відомо, що
тривала відсутність успіху формує у них негативне
ставлення до такої діяльності, різко знижує її ефек-
тивність.

До негативних наслідків призводить тривала
неуспішна діяльність студентів з низьким рівнем
фізичної підготовленості. Вони з труднощами опано-
вують програмний матеріал, не виконують конт-
рольні нормативи фізичної культури, втрачають віру
в свої сили і бажання займатися фізичними вправа-
ми. Тому дуже важливо систематично підводити сту-
дентів до досягнення успіху.

Виховання правильної мотиваційної спрямо-
ваності, постановки цілей у студентів повинне суп-
роводжуватися і впливом на емоційне відношення
студента до навчання. Емоції, безсумнівно, мають
мотивуюче значення в процесі навчання [4].

Найбільш реальними для викладача методами
вивчення мотивації є:
· спостереження за поведінкою студентів під час за-
няття і поза ним;

· використання ряду спеціально підібраних ситуацій
(їх можна назвати експериментальними педагогіч-
ними ситуаціями);

· індивідуальна бесіда, що припускає прямі і непрямі
питання викладача про мотиви, зміст, цілі навчання
для даного студента;

· анкетування, що допомагає досить швидко зібрати
масовий матеріал у декількох групах, вузах про відно-
шення студентів до занять фізичною культурою.

Найбільш корисними для викладача є перші два
методи, тому що вони, по-перше, не вимагають спец-
іального часу, тісно переплітаються з навчальним і
виховним процесом, по-друге, виявляють факти ре-
ального поводження студентів у природних умовах
студентських занять і дають дані, більш надійні і дос-
товірні. Дуже потрібно постійно використовувати ці
методи і ніколи не давати оцінки мотивів студентів при-
близно, на око, не робити бездоказових висновків.

Ретельне і в міру можливості тривале вивчен-
ня мотивації студентів з урахуванням цих рекомен-
дацій, дозволить викладачу одержати досить надійні
висновки зі справжнього відношення до навчання
того або іншого студента, кваліфіковано визначити
характер його мотивації.

Основним резервом формування усіх видів
навчально-пізнавальних мотивів і мотивів самоосві-
ти є активізація навчальної діяльності. Ця активізація
може здійснюватися в різних формах навчальної ро-
боти студентів.

Вкажемо на деякі з них:
1.Навчальна діяльність під керівництвом викладача.
2. Самостійна навчальна діяльність здійснюється тоді,
коли один або декілька її компонентів здійснюється
без допомоги викладача.

3. Самоосвітня діяльність студентів – це пізнавальна
діяльність, якою він керує сам, здійснює її у відпов-
ідності зі своїми завданнями, мотивами і цілями.

Сформованість мотивації є важливим якісним
показником ефективності навчально-виховного про-
цесу, в основі якого лежить інтерес до навчання.

Педагоги повинні формувати і розвивати в сту-
дентів нові інтереси, які відносяться до самих пред-
метів вивчення, повноцінні навчальні інтереси, а та-
кож інтереси,  у найбільшій мірі  відповідні
індивідуальним особливостям, можливостям і здібно-
стям. При цьому необхідно всіляко сприяти вихован-
ню стійкості, сили,  дієвості і широти інтересів [5].

Різнобічні, глибокі, стійкі і діючі інтереси – важ-
лива умова всебічного розвитку особистості. Вели-
чезне значення у пробудженні та розвитку в студентів
інтересу до навчання має якість викладання (зокре-
ма, емоційна яскравість і жвавість) та особистість
викладача. Один з основних шляхів виховання пози-
тивних, стійких і діючих пізнавальних інтересів є ро-
зуміння студентами значення того об’єкта, до якого
треба викликати інтерес. Інший основний шлях вихо-
вання навчальних і пізнавальних інтересів – включен-
ня студентів в активну творчу діяльність, спрямовану
на пізнання даного об’єкта, який досягається підбо-
ром посильних і цікавих завдань, досить різноманіт-
них, нових за змістом та формою, які спонукають до
самостійного, активного міркування.

Важливо, щоб пізнання було зв’язано з пози-
тивними емоційними переживаннями, з радістю
пізнання (це викликається усвідомленням своїх успіхів,
досягнень, подоланням труднощів, заохоченнями).

Кожне заняття повинне сприяти розвитку
пізнавальних інтересів студентів, придбань навичок
самостійного поповнення знань. Викладачам фізич-
ної культури потрібно наполегливо й цілеспрямова-
но формувати у студентів навички і звичку до само-
стійних занять фізичними вправами. Мова йде про
те, щоб додати процесу навчання і деяку інструктив-
ну спрямованість.

Усвідомлюючи важливість фізичного загарту-
вання для майбутньої трудової діяльності, розумію-
чи призначення окремих рухів і їхній вплив на
організм, знаючи правила виконання вправ і дозу-
вання навантажень, студент здобуває в той же час на
заняттях і такі уміння, які дозволять йому самостійно
займатися в домашніх умовах, завдяки цьому розши-
ряться можливості студентів ефективно використо-
вувати засоби фізичної культури для зміцнення здо-
ров’я, підвищення рівня фізичного розвитку й
працездатності [6].

Робота виконана за планом НДР Харківського
інституту банківської справи УБС НБУ.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – визначити педагогічні

принципи які впливають на формування позитив-
ної мотивації до систематичних занять фізичними
вправами.

Методи дослідження:
- теоретичний аналіз та узагальнення літературних
джерел;

- аналіз програмно-нормативних документів;
- модулювання педагогічного процесу.
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Якщо за останні роки якість занять фізичною
культурою дещо покращилася, а їх освітня і виховаль-
но-оздоровча спрямованість підвищилася, то пробле-
ма формування уміння самостійно займатися фізич-
ними вправами залишається поки невирішеною.
Однак, не вирішивши цього завдання, не можна і пред-
ставити інших можливостей подальшого удоскона-
лювання виховання, підвищення її ефективності. Для
рішення даної проблеми в можливо короткий термін
необхідно, по-перше, перешикувати психологію вик-
ладача фізичної культури, підвести кожного педагога
до усвідомленої переконаності в тім, що формуван-
ня уміння самостійно займатися фізичною культу-
рою – це вимога життя.

При плануванні навчальних тем необхідно ви-
ходити з місцевих умов, наявності спортивного інвен-
тарю і обладнання, фізичної підготовленості студентів.
Викладач, як правило, віддає перевагу тим елемен-
там програмного матеріалу, де найбільш повно відбу-
вається розвиток необхідних фізичних якостей, рухо-
вих умінь і навичок. Зацікавленість в активному
виконанні завдань викладача буде високою, якщо вони
будуть пов’язані з поточними потребами студентів.
Наприклад, якщо в групі більшість займаються фут-
болом, то, проводячи заняття з швидкісно-силовою
спрямованістю (біг, човниковий біг, стрибки, підтя-
гування, вправи з гантелями та ін.), викладач разом зі
студентами домагається підвищення їх спортивної
майстерності. Заняття, зрозуміло, повинні залиши-
тися як освітніми, так і виховально-оздоровчими.

Педагогічно важливо починати виховання інте-
ресів з попереднього повідомлення необхідних по-
чаткових знань у галузі фізичної культури і спорту та
з організації відповідної практичної діяльності, вміло
поєднуючи їх з відчуттям задоволення, яке виникає
завдяки успіхам в оволодінні відповідними знаннями
й навичками. При цьому необхідно сприяти форму-
ванню у вихованців різносторонніх і суспільно зна-
чущих інтересів (рис.1).

Завдання активізації студентів під час занять
фізичною культурою та спортом диктує необхідність
використовування всіх елементів, які впливають на
виховання інтересу. Основною рушійною силою про-
цесу формування позитивної мотивації до занять

фізичною культурою, до здорового способу життя є
протиріччя, що виникають між набутим досвідом та
новими потребами, між потребами та можливостя-
ми і способами їх задоволення.

Рушійними силами педагогічного процесу
виступають, з одного боку:
· студенти з певним рівнем розвитку інтелекту;
· їх бажання або небажання займатися фізичною
культурою;

· традиції вузу та умови економічного розвитку
держави.

З іншого:
· особистість викладача з певним рівнем професій-
ної майстерності;

· використання викладачем технічних засобів навчання;
· реальне матеріальне становище викладача в
суспільстві.

Головне завдання навчально-виховного про-
цесу з метою формування позитивної мотивації до
фізичної культури та здорового способу життя –
підібрати такі принципи фізичного виховання та пе-
дагогічні умови управління, котрі сприяли б засто-
суванню набутих знань і вмінь у майбутній про-
фесійній діяльності [8]. Такий творчий підхід у
фізичному вихованні перетворився сьогодні у
зовсім примітивний, ціллю якого є лише навчання
певним знанням і вмінням без визначення їх значен-
ня для майбутньою професійної діяльності. Нама-
гаючись сформувати у студента навички формуван-
ня інтересу до здорового способу життя, ми не
виховуємо конкретну особистість. Для викладача
байдуже, яка саме людина стане сьогодні студен-
том. Якою б не була ця людина, до неї висуваються
одні і ті ж вимоги. Такий примітивний підхід у на-
вчально-виховному процесі є перешкодою для фор-
мування здорового способу життя студентів. Однією
з головних цілей фізичного виховання при форму-
ванні позитивної мотивації до занять майбутнього
спеціаліста є його розвиток на основі врахування
особистого ставлення до змісту занять, засвоєння
норм і засобів мислення та діяльності.

Сучасний світ вимагає не накопичування яки-
хось знань і вмінь, а вмінню аналізувати їх і застосо-
вувати у майбутньому.

Рис.1. Структурна схема  інтересу

Інформація Цікавість 
Практичний 
досвід Результат Попередні знання 

Відчуття задоволення 
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Етапи формування інтересу до 
занять фізичною культурою: 

розвиток позитивного 
ставлення до занять 
фізичною культурою;   
• активізація фізичних 
можливостей студента: 

- інформація про 
досягнення ним 
результатів; 

• активізація, яка сприяє 
студентів поглиблено 

   розуміти позитивний 
   вплив фізичних вправ 
   на життєдіяльність 
   людини. 

Кінцева мета 

● активізація студентів у  
фізичному розвитку та 
вдосконаленні: 

- стійке прагнення до 
оволодіння необхідними 
знаннями; 

- досягнення високих 
спортивних результатів; 

- формування позитивних 
рис характеру. 

Фактори, які впливають  
на інтерес 

• характер занять 
спортом, який 
забезпечує високий 
емоційний рівень;  

• правильна спортивна 
орієнтація; 

• любов до фізичної 
культури прищеплена у 
ЗОШ; 

• оптимальні знання про 
значення фізичної 
культури у житті 
людини; 

• престижність занять 
фізичними вправами в 
колективі, серед 
товаришів, батьків. 

Умови, які впливають 
на інтерес 

• соціальний  та      
біологічний 
розвиток студента; 

• чіткість завдань; 
• оптимальні фізичні                          
навантаження; 

• взаємоповага між 
студентом і 
викладачем; 

• різноманітність  
фізичних вправ; 

• наявність 
спортивних секцій 
за місцем 
проживання. 

 Інтерес  

Формування позитивної мотивації до фізичної 
культури у студентів 

 

Педагогічні умови формування інтересу 
 

Рис.2 Схема чинників, які впливають на формування позитивної мотивації
до занять фізичною культурою і здоровим способом життя.
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Керуючись зазначеними аспектами, законо-
мірностями та враховуючи все вищесказане, ми визна-
чили принципи фізичного виховання, педагогічні умо-
ви управління, використання котрих сприятиме
формуванню позитивної мотивації до занять фізичною
культурою і формуванню здорового способу життя.

Фізичне виховання у навчально-виховному
процесі вищих закладів освіти сприятиме оптимізації
процесу формування позитивної мотивації до занять
фізичною культурою лише тоді, коли цей процес ба-
зуватиметься на певних принципах:
1. Безперервність процесу навчання.
2. Запровадження нових технологій навчання.
3.Навчання повинно приносити задоволення.
4.Оцінювання – це процес навчання, а не його на-
слідок.

5.Кінцева мета – вміння використовувати у майбут-
ньому систему набутих знань і навичок.

Виділені принципи, є однією з педагогічних
засад і, фактично, базисом усього процесу форму-
вання інтересу до фізичної культури.

Звичайно, обов’язковим фактором тут є вра-
хування зворотної реакції студента на педагогічні впли-
ви педагога. Поєднання педагогічних засад дало змо-
гу створити модель (рис.2) та  здійснити її
експериментальну перевірку.

Висновки.
Узагальнюючим етапом у нашому дослідженні

було моделювання педагогічного процесу, що мало
за мету інтеграцію всіх його компонентів, пояснення
їх взаємозв’язку та висвітлення оптимізації формуван-
ня позитивної мотивації. Результати цієї роботи пред-
ставлені у вигляді схеми чинників та їх взаємозв’язку,
які впливають на процес формування позитивної мо-
тивації у студентів до здорового способу життя.

Об’єктом подальших наукових пошуків можуть
стати молоді науковці і формування їх здорового спо-
собу життя.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ
КОРРЕКЦИИ ТЕХНИКИ БЕГА ПО ПРЯМОЙ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ШОРТ-
ТРЕКОВИКОВ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ

ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ
Литвиненко Ю.В.

Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины

Аннотация. В статье рассматривается авторский подход к
совершенствованию техники двигательных действий спорт-
сменов, специализирующихся в шорт-треке в подготовитель-
ном периоде годичного цикла подготовки. Необходимо учи-
тывать  задачи программ  коррекции техники с задачами
годичного цикла подготовки. В программу включены под-
водящие и имитационные упражнения на суше и на льду.
Процесс совершенствования техники предполагал постепен-
ное усложнение выполняемых физических упражнений.
Ключевые слова: шорт-трек, спортивная техника, совершен-
ствование, структура, двигательные, действия.
Анотація. Литвиненко Ю.В. Основні положення програми
корекції техніки бігу по прямій кваліфікованих шорт-треко-
виків в підготовчому періоді річного циклу підготовки. В
статті розглядається авторський підхід при вдосконаленні
техніки рухових дій спортсменів, що спеціалізуються в шорт-
треці в підготовчому періоді річного циклу підготовки. Не-
обхідно враховувати завдання програм корекції техніки із
завданнями річного циклу підготовки. У програму включені
підводящі та імітаційні вправи на суші й на льоді. Процес
удосконалювання техніки припускав поступове ускладнення
виконуваних фізичних вправ.
Ключові слова: шорт-трек, спортивна техніка, вдосконален-
ня, структура, рухові, дія.
Annotation. Lytvynenko Y.V. Substantive provisions of the
program of correction of technics of run on a straight line of
the qualified shorts-tracker’s in the preparatory period of a
year cycle of preparation. In the clause the author’s approach
to perfection of technics of impellent actions of the sportsmen
specializing in shorts-track in the preparatory period of a year
cycle of preparation is considered. It is necessary to take into
account problems of programs of correction of engineering
with problems of a year cycle of preparation. Bringing and
imitative exercises are included in the program on land and on
ice. Process of perfecting of engineering guessed gradual
complicating executable physical exercises.
Key words: short-track, sport technics, motor, actions, structure,
improvement.

Введение.
Показатели объема и интенсивности трениро-

вочных нагрузок практически достигли предельных
величин, тщательно отработаны организационные и
методические вопросы построения различных струк-
турных образований тренировочного процесса и т.д.
В то же время поиск перспективных направлений в
разработке проблемы повышения уровня спортив-
ного мастерства, по мнению [2,5], следует вести пу-
тем изучения закономерностей формирования и со-
вершенствования структуры техники двигательных
действий спортсменов.

Поиск наиболее эффективных вариантов тех-
ники двигательных действий в спортивной науке и
практике различных видов спорта давно занимает
ученых и исследователей [1,2,5].

Как показывает специальная литература, в тео-
рии и практике шорт-трека недостаточно исследова-
ны вопросы совершенствования техники. При этом
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авторами [6] раскрыты основные особенности техни-
ки бега в шорт-треке; исследователем [1] изучены не-
которые особенности технико-тактических действий
спортсменов шорт-трековиков. В то же время практи-
чески отсутствует информация, связанная с совершен-
ствованием техники бега по прямой в шорт-треке.

Вышеизложенное и предопределило направ-
ление наших исследований.

Работа выполнена согласно плану научно-ис-
следовательской работы кафедры кинезиологии НУФ-
ВСУ и Сводного плана НИР в области физического
воспитания и спорта на 2005 – 2009 гг. Министерства
по делам семьи, молодежи и спота по теме: 2.2.2 «Со-
вершенствование средств и методов технической под-
готовки квалифицированных спортсменов».

Формулирование целей работы.
Цель работы – совершенствовать технику бега

по прямой квалифицированных шорт-трековиков в под-
готовительном периоде годичного цикла подготовки.

Результаты исследования.
На основании ранее проведенного нами кор-

реляционного анализа, между результирующей ско-
ростью ОЦМ тела шорт-трековиков и биомехани-
ческими характеристиками техники бега по прямой,
была разработана статистическая модель техники
бега по прямой для спортсменов различной квали-
фикации (рис.1).

Данная модель была положена в основу про-
граммы совершенствования техники бега по прямой
для квалифицированных шорт-трековиков в подгото-
вительном периоде годичного цикла подготовки. При
совершенствовании данных элементов техники бега
по прямой в подготовительном периоде годичного
цикла подготовки спортсменами основной группы
использовались разработанные нами подводящие и
имитационные упражнения. Следует заметить, что
длительность, количество тренировочных занятий,
соотношение средств спортивной подготовки у шорт-
трековиков основной и контрольной групп было оди-
наковым, согласно действующей учебно-тренировоч-
ной программе [3].

До проведения педагогического эксперимен-
та между основной (n=8) и контрольной (n=8) груп-
пами по исследуемым показателям статистически
достоверных различий выявлено не было.

Совершенствование техники отдельных эле-
ментов техники в подготовительном периоде годич-
ного цикла подготовки осуществлялось последова-
тельно, согласно логике процесса обучения [5].

Построения годичного цикла подготовки ква-
лифицированных шорт-трековиков осуществлялось
совместно в ведущими тренерами и специалистами
по шорт-треку, при этом учитывались основные под-
ходы, принципы и особенности построения годич-
ного цикла подготовки предлагаемые [7].

Годичный цикл подготовки квалифицирован-
ных шорт-трековиков состоял из двух макроциклов.

На протяжении первого макроцикла (18 – 52
недели) планировались 29-недельный (с 18 по 46 не-
дели) подготовительный и 6-недельный (47 – 52 неде-

ли) соревновательный периоды. Особенность данно-
го макроцикла состояла в отсутствии переходного
периода. Следовательно, соревновательный период
данного макроцикла плавно переходил в подготови-
тельный период последующего. Продолжительность
подготовительного периода второго макроцикла со-
ставила 8 недель (с 1 по 8). Соревновательный пери-
од был также менее продолжительным, чем первого
(9 – 12 недели), но характеризовался наличием в
структуре самого периода главных соревнований
года (чемпионат Украины). На переходной период
было отведено 5 недель (13 – 17 недели).

Первый макроцикл, продолжительностью 35
недель (рис.2), классически является базовый, по-
скольку, согласно общепринятым положениям [7]
должен предполагать комплексную подготовку
спортсменов к выступлению на различных дистан-
циях. В этой связи содержание работы, в данном мак-
роцикле, предусматривало лишь создание базовых,
полуспециальных и специальных основ.

Подготовительный период первого макроцик-
ла общепринято делился на два этапа: общеподгото-
вительный и специально-подготовительный.

Общая продолжительность общеподготови-
тельного этапа составила 18 недель (18 – 35 недели),
включающий в себя 6-недельный втягивающий ме-
зоцикл (18 – 23 недели) и два 6-недельных базовых
мезоцикла (24 – 29 и 30 – 35 недели соответственно).

Втягивающий мезоцикл состоял из трех семи
дневных втягивающих микроциклов, двух ударных и
одного восстановительного.

На протяжении втягивающих микроциклов в
основной части тренировочного занятия применя-
лись в большей мере подводящие упражнения, на-
правленные на совершенствование техники более
простых элементов как, угол в коленном суставе ма-
ховой ноги, угол образованных горизонталью и бед-
ром маховой ноги в момент окончания фазы сво-
бодного проката и в момент группировки. При этом
превалировал метод выполнение заданного двига-
тельного действия по частям. На протяжение следу-
ющих ударных микроциклов также применяются дан-
ные подводящие упражнения, но предполагающие
постепенное усложнение, в частности выполнение с
закрытыми глазами, а также выполнение двигатель-
ного действия в целом.

Первый 6-недельный базовый мезоцикл, со-
ответствующий 24 – 29 неделям, включал в себя втя-
гивающий, четыре ударных и один восстановитель-
ный недельные микроциклы. Учитывая то, что он,
как правило, характеризуется равномерным распре-
делением средств общей, вспомагательной и специ-
альной подготовки, происходит увеличение количе-
ства  применяемых физических упражнений
направленных на совершенствование уже более
сложных технических элементов, как угла (во фрон-
тальной плоскости), образованный горизонталью,
проходящую через верхнюю переднюю правую под-
вздошную ость, и линией соединяющую верхние пе-
редние подвздошные ости в момент группировки.
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Следует заметить, что все подводящие и имитацион-
ные упражнения выполняются на суше.

Второй базовый мезоцикл (30 – 35 недели) так-
же состоял из шести микроциклов: два втягивающих,
три ударных и восстановительный. Основная особен-
ность мезоцикла заключается с выходом спортсме-
нов на лед.

Уже хорошо освоенные подводящие упражне-
ния, направленные на совершенствование углов в ко-
ленном суставе, а также угла образованного горизон-
талью и бедром маховой ноги в момент окончания
фазы свободного проката и в момент группировки,
не входят в состав основной части тренировочного
занятия, а включаются в специальную разминку при
этом выполняются по 1-2 раза. В большей степени
уделено внимание имитационным, а также более слож-
ным подводящим упражнениям, направленных на
совершенствование угла во фронтальной плоскости,
которые выполняются перед выходом на лед в основ-
ной части тренировочного занятия, а также в виде ак-
тивного отдыха в паузах между льдом по 5 – 10 мин.
При этом уже на данном этапе вводятся в основную
часть занятия достаточно простые подводящие упраж-
нения, направленные на совершенствование углов в
коленном суставе и угла, образованного горизонта-
лью и бедром, выполняемые на льду.

В целом, характеризуя общеподготовительный
этап подготовительного периода первого макроцикла,
можно отметить, что при совершенствовании техники
бега по прямой квалифицированных шорт-трековиков
использовались упражнения подводящие, спортсмены
осваивали, после создания им целостного представле-
ния о требуемом выполнении двигательного действия,
в начале этапа модельные элементы техники бега по
прямой выполняя их по частям на суше.

В конце выполнения блока технической подго-
товки спортсмены выполняли совершенствуемые эле-
менты техники в целом. Данный этап характеризовал-
ся не только постепенным усложнением (в виде
увеличения интенсивности выполняемого двигатель-
ного действия, отказа от помощи партнера в отдель-
ных упражнениях, созданием более усложненных ус-
ловий выполнения упражнения (закрытые глаза и др.)),
но и создавались условия облегчающие выполнения
двигательного действия (специально оборудованных
мест с метками для спортсменов, жгутов условно за-
меняющие действующие во время бега силы, и др.).

Тренировка на специально-подготовительном
этапе составила 11 недель (36 – 46 недели) и класси-
чески характеризовалась увеличением доли специ-
ально-подготовительных упражнений. В начале спе-
циально-подготовительного этапа планировался
6-недельный базовый мезоцикл (36 – 41 недели) со-
стоящий из шести микроциклов: двух ударных, одно-
го восстановительного, двух ударных и одного вос-
становительного.

На протяжении данного мезоцикла осуществ-
ляется постепенный перенос уже хорошо освоенных
на суше двигательных действий, на техническое вы-
полнение бега по прямой на льду. При этом часть

хорошо освоенных и достаточно сложных подводя-
щих упражнений, направленных на совершенство-
вание угла во фронтальной плоскости входят в состав
специальной разминки и исключается из основной
части. В то же время на льду применяются все более
сложные упражнения, способствующие освоению
этого же элемента с применением различного рода
вспомогательных средств обеспечивающих необхо-
димое техническое выполнения бега по прямой. В
паузах между льдом, а также по окончанию трени-
ровки на льду применяются подводящие и имитаци-
онные упражнения, но подбор их осуществляется
индивидуально для каждого спортсмена в зависимо-
сти от необходимости совершенствования того или
иного элемента техники.

5-недельный (42 – 46 недели) контрольно-под-
готовительный мезоцикл, следовавший после базо-
вого, состоял из пяти недельных микроциклов: удар-
ный,  восстановительный,  два  ударных и
восстановительный. Общепринятым является тот
факт, что на протяжение контрольно-подготовитель-
ного мезоцикла осуществляется интегральная под-
готовка позволяющая синтезировать, достигнутые на
предыдущих этапах, возможности квалифицирован-
ных спортсменов.

В этой связи в контрольно-подготовительном
мезоцикле происходит усложнение совершенствуе-
мого двигательного действия, прежде всего за счет
увеличения интенсивности самого бега, что полнос-
тью согласуется с задачами данного мезоцикла. При-
меняемые ранее в разминке упражнения, направлен-
ные на совершенствование техники корректируются
и подбираются в зависимости от индивидуальных
особенностей техники спортсмена.

В целом, на специально-подготовительном
этапе завершается перенос уже освоенных на суше
упражнений. Последние используются преимуще-
ственно в процессе разминки и по окончанию тре-
нировки, причем упражнения выполняются в боль-
шей степени в целом. Разминка на льду включает
несколько упражнений выполняемых по частям, в
остальных случаях двигательное действие выполня-
ется в целом, при этом спортсменам создаются ус-
ловия усложняющие выполнение заданной структу-
ры. В то же время, применяются искусственные
условия, позволяющие спортсменам выполнить тех-
нические элементы правильно (применение фишек
на прямой расставленных через 10-15м). Трениро-
вочное занятие завершалось рассмотрением для каж-
дого спортсмена тех элементов техники, которые наи-
менее освоены, либо в процессе тренировочного
занятия по ним были допущены ошибки.

После применения в подготовительном пери-
оде разработанной нами программы в основной
группе средние значения показателей характеризу-
ющих технику бега по прямой статистически досто-
верно возросли. В контрольной группе достоверных
различий не наблюдалось. При этом, между основ-
ной и контрольной группами были выявлены статис-
тически достоверные различия (таб. 1).
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18  20 22  24  26 28  30  32 34 36  38  40 42  44  46 48  50                      Недельные
микроциклы

Периоды А
Б

Этапы

Мезоциклы Вт Б Б

ОП СП

Б КП ПС С

Рис. 2 Особенности построения первого макроцикла в годичном цикле
подготовки квалифицированных шорт-трековиков:

Периоды: А – подготовительный, Б – соревновательный. Этапы: ОП – общеподготовительный,
СП – специально-подготовительный. Мезоциклы: Вт – втягивающий, Б – базовый, КП – конт-

рольно-подготовительный,  ПС – предсоревновательный, С – соревновательный;
 – главные соревнования макроцикла,  – соревнования.

Таблица 1 
Биомеханические параметры техники бега по прямой квалифицированных шорт-трековиков  

после проведения эксперимента (n=16) 
 
Основная группа 

(n=8) 
Контрольная группа 

(n=8) Исследуемые показатели 
x  S m x  S m 

угол (во фронтальной плоскости), образованный 
горизонталью, проходящую через верхнюю 
переднюю правую подвздошную ость, и линией 
соединяющую верхние передние подвздошные 

ости в момент группировки, в град 

1,22* 0,26 0,09 0,33* 0,12 0,04 

угловая скорость коленного сустава маховой 
ноги с момента окончания фазы свободного 
проката и до момента группировки, в рад·с-1 

0,119* 0,010 0,003 0,034* 0,004 0,002 

угол коленного сустава маховой ноги в момент 
группировки, в град 98,90* 1,53 0,54 107,81* 0,68 0,24 

угол, образованный горизонталью и бедром в 
момент постановки маховой ноги на лед, в град 34,75* 1,22 0,43 47,40* 0,85 0,30 

угловая скорость угла горизонталь-бедро с 
момента окончания фазы свободного проката и 

до момента группировки, в рад·с-1 
4,14* 0,07 0,03 3,37* 0,08 0,03 

момент инерции относительно продольной оси 
тазобедренного сустава маховой ноги в момент 

группировки, в кг·м-2 
1,64* 0,08 0,03 2,07* 0,02 0,01 

Примечание. * – P<0,05  

1

2

34

5

6 5,6

4,3

0,4

0

94,9

49,529,3

3,25

1,35

0,004

-0,58

110,4

2,08Рис. 1 Графическая модель показателей
отдельных элементов техники бега по

прямой:
1 – угловая скорость угла горизонталь-бедро ма-
ховой ноги с момента окончания фазы свобод-
ного проката и до момента группировки; 2– угол,
образованный горизонталью и бедром маховой
ноги в момент постановки маховой ноги на лед;
3 – угол коленного сустава маховой ноги в мо-
мент группировки; 4 – угловая скорость колен-
ного сустава маховой ноги с момента оконча-
ния фазы свободного проката и до момента
группировки; 5 – угол (во фронтальной плоско-
сти), образованный горизонталью, проходящую
через верхнюю переднюю правую подвздошную
ость, и линией соединяющую верхние передние
подвздошные ости в момент группировки; 6 –
момент инерции относительно продольной оси
тазобедренного сустава маховой ноги в момент
группировки;  – модельные показатели;

 – показатели квалифицированных шорт-тре-
ковиков.
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Выводы.
Анализ результатов данного этапа исследо-

вания показал, что в процессе целенаправленного
совершенствования техники бега по прямой ква-
лифицированных шорт-трековиков необходимо
уделять особое внимание ведущим элементам тех-
ники. Процесс совершенствования должен пред-
полагать последовательное решение задач коррек-
ции техники  двигательных действий  при
соблюдении главных задач процесса совершенство-
вания технического мастерства.

При внедрении в годичный цикл подготовки
программы совершенствования техники бега по пря-
мой квалифицированных спортсменов необходимо
учитывать и увязывать задачи программ коррекции
техники, с задачами, решаемыми на протяжении того
или иного структурного образования годичного цик-
ла подготовки.

Программу совершенствования техники бега
по прямой квалифицированных шорт-трековиков,
которая была реализована на восьми спортсменах
основной группы, составили подводящие и имита-
ционные упражнения, применяемые как на суше,
так и на льду. Процесс совершенствования техники
предполагал постепенное усложнение выполняе-
мых физических упражнений, применение спосо-
бов затрудняющих их выполнение, что позволило
достичь положительных результатов в основной
группе (P<0,05).

В дальнейшем планируется детальное изуче-
ние проблемы совершенствования техники бега по
прямой и по повороту с применением специальных
тренажерных устройств.
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Анотація. У статті подано авторську концепцію формування
культури професійної самореалізації майбутніх вчителів
фізичного виховання; розкрито структуру та зміст етапів
формування культури професійної самореалізації; наведено
модель процесу формування культури професійної саморе-
алізації майбутніх вчителів фізичного виховання.
Ключові слова: вчителя фізичного виховання, концепція, про-
фесійна самореалізація, культура професійної самореалізації.
Аннотация. Мазин В.М. Концепция формирования культу-
ры профессиональной самореализации будущих учителей
физического воспитания в высшем учебном заведении. В
статье представлена концепция формирования культуры про-
фессиональной самореализации будущих учителей физичес-
кого воспитания; раскрыта структура и содержание этапов
формирования культуры профессиональной самореализации;
представлена модель процесса формирования культуры про-
фессиональной самореализации будущих учителей физичес-
кого воспитания.
Ключевые слова: учителя физического воспитания, концеп-
ция, профессиональная самореализация, культура профес-
сиональной самореализации.
Annotation. Mazin V.M. The concept of formation crop
professional self-realization of the future teachers of physical
training in a higher educational institution. In this article is presented
conception of formation professional self-realization culture of
physical education. It’s exposed a structure and maintenance of
the stages that forming the culture of professional self-realization.
Here presented the model of formation professional self-realization
culture of future teachers of physical education.
Keywords: teachers of physical education, conception,
professional self-realization, culture of professional self-
realization.

Вступ.
У Національній доктрині розвитку освіти заз-

начено, що: „Одним з пріоритетних напрямків дер-
жавної політики щодо розвитку освіти є забезпечен-
ня економічних і соціальних гарантій для професійної
самореалізації педагогічних, науково-педагогічних
працівників” [6, с. 234].

Аналіз документів, що безпосередньо регла-
ментують фахову підготовку вчителів фізичного ви-
ховання у вищих навчальних закладах показав, що
більшість освітньо-кваліфікаційних характеристик
фахівців галузі „Фізичне виховання” [2, 3, 4] не відпо-
відають цій вимозі. Не приділяється належної уваги
підготовці до професійної самореалізації вчителів і у
типових освітньо-професійних програмах спеціаль-
ності „Фізичне виховання” [5]. Ця обставина не може
не відображатися в навчальних планах, що безпосе-
редньо регламентують навчально-виховний процес,
встановлюють вимоги до змісту, обсягу та рівню ос-
вітньої і професійної підготовки фахівця.

Відсутність уваги з боку навчальних закладів до
питань підготовки вчителів фізичного виховання до
об’єктивації професійного та особистісного потенці-
алу створює проблему. Вирішення цієї проблеми, а
саме розробка конкретних програм підготовки май-
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бутніх вчителів фізичного виховання до професійної
самореалізації, стає завданням педагогів, які безпосе-
редньо забезпечують навчально-вихований процес.

Основу для вирішення означеної проблеми
закладено у працях Я. Бєльського, Г.Р. Генсерук, Л.О-
. Демінської, П.Б. Єфіменко, Г.Б. Жигадло, Л.І. Івано-
вої, С.О. Ігнатенко, Р.П. Карпюк, М.В. Карченкова,
Т.М. Кравчук В.О. Кукси, А.О. Міненок, Г.Й. Михай-
лишин, Р. Мушкети, В.І. Наумчук, О.Ю. Сидорко,
О.І. Смакули, С.Г. Собко, Л.П. Сущенко, В.Г. Омель-
яненко, Т.В. Прокопів, Г.Д. Кондрацької, О.В. Федик,
А.Г. Чорноштан, Б.М. Шияна, В.Т. Яловик, та ін. вче-
них де розглядаються теоретичні і практичні питання
фахової підготовки вчителів фізичного виховання.

Одним із шляхів підвищення ефективності про-
фесійної підготовки вчителів фізичного виховання
автори називають посилення уваги до формування у
майбутніх фахівців здатності до постійного збагачен-
ня своєї духовної і професійної культури, формуван-
ня таких якостей, які є для цього необхідними.

На нашу думку, збагаченню духовної і профес-
ійної культури сприятиме формування в майбутніх
вчителів фізичного виховання інтегральної якості –
культури професійної самореалізації під якою розу-
міємо частину педагогічної культури, що включає
сукупність спеціальних знань, вмінь, особистісних
надбань, необхідних для ефективної самореалізації
професійного потенціалу. Формування цієї якості
сприятиме і вирішенню проблеми підготовки вчи-
телів фізичного виховання до об’єктивації ними про-
фесійного та особистісного потенціалу.

Проте, як показує аналіз праць, науковці не
створили технологій формування культури профес-
ійної самореалізації вчителя фізичного виховання, які
б давали гарантований результат.

Ця обставина обумовила необхідність розробки
концепції формування культури професійної самореа-
лізації майбутніх вчителів фізичного виховання на етапі
фахової підготовки у вищому навчальному закладі.

Робота виконана у рамках дисертаційного дос-
лідження „Формування культури професійної само-
реалізації майбутніх вчителів фізичного виховання”,
яке включено до плану наукових досліджень Гумані-
тарного університету „ЗІДМУ” та загальної теми ка-
федри управління навчальними закладами і педагог-
іки вищої школи: „Еволюція педагогічної освіти в
Україні на етапі націєтворення” № 01050002557. Тему
дисертації затверджено на кафедрі управління на-
вчальними закладами і педагогіки вищої школи (про-
токол № 2 від 29.11.2005 р.), на Вченій раді ГУ
„ЗІДМУ” (протокол № 4 від 30.11.2005).

Формулювання цілей роботи.
Метою статті є висвітлення основних положень

концепції формування культури професійної само-
реалізації майбутніх вчителів фізичного виховання.

Результати досліджень.
Для уникнення термінологічної плутанини,

перш за все уточнимо значення поняття „концепція”.
Як зазначається в „Короткому енциклопедич-

ному словнику з культури”, слово „концепція” (від

лат. conception – розуміння, система) найчастіше
використовується у таких значеннях: „єдиний, визна-
чальний задум, провідна думка якого-небудь худож-
нього твору, наукової праці; система поглядів, те чи
інше розуміння явищ, процесів [1, с. 161]”.

Виходячи із цього, ми розуміємо нашу ав-
торську концепцію як визначальний задум про те, де,
коли, в яких умовах відбуватиметься формування
культури професійної самореалізації майбутніх вчи-
телів фізичного виховання.

Теоретичною основою нашої концепції стали
праці представників Гуманістичної психології про
оптимальні умови реалізації особистістю її потенцій
(К. Роджерс, В. Франкл); розробки Гуманістичної
педагогіки щодо психолого-педагогічних умов осо-
бистісно-орієнтованого педагогічного процесу (І.Д. -
Бех, Г.О. Балл, Ш. Бюлер, А. Маслоу, К. Роджерс, А.В-
. Сущенко); теорія самореалізації та самоактуалізації
(К. Гольдшетйн, А. Маслоу); культурно-історична
теорія становлення психіки людини (Л.С. Виготський);
положення й висновки наукових праць з теорії і мето-
дики клубної роботи (О.І. Баришева, М.Є. Воропаєв,
В.Ф. Гайджарі, Т.А. Зюзіна, Є.Г. Карпенко, М.Є. Кор-
донський, В.І. Ланцберг, Ю.В. Максимчук, Н.С. Ос-
таніна, І.В. Петрова, Н.Д. Пономарчук, С.Г. Пішун,
Н.В. Самойленко, О.В. Терехова, В.Б. Тюска); концеп-
ція підготовки вчителів до гуманізації своєї педагогі-
чної діяльності А.В. Сущенка; наукові розробки в га-
лузі діалогічно-дискусійних методів, педагогічних
тренінгів, імітаційно-ігрових та імітаційно-неігрових
методів педагогічної взаємодії (А.К. Маркова, Л. Пет-
ровська, Г.Н. Сартан, Н.В. Самоукіна, В.А. Ясвін).

Спираючись на висновки попередників, нами
були сформульовані, мета, основні положення, її
структура і зміст основних етапів концепції форму-
вання культури професійної самореалізації майбутніх
вчителів фізичного виховання.

Метою концепції є підготовка майбутнього
вчителя фізичного виховання до якісного виконання
професійних обов’язків через формування в нього
культури професійної самореалізації, яка виступає
гарантом найбільш повного вияву його сутнісної
природи, розкриття природних схильностей і талантів
у професійній діяльності.

Концепція ґрунтується на припущенні про те,
що формування культури професійної самореалізації
майбутніх вчителів фізичного виховання може ефек-
тивно відбуватися за умов модернізації навчально-
виховного процесу шляхом введення до нього спец-
іальних програм .  Ці  програми можуть бути
реалізовані як в аудиторній роботі шляхом змін у про-
грамах викладання існуючих предметів так і у позаа-
удиторній роботі, зокрема у студентському клубі.

За концепцією, основними завданнями цих
програм є формування особистісно-ціннісного та
діяльнісно-творчого компонентів культури профес-
ійної самореалізації майбутнього вчителя фізичного
виховання, що включає: по-перше, формування ав-
тономності, яка виявляється у вільному виборі пове-
дінки в життєвих ситуаціях, ухваленні самостійних
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рішень; спраги до прояву самостійності й відпові-
дальності; сприйняття загальнолюдських цінностей;
усвідомлення свого професійного покликання; по-
треби у саморозвитку та особистісному зростанні
(ці особисті якості виступають як складові особистіс-
но-ціннісного компонента культури професійної са-
мореалізації); по-друге, формування творчих здібно-
стей; спонтанності у поведінці; довіри до себе;
відкритості отриманню нового досвіду та викорис-
тання чужого досвіду у всіх його проявах та ін. (ці
якості виступають як складові діяльнісно-творчого
компонента культури професійної самореалізації).

Психолого-педагогічними умовами формуван-
ня культури професійної самореалізації майбутнього
педагога є особистісно-орієнтований педагогічний
вплив у поєднанні з проявом автономної поведінки
майбутнього вчителя фізичного виховання.

Ці умови характеризуються опорою на внутр-
ішню потребу студентів до професійного самороз-
витку; проявом вільної думки, вільного слова і вільно-
го вчинку з боку студента; обмеженням негативних
актів самореалізації студентів (об’єктивації ними свого
егоїстичного „Я”).

Стратегією формування культури професійної
самореалізації майбутніх вчителів фізичного вихован-
ня є передача досвіду ефективних педагогів у сфері
самореалізації, переведення цього досвіду в індивіду-
альний досвід особистості і реалізація його у діяль-
ності, наближеній до реальної професійної діяльності.

За нашою концепцією у процесі формування
культури професійної самореалізації вчителя фізич-
ного виховання передбачається 3 етапи:
– підготовчий етап, змістом якого є цілеспрямоване
спостереження і вивчення досвіду професійної са-
мореалізації успішних педагогів з одночасним по-
шуком і оцінкою власних потенцій, нерозкритих в
професійній діяльності;

– практичний етап, змістом якого є виконання спроб
реалізації знайдених, але ще не розкритих корисних
професійних потенцій, їх корекції та аналізу;

– діяльнісний етап на якому здійснюється творча ре-
алізація накопиченого в процесі підготовки досві-

ду в умовах максимально наближених до профес-
ійної діяльності.

На першому, підготовчому, етапі формування
культури професійної самореалізації процес „окуль-
турення” природної потреби до самореалізації в рам-
ках професії починається із засвоєння досвіду само-
реалізації кращих педагогів.

Основна мета цього етапу – передача досвіду
професійної самореалізації від старших поколінь пе-
дагогів – молодшим.

Протягом першого етапу майбутній педагог має
познайомитися з досвідом професійної самореалізації
попередників, з її загальними закономірностями.

На виході першого етапу майбутні вчителі
фізичного виховання мають вміти відтворювати у
своїй діяльності ту частину педагогічного досвіду, яку
вони засвоїли, якщо навіть цей досвід засвоювався
без їх цілеспрямованої активності.

Другий, практичний, етап характеризується
інтерпретацією чужого досвіду. Основною метою цьо-
го етапу є переведення отриманого досвіду самореа-
лізації в особисте надбання майбутнього педагога.

На виході цього етапу майбутній педагог по-
винен вміти свідомо використовувати досвід само-
реалізації кращих педагогів у різних професійних си-
туаціях.

Третій, діяльнісний, етап спрямований на твор-
чу реалізацію накопиченого в процесі підготовки
досвіду професійної самореалізації в умовах, набли-
жених до професійної діяльності.

Основною метою цього етапу є визначення
шляхів для ефективної професійної самореалізації,
результати якої, можливо, в майбутньому поповнять
золотий фонд педагогічної культури.

Мета і спрямованість кожного з етапів зумов-
люють використання тих або інших активних методів
формування культури професійної самореалізації.

Зміст етапів та основні методи формування
культури професійної самореалізації представлені в
таблиці 1.

Запорукою ефективності формування культу-
ри професійної самореалізації є використання актив-

Таблиця 1 
Етапи формування культури професійної самореалізації майбутніх вчителів фізичного виховання 

 

Назва етапу Мета етапу Спрямованість етапу Основні методи 

Підготовчий засвоєння чужого 
досвіду 
самореалізації, 
усвідомлення 
власних потенцій 

цілеспрямоване спостереження і вивчення 
досвіду професійної самореалізації 
успішних педагогів, прихованим 
значенням якого є одночасний пошук і 
оцінка власних потенцій, нерозкритих у 
професійній діяльності 

спілкування з 
ефективними педагогами, 
бесіди, дискусії, аналіз 
результатів 
відеоспостереження за 
навчальною діяльністю 

Практичний розвиток власних 
потенцій 

спроба реалізації знайдених, але ще не 
розкритих корисних професійних 
потенцій, їх корекції та аналізу 

дискусії, тренінги  

Діяльнісний реалізація 
потенцій 

творча реалізація накопиченого в процесі 
підготовки досвіду професійної 
самореалізації в умовах, наближених до 
професійної діяльності 

ділові та ролові 
педагогічні ігри, 
самостійне проведення 
занять 
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них педагогічних методів, серед яких на першому
етапі переважають діалогічні методи (лекції, спілку-
вання з ефективними педагогами, бесіди, дискусії),
відеоспестереження; на другому – дискусії та психо-
лого-педагогічні тренінги; на третьому імітаційно-
ігрові методи.

За нашим задумом, формуючий вплив має
бути досить інтенсивним, стислим у часі. Він має
передувати педагогічній практиці студентів у школах.

Узагальнення основних положень концепції
формування культури самореалізації майбутніх вчи-

телів фізичного виховання, мети та спрямованості
кожного з її етапів отримало вираження у концепту-
альній моделі.

Наша модель є описовою характеристикою, що
містить вимоги щодо структури й результатів діяль-
ності з формування культури професійної самореа-
лізації майбутнього вчителя фізичного виховання, а
також психолого-педагогічних та організаційних умов
її формування. У ній зосереджуються єдність мети,
завдань та етапів формування культури професійної
самореалізації й очікувані результати (рис. 1).

Рис. 1. Модель формування культури професійної самореалізації майбутніх вчителів фізичного виховання
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Ідеальним кінцевим результатом реалізації
моделі, її „продуктом” є вчитель фізичного вихован-
ня, який усвідомив своє професійне покликання, на-
був досконалості в реалізації професійного потенціа-
лу за рахунок підвищення рівня творчих здібностей;
спонтанності у поведінці; розвитку своєї індивідуаль-
ності; уяви; підвищення довіри до себе; відкритості
до сприйняття чужого досвіду та його використання
у всіх його проявах; автономності, яка виявляється у
вільному виборі поведінки в життєвих ситуаціях, ух-
валенні самостійних рішень; відповідальності; потре-
би у саморозвитку та особистісному зростанні.

Звичайно, ці характеристики не можуть бути
позбавлені педагогічного ідеалізму, але у педагогіці
орієнтиром у всі часи виступав ідеал людини, який
відображав суспільні потреби. Сьогодні таким ідеа-
лом є людина, здатна до самостійної об’єктивації сво-
го потенціалу. Тому реалізація концепції формуван-
ня культури професійної самореалізації майбутніх
вчителів фізичного виховання сприятиме виконанню
важливих освітніх завдань сучасності.

Висновки.
Основними положеннями нашої концепції

формування культури професійної самореалізації
майбутніх вчителів фізичного виховання є те що:
1) формування культури професійної самореалізації
майбутніх вчителів фізичного виховання має відбу-
ватися шляхом модернізації викладання існуючих
предметів або позааудиторній роботі, зокрема у
студентському клубі;

2) основними завданнями концепції є формування
особистісно-ціннісного та діяльнісно-творчого
компонентів культури професійної самореалізації
педагога;

3) психолого-педагогічними умовами формування
культури професійної самореалізації є особистіс-
но-орієнтований педагогічний вплив у поєднанні з
проявом автономної поведінки майбутніх вчителів
фізичного виховання;

3) стратегією формування культури професійної са-
мореалізації є передача досвіду ефективних педа-
гогів у сфері самореалізації, переведення цього
досвіду в індивідуальний досвід особистості і реал-
ізація його у діяльності, наближеній до реальної
професійної діяльності;

4) робота з формування культури професійної само-
реалізації вчителя фізичного виховання має мати
бути поетапною;

5) запорукою ефективності формування культури
професійної самореалізації є використання актив-
них педагогічних методів (спілкування з ефектив-
ними педагогами, бесіди, дискусії, відеоспестере-
ження,  психолого-педагогічні  тренінги;
імітаційно-ігрові методи);

6) формуючий вплив має бути інтенсивним, стис-
лим у часі. Він має передувати педагогічній прак-
тиці студентів.

За нашим припущенням, реалізація концепції
сприятиме вирішенню проблеми підготовки майбутніх
вчителів фізичного виховання до їх професійної само-
реалізації. Перевірка цього припущення є одним з ос-
новних завдань наших подальших досліджень.
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ІНФОРМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЦЕСУ
ПІДГОТОВКИ СТРИБУНІВ У ВОДУ  1-ГО

РОКУ НАВЧАННЯ
Микитчик О.С.

Дніпропетровський державний інститут
фізичної культури і спорту

Анотація. Стаття являє собою уривок дисертаційної роботи,
присвяченій розробці авторської програми розвитку коор-
динаційних здібностей стрибунів у воду 5-7 років. В статті
наведені результати факторного аналізу, засновані на даних
оцінки показників фізичного розвитку та підготовленості
стрибунів у воду 5-6 років. Тестування проведені в кінці 1-
го року навчання етапу початкової підготовки.
Ключові слова: факторний аналіз, процес підготовки, стриб-
ки у воду.
Аннотация. Микитчик О.С. Информативные показатели про-
цесса подготовки прыгунов в воду 1-го года обучения. Ста-
тья представляет собой фрагмент диссертационный работы,
посвященной разработке авторской программы развития ко-
ординационных способностей прыгунов в воду 5-7 лет. В
статье представлены результаты факторного анализа, осно-
ванные на оценке показателей физического развития и подго-
товленности прыгунов в воду 5-6 лет. Тестирование проведе-
но в конце 1-го года обучения этапа начальной подготовки.
Ключевые слова: факторный анализ, процесс подготовки,
прыжки в воду.
Annotation. Mikitchik O.S. Informing indexes of process of
preparation of jumpers in water of 1st teaching of stage. The
article is a fragment dissertation of work, to the devoted
development of the author program of development of co-
ordinating capabilities of jumpers in water 5-7 years. The results
of factor analysis are represented in the article, based on
estimation of indexes of physical development and preparedness
of jumpers in water 5-6 years. Testing is conducted at the end of
1st teaching stage of initial preparation.
Keywords: factor analysis, process of preparation, dives.

Вступ.
При оцінці перспективності дітей до занять слід

враховувати рівень тих якостей, які сприятимуть усп-
іху в спорті вищих досягнень. Тому актуальною є
проблема визначення інформативних показників про-
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цесу підготовки юних спортсменів вже на 1-му році
навчання [2, 5].

Проблеми розвитку координаційних здібностей
були предметом багатьох досліджень: розглянуті пи-
тання їх розвитку у дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку [4, 5], досліджені зміни рівня цих здібно-
стей в залежності від віку, статі та виду спорту [1, 3, 6],
винайдені сучасні методики визначення рівня їх роз-
витку [4]. В той же час сучасні тенденції розвитку
стрибків у воду вимагають від спортсменів значного
рівня координаційних здібностей, а ріст тренувальних
навантажень на організм юних спортсменів потребує
підвищення вимог до їх рівня моторики [5]. Але жодне
з них не було спрямоване на визначення інформатив-
них показників процесу підготовки юних спортсменів.

Робота виконана відповідно до теми 1.2.16.9
“Оптимізація учбово-тренувального процесу спорт-
сменів різної кваліфікації” «Зведеного плану науково-

дослідної роботи у сфері фізичної культури та спорту
на 2001-2005 р.» Державного комітету молодіжної пол-
ітики, спорту і туризму України та є частиною загаль-
ного наукового напрямку Дніпропетровського дер-
жавного інституту фізичної культури і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Мета – визначення найбільш інформативних

показників процесу підготовки 5-6-річних стрибунів
у воду на етапі початкової підготовки.

Для досягнення мети дослідження розв’язува-
лися такі завдання:
1. Визначити факторне навантаження показників, які
впливають на процес підготовки стрибунів у воду.

2. Встановити найбільш інформативні показники про-
цесу підготовки 5-6-річних стрибунів у воду на етапі
початкової підготовки.

У дослідження прийняли участь 49 стрибунів
у воду, які тренувалися у ДЮСШ “Метеор” м. Дніпро-

Таблиця 1
Факторна матриця показників експериментальної групи  
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1 2 3 4 5 6 7 
Довжина тіла, см 0,776 0,246 0,167 0,442 -0,185 0,155 -0,104 
Вага тіла, кг 0,685 0,229 0,204 0,482 -0,224 0,132 0,191 
Обсяг грудної клітки, см 0,775 0,238 0,137 0,410 -0,170 0,089 -0,258 
Частота дихання, цикли/хв. -0,524 0,600 0,092 0,090 -0,118 -0,005 0,261 
Життєва ємність легенів, мл 0,567 -0,222 0,130 -0,227 0,479 0,165 -0,293 
Систолічний АТ, мм.рт.ст. 0,452 0,103 0,627 -0,357 0,138 0,100 0,363 
Діастолічний АТ, мм.рт.ст. 0,482 0,140 0,654 -0,348 0,177 0,008 0,286 
Частота серцевих скорочень, уд./хв. -0,275 0,782 0,070 0,260 0,226 0,088 -0,118 
Проба Руф’є, ум.од. -0,069 0,696 -0,147 0,219 0,347 -0,258 -0,068 
Стрибки з додаванням 0,361 0,127 -0,738 0,102 0,136 0,343 0,097 
Тест для оцінки балістичної 
координації рухів 0,496 -0,422 -0,085 -0,040 -0,130 0,502 -0,173 

Тест на час -0,440 0,213 0,396 -0,251 -0,117 0,307 -0,262 
Тест В. Старости -0,006 -0,218 0,437 0,299 -0,304 -0,029 -0,111 
Тест Е.А. Бондаревського 0,515 0,469 -0,393 -0,202 0,199 0,081 -0,209 
Три перекиди вперед 0,069 -0,387 -0,094 0,442 0,205 -0,082 0,440 
Біг на місці 0,509 -0,142 -0,112 0,034 -0,008 -0,504 -0,365 
Стрибки у довжину з місця 0,374 -0,206 0,250 0,121 0,626 -0,243 -0,022 
Вис на руках -0,207 -0,462 0,053 0,439 0,133 -0,345 -0,045 
Нахил тулуба вперед 0,024 0,210 -0,156 0,112 0,615 0,210 0,269 
Довготривалий біг 0,547 -0,415 -0,271 -0,004 -0,178 -0,082 0,430 
“Ножиці” -0,374 0,151 0,360 0,571 0,058 0,141 0,004 
Внесок у загальну дисперсію (%) 21,43 14,69 10,57 9,01 7,92 6,10 5,85 
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петровська протягом 2001-2004 років. Контрольна
група займалася за чинною програмою зі стрибків у
воду [2]; експериментальна – за авторською програ-
мою розвитку координаційних здібностей [5].

Результати дослідження.
Оскільки стрибуни у воду експериментальної

та контрольної груп займалися за різними тренуваль-
ними програмами для ефективної інтерпретації інфор-
мативних показників процесу їх підготовки на 1-му
році навчання факторний аналіз ми проводили окре-
мо для кожної групи.

В експериментальній групі виявлено вагомий
вклад 7 факторів (табл. 1).

Фактор 1 “фізичний розвиток” містить 3 ком-
поненти – довжину і вагу тіла, ОГК. Ядро – показник
довжини тіла, максимальне навантаження – 0,776.

Фактор 2 “стан серцево-судинної системи”
складається з 2 компонентів – частоти серцевих ско-
рочень та рівня фізичної працездатності. Ядром є

Таблиця 2
Факторна матриця показників контрольної групи  
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Показники  

1 2 3 4 5 
Довжина тіла, см 0,904 0,278 0,011 0,100 0,114 
Вага тіла, кг 0,881 0,291 -0,043 0,103 0,066 
Обсяг грудної клітки, см 0,895 0,252 0,074 0,060 0,062 
Частота дихання, цикли/хв. -0,668 0,089 0,213 -0,365 -0,171 
Життєва ємність легенів, мл 0,292 -0,314 -0,303 0,324 0,640 
Систолічний АТ, мм.рт.ст. 0,751 0,232 0,173 -0,278 0,177 
Діастолічний АТ, мм.рт.ст. 0,754 0,179 0,152 -0,329 0,244 
Частота серцевих скорочень, уд./хв. -0,703 0,200 0,233 0,256 0,272 
Проба Руф’є, ум.од. -0,632 0,402 0,128 0,352 0,215 
Стрибки з додаванням -0,364 0,528 -0,057 -0,345 -0,154 
Тест для оцінки балістичної 
координації рухів -0,150 0,782 0,220 -0,018 -0,045 

Тест на час 0,101 -0,015 0,561 0,629 -0,179 
Тест В. Старости -0,120 0,008 0,564 -0,355 0,535 
Тест Е.А. Бондаревського 0,280 -0,428 0,253 -0,628 0,092 
Три перекиди вперед 0,139 -0,359 0,432 0,297 -0,351 
Біг на місці -0,129 0,563 0,282 0,192 0,068 
Стрибки у довжину з місця -0,052 0,832 0,111 -0,065 0,085 
Вис на руках 0,264 -0,137 0,249 0,367 0,318 
Нахил тулуба вперед 0,110 -0,052 0,768 -0,030 -0,113 
Довготривалий біг 0,516 -0,286 0,339 -0,119 -0,235 
“Ножиці” -0,239 0,386 -0,245 -0,192 0,040 
Внесок у загальну дисперсію (%) 27,63 14,69 10,19 8,82 6,93 

 
показник ЧСС. Максимальне навантаження по фак-
тору – 0,782.

Фактор 3 “рівень здібності до оцінки просто-
рових параметрів рухів” сформувався з одного вихі-
дного компоненту – результату тесту “стрибки з до-
даванням”. Максимальне навантаження по фактору
дорівнює -0,738.

Фактор 4 “рівень силових можливостей та си-
лової витривалості” сформувався з 2 компонентів –
тесту “вис на руках” і “ножиці”. Ядром фактору є
результат тесту “ножиці”. Максимальне навантажен-
ня по фактору – 0,571.

Фактор 5 “рівень стрибучості та гнучкості”
сформувався з 2 показників: тесту “стрибки у довжи-
ну” і “нахил тулуба вперед”. Ядро – результат тесту
“стрибки у довжину”. Максимальне навантаження
по фактору – 0,626.

Фактор 6 “рівень здібності до оцінки динаміч-
них параметрів рухів та рівень швидкісних можливо-
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Таблиця 3 
Інформативні показники процесу підготовки  стрибунів у воду 5-6 років  

 
Назва узагальненого фактору % внеску Тестові показники 

Експериментальна група 
Фізичний розвиток  21,43% Довжина, вага тіла та ОГК. 
Стан серцево-судинної системи 14,69% Показник ЧСС та проби Руф’є 
Рівень здібності до оцінки просторових 
параметрів рухів 10,57% Тест “стрибки з додаванням” 

Рівень силових можливостей та силової 
витривалості 9,01% Тести “вис на руках” та “ножиці” 

Рівень стрибучості та гнучкості 7,92% Тест “стрибки у довжину на двох з місця” та 
“нахил тулуба” 

Рівень динамічних параметрів рухів та 
швидкісних можливостей  6,10% Тест для оцінки балістичної координації рухів 

та “біг на місці ” 
Рівень загальної координованості рухів 5,85% Тест “три перекиди вперед” 

Контрольна група 

Фізичний розвиток 27,63% Довжина, вага тіла, ОГК, ЧД, АТ, ЧСС, проби 
Руф’є  

Рівень здібності до оцінки просторових та 
динамічних параметрів рухів, швидкісних 
можливостей, стрибучості  

14,69% 
Тести “біг на місці”, “стрибки у довжину”, 
“стрибки з додаванням” та тест для оцінки 

балістичної координації рухів 
Рівень гнучкості 10,19% Тест “нахил тулуба” 
Рівень здібності до рівноваги та до оцінки 
часових параметрів рухів 8,82% Тест Е.А. Бондаревського та 

тест “на час”  
Рівень здібності до орієнтації 6,93% Тест В. Старости 

 
стей” сформувався з 2 компонентів – “тесту на оцін-
ку балістичної координації рухів” та “біг на місці”.
Ядро – показник “тесту на оцінку балістичної коор-
динації рухів”, максимальне навантаження – 0,502.

Фактор 7 “рівень загальної координованості
рухів” мав максимальне навантаження – 0,44 та сфор-
мувався з результату тесту “три перекиди вперед”.

В контрольній групі виявлено 5 факторів (табл. 2).
Фактор 1 “фізичний розвиток” містить 8 компо-

нентів: довжину, вагу тіла та ОГК, частоту дихання, сер-
цевих скорочень, артеріальний тиск, рівень фізичної
працездатності. Ядром є показник довжини тіла (0,904).

Фактор 2 “рівень швидкісних можливостей,
стрибучості та здібності до оцінки просторових та
динамічних параметрів руху” сформувався з 4 ком-
понентів – результатів тестів “стрибки з додаванням”,
“біг на місці”, “стрибки у довжину” та “тесту на оці-
нку балістичної координації рухів”. Ядром є показ-
ник тесту “стрибки у довжину”,  максимальне наван-
таження якого 0,832.

Фактор 3 “рівень гнучкості” сформувався з 1
компоненту – показника тесту “нахил тулуба”. Мак-
симальне навантаження по фактору – 0,768.

Фактор 4 “рівень здібності до рівноваги та до
оцінки часових параметрів руху” складається з 2 ком-
понентів – “тесту на час” та тесту Бондаревського.
Ядро – результат “тесту на час”. Максимальне на-
вантаження по фактору 0,629.

Фактор 5 ”рівень здібності до орієнтації” сфор-
мувався з 1 компоненту – результату тесту Старости.
Максимальне навантаження по фактору – 0,535.

Порівняння факторів в обох групах (табл. 3)
довело, що більшість з них  співпадають. Отже показ-
ники виділених факторів можуть бути використані як
репрезентативні критерії в процесі контролю за підго-

товкою дітей, оскільки факторна інформативність
більшості з них дорівнюють значенням 0,7-0,9, що
відповідає рекомендаціям фахівців [7].

Тож інформативними показниками процесу
підготовки стрибунів у воду на 1-му році навчання є
5 груп факторів: фізичний розвиток, функціональний
стан серцево-судинної системи, рівень здібності до
оцінки просторових та динамічних параметрів рухів,
стрибучості, гнучкості, швидкісних можливостей.

Висновки:
1. Інформативними показниками процесу відбору та
підготовки 5-6-річних стрибунів у воду на 1-му році
навчання є фізичний розвиток та функціональний
стан серцево-судинної системи.

2. Інформативними показниками, які впливають безпо-
середньо на процес підготовки є рівень здібності до
оцінки просторових та динамічних параметрів рухів.

3.Показниками, які впливають на процес загальної
фізичної підготовки на 1-му році навчання є рівень
стрибучості, гнучкості та швидкісних можливостей.

Подальші дослідження слід спрямувати на
визначення інформативних показників процесу підго-
товки стрибунів у воду на 2-му році навчання етапу
початкової підготовки та на подальших етапах бага-
торічної підготовки.
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РОЗУМОВА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ПРОТЯГОМ
НАВЧАЛЬНОГО ДНЯ – НЕОБХІДНА

ПЕРЕДУМОВА ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВУЗІВ

Пилипей Л.П.
Українська академія банківської справи

Національного банку України

Анотація. Як передумову для створення ефективної системи
ППФП студентів вузів у 2001-2006 pp. досліджено динаміку
розумової працездатності 2275 студентів УАБС НБУ протя-
гом навчального дня. Найбільший середній показник рівня
розумової працездатності у студентів на 1-2 парах. Він ста-
новить відповідно 75,4 % і 91,1 %. Виявлене достовірне зни-
ження (до 49,1 %) рівня показника уваги на четвертій парі
порівняно з другою парою. Ефективність, керованість сис-
теми ППФП залежать від уміння студентів самостійно діаг-
ностувати і оптимізувати свій стан здоров’я.
Ключові слова: професійно-прикладна фізична підготовка,
студенти, біологічний ритм, розумова працездатність, дина-
міка.
Аннотация. Пилипей Л.П. Умственная работоспособность на
протяжении учебного дня – необходимая предпосылка про-
фессионально-прикладной физической подготовки студентов
вузов. Как предпосылки для создания эффективной системы
ППФП студентов вузов, в 2001-2006 гг. исследовано динами-
ку умственной работоспособности 2275 студентов УАБС НБУ
на протяжении учебного дня. Наибольший средний показа-
тель уровня умственной работоспособности у студентов на
1-2 парах. Он составляет соответственно 75,4 % и 91,1 %.
Выявлено достоверное снижение (до 49,1 %) уровня показа-
теля внимания на четвертой паре по сравнению со второй
парой. Эффективность, управляемость системы ППФП зави-
сит от умения студентов самостоятельно диагностировать и
оптимизировать свое состояние здоровья.
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая
подготовка, студенты, биологический ритм, умственная ра-
ботоспособность, динамика.
Annotation. Pilipey L.P. Intellectual serviceability during
educational day – the necessary precondition of professional –
applied physical preparation of students of high schools. As
preconditions for creation of effective system PAPT of students
of high schools, in 2001-2006 it is investigated the dynamics of
intellectual serviceability of 2275 students Ukrainian Academy of
Banking (NBU) during educational day. The greatest average index
of a level of intellectual serviceability at students on 1-2 pairs. It
makes accordingly 75,4 % and 91,1 %. Authentic decrease (up to
49,1 %) of a level of a parameter of attention on the fourth pair is
revealed in comparison with the second pair. Efficiency, управля-
емость systems PAPT depends on skill of students independently
to diagnose and optimize the state of health.
Keywords: professionally applied physical training, students,
biological rhythm, mental efficiency, dynamics.

Вступ.
Специфіка і умови навчально-виробничої

діяльності в значній мірі характерно впливають на
функціональний стан і розумову діяльність студентів
вузів, що створює перешкоди не тільки для повноцін-
ного засвоєння ними навчальної програми, але і не-
гативно позначається на стані здоров’я і відповідно
не сприяє підготовці працездатних спеціалістів.

Сучасна наука доводить, що рухова діяльність є
фізіологічною необхідністю більшості живих
організмів, не менш важливою, ніж харчування, сон,
втамування спраги. Обмеження або відсутність рухо-
вої діяльності негативно впливає на розвиток молодих
організмів і нормальному існуванню зрілих: розвива-
ються різного роду захворювання, прискорюються і
активізуються процеси старіння. Все це посилюється,
якщо гіподинамічний режим студентів поєднується з
систематичними розумовими та емоційними напру-
женнями і навіть перенапруженнями.

Актуальність теми дослідження полягає в тому,
що підвищення розумової працездатності людини
базується на психофізіологічних механізмах, які вдос-
коналюються при підвищенні фізичної працездат-
ності. Головним з таких механізмів є оптимізація син-
хронізуючих впливів і параметрів ЕЕГ [7]. Врахування
особливостей і оперативна корекція психофізіологі-
чного стану студентів дасть можливість створити
ефективну систему професійно-прикладної фізичної
підготовки студентів вузів.

Однак неадекватні навантаження, які переви-
щують функціональні можливості організму, призво-
дять нерідко до негативних наслідків, а іноді і до не-
зворотних змін. Це виникає при незнанні або
ігноруванні основних принципів використання фізич-
них вправ [12, 14].

Актуальність і особливість впливу фізичного
навантаження різної інтенсивності на розумову пра-
цездатність в режимі навчального дня показано в
роботах Русинова В.П. та Виленского М.Я. [12].

Вони доводять, що навіть при значному по-
гіршенні циркуляції крові в головному мозку виникає
широкий спектр негативної реакції з боку інтелектуаль-
ної дієздатності людини. Більшість дослідників пов’язу-
ють це з гіпоксією мозку, тобто невідповідністю маси
поступаючої крові потребам мозкової тканини [6, 8].

В дослідженні Мальованого А.В.. підкрес-
люється, що при високому рейтингу успішності у
студентів спостерігається більш високі фізична і ро-
зумова працездатність, та рівень активізації ЦНС за
даними ЕЕГ. Серед можливих причин автор відмічає
необхідно відмітити нераціональну структуру наван-
таження під час навчального процесу [4].

Дані Кравчука Н.М. та інш. [4] також вказують
нате, що високий рівень розумової працездатності у
студентів з відмінною фізичною підготовкою може
підтримуватися за рахунок синхронізуючих ме-
ханізмів мозку.

Дослідження Носковим B.I. [8] динаміки розу-
мової працездатності студентів в інноваційних гру-
пах показало, що в усіх навчальних відділеннях коеф-
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іцієнти розумової працездатності зростають від кур-
су до курсу як у юнаків, так і у дівчат. Протягом на-
вчання юнаків і дівчат у звичайних групах вузів най-
частіше має місце зниження від курсу до курсу
розумової працездатності, особливо це помітно в
першокурсників. Тобто під впливом навчально-тру-
дової діяльності вони зазнають змін, які чітко спосте-
рігаються, від курсу до курсу протягом навчального
року, семестру, тижня, навчального дня.

Розуміння і правильна інтерпретація різноман-
ітних процесів, які відбуваються в організмі студентів,
а також цілеспрямоване управління ними неможливі
без знання природи біологічних ритмів. Біологічний
“годинник” є одним з основних механізмів, який за-
безпечує максимальну економію ресурсів організму
студентів, відповідає за підтримання стійкої динаміч-
ної рівноваги внутрішнього (ендогенного) і зовнішнь-
ого (екзогенного) середовища [1].

Зрозуміло, що оптимальний стан здоров’я сту-
дентів і на цій основі ППФП із спеціальності немож-
ливі без оптимального співвідношення взаємопов’я-
заних ендогенних ритмів фізіологічних процесів і їх
відповідності екзогенним циклічним змінам середо-
вища, яке оточує і впливає на студентів.

На підставі наявних експериментальних даних
можна зробити висновок, що організм протягом доби
по-різному буде реагувати на навантаження. Найб-
ільше слабою фізично людина буде о 2-5 годині, а
потім між 12-14 годинами, а найбільш сильною – ран-
ком, з 8 до 12 години, і вдень -з 14 до 17 години [1].

Людині, яка є не тільки біологічним, але і соц-
іальним суб’єктом, може за допомогою другої сиг-
нальної системи при необхідності та в залежності від
періоду доби підняти психофункціональні можли-
вості свого організму. Враховуючи, що кожен на-
вчальний день має свою специфіку, детерміновану
особливостями дня у студента, є можливість вплива-
ти на свою навчальну діяльність. При наявності роз-
порядку дня, режиму роботи і відпочинку протягом
доби можна забезпечувати кращу розумову працез-
датність, оптимізувати стан свого здоров’я. Забезпе-
чується успішна навчально-виробнича діяльність сту-
дентів за допомогою використання комплексів вправ,
аутогенного тренування і релаксації з метою оптим-
ізації розумової діяльності. [5].

На жаль, в наш час добові зміни психофізіоло-
гічних процесів для оцінки як самого періоду навчаль-
ної роботи, так і процесів відновлення (відпочинку) в
самому широкому розумінні цього слова викорис-
товуються в навчальному процесі недостатньо. [11].

В дослідженні Ровного А.С. рекомендується
враховувати динаміку добової працездатності сту-
дентів і, крім програмного матеріалу при умові різної
подачі його за розкладом, можна планувати прове-
дення в середині навчального дня занять, які підви-
щують уваги і розумову працездатність. Адже па-
сивний спосіб відпочинку значно гірше відновлює
розумову діяльність.

Необхідні науково обґрунтовані методичні ре-
комендації щодо застосування засобів ППФП для ак-

тивного впливу на розумову працездатність студентів.
Це зумовлено їх здатністю до роботи і стійкістю до
негативних факторів екзогенного характеру.

Інтегровані знання про динаміку розумової
працездатності дають можливість цілеспрямовано
вирішувати проблеми індивідуалізації ППФП сту-
дентів, необхідності навчати їх умінню володіти со-
бою, пізнавати самого себе і керувати своїми емоці-
ями в різних стресових ситуаціях, оптимізувати свій
психофізіологічний стан під час навчального проце-
су і в подальшій виробничій діяльності.

Крім того ці явища, які відображають стан не-
рвової системи, зумовлюють практичний інтерес до
створення ефективної системи ППФП, особливо у
зв’язку з дослідженням станів втоми і перевтоми.
Актуальним є уміння студентів самостійно оптимі-
зувати свій стан.

Дослідження виконано за зведеним планом
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури
і спорту на 2006-2010 р р. Міністерства України у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту за темою “Теоретико-ме-
тодичні основи професійно-прикладної фізичної
підготовки студентів вищих навчальних закладів”
(3.1.8.3п).

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – дослідження динаміки розу-

мової працездатності протягом навчального для як
необхідної передумови для організації і створення
сучасної системи професійно – прикладної фізичної
підготовки студентів.

Методи дослідження. У тестуванні яке про-
водилося протягом 2001-2006 р р. кожного вересня в
період лекційної підготовки, брали участь 2275 сту-
дентів УАБС НБУ.

Використовувався такий комплекс методів:
теоретичний аналіз літературних джерел; педагогічні
спостереження; анкетування; суб’єктивна оцінка ста-
ну організму; психологічне тестування показників
уваги методом коректурних тестів за допомогою стан-
дартних таблиць Анфімова. Методи математичної
статистики дали можливість отримати багатогранну
інформацію про розумову діяльність студентів УАБС
НБУ протягом навчального дня.

Результати дослідження та їх обговорення.
При обробці результатів дослідження викори-

стовувалися методи графічного зображення [10],
тому що результати тестувань, подані в табличній
формі, не дають можливість достатньо характеризу-
вати закономірності досліджуваних процесів. Графі-
чне зображення дає найбільш наочне уявлення про
результати тестування студентів, можливість краще
зрозуміти суть функціональної залежності між розу-
мовою працездатністю і тривалістю навчального дня,
встановити динаміку максимальних і мінімальних
показників.

Перша навчальна пара не завжди починаєть-
ся з високим рівнем розумової працездатності. На
адаптацію потрібний певний час, що підтверджуєть-
ся даними досліджень багатьох авторів [13, 3]. Минає
10-25 хв., а інколи і більше в залежності від того, яки-
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ми видами розумової діяльності згідно з САН (лекції,
семінари, лабораторні, практичні заняття зі зміною
обстановки та ін.) займаються студенти, від системи
організації навчального процесу, типологічних особ-
ливостей студентів (“ритміки”, “аритміки”, “жайво-
ронки”, “сови”), від виконання чи невиконання ран-
кової гімнастики, інших комплексів оптимізації
психофізіологічного стану самих студентів.

Розумова працездатність досягає оптимального
рівня і підвищується на другій парі, і досягаючи 91,1 % .

Згідно із експериментальними даними се-
редній тестовий показник виконаних завдань за по-
казниками рівня обсягу, розподілу і концентрації ува-
ги, а також опитування САН, достовірно знижується
на третій парі до рівня 58,7 %, на четвертій парі, дося-
гає 42 %, що становить на 49,1 % менше від опти-
мальної розумової працездатності на другі парі.

Тут необхідно зазначити, що в результаті ре-
формування вищої освіти відповідно до вимог Бо-
лонської декларації вносяться зміни в технологію вик-
ладання навчальних дисциплін, використання
антропних технологій навчання.

Незважаючи на те, що існуюча система освіти
трансформується у напрямку гуманізації і зміни пріо-
ритетів щодо особистості, студента, а виявляється
навпаки навантаження на особу зростає.

Пріоритет здоров’я, який мав би бути систе-
моутворюючим фактором і ідеологічним підґрун-
тям, на даному етапі становлення системи освіти на-
впаки ігнорується. Адже студенти повинні напружено
працювати майже сім пар.

Введення п’ятої, шостої і сьомої пар, має дов-
ільне трактування як добровільних додаткових занять.
Але відсутність у студентів турботи про своє здоро-

в’я, невміння оптимізувати свій психофізіологічний
стан призводить до того, що більшість з них забува-
ють про здоров’я і продовжують напружено вчити-
ся. Як показують наші дослідження, рівень розумо-
вої  працездатності , незважаючи на дані , які
показують, що руховий режим збільшується, (від лек-
ційних та аудиторних занять на 5-7 пара студенти пе-
реходять до більш активного способу життя), показ-
ник рівня розумової працездатності на шості парі
сягає тільки 61,8 %.

Дані дослідження показують, що неврахуван-
ня рівня динаміки розумової працездатності студентів
призводить до неефективного функціонування сис-
теми професійно-прикладної фізичної підготовки і
дискредитації навчальної ідеї загальноосвітнього
європейського простору.

Висновки.
Найбільший середній показник рівня розумо-

вої працездатності у студентів на 1-2 парах. Він стано-
вить відповідно 75,4 % і 91,1 %.

Виявлене достовірне зниження (до 49,1 %) зни-
ження рівня показника уваги на четвертій парі по-
рівняно з другою парою.

Однією з головних особливостей сучасного
суспільства є швидка зміна поколінь, технологій, сис-
теми навчання згідно з Болонським процесом, видів
праці, основних ресурсів. Зрештою все це зумовлює
видозміни в обсягах інформації, енергетичних психо-
фізіологічних можливостей і вимог до студентів вузів.
Відмирають старі професії, навички, знання, змінюєть-
ся стиль життя, а тому навчальну систему ППФП не-
обхідно будувати на основі нових технологій з враху-
ванням в першу чергу рівня динаміки розумової
працездатності студентів протягом навчального дня.
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Рис. 1. Динаміка психофізичного стану студентів
І курсу академії протягом навчального дня за 2001-2006 н.р.
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Для того, щоб система ППФП студентів вузів
була життєдіяльною, вона повинна мати здатність
самоорганізуватися і підлаштовуватися під будь-які
зміни зовнішнього середовища, враховувати внутрі-
шню ритмічність організму.

Ефективність, керованість системи ППФП за-
лежать від уміння студентів самостійно діагностува-
ти і оптимізувати свій стан здоров’я.

Продумані комплекси фізичних вправ з ура-
хуванням топографії і функцій різних м’язів, кінцівок
людини, комплекси аутогенного тренування та інші
комплекси будуть відігравати коригуючу і оптимізу-
ючу роль в умовах тривалої гіподинамії.

Перспективи подальших досліджень. Перед-
бачається проведення дослідження впливу комп-
лексів ППФП на оптимізацію розумової діяльності
студента під час навчального процесу.
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ОБУЧЕНИЕ СИТУАЦИОННЫМ ДЕЙСТВИЯМ В
СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ
РЕАЛЬНОСТИ, НРАВСТВЕННОСТИ И

ПРАВОМЕРНОСТИ
Плиско В.И.

Киевский национальный
университет внутренних дел

Аннотация. В исследовании затронута проблема обучения
специальным действиям физической направленности в соот-
ветствии с реальностью выполнения в экстремальных ситуа-
циях, их восприятия при этом общественностью, правомер-
ности в многофункциональной деятельности работников
правоохранительных органов. Специальную физическую
подготовку необходимо рассматривать интегрально, с при-
влечением оценочных критериев действий в комплексе. Раз-
работка и использование в учебном процессе специальной
методики комплексной самооценки позволяет значительно
улучшить ориентированность занимающихся в выборе дей-
ствий. Целесообразно придать занятиям дискуссионный ха-
рактер. Это повысит активность самих занимающихся в по-
иске правильных решений.
Ключевые слова: специальная физическая подготовка, ре-
альность, нравственность, правомерность, степень угрозы,
специальные средства, физическое воздействие, анализ, вы-
полнение действий, ситуация.
Анотація. Плиско В.І. Навчання ситуаційним діям відповідно
до критеріїв реальності, моральності й правомірності. Дослід-
ження торкається проблеми навчання спеціальних дій фізично-
го спрямування відповідно до реальності виконання у екстре-
мальних ситуаціях, їх сприйняття при цьому громадськістю,
правомірності у багатофункціональній діяльності працівників
правоохоронних органів. Спеціальну фізичну підготовку не-
обхідно розглядати інтегрально із залученням оцінних критеріїв
дій у комплексі. Розробка й використання в навчальному про-
цесі спеціальної методики комплексної самооцінки дозволяє
значно поліпшити орієнтованість працівників у виборі дій.
Доцільно додати заняттям дискусійний характер. Це підвищить
активність самих правильних рішень, що займаються в пошуку.
Ключові слова: спеціальна фізична підготовка, реальність,
моральність, правомірність, ступінь погрози,  спеціальні за-
соби, фізичний вплив, аналіз, виконання дій, ситуація.
Annotation. Plisko V.I. Learning to situational actions according
to measure of reality, morals and legitimacy. The research is
dedicated to the problem of coincidence of inputted in the
training program of special activities, techniques from realization
point of you in extreme condition, acceptance of society,
compliance with the rights of participated individuals in different
conflict. Special physical preparation is necessary for considering
integrally, with engaging estimated tests of actions in a complex.
Development and use in educational process of special procedure
of a complex self-ra ting a llows to improve considerably
directivity actions occupied in a choice. Expediently to give to
occupations debatable character. It will raise activity of exact
solutions occupied in search.
Keywords: special physical preparation, reality, morals,
legitimacy, degree of the threat, special means, physical effect,
analysis, execution of actions, situation.

Введение
Основу педагогической практики составляет

обучение и воспитание. В классической педагогике
эти два направления тесно взаимосвязаны, т.е. при-
обретение знаний и формирование личности рас-
сматривается как единый процесс [2]. В развитии
личности основной акцент направлен на соблюдение
этических норм поведения наряду с формировани-
ем характера. Таким образом, закладываются осно-
вы правильных взаимоотношений с обществом и
окружающей средой.
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Многофункциональность профессиональной
деятельности работников милиции предполагает на-
ряду с высоким уровнем исполнения служебных за-
дач наличие правильного выбора вариантов их ре-
шения с точки зрения правомерности и
морально-этических позиций. Особенно это касает-
ся ситуаций, когда возникает необходимость приме-
нения различных специальных средств и физических
воздействий в ответ на проявление правонарушения.
Закон о милиции строго регламентирует служебные
действия работников милиции. В нем также частич-
но отражены этические и нравственные нормы по-
ведения. В то же время на практике, несмотря на рег-
ламентированное поведение,  оно не всегда
сопоставимо с окружающей обстановкой и адекват-
но ей. Нетипичные ситуации различной сложности
встречаются довольно часто, и нормы поведения
работника милиции в каждой из них невозможно от-
разить в Законе и правилах. Возникают противоре-
чия относительно выполнения одного и того же дей-
ствия с точки зрения критериев безопасности,
нравственности и правомерности. Бесспорно, фор-
мирование нравственных качеств и определение кри-
териев оценивания поступков, их толкование – это
прерогатива психологов.

Несомненно, нормы, заложенные в Законе о
милиции, в определенной степени выполняют вос-
питательные функции и отображают модель поведе-
ния работника милиции. Формирование личности
работника милиции закладывается в ведомственных
учебных заведениях с учетом повышенных требова-
ний к соблюдению этических норм поведения наря-
ду с формированием специфических черт характе-
ра, как то способность выполнять различные задания
в сложных условиях. Одним из средств формирова-
ния личности работника правоохранительных орга-
нов является специальная физическая подготовка.
Здесь наиболее содержательный момент воспитания
нравственных качеств может закладываться в процес-
се постоянного мониторинга собственных действий,
оценки правильности выбора и принятия решения в
различных ситуативных примерах.

Детальный анализ программных требований
по специальной физической подготовке показал, что
процесс развития прикладных физических качеств
недостаточно предусматривает значимость их реа-
лизации, т.е. не сопоставляется с реальной ситуаци-
ей, не учитываются психологический раздражитель
и степень угрозы, а также прогнозирование оценки
восприятия действий общественностью и правовых
последствий.

Анализ содержания специальной литературы,
многих методических пособий, учебников, учебных
программ, а также программных требований, изло-
женных в приказах по специальной физической под-
готовке, показывает, что вопрос использования дей-
ствий с точки зрения при соблюдения при этом
нравственных норм не возводился в ранг проблемы
[1, 3-8]. То есть не определялись критерии нравствен-
ности и правомерности при выполнении работника-

ми служебных заданий, не определялась степень их
взаимоисключения. Следовательно, исследования,
направленные на изучение данного вопроса, явля-
ются актуальными.

Очевидно, что необходимо совершенствовать
методику обучения работников милиции. Методика
должна учитывать и отражать взаимосвязь таких фак-
торов: скорость принятия решений, выбора действий,
скорость выполнения этих действий, степень угрозы
для себя и окружающих, выбор спецсредств или фи-
зического воздействия, правомерность, реакцию ок-
ружающих на процесс и т. д. При этом развивается и
совершенствуется качественно избирательное отно-
шение к применению спецсредств, способность кри-
тически оценивать собственные действия.

Работа выполнена по плану НИР Киевского
национального университета внутренних дел.

Формулирование целей работы
Совершенствование методики подготовки и

составило цель наших исследований.
Задачи исследований были сформулированы

следующим образом:
1.Изучить противоречия между правовой стороной
использования физических мер воздействия, их не-
избежным применением и нравственным воспри-
ятием ситуации в целом.

2. Разработать ситуативную учебную модель, кото-
рая позволит занимающимся проводить самооцен-
ку одновременно выбора действия, его техничес-
кого исполнения,  исходя из  критериев
нравственности, правомерности и реальности.

Результаты исследования
В практической деятельности работников пра-

воохранительных органов возникают ситуации раз-
ной степени сложности с точки зрения соблюдения
этических норм и правомерности, а также разреше-
ния проблемы использования спецсредств и физи-
ческих мер воздействия [4, 8]. Взаимодействия в та-
ких ситуациях отличаются высокой динамикой и
интенсивностью передвижений, быстро меняющи-
мися условиями обстановки. Создается высокая инер-
ция движений, что усложняет определение степени
явной угрозы, своевременное изменение направле-
ния движений, их приостановку и принятие другого
решения. Действия при этом необходимо выполнять
с учетом собственной безопасности, не нанесения
ущерба окружающим.

Изучение ситуаций в целом и рассмотрение
действий сотрудников в частности выявило следую-
щие проблемные моменты:
1. Сотрудник, как правило, имеет жесткий лимит вре-
мени на выполнение действий. Условия проявляю-
щейся ситуации, иногда с угрозой для собствен-
ной жизни и окружающих, также объективно не
позволяют ему заранее задуматься, насколько его
действие впишется в нравственные нормы, и по
какой статье их можно будет квалифицировать. То
есть, объективно для сотрудника является нереаль-
ным сначала мысленно дать всестороннюю оцен-
ку предстоящим действиям, а вслед за этим дей-
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ствовать. Вследствие чего при достижении основ-
ной цели (выполнение служебного задания)  не
учитывают, как их действия будут соотноситься с
соблюдением нравственных критериев и принци-
пов правомерности.

2.Неумение оценивать реальную степень угрозы и
действовать строго в соответствии с ней является
одной из причин применения неадекватных мер
воздействия.

3.Отсутствует модель обучения действиям, предус-
матривающая наличие раздражителя и условий
среды, максимально приближенных к реальным.

Специальная физическая подготовка, прежде
всего, направлена на развитие таких качеств: скорос-
тных, силовых, выносливости, гибкости, ловкости.
Вместе с этим формируются волевые качества, по-
скольку выполнение задания на занятиях требует во-
левых усилий для достижения цели. Основной целью
развития скоростных качеств у работников милиции
является способность быстро преодолевать расстоя-
ние, что обусловлено выполнением ими временно-
го норматива. Учебная программа по специальной
физической подготовке в системе правоохранитель-
ных органов в основном складывается из норматив-
ной базы. Выполнение норматива и определяет ко-
нечный результат развития данного качества.
Несомненно, обладание высокими скоростными ка-
чествами помогает сотрудникам в критических си-
туациях. Однако на практике есть ситуации, в кото-
рых работники милиции, преследуя противника,
успевают настигнуть его за счет развитых скорост-
ных качеств, а физически переломить при непосред-
ственном контакте не в состоянии. Причиной этого
являются: 1. при преодолении одинакового расстоя-
ния с противником работнику милиции приходится
затрачивать энергии больше, т.к. скорость его пере-
движения должна быть намного выше, чтобы настичь
преступника; 2. мышечное перенапряжение, сопро-
вождающееся психологическим, негативно сказыва-
ется на выполнении взрывных действий за счет умень-
шения сократительной способности мышц.
Психологическое перенапряжение противника отме-
чается в гораздо меньшей степени и, поскольку ему
терять нечего, значительную роль играет проявле-
ние инстинкта самосохранения. Из этого следует, что
необходимо пересмотреть целенаправленность раз-
вития данного качества при обучении работников
милиции.

И наоборот, есть ситуации противоположного
характера, когда работнику милиции для достижения
цели приходится использовать скоростные качества.
При этом в силу накопления инерционного движения
он не способен остановить свое силовое воздействие.
Это говорит о недостаточно отработанном умении
своевременно изменять свое поведение в соответствии
с изменениями поведения противника.

Таким же образом развиваются и силовые
качества, показателями которых является выполне-
ние нормативов. Однако практика показывает, что
выполнение отдельно силового воздействия недоста-

точно эффективно, т.к. в одном действии могут нало-
житься силовые качества, скоростные, координаци-
онные. Целесообразно в определенный временной
промежуток связать действия в единое целое (сило-
вое, на точность и скорость). Допустим, подтянуться
максимальное количество раз (до наступления мак-
симального мышечного напряжения). Затем одеть и
зашнуровать обувь, и преодолеть «змейкой» опре-
деленное расстояние на скорости. При этом курсант
учится в процессе выполнения действий регулиро-
вать свое мышечное и психологическое состояние.

Спорным является представленный в про-
граммных требованиях порядок выполнения дей-
ствий по внешнему досмотру подозреваемого. Со-
гласно предлагаемой последовательности обучения
действиям по выполнению специальных приемов,
обучаемый должен навести пистолет на подозревае-
мого. В то же время у подозреваемого в руках нет
опасных предметов и отсутствует агрессивность в
действиях. Является ли приемлемым выполнение та-
кого действия обучаемым с точки зрения нравствен-
ности и правомерности? Целесообразно порядок
последовательности действий работника совместить
с мотивацией и степенью угрозы, исходящей со сто-
роны противника, или соответствующей какому либо
его правонарушению, которые и будут являться ос-
нованием для применения оружия. Среди перечня
вопросов, заданных курсантам и работникам мили-
ции, был такой: «Что делать, если «противник» не
подчиняется требованиям не поднимает по команде
руки вверх при наведенном на него пистолете, но не
предпринимает агрессивных действий?». Со сторо-
ны опрашиваемых четкости в ответах не отмечено,
несмотря на выделенное достаточное время для об-
думывания. В реальных же условиях времени на об-
думывание нет. На заданный вопрос: «Способны ли
вы произвести выстрел в случае неподчинения про-
тивника?» никто не смог ответить. При этом возни-
кает логичный вопрос о необходимости использова-
ния оружия.

Необоснованным с точки зрения безопаснос-
ти является проведение досмотра одним обучаемым
двоих подозреваемых. Насколько рискует при этом
даже хорошо подготовленный физически работник
милиции? Возможно, необходима такая модель дей-
ствий, при выполнении которых отрабатывалось бы
умение психологически воздействовать на подозре-
ваемых и добиваться от них, используя метод убеж-
дения, принятия определенного позиционного рас-
положения.  Целесообразно не входить в
непосредственный контакт с противником, а, прежде
всего, принимать во внимание собственное позици-
онное расположение, которое не провоцировало бы
противника на противодействие. К примеру, исполь-
зуя метод убеждения, следует учитывать, что подо-
зреваемые еще не являются преступниками, а при
дальнейшем выяснении могут оказаться невиновны-
ми. Применение силового физического воздействия
в таких ситуациях можно ли считать нравственным и
правомерным. Иногда работник милиции прибегает
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к «поиску» правонарушения со стороны подозрева-
емого с целью оправдания собственных действий.

Практика зачастую показывает, что если дей-
ствия с точки зрения правомерности являются спор-
ными, то с нравственных позиций они воспринима-
ются общественностью более лояльно (терпимо), при
условии, что действия выполнены решительно, без
хаоса, с уверенностью в  их необходимости и с пос-
ледующим принесением извинений.

Нравственность с точки зрения морали [2] –
система взглядов, норм и оценок, которые регулиру-
ют поведение людей; соответственно приемлемые
поступки и поведение людей являются моральной де-
ятельностью. С нашей точки зрения нравственность –
это поведение человека, воспринимаемое обществом.

В целях определения критериев нравственнос-
ти действий с точки зрения восприятия действий, вы-
полняемых сотрудниками правоохранительных орга-
нов, был проведен предварительный частный
эксперимент. Оценка заданных действий была прове-
дена группой независимых лиц (в основном, женщи-
ны). Задание заключалось в следующем. Несколько
испытуемых (до двух-трех человек) выполняют ряд
действий на грани правонарушения. При появлении
«сотрудников милиции» произвольно демонстриру-
ют им сопротивление. Обучаемые в роли работников
милиции  выполняли действия по нейтрализации  на-
рушителей общественного порядка. При этом следу-
ет отметить, если выполненные действия были затя-
нутыми по времени, хаотичными, с лишними
движениями, шумными, оценка их действий со сто-
роны независимых лиц была негативной. И противо-
положная их оценка обосновывалась тем, что выпол-
ненные действия были решительными, точными,
быстротекущими, бесшумными. При этом исключа-
лась возможность для противоположной стороны ока-
зывать сопротивление. Оценка была наиболее высо-
кой, когда в процессе всего этого мероприятия один-два
«работника милиции» в конце или по ходу проведен-
ных действий просили извинения за неудобства. В то
же время профессиональная оценка правомерности
не давалась, поскольку группа лиц не владела необхо-
димыми юридическими познаниями, и в их задачу это
не входило. С точки зрения их гражданской позиции
действия, выполненные в первом варианте, ими оце-
нивались как большей частью неправомерные. Те же
действия, которые были выполнены корректно, вос-
принимались более лояльно, хотя задания относитель-
но правонарушения и порядка действия сотрудников
были одинаковыми в обоих вариантах.

Анализ действий сотрудников в условиях реаль-
ного противоборства с агрессивным противником
показывает, что на практике им приходится выполнять
действия, с которыми они ранее не сталкивались в
процессе обучения [1, 7]. К разряду таких действий
можно отнести удары рукояткой пистолета в область
головы, зачастую в затылочную область. Бесконтроль-
ность выполнения таких действий и при этом  неуме-
ние их выполнять несет определенную угрозу, преж-
де всего,  самому сотруднику и его коллегам.

Следовательно, необходимо критически изучить, су-
ществует ли реальная необходимость такого действия
с точки зрения собственной защитной реакции, а так-
же упреждения мощного сопротивления противника.
Проведенный частный эксперимент, в котором моде-
лировались действия работника милиции с пистоле-
том в руке в схватке с «противником» с учетом отсут-
ствия возможности ведения стрельбы, показал, что
такие действия, как бросок, удары свободной рукой и
ногой, не являются столь эффективными. Среди при-
чин этого можно назвать концентрацию энергии и
внимания, направленные на руку с оружием. А глав-
ное, что само по себе наличие оружия в руке создает
определенные неудобства для эффективного выпол-
нения других действий. То есть, большого выбора нет,
тем более, в условиях быстротекущих действий. Сле-
дует отметить, что необходимым условием удара ру-
кояткой пистолета в голову являются противодействия
противника при непосредственном контакте.

Детальное изучение действий, поступков ра-
ботников милиции с оружием в руке при противо-
действии противника в реальных ситуациях показа-
ло,  что существует необходимость
усовершенствования методики подготовки с отра-
боткой указанных действий, чтобы избежать ошибок
и негативных последствий. В качестве основной
ошибки следует отметить такую особенность, когда
работник совершает быстрые действия, входя в не-
посредственный контакт с противником, оставляет
предохранитель пистолета на боевом взводе и при
этом пытается наносить удар пистолетом. Результа-
ты биомеханического анализа данного движения по-
казывают, что эффективность удара рукояткой пис-
толета достигается при условии, что все фаланги
пальцев и ладонь плотно сжимают рукоятку писто-
лета. Полученные данные показывают, что если ос-
лабить указательный и большой пальцы, то эффек-
тивность (мощность) удара снижается на 45-50%. При
этом в 15-20% оружие при мощном ударе выпадает
из кисти руки. С целью подтверждения данного зак-
лючения было дано задание без предварительной
подготовки нанести удар рукояткой пистолета в об-
ласть «головы» специального чучела (фигура чело-
века в полный рост). Критериями оценки нанесен-
ного удара были место нанесения удара, мощность
(определяется по глубине вмятины), площадь прило-
жения рукоятки по плоскости (обозначенное мелом).
98% обучающихся выполнили указанное действие с
плотно сжатыми пальцами и ладонью на рукоятке
пистолета, что и приводит в реальных ситуациях к
непроизвольному выстрелу с последующими послед-
ствиями. Испытуемые не учитывали точность нане-
сения удара и его дозированность. У 15% удар при-
шелся на ребро ладони. У 55-60% удар прошел под
углом. На вопросы, заданные испытуемым,- «при
какой степени угрозы есть необходимость выполнять
данное действие, с какой дозированностью и в какую
область», ответы были даны разночтивые. В основ-
ном показания – область головы, ее затылочная
часть. Однако известно, что в этой области располо-
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жен продолговатый мозг, а именно гипоталамус, ко-
торые участвуют в регулировке центральной нервной
системы. Ниже расположен шейный отдел позвоноч-
ника. Нанесение удара в эту область представляет
реальную угрозу для жизни, особенно если удар на-
носится под углом, острым выступом рукоятки. Це-
лесообразно наносить удар (без потери его эффек-
тивности, но с минимальным ущербом для здоровья
того, кому он наносится) выше затылочной области
в одной плоскости рукоятки пистолета с ребром ла-
дони. Однако мощность такого удара находится в пря-
мой зависимости от индивидуальных особенностей
человека и длины шейного отдела позвоночника с
учетом неожиданности нанесения удара (во время
расслабленного или напряженного состояния).

Изучение проблемы реальности, нравствен-
ности и правомерности некоторых действий сотруд-
ников по поводу использования резиновой палки
путем опроса показало, что на общий вопрос о ее
предназначении как спецсредства половина опро-
шенных ответили, что ее предназначение – защитное
средство. 30 %  определили ее как средство сдержи-
вания, 20 % – как средство нападения. Законодатель-
но использование резиновой палки как спецсредства
рассматривается в качестве активной защиты, а имен-
но, при непосредственной угрозе – в качестве опере-
жающего средства. Однако степень угрозы работни-
ками оценивается по-разному. Поэтому зачастую с
учетом внешних признаков резиновая палка может
использоваться как средство нападения. Среди оп-
рошенных  были работники различных служб. Раз-
ночтивое понимание характера угрозы и роли при
этом спецсредств настораживает,  учитывая нрав-
ственную сторону вопроса.

Результаты выполненного аналитического об-
зора привели к пониманию необходимости усовер-
шенствования методики обучения курсантов и работ-
ников милиции действиям в нестандартных условиях.
С целью поиска необходимой методики был прове-
ден предварительный частный эксперимент. В экспе-
рименте участвовали две группы курсантов. Предме-
том изучения явились специальные действия и
приемы из раздела программных требований «Физи-
ческие средства воздействия». Результаты контрольной
и экспериментальной групп, отрабатывающих дей-
ствия по стандартной схеме, характеризовались оди-
наковыми показателями. Отличные результаты – у 20%,
хорошие – у 30%, удовлетворительно – у 40%, что со-
ответствует среднестатистическим показателям успе-
ваемости. После проведения специально направлен-
ных пяти занятий показатели экспериментальной
группы отличались экономностью движений, непро-
должительным временем исполнения, своевременной
реакцией на изменение задания и адекватностью вы-
бора физических средств воздействия. У контрольной
группы в условиях спонтанного выполнения задания
наблюдалась растерянность в выборе действий, что
повлияло на общее время исполнения. Также наблю-
далось несоответствие приложенных усилий и подбо-
ра физических средств воздействия относительно сте-

пени угрозы.
В целом суть таких занятий заключалась в ком-

плексной оценке собственных действий при выпол-
нении поставленного задания экспериментальной
группой. При этом параллельно действия оценива-
лись тремя независимыми экспертами. Оценка дава-
лась наличию угрозы, позиционному расположению,
адекватности угрозе выполняемых действий, пра-
вильности и своевременности принятия решения в
выборе действий, своевременности реакции, само-
му техническому действию, времени и динамике ис-
полнения. Все перечисленные действия оценивались
по пятибальной шкале.

Подгруппа обучаемых начинала действия по
заданному сценарию согласно программным требо-
ваниям. Затем их действия носили произвольных ха-
рактер или корректировались преподавателем при
необходимости выполнения нестандартных действий,
положений, поведения. Другая подгруппа обучае-
мых давала оценку происходящему: одни оценивали
точность движений, их техническое выполнение; дру-
гие давали оценку этической стороне исполнения;
третьи – степени угрозы, составу правонарушения,
мотивации и правомерности выполненных действий.
Затем обучаемые двух подгрупп менялись ролями.
Задание не считалось выполненным, если действия
производились без учета реальности, при отсутствии
угрозы или провоцирующего поведения. Таким об-
разом, большое количество обучаемых одновремен-
но участвовало в комплексной оценке определенных
ситуаций. То есть, анализировалась эффективность
выбора и проведения физических средств воздей-
ствия, давалась детальная, по каждому действию,
оценка правомерности поведения обоих сторон с
учетом адекватности степени угрозы.

Результат получили путем обобщения выстав-
ленных экспертной комиссией оценок и деления об-
щей суммы на количество критериев. Затем резуль-
таты экспериментальной группы были сопоставлены
с аналогичными результатами контрольной, вслед-
ствие чего мы получили подтверждение эффектив-
ности предлагаемого нами метода обучения.

Представленные результаты исследования не
являются окончательными, поскольку изучаемая
нами проблема требует дальнейших углубленных
разработок.

Выводы:
1.Анализ теоретических источников, специальной ли-
тературы и опыта ведущих специалистов показал,
что изучение программных требований по специ-
альной физической подготовке в органах внутрен-
них дел с точки зрения действий, специальных при-
емов в комплексе реальности, правомерности и
нравственности одновременно практически не рас-
сматривалось. В основном формирование качеств
направлено на достижение результата, закреплен-
ного нормативной базой. Однако такой результат
не всегда сочетается с конечной целью с точки зре-
ния реальности и соответствует нравственным кри-
териям и правомерности.
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2.Специальную физическую подготовку необходи-
мо рассматривать интегрально, с привлечением
оценочных критериев действий в комплексе.

3. Разработка и использование в учебном процессе
специальной методики комплексной самооценки
позволяет значительно улучшить ориентирован-
ность занимающихся в выборе действий. Целесо-
образно придать занятиям дискуссионный харак-
тер, что повысит активность самих занимающихся
в поиске правильных решений.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
обучения ситуационным действиям в соответствии
с критериями реальности, нравственности и право-
мерности.
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РОЛЬ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАКТИВНОСТИ В ПАТОГЕНЕЗЕ

ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Прихода И.В.
Луганский национальный педагогический
университет имени Тараса Шевченко

Аннотация. В статье изложено современное представление
о состояние иммунологической реактивности при болезнях
внутренних органов. Показана роль иммунологических на-
рушений в развитии клинических проявлений этих заболе-
ваний. Рассмотрены взаимодействия различных звеньев им-
мунной системы, соотношение специфического иммунитета
и естественной защиты организма.
Постоянство гомеостаза в условиях патологических изме-
нений поддерживается двумя взаимосвязанными процесса-
ми: уничтожением чужеродных агентов и восстановлением
структурной целостности поврежденного участка.
Ключевые слова: иммунологическая реактивность, иммун-
ная система, заболевания внутренних органов.
Анотація. Прихода І.В. Роль імунологічної реактивності у
патогенезі захворювань внутрішніх органів. У статті наве-
дено сучасне уявлення про стан імунологічної реактивності
при захворюваннях внутрішніх органів. Показана роль іму-
нологічних порушень у розвитку клінічних проявів цих зах-

ворювань. Розглянуто взаємодії різних ланцюгів імунної си-
стеми, співвідношення специфічного імунітету та природ-
ного захисту організму. Сталість гомеостазу в умовах пато-
логічних змін підтримується двома взаємозалежними
процесами: знищенням чужорідних агентів і відновленням
структурної цілісності ушкодженої ділянки.
Ключові слова: імунологічна реактивність, імунна система,
захворювання внутрішніх органів.
Annotation. Prikhoda I.V. The role of immunological reactivity
in the pathogenesis under internal diseases. The article deals
with contemporary ideas on the state of immunological reactivity
under internal diseases. The role of immune disturbances in the
development of clinical manifestations of these diseases is shown
in the article. Interrelations of different links of the immune
system, correlations between specific immunity and natural
protection of the organism are considered. The constance of a
homeostasis in conditions of pathological changes is sustained
by two interdependent processes: an annihilation of alien agents
and regeneration of structural integrity of an injured field.
Key words: immunological reactivity, immune system, internal
diseases.

Введение.
Благодаря успехам теоретической иммуноло-

гии в настоящее время можно утверждать, что в орга-
низме животных и человека имеется отдельная сис-
тема  – иммунокомпетентная,  состоящая из
центральных и периферических органов и обладаю-
щая гомеостатической функцией иммунного надзо-
ра. К центральным органам иммунной системы от-
носятся вилочковая железа (тимус) у человека и сумка
Фабрициуса у птиц, к периферическим – селезенка,
лимфатические узлы, кровь. Иммунная система об-
ладает способностью осуществлять иммунный от-
вет, представляющий собой форму реагирования на
поступление в организм антигенных субстанций [1].

Работа выполнена согласно плана НИР Луган-
ского национального педагогического университета
имени Тараса Шевченко.

Формулирование цели работы.
Целью данной работы послужило изучение

современного состояния проблемы роли иммуно-
логической реактивности в патогенезе заболеваний
внутренних органов методом аналитического обзо-
ра научной литературы.

Результаты исследований.
Главную роль в иммунных реакциях играет

лимфоцит – подвижный носитель генетической ин-
формации. В вилочковой железе и костном мозгу
осуществляется дифференцировка лимфоцитов, а в
селезенке, лимфатических узлах, скоплениях лимфо-
идных клеток кишечника формируется иммунный
ответ на антигены. Лимфоидная ткань желудка и ки-
шечника представлена организованными структура-
ми (пейеровыми бляшками, аппендиксом, лимфати-
ческими узлами) и отдельными клеточными
элементами.

Лимфоциты не только реализуют иммунный
ответ, но и принимают участие в физиологических
процессах поддержания гомеостаза. Существенная
роль в переработке поступающих веществ принад-
лежит лимфоидным клеткам пищеварительного трак-
та. Лимфоциты принимают участие в процессах вос-
паления и регенерации, влияют на митотическую
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активность различных тканей, стимулируют и регу-
лируют их рост. Физиологическое функционирова-
ние лимфоцитов осуществляется с участием других
клеток нелимфоидной природы [3].

Лимфоциты происходят из мезодермы жел-
точного мешка, содержащего стволовые клетки. В
зависимости от микроокружения и гуморальных
факторов гемопоэтическая стволовая клетка может
дифференцироваться в гранулоциты, моноциты, ти-
мусзависимые (Т), бурсазависимые (В) лимфоциты.

Предшественники Т-лимфоцитов из костного
мозга мигрируют в вилочковую железу и остаются
там до функционального созревания. Затем они транс-
портируются кровью в Т-зависимые зоны лимфати-
ческих узлов, селезенку, приобретая соответствующие
рецепторы [9]. Т-лимфоциты интенсивно рециркули-
руют. Данный феномен лимфоцитов имеет важное
значение в процессах резорбции антигенов в кишеч-
нике и обеспечения локальных факторов защиты.

Специфическими маркерами для всей попу-
ляции Т-лимфоцитов являются имеющиеся на мем-
бране этих клеток антигены Thy-1(И), HTLA, рецеп-
торы для эритроцитов барана, козы, вируса кори,
гистамина и др. На мембранах Т-лимфоцитов есть
рецепторы, в основном IgG, IgM, значительно реже
IgA, IgE. Однако их плотность более низкая по срав-
нению с таковой иммуноглобулиновых рецепторов
на поверхности мембран В-лимфоцитов. В настоя-
щее время получили распространение методы типи-
рования Т-лимфоцитов с помощью моноклональных
антител серий ОКТ3, ОКТ4, ОКТ5 и ОКТ8. Использо-
вание гибридной биотехнологии способствует обна-
ружению новых поверхностных антигенных детерми-
нант на Т-лимфоцитах. Т-лимфоциты представляют
собой гетерогенную популяцию клеток, отличающих-
ся в функциональном и морфологическом отноше-
ниях, состоящую из трех субпопуляций: киллеров,
хелперов и супрессоров.

Эффекторные Т-клетки. Т-киллеры (англ. to
kill – убивать) – эффекторные клетки, обеспечиваю-
щие генетическое постоянство внутренней среды
организма, обладающие цитотоксической активнос-
тью. Цитотоксические реакции весьма неоднород-
ны по своим механизмам и опосредуются клетками,
антителами, комплементом. Т-киллеры взаимодей-
ствуют с чужеродным антигеном только при усло-
вии связи последнего с антигенами аутологичного
главного комплекса гистосовместимости. Ряд виру-
сов индуцирует и увеличивает цитотоксическую ак-
тивность Т-киллеров [12].

Киллерные клетки (К-клетки) представляет со-
бой среднего размера лимфоциты, размера лимфо-
циты, развивающиеся независимо от вилочковой
железы, не фагоцитирующие, не имеющие поверх-
ностных иммуноглобулинов и рецепторов к С3, но
несущие на своей мембране рецепторы к Fс-фраг-
менту IgG. Природа К-клеток до си пор точно не ус-
тановлена, хотя доказано, что они не относятся ни к
Т-, ни к В-лимфоцитам, а представляют собой осо-
бую популяцию лимфоцитов, получившую название

К-клеток. Антигенспецифические К-клетки относят-
ся преимущественно к Т8z -лимфоцитам, значитель-
но реже – к Т4z -лимфоцитам. К-клетки способны
без предварительной сенсибилизации лизировать
клетки-мишени при отсутствии комплемента, но клет-
ки-мишени необходимо предварительно обработать
антителами [14].

Роль К-клеток в патогенезе заболеваний внут-
ренних органов изучается. При различных заболева-
ниях внутренних органов наблюдается увеличение
числа К-клеток, оказывающих цитотоксический эф-
фект [12].

Цитотоксическая активность присуща также
нестимулированным лимфоцитам – естественным
клеткам-киллерам (ЕКК). Они лизируют клетки-ми-
шени аллогенной и ксеногенной природы спонтан-
но, независимо от антигенной стимуляции, антител и
комплемента. ЕКК относятся к крупным лимфоци-
там диаметром 10 – 16 мкм с выраженной цитоплаз-
мой и эксцентрически расположенным почковид-
ным  ядром,  не зависят в  своем развитии от
вилочковой железы, не фагоцитируют. Большая часть
ЕКК имеет рецепторы низкой аффинности к Fc-фраг-
менту IgG и эритроцитам барана, реагирует с моно-
клональными антителами ОКМ1, 2, реже с ОКТ8, 10,
11. ЕКК в большом количестве находятся в крови и
селезенке, содержатся также в слизистой оболочке
кишки. Вопрос о наличии распознающих рецепто-
ров на ЕКК изучается. Известно, что активность ЕКК
возрастает под влиянием интерферона, вакцины
БЦЖ, уменьшается при действии простагландинов и
кортикостероидов.

ЕКК, как и К-киллеры, способны лизировать
клетки-мишени. Однако основным отличием в меха-
низме цитолиза по сравнению с К-киллерами являет-
ся отсутствие необходимости в предварительной об-
работке клеток-мишеней антителами.

По мнению многих исследователей, ЕКК игра-
ют важную роль в защите организма от инфекций,
развития опухолей и аутоиммунных заболеваний.

Для оценки функциональной активности К-
киллеров и ЕКК пользуются методом учета радио-
нуклида, выделившегося из разрушенных клеток-
мишеней,  в  качестве которых применяют
перевариваемые эритромиелоидные клетки R-562,
или методом гемолитичесикх бляшек в монослое
эритроцитов.

Иммунорегуляторные Т-клетки. Т-супрессо-
ры (англ. to suppress – подавлять) относятся к тормо-
зящим регуляторным клеткам. Они контролируют
процессы дифференцировки В-лимфоцитов, эффек-
торную активность Т-лимфоцитов, индукцию толе-
рантности.

Специфическими мембранными маркерами
субпопуляции Т-супрессоров являются антигены
Zyt-2, Zyt-3, рецепторы к Fc-фрагменту IgG и анти-
ген, реагирующий с моноклональными антителами
серии ОКТ8, а также рецепторы к гистамину и тео-
филлину. Т-супрессоры локализуются, в основном,
в красной пульпе селезенки, весьма чувствительны к
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облучению, конканавалину А (Кон А), имеют корот-
кий жизненный цикл. В настоящее время описаны
специфические, неспецифические, спонтанные, ла-
бильные, теофиллинчувствительные Т-супрессоры.

Специфические Т-супрессоры подавляют от-
вет организма на определенные антигены. Неспеци-
фические Т-супрессоры подавляют иммунный ответ
вне зависимости от антигена. У здоровых лиц количе-
ство Т-клеток периферической крови, реагирующих с
ОКТ8, составляет 19 – 24%, Тλ-лимфоцитов – 10%.

Т-супрессоры тормозят включение В-лимфо-
цитов в пролиферацию и дифференцировку, угнетая
выработку специфических антител. Супрессоры уг-
нетают развитие иммунных реакций, пролиферацию
лимфоцитов, накопление эффекторных клеток при
инфекциях, аутоиммунных состояниях, опухолевых
поражениях. Таким образом, от функционального
состояния Т-супрессоров зависит развитие аутоим-
мунных, иммунодефицитных, аллергических заболе-
ваний, бластоматозного процесса, выраженности
реакции трансплантационного иммунитета.

Т-хелперы также выполняют иммунорегуля-
торные функции. Т-хелперы (англ. to help – помогать)
включают В-лимфоциты в процесс выработки анти-
тел. Для Т-хелперов специфическими маркерами яв-
ляются антиген Zyt-1, рецептор к Fc-фрагменту IgM,
a также антиген, выявляемый моноклональными ан-
тителами ОКТ4. Т-хелперы реагируют с фитогемаг-
глютинином (ФГА), обладают низкой чувствительно-
стью к облучению и действию теофиллина. Они
составляют основную массу клеток периферической
крови, лимфатических узлов, белой пульпы селезен-
ки, содержатся в собственной пластинке слизистой
оболочки тонкой кишки. Среди субпопуляции Т-хел-
перов различают Т-усилители, активирующие функ-
ции Т-эффекторов, Т-супрессоров и других клеток.

Среди веществ, вызывающих трансформацию
лимфоцитов, различают неспецифические митогены
и специфические стимуляторы. К первой группе от-
носятся фитогемагглютинин (ФГА) [10] и конканава-
лин [6]. Реже в качестве митогенов используют анти-
лимфоцитарную сыворотку, стрептококковый и
стафилококковый экзотоксины [6, 10].

ФГА – экстракт из красной фасоли (Phaseolus
vulgaris) или морских бобов (Phaseolus communis) –
мукогликопротеин с молекулярной массой 132 000 Д.
Впервые был получен и очищен в 1949 г., использо-
ван для агглютинации эритроцитов. Спустя 10 лет
впервые обнаружили особое свойство ФГА – спо-
собность вызывать митозы в лимфоцитах перифери-
ческой крови. Затем было доказано, что ФГА – спе-
цифический стимулятор митотической активности и
клеточного деления лимфоцитов.

В настоящее время известно два вида ФГА:
менее очищенный ФГА-мукопротеин (ФГА-М) и бо-
лее очищенный фитогемагглютинин-протеин (ФГА-
Р), содержащий больше белка и меньше углеводов.

ФГА стимулирует трансформацию малых лим-
фоцитов в большие, бластоподобные, похожие на клет-
ки-плазмоциты, и усиливает синтез ДНК и РНК в лим-

фоцитах. Стимуляция лимфоцитов ФГА обусловлена
его воздействием на неспецифические рецепторы,
расположенные на поверхности лимфоцита.

Митогенное действие ФГА проявляется не
только в морфологической, но и в биохимической
трансформации лимфоцитов, требующей большого
количества энергии, усилении различных синтетичес-
ких процессов. Считают, что ФГА повышает прони-
цаемость мембран лизосом лимфоцитов, усиливает
выход лизосомальных ферментов, которые обеспе-
чивают трансформацию и деление клеток. Под влия-
нием ФГА в цитоплазме лимфоцитов резко повыша-
ется активность кислой фосфатазы [4, 8].

Чувствительность лимфоцитов к неспецифи-
ческой стимуляции, вызванной ФГА, характеризует
их иммунологическую компетенцию. Поэтому спо-
собность лимфоцитов больных с патологией внут-
ренних органов отвечать трансформацией на введе-
ние ФГА может служить показателем  их
реактивности.

Вторую группу составляют специфические ан-
тигены. Механизм их стимулирующего действия на
лимфоциты до настоящего времени остается неясным.
Предполагают, что при действии специфических анти-
генов на поверхности клетки формируется иммунный
комплекс антиген-антитело, который изменяет синтез
РНК и гамма-глобулинов. Клетка трансформируется.

Известно, что в сенсибилизированном организ-
ме структура лимфоидных клеток изменяется, они пре-
вращаются в малодифференцированные зародышевые
клетки типа бластов, макрофагов и других переходных
клеточных форм. Это свойство, лежащее в основе ме-
ханизма трансформации, позволяет выявить антиген,
обусловивший аллергическую реакцию у больного [7].
Необходимое условие для такой пролиферации – кон-
такт клетки in vitro c тем антигеном, к которому име-
лась предварительная сенсибилизация in vivo [7].

При изучении функциональной активности
лимфоцитов широкое распространение получил
метод бластной трансформации их в культуре под
влиянием антигенов. Он позволяет моделировать
одно из важнейших звеньев иммунного ответа – ре-
акцию лимфоидной ткани на иммунный стимул [2].
Следует отметить, что у сенсибилизированных боль-
ных самое высокое содержание лимфоцитов, чув-
ствительных к антигену, вызвавшему сенсибилиза-
цию.  При заболеваниях,  сопровождающихся
угнетением иммунологической реактивности, на-
блюдается резкое снижение или отсутствие транс-
формации лимфоцитов в бластоподобные клетки.
Тест бластной трансформации лимфоцитов широко
используется в клинической практике для оценки
функциональной активности Т-системы иммуните-
та у человека.

Хронические заболевания внутренних орга-
нов сопровождаются различными нарушениями
функции хелперов и супрессоров, изменением ко-
личественного содержания иммунорегуляторных
клеток. Степень их выраженности определяется ха-
рактером пораженного органа, этиологическим фак-
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тором, активностью патологического процесса, им-
мунокорригирующей терапией.

Данные о количестве и соотношении имму-
норегуляторных клеток при различных заболеваниях
внутренних органов различны и неопределенны.

В-лимфоциты. Родоначальником В-лимфоци-
тов является стволовая клетка, которая дифференци-
руется независимо от вилочковой железы. Процессы
созревания В-лимфоцитов начинаются в эмбриональ-
ной печени, продолжаются в костном мозгу, затем В-
лимфоциты мигрируют в кровь, периферические
лимфоидные органы, лимфатические и белую пуль-
пу селезенки. В-лимфоциты являются предшествен-
никами антителобразующих (плазматических) клеток.

Основной маркер В-лимфоцитов – мембран-
ный иммуноглобулин – представляет собой рецеп-
тор для антигена. Кроме иммуноглобулиновых ре-
цепторов для В-лимфоцитов специфическими
мембранными маркерами являются рецепторы к Fc-
фрагменту и третьему компоненту комплемента (С3).

Для того чтобы произошла активация В-лим-
фоцитов и их последующая трансформация в плазма-
тические клетки, продуцирующие антитела, требует-
ся воздействие антигена, макрофагов, синтезирующих
медиаторы, и Т-клеток индукторно-хелперного ряда.
Однако ряд антигенов (тимуснезависимые) может
вызвать активацию В-лимфоцитов и образование ан-
тител без участия Т-лимфоцитов. К ним относятся ве-
щества с высокой молекулярной массой, например,
бактериальные липополисахариды.

Иммуноглобулины. Синтез иммуноглобули-
нов осуществляется клетками плазмоцитарного ряда
лимфатических узлов, костного мозга, селезенки,
аппендикса и др. Основные структурные элементы
молекулы иммуноглобулинов – тяжелые и легкие
полипептидные цепи, которые удерживаются вместе
ковалентными и нековалентными связями. Тяжелые
цепи определяют класс и подкласс иммуноглобули-
нов. В настоящее время известно пять основных клас-
сов иммуноглобулинов человека: A, D, E, G, M; их
подклассы представлены пятью вариантами – α, γ, µ,
σ, ε  соответственно классам иммуноглобулинов. Лег-
кие цепи представлены двумя вариантами: λ и ξ.

Обычно молекула иммуноглобулина состоит
из двух тяжелых и двух легких цепей. Иммуноглобу-
лины G, D, E – мономеры. IgM представляет собой
пентамерную молекулу, IgA в физиологических ус-
ловиях циркулирует в виде моно-, ди- и триммера.
Кроме тяжелых и легких цепей, в молекулах IgA и
IgM присутствует полипептидная цепь, играющая
важную соединяющую роль в сборке полимеров.

Каждая цепь (тяжелая и легкая) состоит из кон-
стантных вариабельных областей. Константная область
легких цепей обозначается СL, константные области
тяжелых цепей – СН и состоят из нескольких доменов
– СМ1, СН2, СН3 и т. д. Вариабельная область имму-
ноглобулинов названа так из-за значительных разли-
чий аминокислотного состава. Вариабельные участ-
ки обеих цепей ответственны за формирование
антигенсвязывающих центров. Активные центры мо-

лекул иммуноглобулинов выполняют функцию свя-
зывания антигенных детерминант и определяют спе-
цифичность антител. Число идентичных антигенсвя-
зывающих центров в молекуле определяет валентность
антител. Степень прочности связи активного центра
антител с антигеном характеризует аффинность (срод-
ство), т.е. точность совпадения антитела с антигеном.
Сила связи поливалентного антитела с антигеном име-
нуется термином «авидность» (жадность). Антитела с
большой авидностью обеспечивают большую проч-
ность комплекса антиген-антитело.

Молекула IgM состоит из двух антигенсвязы-
вающих Fab-фрагментов (fragment antigen binding) и
одного кристаллизующегося Fc-фрагмента (fragment
cristalizable). Последовательность расположения ами-
нокислот в вариабельной части Fab-фрагмента, реа-
гирующего с антигеном, определяет специфичность
молекулы антител. Fc-фрагмент обусловливает при-
соединение комплемента к комплексу антиген-анти-
тело, а также связывание с макрофагами, моноцита-
ми, нейтрофилами, несущими на своей поверхности
соответствующий рецептор [13].

Функциональными свойствами иммуноглобу-
линов является их способность идентифицировать
антиген, представлять фагоцитами, активировать си-
стему комплемента, взаимодействовать с мембрана-
ми различных типов клеток [11].

Иммуноглобулины проходят через эпителиаль-
ные мембраны. Их обнаруживают в тканевой жидко-
сти, на слизистых оболочках пищеварительного трак-
та. Иммуноглобулины связывают антиген и удаляют
его из организма. Организм располагает неограничен-
ной возможностью продуцировать антитела самой
различной специфичности. В настоящее время обще-
признанным считается положение о генетической зап-
рограммированности многообразия антител за счет
набора большого количества вариабельных генов тя-
желых и легких цепей и комбинации их продуктов.

Динамика гуморального ответа проявляется
в смене синтеза антител различных классов. В началь-
ной фазе иммунного ответа синтезируются IgM со
слабым сродством к антигену. Синтез IgM сменяет-
ся синтезом IgG и затем IgA. Классы иммуноглобу-
линов неоднородны. В настоящее время описано
четыре субкласса IgG, два IgA и IgM, отличающиеся
составом и последовательностью и др.

Иммуноглобулин М содержит пять пар тяже-
лых и легких цепей, молекулярная масса 960 000 Д,
коэффициент седиментации 19 S, составляет 7,5 – 10%
общего количества иммуноглобулинов крови. Концен-
трация IgM в плазме здоровых лиц – 0,5 – 1,8 г/л. Про-
должительность циркуляции IgM менее 7 сут. IgM-
антитела относятся к «ранним», обладают высокой
авидностью, защищают организм от вирусов и бакте-
рий. Синтез IgM начинается в эмбриональном перио-
де, через плаценту он не проходит. Предполагают, что
с IgM связана активность противотканевых, антибак-
териальных и антивирусных антител. IgM формирует
порочный иммунный комплекс, прежде всего СН3,
играет важную роль в первичном иммунном ответе.
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Иммуноглобулин G имеет молекулярную мас-
су 150 000 Д, коэффициент седиментации 7 S, состав-
ляет около 80% общего количества иммуноглобули-
нов сыворотки. Период его полураспада около 21 сут.
IgG проникает через плаценту, циркулирует в крови
в виде четырех подклассов – IgG1, IgG2, IgG3, IgG4.
При заболеваниях внутренних органов основная био-
логическая функция IgG проявляется в активности
противобактериальных и противовирусных антител.
Играет важную роль при вторичном иммунном от-
вете. Антитела, относящиеся к IgG, участвуют в фор-
мировании активного иммунитета, иммунологичес-
кой памяти. В присутствии антигена на поверхности
макрофагов, в том числе и клеток Купфера, молеку-
лы IgG взаимодействуют с рецепторами, вызывая
активацию лизосомальных ферментов и усиление
интенсивности фагоцитоза.

Иммуноглобулин А циркулирует в виде как
мономера с молекулярной массой 160 000 Д, так и
полимера. Содержание мономерного IgА в сыворот-
ке крове более крове 85%. Содержание полимерного
IgА с молекулярной массой 500 000 Д составляет око-
ло 22% количества всех сывороточных иммуноглобу-
линов. IgА состоит из двух подклассов – А1 и А2, со-
держание которых варьирует [5]. Функциональное
различие подклассов IgА пока не установлено. Со-
держание IgА регулируется его синтезом в лимфати-
ческих узлах, плазматических клетках костного мозга,
селезенке и скоростью катаболизма в печени. Концен-
трация сывороточного IgА составляет 1,5 – 3,5 г/л.
Период полураспада 6 сут. Кроме сывороточного IgА,
концентрация которого резко изменяется при ряде
хронических заболеваний, особое значение имеет сек-
реторный IgА, характеризующий состояние местно-
го иммунитета отдельных органов и систем.

Иммуноглобулин D содержится в сыворотке
крови в количестве 0,003 – 0,4 г/л, период полураспада
3 сут, молекулярная масса 180 000 Д, коэффициент
седиментации 7 S. Колебания уровня IgD у здоровых
лиц велико, что затрудняет истинную оценку измене-
ний его концентрации при заболеваниях внутренних
органов. Есть сведения, что IgD входит в состав рецеп-
торов В-лимфоцитов и играет важную роль в процес-
се их дифференцировки под влиянием антигена. Пред-
полагается, что с IgD связаны антинуклеарные
антитела, особенно при аутоиммунных состояниях, а
также антитела к пищевым антигенам. Количество IgD
повышено у женщин во время родов, у больных с си-
стемными заболеваниями соединительной ткани, ми-
еломной болезнью, при хроническом активном гепа-
тите, циррозе печени, язвенном колите, целиакии.

Иммуноглобулин Е содержится в сыворотке
крови в минимальном количестве 0,6 мг/л, что состав-
ляет 0,002% общего уровня иммуноглобулинов. Пе-
риод полураспада 2 сут. IgЕ быстро связывается с тка-
нями. К IgЕ относятся антитела-реагины, обладающие
способностью сенсибилизировать ткани при различ-
ных заболеваниях внутренних органов. Синтезирует-
ся IgЕ плазматическими клетками лимфоидной ткани
тонкой кишки, прежде всего в пейеровых бляшках.
Образование IgЕ контролируется генетическими фак-
торами. В регуляции продукции IgЕ-антител прини-

мают участие Т- и В-лимфоциты. У больных с полли-
нозами и сывороточной болезнью уровень IgЕ повы-
шается в 3 – 4 раза. Увеличение его количества наблю-
дается при различных заболеваниях внутренних
органов. Синдром гипериммуноглобулинемии Е так-
же ассоциируется с выраженной эозинофилией кро-
ви, дефицитом Т-супрессоров и др.

Выводы.
1.Иммунологическая реактивность – неотделимое
звено общей реактивности организма, включаю-
щее комплекс защитных реакций специфического
и неспецифического характера, направленных на
сохранение гомеостаза.

2.Нарушение гомеостаза происходит в результате со-
матических мутаций и внедрения в организм мик-
роорганизмов, являющихся причиной развития за-
болеваний внутренних органов.

3.Постоянство гомеостаза в условиях патологичес-
ких изменений поддерживается двумя взаимосвя-
занными процессами: уничтожением чужеродных
агентов и восстановлением структурной целостно-
сти поврежденного участка.

Дальнейшие исследования планируется посвя-
тить изучению других вопросов роли иммунологи-
ческой реактивности в патогенезе заболеваний внут-
ренних органов.
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
НА РОЗУМОВУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА
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Анотація. У статті розглянуто вплив занять з фізичного ви-
ховання на розумову та психоемоційну стійкість студентів
політехнічного вищого навчального закладу. Проведено по-
рівняльний аналіз розумової працездатності студентів, які
займаються в секціях плавання та аквааеробіки за допомо-
гою коректурної проби Анфімова.
Ключові слова: фізичне виховання, розумова працездатність,
психоемоційна стійкість.
Аннотация. Ригас Т.Е., Гуменный В.С. Влияние занятий по
физическому воспитанию на умственную работоспособность
и психоэмоциональную устойчивость студентов. В статье
рассмотрено влияние занятий по физическому воспитанию на
умственную работоспособность и психоэмоциональную ус-
тойчивость студентов политехнического высшего учебного
заведения. Проведен сравнительный анализ умственной рабо-
тоспособности студентов, занимающихся в секциях плавания
и аквааэробики с помощью корректурной пробы Анфимова.
Ключевые слова: физическое воспитание, умственная рабо-
тоспособность, психоэмоциональная устойчивость.
Annotation. Rigas T., Gumenniy V. Influence of employment
by physical training on intellectual serviceability and mentally
emotional stability of students. Influence of employment by
physical training on intellectual serviceability and mental –
emotional stability of students. In the clause the influence of
employment on physical training on intellectual serviceability
and mental – emotional stability of students of a polytechnical
higher educational institution is considered. The comparative
analysis of intellectual serviceability of the students engaged in
section of sailing water-aerobic and with the help of proof test
Anfimov is lead.
Key words: physical training, intellectual serviceability, mental
– emotional stability.

Вступ.
Зв’язки фізичного виховання з розумовими

різнобічні. Вивчення взаємодії та взаємозв’язку цих
сторін у навчально-виховному процесі вищої школи
є, на нашу думку, актуальним питанням. Студенти
відрізняються від інших категорій працівників розу-
мової праці тим, що їхня розумова діяльність визна-
чається процесом навчання і полягає в нагромад-
женні знань, розвитку інтелектуальних здібностей.
Вчені різних профілів не раз стверджували, що розу-
мова робота та інтелектуальний розвиток вимагають
відповідного фізичного стану.

Відповідно до наявної термінології працездат-
ністю називається потенційна можливість людини
протягом заданого часу і з визначеною інтенсивні-
стю виконувати максимально можливий обсяг ро-
боти (розумової чи фізичної) [3].

Порівнюючи розумову і фізичну працю, не-
обхідно зазначити, що вони пов’язані між собою та
впливають один на одного, хоч мають суттєві
відмінності у механізмах дії, наслідках, забезпеченні
інтенсивності, тощо.

Під час розумової роботи збільшується напов-
нення кров’ю судин мозку, відбувається звуження
периферичних судин кінцівок, розширення судин
внутрішніх органів, тобто судинні реакції зворотні до
тих, які характерні під час м’язового навантаження [4].

В умовах інтенсифікації навчальної діяльності
успішне вирішення задач навчання неможливо до-
сягти тільки одними педагогічними методами. Так,
доведено, що фізичні вправи активно впливають на
ефективність навчання, на елементи розумової пра-
цездатності, використовуються для попередження та
ліквідації розумової стомленості [2, 6].

Експериментальні дослідження показують, що
у студентів покращуються знання і зростають інте-
лектуальні здібності, якщо використовуються активні
методи навчання [7].

За даними спеціалістів [5] фізичне виховання
(ФВ) у режимі навчальної діяльності студентів знач-
но підвищує розумову працездатність.

 Із наукових джерел відомо, що при розумовій
праці зміни енергії обміну мінімальні, функціональні
зрушення торкаються, головним чином, нервової
системи. Ці зміни, в свою чергу, істотно впливають
на кровоносну, дихальну й інші системи та органи
людини, які несуть основне навантаження при
фізичній роботі.

Що стосується наслідків, то фізіологічні зміни,
які виникають при розумовій праці, ліквідуються знач-
но повільніше, ніж ті, які виникли в результаті фізич-
ного навантаження. По закінченню розумової діяль-
ності часто спостерігаються сліди збудження або
гальмування. До фізичної праці люди, на думку вче-
них, енергетично краще пристосовані [3].

Залежність продуктивності розумової праці від
фізичних навантажень можна описати так: ефек-
тивність розумової діяльності в умовах низької фізич-
ної активності вже на другу добу знижується на 50%.
Від усіх органів та систем, особливо від м’язів і всьо-
го опорно-рухового апарату в кору головного мозку
надходить безліч імпульсів, значення яких винятково
значуще для забезпечення процесів мислення і стійкої
аналітичної діяльності. Отже, рух, будь-яка м’язова
напруга – необхідна умова для успішної, плідної, і
головне, тривалої роботи.

Деякими авторами було вивчено вплив фізич-
ного виховання на розумову працездатність, що виз-
начає можливість засвоєння загальнотеоретичних і
спеціальних предметів, стійкість до психоемоційних
стресів; рекомендовано розглядати та планувати за-
няття ФВ студентів як невід’ємний компонент загаль-
ного навчально-виховного процесу [1].

Дані дослідження проведені відповідно до Зве-
деного плану НДР Державного комітету молодіжної
політики, спорту і туризму України на 2001-2005 рр.
за напрямом 2.1.6. “Комплексний підхід до вирішен-
ня завдань фізичного виховання учнівської молоді”.

Формулювання цілей роботи.
 Мета нашого дослідження – проаналізувати

розумову працездатність та психоемоційну стійкість
студентів політехнічного ВНЗ, які займаються фізич-
ним вихованням у секціях плавання та аквааеробіки.

 Результати дослідження.
Враховуючи вищезазначене, наші дослідження

були спрямовані на вивчення впливу занять з ФВ на
розумову працездатність та психоемоційну стійкість.
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 Дослідження були проведені на 108 (53 юна-
ки та 55 дівчат) студентах Кременчуцького держав-
ного політехнічного університету ім. Михайла Ост-
роградського (КДПУ). Заняття з ФВ у КДПУ
проводяться за секційною системою та винесені за
загальний розклад.

Навчальні заняття зі студентами проводилися
за планами тих семестрів на яких вони навчалися та
були спрямовані на вирішення задач з фізичного ви-
ховання.

 Досліджувався вплив 80-хвилинного заняття
ФВ секцій плавання та аквааеробіки. Для оцінки інтен-
сивності занять ФВ використовувалася реєстрація
частоти серцевих скорочень (ЧСС) до заняття та в кінці
нього. Середні показники ЧСС у студентів секції пла-
вання склали до занять 86 уд./хв., після занять – 130
уд./хв. У студентів секції аквааеробіки відповідно – 85
уд./хв. та 117 уд./хв.

 Одним із найпоширеніших та доступних ме-
тодів дослідження функції уваги та розумової пра-
цездатності є коректурна проба Анфімова. Дослід-
жуваному дається коректурна  таблиця  і
пропонується завдання – швидко продивляючи стро-
ки літер по горизонталі викреслювати літери С і К
протягом 5 хвилин.

Опрацювання таблиці полягає у визначенні
продуктивності роботи в кожній 1-хвилинній серії та
в цілому за 5 хвилин. Для цього необхідно підрахува-
ти кількість опрацьованих знаків – Н, кількість зак-
реслених літер – М, кількість помилок – О. Помил-
кою вважається пропуск тих літер, які повинні бути
закреслені, а також неправильно закреслені.

По кожній серії окремо, а також всього за п’ять
серій вираховується:

- показник точності роботи – (А)
А= М : (М + О);

Таблиця 1 
Показники чистої працездатності студентів до та після занять ФВ 

До занять ФВ Після занять ФВ Секція 
x  σ m x  σ m 

 
P 

Плавання (n=61) 915,5 174,9 22,4 1064,0 203,8 26,1 <0,01 
Аквааеробіка (n=47) 928,3 176,5 25,8 1140,2 204,4 28,8 <0,01 

Графік продуктивності роботи за серіями
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Рис. 1 Графік продуктивності роботи за серіями
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- показник чистої працездатності – (Е)
Е= Н х А.

Результати чистої працездатності студентів до
та після занять ФВ представлені в таблиці 1.

Слід зазначити, що студенти і секції плавання, і
секції аквааеробіки достовірно покращили показни-
ки розумової працездатності після занять ФВ.

За допомогою графіку продуктивності робо-
ти за серіями (хвилинами), де по осі ординат відкла-
дається шкала показника чистої працездатності, а по
осі абсцис – серії (рис. 1), можна визначити продук-
тивність роботи на протязі 5 хвилин.

Аналізуючи показники чистої працездатності
та ступінь росту розумової працездатності (рис. 2),
відмітимо, що покращення результатів відбулося в
обох секціях: плавання – на 148 одиниць (16%), аква-
аеробіки – на 212 одиниць (23%).

Висновки.
Отримані результати свідчать про те, що за-

няття з фізичного виховання (секції плавання та аква-
аеробіки) інтенсивністю 130 уд./хв. та 117 уд./хв. відпо-
відно, значно впливають на розумову працездатність
та психоемоційну стійкість. Безпосереднім впливом
цих занять є підвищення розумової працездатності.

На відміну від попередніх досліджень [1], ми
констатуємо значний позитивний вплив занять ФВ
на розумову працездатність.

Наша подальша робота буде спрямована на
дослідження впливу фізичного навантаження на ро-
зумову працездатність студентів з урахуванням спе-
цифіки професійної діяльності та статі.

Рис. 2 Показники чистої працездатності та ступінь росту розумової  працездатності

Подальше вивчення цього питання актуальне
тим, що продумана система фізичного виховання має
бути надійним підґрунтям високого рівня розумової
працездатності та інтелектуального розвитку в про-
цесі щоденного навчання. У перспективі систематичні
заняття фізичними вправами мають позитивно по-
значитись на розумовій працездатності в рамках об-
раної трудової діяльності.
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ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОГО
ВИХОВАННЯ А.ДІСТЕРВЕГА

Рижанова А.О.
Харківська державна академія культури

Анотація. Досліджується внесок А.Дістервега в розвиток
теорії та практики соціального виховання, обґрунтування
його потенціалу в консолідації суспільства, прискоренні куль-
турної динаміки країни. Німецькі філософи та педагоги в
національному вихованні людини вбачали можливість кон-
солідації нації, виховання людства. Соціальність індивіда на-
роджується і вдосконалюється в національному соціумі. Любов
особистості до нації єднає її з національним цілим, з людсь-
ким родом. Через самобутній розвиток культури нації вдос-
коналюється загальнолюдська культура.
Ключові слова: соціальне виховання, національний вид соц-
іального  виховання, принцип  культуровідповідності,  А.
Дістервег.
Аннотация. Рижанова А.О. Теория и практика социального
воспитания А.Дистервега. Исследуется вклад А. Дистервега
в развитие теории и практики социального воспитания, обо-
снование его потенциала в консолидации общества, ускоре-
нии культурной динамики страны. Немецкие философы и
педагоги в национальном воспитании человека усматривали
возможность консолидации нации, воспитание человечества.
Социальность индивида рождается и совершенствуется в
национальном социуме. Любовь личности к нации соединя-
ет ее с национальным целым, с человеческим родом. Через
самобытное развитие культуры нации совершенствуется
общечеловеческая культура.
Ключевые слова: социальное воспитание, национальный вид
социального воспитания, принцип культуросообразности,
А. Дистервег.
Annotation. Rizhanova A.O. The theory and practice of social
education of A. Diesterweg. The article deals with the research
of A. Diesterweg’s contribution to the development of theory
and practice of social education, substantiation of its potential
in consolidation of the society, in acceleration of cultural
dynamics of the country. German philosophers and teachers
saw an opportunity of consolidation of the nation, education of
mankind in national education of the person. The sociality of
the individual bears and improved in national society. The love
of the person to the nation bridges her to the national whole,
with mankind. Through original development of crop of the
nation the universal crop is improved.
Key words: social education, national type of social education,
culture conformity principle, A. Diesterweg.

Вступ.
Однією з провідних вітчизняних проблем сучас-

ності, що гальмує розвиток країни, є тривала конф-
ронтація в суспільстві. Несиловий механізм її вирішен-
ня застосували наші європейські сусіди ще в XIX ст.
Німецькі філософи та педагоги обґрунтували новий
об’єкт соціального виховання – націю. Й.Гердер,
Й.Фіхте, А.Дістервег не лише визначили взаємоза-
лежність індивідуального та загальнонаціонального
виховання, співвіднесли їх ефективність з міцністю краї-
ни, але й проголосили проблему національного вихо-
вання найактуальнішою. Тому вони визначили його
цінності, мету, основні фактори, методи, запропону-
вали механізм спланованої реалізації і навіть віднов-
лення цілісності національної культури, зміцнення її
інтеграційних процесів через поширення соціальним
вихованням соціоцентричних цінностей.

Історики соціальної педагогіки І.Андрєєва,
Т.Василькова, Ю.Василькова, Л.Штефан та ін. дослід-

жуючи педагогічний спадок А.Дістервега розгляда-
ють в основному його доробок стосовно появи тер-
міна “соціальна педагогіка”, історики загальної педа-
гогіки вивчають творчість цього видатного
німецького педагога як провідного дидакта, а культу-
рологічний аспект соціального виховання, національ-
ний його вид досліджено недостатньо.

Робота виконана за планом НДР Харківської
державної академії культури.

Формулювання цілей роботи.
Тому метою цієї статті є аналіз внеску А.Ді-

стервега в розвиток теорії та практики соціального
виховання стосовно зазначеного аспекту й особливо
щодо його національної складової. Це, на наш по-
гляд, може бути в нагоді при вдосконаленні українсь-
кої системи соціального виховання. До речі, розви-
ток теорії соціального виховання Й.Гердером та
Й.Фіхте було розглянуто нами в десятому випуску
даного періодичного видання.

Результати досліджень.
Педагогічна творчість А.Дістервега (1790-1866)

відбувалася в той період, коли національний різно-
вид соціального виховання в Європі розглядався як
«розпалення» внутрішніх сутнісних сил певної нації
та спрямування їх на самовиховання всього народу
через регулювання і гармонізацію відповідно до за-
гальної суспільної користі всіх провідних виховних
сфер соціуму. При цьому застерігали від спокуси в
національному вихованні до жертви «благоденством
теперішнього покоління для благоденства майбутнь-
ого», тобто не можна суперечити наявному і загаль-
ному інтересу нації, слід здійснювати позитивний
виховний вплив на всі верстви населення та поколін-
ня країни. Найголовнішим засобом соціального ви-
ховання і найбільшою його загрозою було визнано
національну традицію, оскільки без неї неможлива
була б трансляція духовної культури, але водночас
традиція стає духовною отрутою для соціуму і люди-
ни, коли починає гальмувати прогрес людського ро-
зуму в практиці державного устрою та вихованні. За
цих часів уже були проголошені (К.Гельвецій) соц-
іальні чесноти, які мало прищеплювати соціальне
виховання різним суб’єктам нації: індивіду – взаємо-
допомога, державі – правосуддя, суспільству – спра-
ведливість. Ще Я.А.Коменським було розроблено
алгоритм зміни характеру соціального виховання
народу з державного на суспільний саме спільними
зусиллями – соціальним методом – на прикладі став-
лення до шкільного виховання: «справа ця воістину
дуже серйозна і, з одного боку, має стати предметом
загального бажання, а з іншого – її треба обговорити
в суспільстві і просувати вперед спільними зусилля-
ми, оскільки вона має на меті загальне благо всього
людського роду» [1,13]. Отже, по-перше, більшість
населення мають цікавити і хвилювати проблеми ви-
ховання, по-друге, ця зацікавленість підтримується
загальносуспільним обговоренням виховних про-
блем. Водночас під час обговорення розробляється
план дій щодо вдосконалення соціального виховання
та, нарешті, по-третє, на цій основі плани реалізують-
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ся загальними узгодженими діями членів суспільства.
Таким чином, проблеми виховання мають вирішува-
тися всім суспільством разом, а не тільки вчителями,
державою, правителями. Зважаючи на те, що «будь-
яка культура (зокрема субкультура виховання – А.Р.)
починається з приватної особи і звідси поширюється
далі», «лише при сприянні осіб з найширшими погля-
дами, які співчувають загальному благу і здатні зрозу-
міти ідею майбутнього кращого становища, можливе
поступове наближення людської природи до її мети»
[2,27]. Отже, ідеї соціального виховання можуть вису-
вати і реалізовувати лише кращі представники гро-
мадськості. Саме таким був Адольф Дістервег.

Відповідаючи потребі часу, він обґрунтував
педагогічний принцип культуровідповідності. У статті
«Про природовідповідність і культуровідповідність у
навчанні» (1832) А.Дістервег зазначає, що культурові-
дповідним має бути виховання як людини, так і наро-
ду: «Будь-який плодотворний вплив на окремого інди-
відуума і цілий народ має відповідати потребам часу
і враховувати рівень розвитку окремої людини і ту схо-
динку культури, на якій знаходиться народ» [3,229].
Крім того, педагогічні системи сучасності, щоб задо-
вольняти потреби майбутнього, мають зважати на
провідні тенденції культурного розвитку минулого та
сьогодення: «Все на землі розвивається за законом
безперервності. Тому ми маємо встановити зв’язок
будь-якої наступної сходинки розвитку з попередньою,
намагаючись вивести її з останньої. Інакше кажучи,
будь-який стан культури даного народу є основа, ба-
зис…, з якого розвивається наступний стан» [3,229];
спиратися на ці основи в педагогічній діяльності і діяти
культуровідповідно.

Хоча, за А.Дістервегом, «принцип культуров-
ідповідності – безсумнівний, істинний, правильний і
безперечний» [3,230], проте розглядався автором як
другорядний: «Якщо ми не будемо керуватися прин-
ципом природовідповідності, ми завдамо удару по
священним вимогам людства; якщо ми не зважати-
мемо на принцип культуровідповідності, ми перетво-
римося або на фантазерів, або на деспотів чи ти-
ранів». Це свідчить, на наш погляд, про не досить
глибокий рівень розробленості принципу (йдеться
лише про усвідомлення значення культури для педа-
гогіки) за того часу, а також про ставлення А.Дістер-
вега до культуровідповідності як просто до «присто-
сування», «адаптації» педагогіки до культури
(«Вихователь і вчитель також мають зважати на запи-
ти та вимоги їх середовища і часу», « на існуючі в
даному суспільстві звичаї, традиції, на все, що в ньо-
му визнається та заведено» [3,230]), а іноді навіть про
спрощене розуміння культури – не як штучної при-
роди людства, а як духовного багажу з його само-
пізнання, куди пізнання людини про природу не вхо-
дять. Наприклад, школи Базедова, які поширювали
природничі науки, розглядалися Дістервегом як пе-
ремога принципу природовідповідності (предмети
про природу) над принципом культуровідповідності,
оскільки традиційні школи ґрунтувалися на вивченні
античної культури [3,233-234]. Однак і в цій першій

публікації А.Дістервег осмислює, що культуровід-
повідність передбачає і подолання застарілих тра-
дицій, тих, які гальмують подальший розвиток куль-
тури: «З іншого боку, намагання філантропістів
можна також розглядати як захист принципу культу-
ровідповідності. У цьому разі їм слід лише довести,
що вони спрямовані на те, що вже стало потребою їх
часу» [3,234].

Вагоміше значення принципу культуровідпо-
відності простежується в статті «Три нотатки про пе-
дагогіку і спрямування вчителів» (1858), написаній
наприкінці життя. У ній А.Дістервег уже структурує
принцип культуровідповідності і розкриває зміст його
елементів. Так, з головної мети педагогіки – «людсь-
кого виховання» – він виводить три її основні завдан-
ня: «1) вона має зважати на індивідуума і формувати
його відповідно до його природних особливостей; 2)
робити це відповідно до своєрідності тієї нації, до якої
належить індивідуум; 3) виховувати людину згідно із
загальнолюдськими цілями» [4,235].Отже, автор по-
ширює принцип природовідповідності передусім на
методику культивування (зокрема навчання), яка
має зважати на природні можливості людини, допо-
магати пристосовуватися до навчання, щоб полег-
шити засвоєння культури, організувати так цей про-
цес, щоб він сприяв розвиткові загальнолюдських та
індивідуальних нахилів. А от два останні завдання сто-
суються радше мети та змісту виховання і передба-
чають їх узгодження з цінностями та тенденціями
розвитку національної і загальнолюдської культур.
Отже, культуровідновідність переважає у двох трети-
нах завдань науки про виховання і саме через їх підси-
лення має оновлюватися педагогіка. На них А.Дістер-
вег зупиняється детальніше – їх має розробляти
педагогіка майбутнього, оскільки сучасна зосереди-
лася переважно на першому завданні. Це дає підста-
ви дійти висновку, що з часом значення принципу
культуровідповідності, обґрунтованого Дістервегом
в XIX ст., зростатиме.

Крім того, А.Дістервег, на наш погляд, сфор-
мулював завдання культуровідповідного соціально-
го виховання третього тисячоліття: «У кожному
індивіді, у кожній нації необхідно виховати напрям
думок, що називається гуманністю; це – прагнення
благородних загальнолюдських цілей. Перша її схо-
динка – повага чужої особистості та її особливостей;
друга – сприяння її людським і національним цілям
на основі взаєморозуміння та злагоди; третя – об-
’єднання з нею і всіма націями земної кулі для досяг-
нення загального призначення людства, встановле-
ного богом» [4,237].

У змісті культуровідповідного національного
виховання А.Дістервег акцентує увагу на створенні
таких умов, які б пробудили в дитині, молодій гене-
рації певної нації самостійне усвідомлення «націо-
нального духу» разом із бажанням реалізувати його
в дійсності. Як роз’яснює автор, молодь має бути
просякнута думками, що саме національні цінності,
національна своєрідність і особливості є метою нації,
а держава – форма, засіб досягнення мети. «Форма
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має підпорядковуватися змісту, повинна відповідати
цьому змісту, тобто національному духу. Державний
організм повинен узгоджуватися з останнім та зу-
мовлюватися ним». Те саме стосується національ-
ної політики, «вона має підкорятися сутності та праг-
ненням національного духу, повинна довести його
до такої сили і ступеня, щоб ним переймався кожен
член нації» [4,236]. Домінування при негативному
суспільному устрої егоїзму окремих людей і станів,
які ставлять свої інтереси вище за національні, при-
зводить до руйнації національного духу, що унемож-
ливлює здійснення національного завдання. Оскіль-
ки намір не допустити ідей, досвіду, ворожих їх
політичному егоїзму, вигнання всіх тих, хто не є слух-
няними маріонетками їх волі, знищує творчість нації,
штовхає її на шлях до минулого. «Прагнення ж націо-
нального духу спрямовано до самостійності і вільно-
го розвитку» [4,236]. Отже, соціальне виховання в
національному аспекті через розвиток свідомості
населення, через сприяння активній участі кожного
члена нації має впливати на державу і національну
політику з тим, щоб остання забезпечувала розвиток
національної культури як умови розвитку кожного її
індивіда. Таким чином, долається індивідуальний
егоїзм заради національної спільності, забезпечують-
ся національна самостійність та свобода, тобто розквіт
національного духу. Тут уже йдеться про зміцнення
активного характеру соціального виховання через
забезпечення його культуровідповідності.

Особливо А.Дістервег застерігав німців і все
людство від національного егоїзму: «Національний
егоїзм повинен зникнути, індивідуальний має бути
знищено; нація не може побудувати своє щастя на
загибелі людства». Він пропонує поширити кантівсь-
кий соціальний закон на стосунки націй. «Благород-
на людяність у національному виявленні й індивіду-
альній (оригінальній) формі є як призначенням
людства, націй та індивідів, так і метою виховання».
Звідси визначає німецький педагог і третє завдання
педагогіки: «залучити людину, що наділена індивіду-
альними та національними особливостями, до всьо-
го людства і сприяти тому, щоб останнє досягло при-
значення, вказаного богом» [4,237]. Вузький
націоналізм та церковний фанатизм не можуть вва-
жатися вищими цілями освіти, додає А.Дістервег, що
є досить актуальним і в XXI ст. Таким чином, автор
педагогічного принципу культуровідповідності знач-
но розширив його розуміння впродовж життя. Якщо
спочатку виховний процес розглядався лише як куль-
турно зумовлений і мав радше пасивний щодо куль-
тури характер, то згодом А.Дістервег доводить його
зворотний вплив на культуру, як національну (націо-
нальний дух), так і загальнолюдську. Природно, що
таким чином і об’єктами виховання стають більші
соціальні суб’єкти – нація та людство, тобто йдеться
про соціальне виховання, узгоджене на трьох про-
відних рівнях культуровідповідності: індивідуальному,
національному, глобальному.

Водночас А.Дістервег, слідом за Д.Локком,
І.Кантом, усвідомив, що культура одного народу

може негативно впливати й на розвиток духовності
людини, на культурну динаміку іншого народу, тому
соціальне виховання має підготувати соціальних
суб’єктів до захисту від деструктивної дії на них соц-
іуму, отже, воно повинно регулювати соціальний
розвиток людини і людства, підсилюючи позитивні
впливи всіх сфер культури та нівелюючи негативні.

У XIX ст. намагання філософів, зокрема Й Фіхте,
зміцнити націю («ми ж новим вихованням бажаємо
об’єднати німців у єдине ціле, яке б у всіх його членах
жвавішало і керувалося одним і тим самим інтересом»
[5]), підтримує педагог А.Дістервег через обґрунту-
вання необхідності єдиної для представників усіх верств
населення національної системи освіти, оскільки без
суспільного виховання народ залишається постійною
загрозою соціальній стабільності країни.

Соціально-педагогічний підхід А.Дістервега до
народної школи віддзеркалює навіть назва брошури
(«Життєві питання цивілізації»,1836) та статті («Про
виховання нижчих класів людського суспільства»), де
ці погляди пруського педагога оприлюднюються. А.Д-
істервег наполягає на школі як соціальному засобі,
що забезпечує розвиток людини, особливо бідної, та
суспільства. У реалізації цих ідей він діяв як безпосе-
редньо, особисто беручи участь у роботі народних
шкіл, так і опосередковано через: 1) підготовку про-
гресивного вчителя в семінаріях Мерса (1820—1832)
та Берліна (1832-1847); 2) про збудження професій-
ної свідомості та суспільної відповідальності пе-
дагогів за допомогою журналів «Рейнські аркуші для
виховання і навчання, у яких особлива увага при-
діляється народній школі» (1827-1866), «Педагогічний
щорічник» (1851-1866); 3) об’єднання народних учи-
телів у професійні спілки для керування процесом
реформування народної школи, для підтримки відчут-
тя суспільної сили і єдності («Педагогічне товари-
ство»,1832 р., «Молодше вчительське берлінське то-
вариство»,1840 р. тощо), для їхнього соціального
захисту (в Панкові біля Берліна заснував на честь Пе-
сталоцці притулок для сиріт – дітей учителів); 4) дове-
дення до суспільної свідомості стану справ у на-
родному вихованні, захищаючи свої погляди навіть у
судовому розгляді (1831р. звинуватив Дюссельдор-
фський магістрат у необґрунтованому наклепі на
його школи); 5) законотворчу діяльність у прусько-
му парламенті (1858, 1866 рр. – обирається депута-
том від берлінського вчительства). Вся ця соціально-
виховна діяльність А.Дістервега з педагогізації
суспільства мала неабиякий ефект. Його соціально-
педагогічну роль узагальнив історик педагогіки:
«Якщо справедливий погляд, що у Франко-пруській
війні 1870-1871 рр. здобув перемогу народний учи-
тель, то честь цієї перемоги значною мірою лежить
саме на «вихователі вчителів» – на Дістервегові»
[6,263]. Однак слід зауважити, що свій внесок у розви-
ток міцності німецького суспільства він зробив не
«завдяки» пруському монарху, уряду, а всупереч їм.

На наш погляд, безпідставним є розгляд істо-
риками педагогіки (С.Золотарьовим [7,94-100], А.Мед-
ведковим [6,254-262], Л.Модзолевським [8,165-216]
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тощо) педагогічної діяльності А.Дістервега лише як
популяризації ідей І.Песталоцці. Саме обґрунтуван-
ня А.Дістервегом педагогічного принципу культу-
ровідповідності (як одного з найголовніших досягнень
загальної педагогіки XIX ст.) закладало підвалини
теорії і практики соціального виховання постіндуст-
ріального суспільства. Можливо, завдяки своїй перс-
пективності, цей внесок А.Дістервегаі не було належ-
ним чином оцінено в XIX на початку XX ст.

Сучасні історики педагогіки [9] справедливіші
до А.Дістервега і серед його науково-педагогічного
доробку, крім іншого, вони виокремлюють принцип
самодіяльності. Так, великий Песталоцці та інші пе-
дагоги основувалися на ньому у своїй діяльності, зга-
дували в публікаціях, адже саме А.Дістервег надав
йому загального освітньо-виховного характеру. На
нашу думку, цим принципом «учитель німецьких
учителів» започатковує нове за своєю суттю вихо-
вання, яке розуміється не як «тиск», «нав’язування»,
«вплив» навіть найкращого з культури попередніх
поколінь, а як створення умов новій генерації для
вільного самостійного вибору з культурного дороб-
ку людства. Недаремно серед цілей учительських праг-
нень він визначає: «Виховання і освіту юнацтва для
самостійного і вільного самовизначення на мораль-
но-релігійній основі, через самодіяльний розвиток
усіх його сил» [4,243]. Відтак виховання А.Дістервег
трактує як спонукання людини до діяльності. Ми не
поділяємо висновку С.Золотарьова, що, за Дістерве-
гом, «цілісна система виховання неможлива, і слід
говорити лише про деякі загальні основи» [7,95].
Німецький педагог, з нашої точки зору, просто кри-
тикує своїх сучасників за те, що вони намагаються
«виправляти людську природу», через невідповідну
її потребам систему, якою калічать дитину, порівнює
цю помилку зі спробою ввести таку державну фор-
му правління, котра вже більше не відповідає куль-
турному рівню нації [4,242], а, отже, нівечить народ.
А.Дістервег наполягає на тому, що істинний вихова-
тель не має бути прибічником будь-якої завершеної
системи, він повинен постійно створювати сприят-
ливі виховні умови для розвитку, з урахуванням по-
треб конкретної особистості; педагогічні системи,
професії, віросповідання, державні устрої оцінювати
з погляду їх сприяння вільному розвиткові молоді,
усуваючи все, що породжує антилюдський дух, ви-
користовуючи зокрема і такий «могутній з усіх ви-
ховних факторів», як «спільність інтересів молодого
покоління». Тому в характеристиці «істинного вихо-
вання (відповідно до культурного розвитку другої
половини XIX ст.)» ми знаходимо серед іншого і такі
слова: «Через те, що людині не можна нав’язати доб-
рих якостей ззовні, а вона має їх сама набути своїми
силами та стараннями, то виховання постійно спону-
кає до самодіяльності. Вільне самовизначення скла-
дає у формальному відношенні його головну мету»
[4,240]. Отже, А.Дістервег заперечує не виховні систе-
ми як такі, а авторитарні, заскорузлі у своїй сталості, у
яких відсутній творчий дух. Такий підхід до виховання
значно випереджав час. Дістервег вважав, що народ-

ний учитель не повинен обмежувати свою діяльність
стінами школи, а брати активну участь у житті общи-
ни. Його завдання – проведення широкої культурно-
освітньої роботи через бесіди та читання для селян,
створення місцевої бібліотеки, керування різними доз-
віллєвими формами роботи. Отже, справжнє вихован-
ня має бути спрямованим і на соціальне оточення,
особливо, за А.Дістервегом, на боротьбу із застаріли-
ми педагогічними системами. Фактично йдеться про
соціальне виховання і поза межами школи. Стверджен-
ня соціально-педагогічної сутності шкільної діяльності
простежується і в доріканні тим учителям, котрі під
тиском реакції відмовилися від своїх переконань: «Горе
легкодушним!… Залякайте людину, і вона засмутить-
ся, впаде в розпач, вічно вагатиметься, зрадить себе,
стане лицеміром та рабом. Чи можливо від таких лю-
дей очікувати вкорінення в народі щирості, прямоти,
рішучості?» [10,45].

Висновки.
Отже, у XIX ст. в Німеччині склалася ситуація,

подібна до сучасної в Україні. Руйнація традиційно-
го способу життя призводила до втрати сім’єю своїх
позицій у соціальному вихованні, що зумовило ви-
никнення тенденції до перенесення акценту на соц-
іальні заклади, зокрема школу. Такої думки дотриму-
вався і Дістервег. Проте незадоволення навчальними
установами попередньої епохи, їх відставання від по-
треб культурної динаміки індустріального суспільства
викликали заперечення соціокультурного значення
школи та відмову від неї в цілому (Д.Локк, Ж.-Ж.Рус-
со). Ці теоретичні суперечки щодо провідної ролі сім’ї
або школи в соціалізації нової генерації були прита-
манні індустріальній добі. Саме тому склалося хибне
уявлення, що ті, хто захищає школу, дотримуються
ідеї зміцнення соціального виховання, а ті, хто напо-
лягає на сімейному, надають перевагу індивідуаль-
ному. На наш погляд, це зумовило виникнення спро-
щеного уявлення про соціальне виховання як про
таке, що здійснюється лише школами, тобто соціаль-
ними закладами. Проте сутністю соціального вихо-
вання є соціальний зміст виховання, а саме: соціаль-
них цінностей (позитивного ставлення до різних
соціальних груп, зокрема нації), рис, необхідних не
лише для існування в соціумі, але й для самореалі-
зації в ньому, просоціальної поведінки, тобто спря-
моване на вдосконалення соціальності. При цьому
розвиток соціальності притаманний і особистості, і
такій великій соціальній групі, як нація. Саме цим
переймався А.Дістервег. Німецькі філософи та педа-
гоги в національному вихованні людини вбачали мож-
ливість не лише консолідації нації, але й виховання
людства, оскільки соціальність індивіда народжуєть-
ся і вдосконалюється в національному соціумі, лю-
бов особистості до нації єднає її не лише з національ-
ним цілим, але через останнє – з людським родом,
відтак, через самобутній розвиток культури нації вдос-
коналюється загальнолюдська культура. Тому вдос-
коналення національного виховання є водночас кро-
ком до розвитку виховання людства, як удосконалення
виховання індивідів є новим рівнем виховання нації.
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Подальшими напрямами дослідження цієї
проблеми може бути порівняльний аналіз пропозицій
А.Дістервега щодо використання можливостей соц-
іального виховання в консолідації національного сус-
пільства та відповідних зусиль нашої країни в законо-
давчих актах стосовно виховання.
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ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ В
ПАРАЛІМПІЙСЬКОМУ СПОРТІ

Розторгуй М.С., Передерій А.В., Бріскін Ю.А.
Львівський державний університет

 фізичної культури

Анотація. Метою роботи є визначення основних принципів,
що регламентують паралімпійську класифікацію, яка покли-
кана забезпечити спортсменам рівні можливості у досягненні
спортивного результату. Класифікаційні системи в деяких
видах спорту потребують суттєвого вдосконалення. Для стан-
дартизації класифікаційних підходів в різних видах спорту
було визначено основні принципи, які регламентують про-
цедуру класифікації.
Ключові слова: паралімпійський спорт, класифікація, принципи.
Аннотация. Розторгуй М.С., Передерий А.В., Брискин Ю.А.
Принципы классификации в паралимпийском спорте. Целью
работы является определение основных принципов, регла-
ментирующих паралимпийскую классификацию, целью ко-
торой является обеспечение равных возможностей спорт-
сменам в  достижении спортивного результата.
Классификационные системы в некоторых видах спорта нуж-
даются в существенном совершенствовании. Для стандарти-
зации классификационных подходов в разных видах спорта
были определены основные принципы, которые регламенти-
руют процедуру классификации.
Ключевые слова: паралимпийський спорт, классификация,
принципы.
Annotation. Roztorgui M.S., Perederiy A.V., Briskin Y. A.
Principles of classification in paralympic sport. The aim of the
work is the determination of basic principles which regulate
paralympic classification, what called to provide sportsmen equal

possibilities in achievement of sporting result. The classification
systems in some events need perfection. Were determined basic
principles which regulate procedure of classification for
standardization of classification approaches in the different events.
Keywords: paralympics sport, classification, principles.

Вступ.
Паралімпійський спорт, що почав формувати-

ся в другій половині ХХ століття, розглядався його
фундаторами як один з найкращих засобів реабілітації.
Закономірним результатом розвитку паралімпійсько-
го спорту, як складової соціального явища „спорт”, є
зсув пріоритетів від реабілітаційних до суто спортив-
них. Сьогодні він набув ознак спорту вищих досягнень
і є важливою частиною олімпійського руху. Основ-
ним завданням сучасного паралімпійського спорту є
досягнення високого спортивного результату.  Відо-
мо, що в паралімпійському спорті результат залежить
не тільки від здібностей спортсмена, професіоналізму
тренера, матеріально-технічного забезпечення тощо,
а й значною мірою, від збережених рухових можливо-
стей інваліда [2]. Визначення рухових можливостей
спортсменів здійснюється в процесі класифікації –
процедури, метою якої є формування рівноцінних
стартових груп спортсменів для проведення змагань
[5]. У своєму розвитку паралімпійська класифікація
пройшла дві стадії: стадію нозологічної (загальної) кла-
сифікації і стадію функціональної класифікації. Загаль-
на класифікація включає розподіл за нозологіями:
спортсмени з вадами зору, спортсмени з церебраль-
ним паралічем, з ампутаціями, з пошкодженнями
спинного мозку і з іншими пошкодженнями опорно-
рухового апарату. Функціональна класифікація визна-
чає ступінь збережених рухових можливостей спорт-
смена. Функціональна класифікація є специфічною для
кожного виду спорту і клас спортсмена повинен зміню-
ватися в залежності від функціональних змін, які відбу-
лися в організмі під впливом фізичного навантаження
[4]. Класифікація покликана забезпечити спортсменам
рівні можливості у досягненні спортивного результа-
ту. Вид спорту ставить свої вимоги до функціональних
та рухових можливостей спортсмена-інваліда і до про-
цедури класифікації.

Аналіз класифікаційних систем в деяких видах
спорту, свідчить про порушення основного принци-
пу параліпійської класифікації – забезпечення спорт-
сменам рівних можливостей у досягненні спортивно-
го результату. Зокрема, при порівняльному аналізі
результатів змагальної діяльності спортсменів-інвалідів
в пауерліфтингу, було виявлено наявність суттєвих
відмінностей у спортсменів однієї стартової групи. [5]

Виходячи з цього, вважається доцільним уза-
гальнити наявні в науково-методичній літературі відо-
мості стосовно паралімпійської класифікації і, на цій
основі визначити основні принципи, яким повинна
відповідати класифікація в паралімпійському спорті,
що, в свою чергу, дасть можливість стандартизувати
класифікаційні підходи в різних видах спорту та для
спортсменів різних нозологічних груп.

Робота виконана за планом НДР Львівського
державного університету фізичної культури.
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Формулювання цілей роботи.
Метою даного дослідження є визначення ос-

новних принципів, що регламентують паралімпійську
класифікацію.

Робота побудована на використанні методів
дослідження теоретичного рівня, зокрема, теоретич-
ного аналізу і узагальнення даних науково-методич-
ної літератури та всесвітньої інформаційної мережі
Інтернет, документальних матеріалів та методів мате-
матичної статистики.

Результати дослідження.
Сучасне уявлення щодо процесу класифікації

в паралімпійському спорті полягає у виділенні двох
самостійних видів: загальної і функціональної класиф-
ікації [1]. Разом з тим, більшість функціональних кла-
сифікацій в сучасних видах спорту включають елемен-
ти медичної класифікації і навпаки. Наприклад,
Міжнародна класифікація спортсменів з церебраль-
ним паралічем побудована на підставі медичної кла-
сифікації рухових порушень і передбачає аналіз збе-
режених рухових можливостей [1]. На нашу думку,
такий розподіл є формальним і недоречним. Обидва
етапи класифікації є частинами одного процесу – кла-
сифікації з виду спорту. Результати кожного з етапів
класифікації доповнюють один одного. Крім того, до-
цільне співставлення результатів двох етапів класифі-
кації і визначення на цій основі рівня об’єктивності
проходження спортсменом даної процедури. Кожна
класифікація з виду спорту повинна включати стадію
проходження специфічних тестів. Вибір специфічних
тестів безпосередньо залежить від особливостей виду
спорту і включає виконання певних елементів струк-
тури змагальної діяльності. В деяких видах спорту ста-
дія функціональної класифікації і специфічних тестів
тісно переплітаються і складають одне ціле. Так на-
приклад, у баскетболі на візках класифікаційна систе-
ма базується на специфічних тестах, які визначають
функціональні можливості спортсменів. У велоспорті
в структуру функціональної класифікації входять виз-
начення м’язової сили в обох ногах і визначення рухо-
мості в колінних суглобах, а специфічним тестом для
даного виду спорту є педалювання.

В нормативних документах Міжнародного
паралімпійського комітету зазначені принципи фун-
кціональних класифікацій, які є частиною технічних
правил змагань:
1. Розподіл на функціональні класи та класифікаційні
норми є спортивними правилами. Прийняті
спортивною Асамблеєю поправки до класифікац-
ійних норм застосовуються як технічні правила.

2. Розподіл на функціональні класи у кожному виді
спорту визначається класифікаційною системою,
що базується на функціональних спроможностях
атлетів до виконання основних завдань у спортивній
діяльності. Функціональні спроможності спорт-
сменів враховуються незалежно від рівня їх умінь
або тренованості.

3.Номер класу у видах спорту визначається відповід-
но до специфічних вимог та можливих функціо-
нальних спроможностей атлетів.

4.Номер класу спортсменів підлягає постійному пе-
регляду, з огляду на можливі функціональні зміни.

5.Класифікаційні норми є правилами для технічного
персоналу, залученому до акредитації та визначен-
ня функціональних спроможностей спортсменів.

6.Класифікаційні норми повинні відповідати кодексу
етики Міжнародного Паралімпійського Комітету [1].

Аналіз  науково-методичної  літератури
свідчить про наявність різних підходів до визначення
принципів, що регламентують процес класифікації.
Так, наприклад, Євсєєв С.П. виділяє наступні прин-
ципи класифікації:
· Принцип забезпечення спортсменам рівних мож-
ливостей у досягненні спортивного результату,
який передбачає максимально можливе зрівняння
шансів спортсменів на перемогу в межах старто-
вої групи, тобто формування стартової групи по-
винно ґрунтуватися на рівних функціональних
можливостях.

· Принцип максимального залучення. Класифікація
повинна охоплювати максимальну кількість спорт-
сменів з різними видами патології і ступенями її
важкості [6].

Класифікаційна система безпосередньо зале-
жить від особливостей виду спорту, але для раціона-
лізації і об’єктивізації необхідно визначити основні
принципи, на яких повинні ґрунтуватися процедура
класифікації з виду спорту:
· Принцип порівняння. Процедура класифікації по-
винна завжди мати порівняльний характер, що пе-
редбачає порівняння результатів, отриманих під час
класифікації з результатами здорової людини. Оці-
нювання результатів спортсмена відбувається на
основі цього порівняння. Крім того, процедура кла-
сифікації має забезпечити можливість порівняння
результатів одного спортсмена в різних спробах та
порівняння результатів різних спортсменів між со-
бою. Класифікаційні випробування повинні носи-
ти характер повторювальності.

· Принцип доступності. Цей принцип передбачає ви-
користання таких методів і засобів оцінювання фун-
кціональних можливостей, які забезпечують опти-
мальну доступність техніки класифікаційних
випробувань для всіх спортсменів. Крім того, прин-
цип доступності передбачає максимальну дос-
тупність, зручність та доцільну простоту класифі-
каційних випробувань персоналу.

· Принцип інформативності. При виборі засобів і ме-
тодів класифікації слід орієнтуватися на інформа-
тивність і простоту. Проведення класифікації не по-
винно вимагати масивної, складної апаратури і
великих часових затрат.

· Принцип специфічності – відповідність класифі-
каційних випробувань факторам результативності
змагальної діяльності в тому чи іншому виді спорту.

· Принцип об’єктивності. Засоби і методи класифі-
кації повинні об’єктивно відображати функціональні
можливості спортсменів незалежно від рівня трено-
ваності. Цей принцип також включає об’єктивне став-
лення класифікаторів і спортсменів до процедури.
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Висновки.
При аналіз класифікаційних систем в пара-

лімпійському спорті було встановлено, що функціо-
нальна і медична класифікація є етапами розвитку
класифікаційної системи паралімпійському спорті.
Сучасні класифікаційні системи в різних видах спорту
включають елементи як медичної, так і функціональ-
ної класифікації. Тому, чіткий розподіл на два види
класифікації є формальним. В результаті досліджен-
ня були визначені основні принципи класифікації:
принцип порівняння, принцип доступності, принцип
специфічності, принцип об’єктивності, принцип мак-
симального залучення і принцип забезпечення спорт-
сменам рівних можливостей у досягненні спортив-
ного результату.

Перспективи подальших досліджень пов’я-
зані з розробкою та обґрунтуванням критеріїв класи-
фікації в паралімпійському пауеліфтингу.
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ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ДО
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩОМУ

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Рудов Б.А.

Академії внутрішніх військ МВС України

Анотація. У статті подано результати узагальнення питань
теорії і окремих практичних аспектів інноваційної педагогіч-
ної діяльності у вищому навчальному закладі. Зазначено, що
інноваційна педагогічна діяльність передбачає структурні
компоненти: ініціювання зміни цілей освіти відповідно до за-
сад Болонського процесу, інтегрування змісту навчально-ви-
ховного процесу, персоналізацію методичного забезпечення.
Ключові слова: інновація, педагогічна діяльність, Болонсь-
кий процес.
Аннотация. Рудов Б.А. Подготовка преподавателей к иннова-
ционной деятельности в высшем учебном заведении. В статье
представлено результаты обобщения вопросов теории и не-
которых практических аспектов инновационной педагогичес-
кой деятельности в высшем учебном заведении. Указано, что
инновационная педагогическая деятельность включает струк-
турные компоненты: инициирование изменения целей обра-
зования в соответствии с требованиями Болонского процес-
са, интегрирования содержания учебно-воспитательного

процесса, персонализацию методического обеспечения.
Ключевые слова: инновация, педагогическая деятельность,
Болонский процесс.
Annotation. Rudov B.A. Preparation of teachers to innovational
activity in a higher educational institution. The generalizations
upon the problems of theory and practice of innovative
educational work in institute of higher education are drawn in
the article. It’s noted that innovative pedagogic actions has
structural parts: initiating the changes in educational targets
according to principles of Bologna tria l, the integration of
educational process, personalization of methodical providing.
Key words: innovation, educational work, Bologna trial.

Вступ.
Загальні процеси реформування вищої освіти

України у контексті завдань Болонського процесу ак-
туалізують звернення до питань інноваційних процесів
в галузі освіти, що виникали в різні історичні періоди і
визначають її розвиток сьогодні. Найбільш широкого
масштабу вони досягли в кінці XIX – початку XX ст. в
Росії, Німеччині, Франції і США, і відрізнялися яскра-
во вираженою творчою спрямованістю і нестандарт-
ністю підходів до навчання і виховання.

Цей досвід висвітлений в роботах С.Т.Шацько-
го, О.І.Пискунова, З.І. Равкіна і ін. Педагогічні ідеї того
часу були сприйняті і розвинені в школах Росії та Ук-
раїни 1920-30-тих років (школах-комунах Наркомпро-
су, школах-лабораторіях та ін.). Вже тоді виникла про-
блема  управління такого типу навчальними
закладами. Але вона не була вирішена через нарос-
таючий консерватизм в управлінській діяльності.
Новий етап створення інноваційних шкіл пов’язаний
з політикою демократизації українського суспільства
і, отже, вищої, зокрема, військової школи як його скла-
дової частини. Реформування військової освіти в 1990-
тих роках спонукало до ініціативи професорсько-вик-
ладацький склад, пробудило інтерес до педагогічного
доробку педагогів-новаторів. Оскільки педагогічні
інновації виконують безліч функцій в розвитку освіт-
ньої системи і стають масовим явищем, управління
творчими пошуками професорсько-викладацького
складу так само набуває характеру системного про-
цесу [3]. Для створення цілісної системи підготовки
викладача до інноваційної діяльності необхідно вия-
вити загальні механізми цієї підготовки, що й визна-
чено метою даного дослідження.

Зазначимо, що вказана проблема э складовою
частиною комплексної програми науково-дослідної
роботи кафедр загальної педагогіки “Підвищення
ефективності навчально-виховного процесу в се-
редніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладах”
(РК №1-200199004104) та кафедри історії педагогіки
та порівняльної педагогіки “Підготовка викладацьких
кадрів для середньої та вищої школи у науково-педа-
гогічній спадщині вітчизняних і світових педагогів,
діячів освіти і культури ХІХ-ХХ ст.” (РК№1-
200199004104) Харківського національного педагогі-
чного університету імені Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Розглядаючи поставлене завдання в двох підси-

стемах безперервної педагогічної освіти: вузівської і
післявузівської та виділяючи її особливості, слід
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відмітити, що на вузівському етапі мета полягає у
визначенні можливостей використання інноваційно-
го механізму під час вивчення різних навчальних
предметів, в аналізі роботи в різних частинах навчаль-
ної програми вузу військового професійного спря-
мування. Інакше кажучи, розгляд цільової, змістов-
ної ,  методичної  (управлінської  і
мотиваційно-стимулюючої) сторін інноваційного
навчання дозволить показати в єдності еволюційний
момент, закладений в ньому. Виявлення ж умов інно-
ваційного навчання дозволяє розкрити механізм і
розробити технологію процесів, що забезпечили ви-
соку ефективність результатів навчальної діяльності.

Результати досліджень.
Дуже важливо, що інноваційне навчання за-

безпечується не застосуванням окремих способів
навчання, а було пов’язане з переглядом сутнісних
характеристик процесу придбання знань, розробкою
нового стилю навчального спілкування. Цей пере-
гляд передбачає рішення системи мети і завдань:
аналіз змістовної сторони навчального процесу і роз-
робку технології подачі навчального матеріалу, вив-
чення технології його обробки, вибір і застосування
методів, прийомів, засобів і форм навчання. З’ясова-
но, що вивчення характеру, особливостей побуту і
потреб широкого загалу населення є необхідною
умовою обґрунтування принципів інноваційного
навчально-виховного процесу.

Серед принципів інноваційної педагогічної
діяльності науковці традиційно визначають такі. Гу-
манізація навчально-виховного процесу у вищій
військовій школі. Цей принцип передбачає пріоритет
завдань самореалізації особистості кожного курсан-
та, слухача, магістра-виховника, створення умов для
вияву обдарованості і талантів, формування гуман-
ної особистості, щирої, людяної, доброзичливої. По-
казово, що загальносвітова те5нденція гуманізації
військово-педагогічної галузі здійснюється через гу-
манітаризацію змісту професійної підготовки (акцен-
тування уваги на опанування рідною та іноземними
мовами, засвоєння системи культурних цінностей
свого та інших народів світу, формування стійких ос-
мислених літературних уподобань і смаків тощо).
Науковий, світський характер навчання, що вияв-
ляється практично у прагненні викладача показати
загальну логіку науки, що є ґрунтом навчальної дис-
ципліни, продемонструвати приклад володіння ме-
тодологією досліджень в межах проблематики на-
вчальної програми, стимулювати майбутніх фахівців
до конструктивної професійно спрямованої науко-
во-дослідної роботи. Єдність національного і загаль-
нолюдського компонентів культури — формування
національної свідомості, любові до рідної землі і сво-
го народу; володіння українською мовою, викорис-
тання усіх її багатств і засобів у мовній практиці, при-
щеплення шанобливого ставлення до надбань
культури, історичної спадщини, традицій і звичаїв
народів, що населяють Україну, оволодіння надбан-
ням і критичне осмислення світової культури. Демок-
ратизація виховання – розвиток різноманітних форм

співробітництва, встановлення довіри між виклада-
чем і курсантом, організація педагогічного спілку-
вання на основі взаємоповаги, розуміння запитів,
потреб та інтересів кожної особистості. Пріоритет
інтелектуальної і моральної спрямованості змісту
навчання і виховання у вищій школі військового про-
фесійного спрямування. Поєднання активності, са-
модіяльності і творчої ініціативи тих, хто навчається,
з вимогливим керівництвом викладача. Урахування у
навчально-виховному процесі індивідуальних, віко-
вих особливостей курсантів, слухачів [1].

Інноваційне навчання – це такий динамічний
педагогічний процес, який забезпечує включення
емоційних сфер психіки того, хто навчається, актив-
не функціонування його інтелектуальних і вольових
потенцій, сприяє формуванню стійкого інтересу до
навчального предмета, слугує ціннісним стимулом
для самоосвіти, сприяє формуванню активної, твор-
чої, гармонійно розвиненої особистості.

Аналітичне вивчення результатів чисельних
досліджень свідчить, що інноваційні процеси – важ-
ливий шлях подолання формалізму в навчанні, що
об’єктивно притаманний мережі вищих професійних
шкіл України. Відмітною особливістю навчально-
пізнавальної діяльності в інноваційному навчанні є
підхід до організації оволодіння знаннями, створення
умов включення тих, хто навчається, не просто в
діяльність, а в діяльність творчу (пошукову, самодіяль-
ну, ініціативну, самостійну тощо), зумовлену:

видом навчально-пізнавальної діяльності (спо-
стереження і практична дія переважають над слухан-
ням академічних теоретичних знань або супроводять
його); логікою пізнавального процесу (індукція пе-
реважає над дедукцією);

психологією пізнавального процесу (аналіз
через синтез, асоціативний і евристичний механізми
сприйняття інформації, зв’язок інтуїтивного і логіч-
ного способів мислительної діяльності тощо); дже-
релом знання (опора на образ, наочність). 

Професійна педагогічна інноваційна діяльність
має свою специфіку, яка полягає, головним чином, у
наступному: сукупності певних фізичних та інтелек-
туальних сил і здібностей педагога, завдяки яким він
успішно здійснює доцільну ініціативну діяльність
щодо виховання і навчання курсанта. Серед таких
здібностей найважливішими є організаторські
здібності, здатність до лідерства; своєрідності об’єкта
педагогічної праці, який одночасно є суб’єктом цієї
діяльності. Активність курсантів як суб’єктів педаго-
гічної праці багато в чому визначається рівнем їх за-
гальнонаукових знань та організаторських вмінь; своє-
рідності засобів інноваційної педагогічної діяльності
викладача, значна частина яких мають сутність мо-
рально-духовних сентенцій; специфіці взаємозв’яз-
ку між трьома підсистемами (сукупність інтелекту-
альних і фізичних сил педагога, сукупність певних
даних об’єкта праці і сукупність засобів та структури
діяльності).

Викладач вищого навчального закладу військо-
вого спрямування виконує такі функції: організаторсь-
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ку (керівник, координатор в системі професійних і за-
гальних знань, умінь, навичок); інформаційну (носій
найновішої інформації); трансформаційну (перетворен-
ня суспільно значущого змісту знань в акт індивідуаль-
ного пізнання); орієнтовно-регулятивну (структура
знань педагога визначає структуру знань курсанта);
мобілізуючу (переведення об’єкту виховання у суб’єкт,
самовиховання, самореалізації, самоствердження) [1].

Конкретний зміст праці, права та обов’язки про-
фесора, доцента, викладача вищого навчального зак-
ладу визначається статутними документами відповід-
ного навчального закладу військового спрямування.

Інноваційна педагогічна діяльність спрямова-
на на організацію процесу навчання у вищій школі у
відповідності з вимогами суспільства. Для навчально-
го процесу у вищій школі характерним є органічне
поєднання навчального і науково-дослідного аспектів,
підвищення активності і самостійної роботи курсантів.
У педагогічній діяльності поєднується теоретична
складова, пов’язана з розкриттям нових закономірно-
стей, сутності науки, а також практична, спрямована
на перетворення конкретних ситуацій, на розв’язання
системи педагогічних задач. Викладач визначає мету
та задачі навчання з конкретного предмету у взаємоз-
в’язку з іншими навчальними дисциплінами; конкре-
тизує зміст навчання, обирає доцільні сучасні форми
і методи, що сприяють активізації навчально-пізнаваль-
ної діяльності курсантів, форми і засоби контролю;
формує творчі колективи навчальних груп; здійснює
виховання кожного курсанта і стимулює потребу в
самовихованні. Основними видами цієї діяльності є
читання лекцій, проведення лабораторних, практич-
них, семінарських, розрахунково-графічних робіт, кон-
сультацій, заліків, екзаменів, рецензування і прийом
захисту курсових робіт і проектів, керівництво практи-
кою та навчально-дослідною роботою, керівництво
магістерськими роботами та ін.

Серед компонентів інноваційної педагогічної
діяльності в контексті вимог Болонського процесу
особливо значущою є навчально-методична
діяльність щодо підготовки навчального процесу,
методичного забезпечення та удосконалення його [2,
4]. У вищому навчальному закладі військового спря-
мування передбачається понад тридцять конкретних
видів навчально-методичної діяльності. В їх числі:
підготовка до лекційних, практичних, семінарських
занять, практичних і групових занять; розробка, пе-
реробка і підготовка до видання конспектів лекцій,
збірників вправ і задач, лабораторних практикумів та
інших навчально-методичних матеріалів, методичних
матеріалів з курсових і магістерських робіт; поточна
робота стосовно підвищення педагогічної кваліфікації
(читання методичної і навчальної, науково-методич-
ної літератури); вивчення передового досвіду з пред-
ставленням звітності і рецензування конспектів лекцій,
збірників задач і лабораторних практикумів; складан-
ня методичних розробок, завдань, екзаменаційних
опитувальників, діагностичних тестів, тематики кур-
сових робіт; розробка графіків самостійної роботи
курсантів; взаємовідвідування занять тощо.

Психологічна структура інноваційної педаго-
гічної діяльності – це взаємозв’язок, система і по-
слідовність дій педагога, спрямованих на досягнення
поставлених цілей через оригінальне розв’язання пе-
дагогічних задач. Н.В.Кузьміна виділяє конструктив-
ний, організаторський, комунікативний і гностичний
функціональні компоненти такої структури [5].

Гностичний компонент є своєрідним стриж-
нем усіх вищеназваних компонентів. Він включає в
себе вивчення: змісту і способів впливу на курсантів;
вікових та індивідуальних особливостей курсантів;
особливостей навчально-виховного процесу і резуль-
татів власної педагогічної діяльності, її позитивних
результатів і недоліків.

Конструктивний компонент включає: добір і
компонування змісту інформації, яка стає надбанням
слухачів; 2) проектування навчально-пізнавальної
діяльності курсантів, в якій необхідна інформація може
бути засвоєна самостійно; проектування власної май-
бутньої діяльності і поведінки. Варто звернути увагу
на те, що молоді викладачі відчувають труднощі у кон-
струюванні матеріалу, у виділенні головного, та в роз-
поділі його за часом. Доценти звертають увагу на кон-
струювання контактів з аудиторією. Під час викладання
вони легко знаходять співвідношення між теоретичним
і фактичним матеріалом. Педагоги-майстри відчува-
ють аудиторію і творчо перебудовують інформацію.

Організаційний компонент вміщує складники:
способи подачі інформації в процесі її повідомлення
курсантам; виборі різних видів навчально-пізнаваль-
ної діяльності курсантів таким чином, щоб результа-
ти відповідали цілям системи; організацію власної
діяльності і поведінки в процесі безпосередньої взає-
модії з курсантами.

Комунікативний компонент вміщує: встанов-
лення педагогічно доцільних стосунків з тими, на кого
спрямований вплив (на основі визнання моральної,
інтелектуальної і політичної зверхності в ролі керів-
ника і організатора – „взаємини по горизонталі”);
встановлення правильних взаємин з тими, хто висту-
пає в ролі керівників даної системи (дисципліно-
ваність, принциповість, творчість – „взаємини по вер-
тикалі”) і партнерів по діяльності; співвіднесення своєї
діяльності з державним завданням, що ставляться до
керівника як громадянина держави.

Психологічна структура компонентів діяль-
ності викладача є динамічною і поступово змінюєть-
ся з оволодінням майстерністю. Майстри продуму-
ють стратегію завоювання аудиторії, особливо
піклуються про перші лекції, бо потім дуже важко
щось змінити у стосунках зі слухацькою аудиторією,
чого не роблять молоді викладачі.

Ґрунтом інноваційної педагогічної діяльності
є професіоналізм. Важливими особливостями про-
фесіоналізму знань є: комплексність, тобто здатність
викладача синтезувати інформацію з різних галузей
науки у процесі викладання певного закону, тенденції,
явища, поняття; особистісне забарвлення, тобто знан-
ня, „пропущені” через власну соціокультурну пози-
цію, систему світоглядних переконань; формування
знань одночасно на різних рівнях (теоретичному,
методичному, технологічному).
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Висновки.
Узагальнюючи вище викладене, можна ствер-

джувати: інноваційне навчання може і повинно зро-
бити свій внесок в організацію процесу навчання, у
вдосконалення професійної підготовки військових.
Такий тип освітнього процесу пов’язаний з творчим
пошуком на підставі досвіду, що є і його відповідним
збагаченням. Виникає проблема готовності виклада-
ча до використання нововведень в навчальному про-
цесі не тільки в значенні здатності усвідомити нове
дидактичне завдання, проаналізувати можливості
нових видів навчально-пізнавальної діяльності, але,
передусім, у формуванні потреби відповідного осо-
бистісного досвіду, широти розуміння проблеми інно-
ваційної педагогічної діяльності і осмислення влас-
ної  готовності взяти участь в цьому процесі,
вдосконалення педагогічного професіоналізму.

Для оптимального функціонування сучасної
вищої освітньої системи необхідний інноваційний
підхід до тих, хто навчається, не тільки у вищій
військовій школі, але і в ланці підготовки викладачів
для цієї школи. Тому до числа першочергових зав-
дань модернізації вищої педагогічної освіти відно-
ситься створення умов для інноваційного навчання
педагога, який здатний до лідерства, але може вихо-
дити поза межі домінуючої позиції; буде виконувати
функції режисера, але не розпорядника; гратиме роль
не тільки організатора, але і співучасника такого на-
вчального процесу, який будується як діалог тих, хто
навчається, з пізнавальною реальністю, з іншими
людьми, координатора самодіяльного пізнавального
процесу кожного студента, слухача, курсанта, осо-
бистістю, що власним ставленням до викладання і
виконання службових обов’язків сприяє збагаченню
особистісного досвіду кожного підлеглого.

Проведене дослідженням не вичерпує усіх ас-
пектів даної педагогічної проблеми. Подальшої нау-
кової розробки потребують питання компаративно-
го аналізу процедури формування умов  для
інноваційної педагогічної діяльності у вищому на-
вчальному закладі, специфіки прояву інноваційної
діяльності педагогів у військовому вузі.
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ЗНАЧИМІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У
ФОРМУВАННІ ВМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОБОТИ З
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Степанко А.В.
Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка

Анотація. У статті подано результати анкетування профе-
сорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів
України, вчителів початкових класів та фізичної культури,
студентів факультету підготовки вчителів початкових класів
з проблеми значимості навчальних дисциплін, які повинні
сприяти формуванню вмінь у підготовці майбутніх учителів
початкових класів до роботи з фізичного виховання молод-
ших школярів.
Ключові слова: вчитель, фізична культура, молодші школярі,
уміння, дисципліни.
Аннотация. Степанко А.В. Значимость учебных дисциплин
в формировании умений будущих учителей начальных клас-
сов к работе по физическому воспитанию. В статье поданы
результаты анкетирования профессорско-преподавательского
состава высших учебных заведений Украины, учителей на-
чальных классов и физической культуры, студентов факуль-
тета подготовки учителей начальных классов с проблемы
значимости учебных дисциплин, которые должны способ-
ствовать формированию умений в подготовке будущих учи-
телей начальных классов к работе по физическому воспита-
нию младших школьников.
Ключевые слова: учитель, физическая культура, младшие
школьники, умения, дисциплины.
Annotation. Stepanko A.V. The value of the studying disciplines
in forming of the abilities of future teachers оf the primary
school. In this article there are results of questionnaire professors
and tutors of higher educational establishments of Ukraine,
teachers of primary school and physical education, students of
faculty of preparation the teachers of primary school in the
problem of meaningfulness of education disciplines which should
be instrumental in the forming of abilities of physical training
of the pupils of the primary school for future teachers of primary
school.
Key words: teacher, physical culture, junior schoolchildren,
abilities, disciplines.

Вступ.
Професійна підготовка вчителя була і зали-

шається основною проблемою в системі педагогіч-
ної освіти. Особливого значення означена проблема
набула після входження України в Європейський
освітній простір, що ставить перед вищими навчаль-
ними закладами вимоги до якісно нових засад підго-
товки педагогічних кадрів. Не є виключенням і підго-
товка вчителя початкових класів до  роботи з фізичного
виховання школярів [2].

Початкова школа є важливим етапом у форму-
ванні особистості школяра, тому на вчителя молодшої
школи покладаються завдання дати дітям необхідні знан-
ня, уміння та навички, зміцнити здоров’я, сформувати
звичку правильної поведінки, виховати у них почуття
відповідальності за власний фізичний стан [4, 5].

Аналіз доступної нам літератури виявив, що
проблема підвищення якості професійної підготовки
майбутніх учителів до педагогічної діяльності зага-
лом та її окремі аспекти, висвітлювались в працях
вітчизняних та зарубіжних науковців та практиків, а
саме: А.Алексюка, О.Біди, Я.Болюбаша, О.Вишневсь-

http://www.tspu.edu.ua/html/
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кого, Н.Волкова, С.Гончаренка, І.Зязюна, О.Куца,
А.Линенка, А.Нісімчука, А.Огнистого, О.П’єхоти,
С.Сисоєвої, А.Степанюк, М.Третьякова, М.Фіцули,
А.Цьося, Б.Шияна та інших вчених.

Професійну підготовку вчителів до роботи з
фізичного виховання підростаючого покоління, досл-
іджували науковці В.Григоренко, М.Данилко, М.Крич-
фалуший, Г.Ложкін, В.Наумчук, К.Огниста, Т.Овчарен-
ко, А.Цьось, Б.Шиян, Ю.Шкребтій, В.Яловик.

Незважаючи на такий широкий діапазон нау-
кових та методичних досліджень недослідженою за-
лишається проблема підготовки майбутніх учителів
початкових класів до роботи з фізичного виховання
учнів молодшого шкільного віку. Такий стан речей
спонукав нас до більш глибшого вивчення означеної
проблеми.

Робота виконана за планом НДР Тернопільсь-
кого національного педагогічного університету імені
В. Гнатюка.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – визначити рівень значимості

навчальних дисциплін у формуванні вмінь майбутніх
учителів початкових класів до роботи з фізичного
виховання школярів.

Результати дослідження.
Для визначення значимості дисциплін, які не-

обхідні для формування умінь у студентів факульте-
ту підготовки вчителів початкових класів (ПВПК) до
роботи з фізичного виховання в молодшій школі, нами
було проведене анонімне опитування у вигляді анке-
тування професорсько-викладацького складу вищих
навчальних закладів України, вчителів початкових
класів та фізичної культури, студентів факультетів
підготовки вчителів початкових класів. Анкети роз-
роблялися з врахуванням загальноприйнятих вимог
[1] та з використанням методу безпосередньої оцін-

ки [3, 51]. Респонденти повинні були визначити зна-
чимість навчальних дисциплін, які необхідно вклю-
чити в програму підготовки майбутніх учителів по-
чаткових класів для формування в них умінь
необхідних до фізичного виховання.

Респондентам пропонувалось розставити за
рівнем значимості навчальні дисципліни, що форму-
ють уміння необхідні для  роботи з фізичного вихо-
вання (1 – найвищий ранг значимості, 4 – найнижча
значимість). Для рейтингу пропонувались дисциплі-
ни, що формують професійні компетенції майбутніх
фахівців фізичного профілю.

Загалом нами опитано 87 викладачів вищих на-
вчальних закладів освіти (сорок два з них, мають вчені
звання та наукові ступені), 65 вчителів початкових класів,
77 учителів фізичної культури та 96 студентів факуль-
тетів підготовки вчителів початкових класів.

Результати анкетування представлені в таблиці 1.
Більшість опитаних вважають однією з найваж-

ливіших дисциплін, необхідних для формування спе-
цифічних умінь у майбутніх учителів початкових
класів є „Фізичне виховання з методикою викладан-
ня”. Ми повністю погоджуємось з цією думкою, ос-
кільки найбільший навчальний ефект студент зможе
отримати на цій дисципліні, яка забезпечує якнайк-
раще поєднання теорії та практики.

Другу позицію займають спортивно-педа-
гогічні дисципліни (гімнастика, легка атлетика,
спортивні та рухливі ігри, плавання, лижний спорт,
туризм). Це спеціальні практичні дисципліни, основ-
на мета яких покликана сформувати необхідні рухові
уміння і навички у майбутніх вчителів. Варто зазна-
чити, що дві категорій респондентів, а саме: вчителі
початкових класів та студенти факультету початкових
класів поставили спортивно-педагогічні дисципліни
на останню – четверту сходинку. Це можна поясни-

Таблиця 1
Оцінка значимості навчальних дисциплін, що формують уміння вчителя початкових класів  

до роботи з фізичного виховання  
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№ Навчальна дисципліна 

Ранг Ранг Ранг Ранг Ранг Ранг 

1 Фізичне виховання з методикою 
викладання 

1 1 1 1 1 1 

2 Спортивно-педагогічні дисципліни 
2 1 4 2 4 2 

3 Педагогічна практика 3 3 3 3 2 3 

4 Практикум з фізичного виховання 
4 4 2 3 3 4 

Викладачі 1* – викладачі, що мали наукові звання та вчені ступені; 
Викладачі 2** – викладачі без наукових звань та вчених ступенів. 
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ти, перш за все, нерозумінням важливості спортив-
но-педагогічних дисциплін у підготовці фахівців да-
ного напрямку, оскільки вивчення навчальних планів
підготовки вчителів початкових класів виявило
відсутність спортивно-педагогічних дисциплін у їх
змісті. З іншого боку, вміння з гімнастики, легкої ат-
летики, спортивних та рухливих ігор, плавання, лиж-
ного спорту та туризму є одними з найважливіших
для вчителя початкових класів, адже частка навчаль-
них уроків у молодшій школі становить більше 70%.

На третій позиції знаходиться педагогічна прак-
тика. Практика є невід’ємною частиною кожного прак-
тичного заняття, де студенти оволодівають необхідни-
ми руховими уміннями та навичками. Також вона
виступає як окрема, самостійна форма, яка формує
основні педагогічні вміння та інтерес до професії вчи-
теля, розвиває потребу у педагогічному самовдоско-
наленні, створює умови для розвитку творчості у май-
бутній педагогічній діяльності, інакше кажучи, відіграє
вагому роль в адаптації студентів до майбутньої про-
фесійної діяльності, до школи, до ролі вчителя [6].

Практикум з фізичного виховання, за значим-
істю, знаходиться на четвертій позиції. Проте це не
означає, що він взагалі не потрібний. Він є одним із
етапів підготовки студентів до педагогічної практики,
даючи можливість під керівництвом викладача про-
вести декілька уроків або його частин чи позаклас-
них форм фізичного виховання. Ця ланка особливо
важлива для безболісного переходу студентів від на-
вчальної практики до педагогічної практики в школі.

Висновки.
Підводячи підсумок вищевикладеного, ми

можемо констатувати, що «Фізичне виховання з ме-
тодикою викладання» якнайкраще забезпечує прак-
тичну та методичну підготовку педагогічного фахів-
ця для викладання фізичної культури у молодшій
школі. Що стосується спортивно-педагогічних дис-
циплін, то вони, безперечно, мають велике практич-
не значення у процесі підготовці вчителя до роботи з
фізичного виховання. Поряд з цим, практикум з
фізичного виховання та педагогічна практика в школі
є апробацією результатів дидактико-методичної підго-
товки студента.

На нашу думку, дисципліна „Фізичне вихован-
ня з методикою викладання”, зміст якої повинен бути
наповнений матеріалом спортивно-педагогічних дис-
циплін, разом з практикумом з фізичного виховання
та педагогічною практикою в школі, створюють най-
кращі умови для формування умінь у майбутніх учи-
телів початкових класів до роботи з фізичного вихо-
вання молодших школярів.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем форму-
вання вмінь майбутніх учителів початкових класів до
роботи з фізичного виховання.
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Аннотация. Авторы сделали попытку найти ответ на один из
вопросов, связанных с особенностями психофизиологических
процессов у спортсменок-фехтовальщиц высокой квалифика-
ции. Для этой цели применена комплексная компьютерная ме-
тодика, содержащая батарею физиологических и психических
тестов. В результате получены общегрупповые и индивидуаль-
ные модельные характеристики таких спортсменок.
Ключевые слова: психофизиологические характеристики
высоко квалифицированных спортсменок-фехтовальщиц.
Анотація. Ткачук В., Ягелло В., Ясінскі Т. Психофізіологічні
особливості жінок, які займаються фехтуванням. Автори зро-
били спробу знайти відповідь на одне з питань, пов’язаних з
особливостями психофізіологічних процесів у спортсменок
– фехтувальниць високої кваліфікації. Для вирішення такої
мети використана комплексна компьютерная методика, до
складу якої входить батарея фізіологічних та психічних тестів.
У результаті отримані групові та індивідуальні модельні ха-
рактеристики  спортсменок.
Ключові слова: психофизиологические характеристики вы-
соко квалифицированных спортсменок-фехтовальщиц.
Annotation. Tkaczuk W., Jagieііo W., Jasiсski T.
Psychophysiological features of female fencers. The authors attempt
to get an answer to one of questions concerning psychophysiological
processes in the high-class female fencers. A complex computer-
assisted methodology was used, including several physiological and
psychological tests. The study enabled to determine group and
individual model characteristics of the competitors.
Key words: psychophysiological features of female fencers.
Adnotacja. Tkaczuk W., Jagiełło W., Jasiński T. Właściwości
psychofizjologiczne kobiet trenujących szermierkę. Autorzy
podjęli próbę uzyskania odpowiedzi na jedno z pytań, związanych
z właściwościami procesów psychofizjologicznych zawodniczek
wysokiej klasy trenujących szermierkę. W tym celu zastosowano
kompleksową metodykę komputerową, składająca się z baterii
testów fizjologicznych i psychicznych. W rezultacie badań
określono grupowe oraz indywidualne charakterystyki modelowe
zawodniczek.
Słowa kluczowe: właściwości psychofizjologiczne kobiet
trenujących szermierkę.
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Введение.
Практически – нет ни одного движения челове-

ка и, тем более, ни одного вида спорта, которые бы не
требовали от спортсменов высокоточного выполнения
координированного двигательного акта. Это положе-
ние в еще большей мере относится и к такому виду
спорта как фехтование. И хотя это положение практи-
чески признают и теоретики спорта, и тренеры,  тем не
менее, в научном обосновании таких проблем сложно
координированных видов спорта как селекция, органи-
зация и планирование учебно-тренировочного процес-
са, выбор методов и средств обучения, реабилитации
спортсменов и т.д., имеются многочисленные пробе-
лы в этих знаниях. Поэтому авторы сделали попытку
найти ответ на один из многочисленных вопросов, свя-
занных с особенностями психофизиологических про-
цессов у спортсменок-фехтовальщиц.

Управление движениями человека. Все про-
извольные и непроизвольные движения человека
совершаются в пространстве и во времени при оп-
ределенном (дозированном) напряжении скелетных
мышц. Такое подразделение движения на простран-
ственную, временную и силовую компоненты явля-
ется условным, т.к. в реальной жизни они всегда вы-
ступают вместе [Анохин П.К., 1968]. Однако для
понимания физиологических механизмов управле-
ния движениями  их удобно выделять как отдельные
компоненты движения.

Установлено [Фарфель В.С., 1976], что точность
воспроизведения перечисленных компонент движе-
ния различна. Так, ошибки при выполнении задан-
ного усилия во много раз превышают ошибки при
репродукции заданного пространства. Такой резуль-
тат можно связывать с тем, что обратная связь меж-
ду работающими мышцами и ЦНС при дозировании
усилия, осуществляется  сухожильными  рецептора-
ми и кожными рецепторами давления. В то время
как при выполнении пространственного компонен-
ты  участвуют суставные рецепторы, которые дают
информацию о величинах суставного угла, амплиту-
де угловых перемещений, скорости и ускорении дви-
жений, плюс кожная рецепция давления.

Как показали многолетние исследования В.С.
Фарфеля [1976] и его учеников «...в память запечат-
левались не параметры усилий, развиваемых мыш-
цами, а параметры пространства и времени. Имен-
но восприятие информации о пространственных
перемещениях в суставах и о скорости этих переме-
щений позволяло сознательно совершать броски оди-
наковой дальности, т.е. такие, в которых траектория
полета мяча и сообщенное ему начальное ускоре-
ние сохранялись постоянными» [В.С. Фарфель 1976,
стр. 82]. Однако исследованиям было четко проде-
монстрировано, что как раз постоянства воспроиз-
ведения параметров движения как раз и не существу-
ет [Ткачук В.Г., 1986, 1993; Ткачук В.Г., и соавт., 2002,
2003]. Все основные параметры точностных двига-
тельных актов обладают свойством значительной ва-
риативности [Анохин П.К., 1968, 1975, 1978]. И эта
вариативность генерируется на разных структурных

уровнях организма различными метаболическими
механизмами [Ткачук, В.Г., 1977, 1987, 2004]. Подоб-
ные мнения высказаны у специалистов, исследую-
щих представителей различных видов спорта (бор-
цов – 7, 24, 25; гимнастов – 11, 27; футболистов – 5, 6;
гандболистов – 26; баскетболистов – 33 и др.).

В связи с изложенным и возникает потреб-
ность сравнительного анализа вариативности репро-
дукции основных параметров движения у предста-
вителей различных видов спорта.

МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ
В исследовании принимала участие нацио-

нальная команда Польши по фехтованию (n = 11).
Возраст спортсменок находился в пределах от 16 до
22 лет ( X  = 19 ±2,32), масса тела находилась в грани-
цах от 52 до 78 кг  ( X = 59,7 ± 7,39), а длина тела – 158-
181см ( X = 167,5 ± 6,10). Тренировочный стаж значи-
тельно отличался и лежал в границах от 3 до 13 лет
( X = 7,64 ± 3,47).

Спортсменки представляли различные
спортивные клубы со всей Польши. Исследования
были проведены во время сборов в г. Спала на базе
Олимпийского Центра 12 мая 2004 года.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Тестирование избранных психомоторных спо-

собностей фехтовальщиц проводились с помощью
комплексной компьютерной методики, созданной и
проверенной на огромной группе спортсменов в на-
учно-исследовательской лаборатории профессио-
нального футбольного клуба «Динамо» (Киев) [Зе-
ленцов А.М.  и соавт. ,  1989; Зеленцов А.М. ,
Лобановский В.В., Ткачук В.Г., Коуэрвер Б., 1993].
Эти тесты были использованы как количественные
критерии отбора для избранной спортивной дисцип-
лины или спортивной специализации, также для из-
бранных психомоторных способностей спортсменов.
Со временем использованные в исследованиях тес-
ты систематически совершенствовались, и это при-
вело к созданию комплекса специальных психомо-
торных и психических методов тестирования,
взаимодействующих между собой.

Для сравнения результатов тестирования и
получения целостной оценки состояния организма
спортсмена, все показатели представлялись в единой
шкале (от 0 до 1 с точностью до 0,01). Указанный ме-
тод позволял оценить:
o реакцию на движущийся объект,
o скорость реакции (простой, сложной и выбора);
o различные виды зрительной и двигательной памяти,
o скорость единичного движения,
o максимальную частоту движений,
o точность воспроизведения заданных показателей
пространства и времени (проприорецепции),

o сопротивляемость к утомлению.
Реакция на движущийся объект
Исследуемая функциональная система. На

основании общей оценки эта проба позволяет полу-
чить информацию о функциональном состоянии
зрительной и двигательной сенсорных систем, а так-
же центральной нервной системы.
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На этом основании раскрывается важная ха-
рактеристика вышеприведенных функций нервной
системы человека, на основе соотношения процес-
сов возбуждения и торможения. Далее имеем воз-
можность получать количественную оценку способ-
ности человека к выполнению прецизионных
движений и скорости мыслительного процесса.

Описание теста. Испытуемый, нажимая на
клавишу клавиатуры компьютера, дает старт для на-
чала движения на экране монитора шарика, который
движется с переменной скоростью по линии. Для
регуляции скорости движения использован генера-
тор случайных сигналов. Повторным нажатием кла-
виши испытуемый должен стараться остановить дви-
жущийся объект в  точно обозначенном месте
(«щель»). Испытуемый выполняет такое действие 24
раза. После каждого выполнения задания на экране
появляется информация о точности попадания. Если
шарик задерживается точно в «щели» (ошибка дви-
жения равна 0) на экране появляется сигнал – «очень
хорошо». В других случаях подается информация о
величине отклонения от заданного места.

После выполнения этого теста рассчитывают-
ся следующие показатели:
o количество точных попаданий,
o процент точных попаданий,
o количественная оценка (от 0 до 1),
o соотношение процессов возбуждения и торможе-
ния в ЦНС.

Если при выполнении теста результат попада-
ния в заданную цель близок к 0, то это свидетельству-
ет о равновесии процессов возбуждения и торможе-
ния в  ЦНС.  В случае,  если испытуемых
преждевременно останавливает шарик, то это свиде-
тельствует о повышенной возбудимости ЦНС, а если
останавливается поздно – о преимущественном раз-
витии состояния торможения.

Скорость зрительно-двигательной реакции
(простая реакция)

Исследуемая функциональная система. Оце-
ниваются те же функциональные системы, что и в
предыдущем тесте с акцентом на скорости восприя-
тия, преобразования информации, принятия решения
и самого действия. Эта проба часто интерпретирует-
ся как время информационного поиска, так называе-
мого, интервала времени между моментом появле-
ния ситуации и началом реализации плана движения.

Этот тест позволяет оценить вторую важную
характеристику в деятельности ЦНС – подвижность
нервных процессов. Кроме этого с помощью данно-
го теста можно количественно оценить один из трех
компонентов двигательного качества быстроты – вре-
мя зрительно-моторной реакции.

Описание теста. Испытуемый должен как
можно быстрее реагировать на неожиданный сиг-
нал, появляющийся на экране монитора в виде жел-
того квадрата. Появление и гашение (возвращение
экрана в исходное состояние – отсутствие объекта)
объекта на экране спортсмен выполняет самостоя-
тельно, нажимая на соответствующую клавишу. Вре-

мя появления на экране квадрата от времени нажа-
тия клавиши выбирается при помощи генератора
случайных чисел. Испытуемый выполняет 10 проб.
После каждой из них на экране высвечивается время
реакции в миллисекундах. Преждевременное нажа-
тие клавиши, так называемое, нажатие перед появле-
нием объекта зачитывается как неудачная попытка.

Самое короткое и продолжительное время
считается несущественным (неточные реакции).
Оценка выполняется на основании трех самых быст-
рых реакций.

Скорость зрительно-двигательной реакции
(сложная реакция)

Исследуемая функциональная система. В дан-
ном тесте оцениваются те же функциональные сис-
темы, что и предыдущем тесте. Отличие состоит в
том, что испытуемый последовательно выбирает 1
из 3 раздражителей – цвет, форму, цвет + форма.

Описание теста. Тест состоит из трех ва-
риантов.

Вариант первый. Испытуемому следует ре-
агировать нажатием соответствующей клавиши на
клавиатуре на конкретный цвет квадрата неожидан-
но появляющегося на экране монитора. Использу-
ются три цвета – красный, голубой и зеленый. Оче-
редность появления цветов случайная. Квадраты
указанных цветов появляются 50 раз.

Вариант второй. Испытуемому следует ре-
агировать нажатием соответствующей клавиши на
клавиатуре на конкретную фигуру, появляющуюся
на экране монитора – квадрат, треугольник и круг.
Очередность появления фигур случайная. Фигуры
появляются 50 раз.

Вариант третий. Испытуемому следует реа-
гировать нажатием соответствующей клавиши на кла-
виатуре на конкретную фигуру или цвет, появляющу-
юся на экране. Это вариант сложный, представляющий
собой объединение первого и второго вариантов.

Тест позволяет оценить важный показатель де-
ятельности ЦНС – подвижность нервных процессов.

Точность воспроизведения пространства и
времени (проприорецепция)

Исследуемая функциональная система. Оцени-
вается синергия работы нервной и мышечной систем
(способность кинестетического различия движения)
[Starosta W., 1985, 2003]. Этот тест позволяет оценить
так же параметры движения как пространство и время,
а также комплексно синергию между ними.

Описание теста. Во время выполнения теста
испытуемый должен сидеть перед компьютером в
удобном положении. В правой руке, опираемой на
стол, должен держать «мышку» компьютера. Нажи-
мая и придерживая левую кнопку мышки, испытуе-
мый должен переместить предплечье на точно обо-
значенное расстояние – 100 мм между двумя белыми
колечками, находящимися на экране монитора. Дви-
жение должно быть точным и постоянным по выби-
раемым испытуемым времени. Задание состоит в
запоминании этого движения (заданного простран-
ства и выбранного времени движения).
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 Исследование начинается с выполнения 10
пробных движений. После этого второе колечко ис-
чезает с экрана монитора и испытуемый должен по-
вторить заданное движение 10 раз, не видя конечной
точки движения, т.е. только на основе проприоцеп-
тивной чувствительности. Непосредственно после
выполнения последнего движения на экране мони-
тора появляются количественные и качественные
оценки выполненного теста.

Теппинг – тест
Исследуемая функциональная система. Тест

позволяет получить целый блок показателей, характе-
ризующих различные состояния нервной и мышечной
систем. Кроме простоты и доступности этого теста он
дает объективную информацию о состоянии нервно-
мышечной системы и дополняет информацию о двух
составляющих двигательного качества быстроты – вре-
мя одиночного движения и частоты движений. Поми-
мо этого тест позволяет оценить сопротивляемость
утомлению и характер его и динамики.

Описание теста. Испытуемый, сидя в удоб-
ной позе перед компьютером, должен максимально
часто нажимать определенную клавишу в течение
40 секунд.

В результате можно получить следующие по-
казатели:
o максимальную частоту движений  по формуле (1):

        МЧД = Σ N/40 сек.                                (1),
где:    МЧД – максимальная частота движений,

ΣN – сумма выполненных движений за 40 сек.,
40 сек. – общее время работы.

o время одиночного движения по формуле (2):
         ВОД = 40 сек. / Σ N                               (2),

где обозначения те же, что и в формуле 1.
o общее количество движений за 40 сек. работы (вы-
носливость),

o степень утомления (% от максимального уровня).
В зависимости от уровня подготовленности, но не-
зависимо от возраста и пола, выделяются следую-
щие количественные оценки:

неудовлетворительно – более 45 %,
удовлетворительно – от 35 % до 45 %,
хорошо – от 25 % до 35 %,
отлично – до 25 %;

o сопротивляемость утомлению – заключительное ко-
личество движений (% от начального показателя).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ результатов проведенных исследова-

ний, представленный в табл. 1 свидетельствует, что
общая оценка скорости реакции на двигающийся
объект составляет 0,399 ± 0,076 усл. ед. Разброс этого
показателя в исследуемой группе фехтовальщиц со-
ставляет 192,6 %. Это свидетельствует о значитель-
ных индивидуальных особенностях данной реакции
у спортсменок.

Другой вид двигательной реакции – скорость
простой зрительно–двигательной реакции так же сви-
детельствует о значительном индивидуальном раз-
бросе изучаемого показателя (рис. 1). Так, лучшее
время реакции варьирует на 205,8 % усл. ед. В то же

время среднее время реакции группы испытуемых
отличается значительно меньшим диапазоном раз-
броса (114,1 %). Таким же разбросом характеризует-
ся разброс между оценкой наилучшего времени и
среднего времени реакции – 114,7 %. И хотя средние
данные расположены весьма близко коэффициенты,
вариативности свидетельствуют о том, что вариации
наилучшего времени реакции почти в 4 раза боль-
ше, чем средние реакции.

Результаты статистического анализа третьего
временного показателя – времени сложной двига-
тельной  на «цвет», «форму» и «цвет + форма» пред-
ставлены на рис. 2.

Как свидетельствую представленные данные,
время сложной зрительно-двигательной реакции воз-
растает в такой последовательности раздражителей:
o время реакции на «цвет» раздражителя,
o время реакции на «форму» раздражителя,
o время реакции на «цвет + форма» раздражителей.

Такие  изменения можно описать с мощью
уравнения (3) регрессии 1-й степени в виде:

                 y = 35,9x + 277,7                              (3);
при  R2 = 0,9227;

где y – время простой зрительно-двигательной реак-
ции группы фехтовальщиц, мс;

x –  время простой зрительно-двигательной
реакции группы фехтовальщиц на определенный
раздражитель, мс.

Приведенное уравнение представляет собой
регрессионную модель изучаемого показателя и сви-
детельствует, что с коэффициентом правдоподобия
0,9227 может утверждать, что с возрастанием слож-
ности раздражителя время выбора (время сложной
реакции) также линейно возрастает.

Полученные данные позволяют проверить это
допущение следующим образом. Необходимо срав-
нить данные между простой и сложной  зрительно-
двигательной реакциями (рис. 3).

Как видно из представленных на рис. 3 данных
наша регрессионная модель работает вполне удовлет-
ворительно и подтверждает пропорциональную зави-
симость между сложностью объекта выбора при зри-
тельно-двигательной реакции и временем этой
реакции. Причем, если между временем простой ре-
акции и длительностью сложных реакций установле-
но статистически достоверное различие, то между
длительностью различных сложных реакций такого
различия не выявлено. Это обстоятельство так же сви-
детельствует об индивидуальном характере реакций
на сложные раздражители. И в этом направлении было
бы желательно провести углубленное исследование
на более репрезентативной группе спортсменов.

Следующие результаты показывают особен-
ности проявления очень важного в фехтовании «тем-
ного мышечного чувства» на основе так называе-
мой проприорецепции.  Специфической
особенностью нашего исследования было то, что и
пространство и время репродукции движения зада-
валось заранее и испытуемая (в соответствии с усло-
виями опыта) могла провести определенный тренинг.
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Таблица 1 
Результаты тестирования членов сборной команды Польши по фехтованию (n = 11) 

№ Статистические 
показатели X  ± ∂ V % min max 

РЕАКЦИЯ НА ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ 

1 Общая оценка, усл. ед. 0,399 0,076 19,16 0,270 0,520 

СКОРОСТЬ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ РЕАКЦИИ 

2 Лучшее время, мс 141,6 28,59 20,19 85,0 175,0 
3 Среднее время, мс 163,0 8,225 5,045 156,7 178,3 
4 Общая оценка, усл. ед. 0,615 0,030 4,901 0,560 0,640 

СКОРОСТЬ СЛОЖНОЙ РЕАКЦИИ 

Цвет: 

5 Общая оценка, усл. ед. 0,487 0,050 10,270 0,396 0,537 
6 Лучшее время, мс 319,6 44,55 13,940 264,0 397,0 

Форма: 

7 Общая оценка, усл. ед. 0,465 0,045 9,686 0,369 0,516 
8 Лучшее время, мс 337,5 39,61 11,740 291,0 423,0 

Цвет и форма: 

9 Общая оценка, усл. ед. 0,403 0,049 12,19 0,329 0,457 
10 Лучшее время, мс 391,4 43,56 11,13 344,0 450,0 

ПРОРИОРЕЦЕПЦИЯ 

Оценка пространства: 

11 Средняя пространства, мм 135,2 81,35 60,16 34,4 306,1 
12 Оценка пространства, усл. ед. 0,229 0,163 71,10 0,0 0,600 

Оценка времени: 

13 Средняя времени, мс 345,3 243,3 70,47 110,6 858 
14 Оценка времени, усл. ед. 0,299 0,260 87,09 0,0 0,76 
15 Общая оценка, усл. ед. 0,245 0,154 62,60 0,0 0,44 

ТЕППИНГ-ТЕСТ 

16 Максимальная частота, n·сек-1 8,818 0,874 9,910 7,50 10,0 
17 Общее число движений за 40 сек 277,2 30,15 10,88 240,0 326,5 
18 Степень утомления, % 22,31 3,619 16,22 16,70 28,10 
19 Сопротивляемость утомлению, усл. ед.  0,371 0,058 15,56 0,290 0,470 
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Рис. 1. Время простой зрительно–двигательной реакции у фехтовальщиц

Рис. 2. Время сложной зрительно-двигательной реакции на «цвет»,
«форму» и «цвет + форма» у высококвалифицированных фехтовальщиц

Рис. 3. Сравнение времени простой и сложных зрительно-двигательных реакций на «цвет»,
 «форму» и «цвет + форма» у высококвалифицированных фехтовальщиц
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Анализ полученных данных показывает (рис.
4), что точность репродуцируемых параметров срав-
нительно не высока – в среднем по группе при реп-
родукции:
o пространства – 0,229 ± 0,123 усл. ед.;
o времени – 0,229 ± 0,26;
o интегральной оценке – 0,245 ± 0,154.

И это при сравнении с идеальной оценкой,
которая составляет 1,0 усл. ед. Другими словами –
точность воспроизведения заданных параметров дви-
жения составила только 22,9 % при оценке простран-
ства и времени, и при интегральной оценке – 24,5 %.

Таким образом, ошибки достигали 77,1 % при
воспроизведении пространства и времени и 77,5 % –
по интегральной оценке этих параметров.

Данные свидетельствуют, что установлена не-
достоверная тенденция лучшего (более точного) вы-
полнения временного параметра движения.

Следует обратить внимание и на то, что при
задании спортсменкам воспроизводить простран-
ственную компоненту длиной 100 мм они, в среднем
по группе, делали 135,2 мм, т.е. переоценивали ее на
35,2 мм и, при этом, не чувствовали этой ошибочной
оценки. Практически ошибка составляла 1/3 задан-
ного пространства и это у весьма квалифицирован-
ных спортсменок для специальной деятельности, ко-
торых точность пространственной компоненты
движения является доминирующей особенностью их
технического мастерства.

Подобные оценки характерны и для оценки
воспроизведения заданного времени. Отличие состо-
яло в том, что спортсменки более чем трехкратно
переоценивали заданное время. При необходимости
выполнять движение за 100 мс, они делали движение
за 345,3 ± 81,35 мс.

Таким образом, мы вновь наблюдаем те же
закономерности – а именно:
o невысокую точность репродукции заданных пара-
метров движения,

o преимущественную переоценку, как времени, так
и пространства,

o высокую индивидуальную вариативность при точ-
ном воспроизведения простейшего произвольно-
го движения.

Последний, проведенный нами тест, позволял
оценить особенности проявления различных пока-
зателей работоспособности спортсменок. Результа-
ты приведены на рис. 5.

Анализ изучаемых показателей свидетельству-
ет о том, что наибольшая средняя частота (темп) дви-
жения составила 8,818 ± 0,874 движений в секунду.
При этом коэффициент вариативности составил 9,91.
А диапазон индивидуальных показателей лежал в
пределе от 7,5 до 10 движений в секунду. Как видно из
данных, приведенных на рис 5 и табл. 1 при проявле-
нии максимально возможных способностей спорт-
смена вариативность индивидуальных показателей
значительно уменьшается.

Следует так же отметить, что между всеми
приведенными на рис. 5 данными выявлено статис-
тически достоверное различие.

ОБСУЖДЕНИЕ
Фехтование – вид спортивного единоборства на

специальном холодном оружии по определенным пра-
вилам, базирующимся на системе владения таким ору-
жием. Участники схватки пытаются нанести друг другу
укол (удар) в установленную правилами поражаемую
поверхность. Победа присуждается тому спортсмену,
который первым нанесет сопернику определенное пра-
вилами количество уколов или нанесет больше уколов
за установленный промежуток времени, стараясь са-
мому избежать попадания со стороны противника
[Bandach L., 1998, Czajkowski Z.,  1984].

Фехтование требует от спортсмена определен-
ных физических, психических и интеллектуальных спо-
собностей и навыков. Учитывая специфические осо-
бенности того или иного вида фехтования, развитие
двигательных качеств быстроты и выносливости состав-
ляет основу физической подготовки фехтовальщика. К
числу наиболее важных для него качеств относятся так-
же меткость, гибкость, хорошая реакция, умение вов-
ремя изменять темп и амплитуду движений, координи-
ровать свои действия оружием и маневрирование.

Учитывая,  межличностные отношения
спортсменок и напряженные психические условия
тренировки и соревнования, от фехтовальщицы так
же требуется:
o высокая эмоциональная устойчивость (не только в
рамках отдельного боя, но и всего турнира),

o умение собраться и
o не терять концентрации при работе на больших ско-
ростях, мгновенно изменяющейся ситуации и по-
стоянном противодействии соперницы – основные
психологические компоненты успеха.

Сутью спортивного фехтования является борь-
ба двоих одинаково вооруженных противниц в соот-
ветствии с определенными правилами. Два основ-
ных противоположных тактических задания, а
именно, желания самой точно попасть и одновре-
менно избежать того же от противницы, требуют
исключительной дифференциации и подвижности
внимания. Поэтому, с целью эффективного прове-
дения схватки обязательно: овладение техникой раз-
личных фехтовальных приемов, тактики их примене-
ния,  развитие специальной физической
подготовленности, а так же высокий уровень разви-
тия физиологических и психических процессов.

Смысл борьбы в этой спортивной схватке свя-
зан с неожиданными сменами тактической ситуации,
обязательными и как можно быстрейшими реакция-
ми на происходящие изменения. Такие условия со-
ревнования ставят перед спортсменками высокие
требования к их физической и психической подго-
товке [Czajkowski  Z., 1986].

 Фехтование представляет собой способ борь-
бы, в котором выступают аритмичные, асимметрич-
ные и зачастую очень быстрые действия и большин-
ство из них искусственные.

Одним из ведущих показателей эффективнос-
ти занятий фехтованием является время сенсомотор-
ных (связанных с быстротой) реакций. Ответ на раз-
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Рис. 4. Среднегрупповые оценки точности репродукции  заданного  пространства в заданном времени
(усл. ед.) высококвалифицированных фехтовальщиц
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Рис. 5. Показатели общей работоспособности высококвалифицированных фехтовальщиц
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дражители или реакции спортсменки в борьбе про-
текают с участием простой зрительной или различ-
ных вариантов сложных сенсомоторных реакций.
Сами сенсомоторные реакции отличаются между
собой процессами, которые протекают во время, так
называемой, скрытой реакции.

Время сенсомоторного ответа зависит от вида
раздражителя. Исследования показали, что время
ответа на такой смешанный раздражитель как зри-
тельно-тактильный короче, чем время на зрительный
раздражитель. Продолжительность времени скрытой
реакции (простой или сложной) значительно увели-
чивается под влиянием утомления.

 Важную роль в схватке фехтовальщиков игра-
ет реакция различения (дифференцировки). Состоит
она в том, что  тонкие различении отличаются раз-
дражители ему подобные. В таких реакциях имеют

место непосредственные связи, коррелирующие
между собой с соответствующими ответами. Время
сенсомоторных и дифференциальных реакций обус-
ловлены физиологически и генетически, но изменя-
ются при систематической тренировке. На успех в
занятиях фехтованием существенное влияние имеет
так же внимание с его особенностями – сосредото-
ченностью, принципом делимости и обратимостью
[Czajkowski, 1995; Bandach, 1997].

Важным условием борьбы в фехтовании яв-
ляется умение изменять намерения в процессе дей-
ствия принятом ранее, т.е. как действие, которое мо-
жет предвидеть соперница .  Обязательным
тактико-техническим элементом поединка в фехто-
вании является неожиданность.

Неожиданность может быть положительной
(когда выполняем действие неожиданное для против-
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ницы) и отрицательным (в этом случае противница
выполняет неожиданное действие). В фехтовании
неожиданность опирается на молниеносную и точ-
ную оценку тактической ситуации, применении сен-
соморной реакции и мышлении базирующимся на
использовании данного случая для выполнения уко-
ла. Умение использовать неожиданность действий
дополнительно связана с быстротой реакции, ее точ-
ности, способности к немедленному выполнению
действия [Czajkowski Z., 1993, 1995; Bandach, 1997].

Следует помнить, что оборонительная деятель-
ность не приносит положительного эффекта (за обо-
ронные действия не даются очки) и связана с эле-
ментом нападения (защита – ответ, отбитие – укол).
Z. Czajkowski [1997] анализируя попадания (уколы) в
финале индивидуального фехтования на рапирах у
мужчин на Первенстве Мира в Мельбурне в 1979
году показал, что более 71 % уколов было произве-
дено в процессе нападения. Свидетельствует это об
атакующем характере современного спортивного
фехтования.

Эти условия корреспондируют с личностны-
ми показателями и темпераментом:
o низкая реактивность – ситуация с высоким стиму-
ляционным уровнем – рискованное положение;

o высокая реактивность –  ситуация с низким стиму-
ляционным уровнем – положение подстраховки.
Подстраховочный нападающий характер фехтования
имеет взаимосвязь с уровнем реактивности и сти-
лем деятельности:

o спортсмены с низкой реактивностью страхования
имеют низко реактивные основные действия, а

o спортсмены с высокой реактивностью – подгото-
вительные действия.

Соревнования фехтовальщиц продолжаются в
течение многих часов и требуют проведения много-
численных схваток с различными соперницами. Ус-
пех в единичной схватке не определяет общий успех.
Этот факт с соединении со сложностью психофизио-
логических причин и сильными эмоциональными
проявлениями характерными для поединков, вызыва-
ют то, что в схватке фехтовальщицы проявляется ситу-
ация с высоким уровнем стимуляции.  Эти обстоя-
тельства имеют связь с показателем  такого
темперамента, который отдает предпочтение ситуа-
тивности. Часто ситуация в схватке является агрессив-
ной, детерминированной стилем борьбы противни-
ка,  стимулирующим поведением тренеров и
болельщиков. Целью такого поведения является демон-
страция натиска на противницу (выведение его с рав-
новесия) [Czajkowski Z., 1986]. Исследования показа-
ли, что существует зависимость «темперамент –
давление окружения».

Теоретическим основанием, проведенных ав-
торами исследований, служила классическая теория
координационных (информативных) двигательных
способностей (КДС), рассматриваемых как интегра-
тивные психомоторные особенности, детерминиро-
ванные функциями центральной нервной системы
[Ljach W., 1989; Raczek J., 1999; Raczek J. i wsp., 2002].

Позволяет она, учитывая  различия, происходящие в
организации информации, выделить определенные
группы форм регулирующих процессов, описываю-
щих возможности в аспекте их точности, быстроты и
подвижности. Представляют они, Интегрированный
фундамент КДС, который позволяет одновременно
описать и единство оперативных процессов (сенсор-
ных, интеллектуальных) системы организации инфор-
мации. Анализ этих процессов касается и психофи-
зиологических особенностей так называемых
реакций на движущийся объект, скорость простой,
сложной реакций и реакций с выбором, различий
типов зрительной и двигательной памяти, скорости
единичного движения, максимальной частоте дви-
жений и сопротивляемости утомлению.

Данное исследования было проведено с ис-
пользование батареи компьютерных тестов избран-
ных психомоторных способностей фехтовальщиц
высокой квалификации. По своей сущности эти тес-
ты относились к группе показателей, которые позво-
ляли оценить такие особенности восприятия движе-
ний как изменения поведения в ответ на изменение
внешних условий. Эта способность может рассмат-
риваться в контексте такого понятия, как подвижность
нервных процессов. Это понятие включает в себя так
же и такие качества как быстроту и темп, а так же
удержание и репродукцию движений. Исследования
показали, что подвижность нервных процессов иг-
рает существенную роль в процессе адаптации, и она
связана с познавательными способностями челове-
ка [Ciarkowska W., 1993].

Показано, что зрительно-двигательная коорди-
нация составляет основу успеха в обучении фехто-
вальщиц. Это мнение весьма правдоподобно, т.к. в
двигательной координации очень важным является
способность точно оценивать пространственный
параметр движения. При этом отражается способ-
ность устанавливать эффективные отношения меж-
ду зрительными формами как способ ориентации
положения своего тела и соперницы и одновремен-
но расстояния между ними.

Направляющим эффектом проведенных ис-
следований был поиск количественных оценок мы-
шечной чувствительности (проприорецепции), а в
данном случае чувства расстояния и времени. Эта
способность имеет существенное значение для ус-
пешной борьбы в фехтовании.

Выводы.
Анализ полученных данных позволил (с опре-

деленной долей осторожности с точки зрения срав-
нительно малого количества испытуемых) сформу-
лировать следующие выводы:
1. Скорость простой зрительно–двигательной реак-
ции у высококвалифицированных фехтовальщиц
сборной команды Польши свидетельствует о нали-
чии значительного индивидуального разброса изу-
чаемого показателя. Коэффициенты, вариативно-
сти показываю, что вариации наилучшего времени
реакции почти в 4 раза больше, чем средниегруп-
повые реакции.
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2. Полученные регрессионные модели изучаемых сен-
сомоторных показателей (с коэффициентом прав-
доподобия 0,9227) свидетельствует, что  с возраста-
нием сложности раздражителя время выбора (время
сложной реакции) также линейно возрастает.

3. Рассчитанные регрессионные модели работает
вполне удовлетворительно, и подтверждают пропор-
циональную зависимость между сложностью объек-
та выбора при зрительно-двигательной реакции и
временем этой реакции. При этом между време-
нем простой реакции и длительностью сложных ре-
акций установлено статистически достоверное раз-
личие, а между длительностью различных сложных
реакций такого различия не выявлено. Это обстоя-
тельство отражает индивидуальный характер реак-
ций фехтовальщиц на сложные раздражители.

4. Обращает внимание то обстоятельство, что при
задании спортсменкам воспроизводить простран-
ственную компоненту длиной 100 мм они, в сред-
нем по группе, переоценивали ее на 35,2 %. Ошиб-
ка составляла 1/3 заданного пространства и это у
весьма квалифицированных спортсменок для спе-
циальной деятельности, которых точность про-
странственной компоненты движения является до-
минирующей особенностью их технического
мастерства. Подобные оценки характерны и для
оценки воспроизведения заданного времени.

5. Следовательно, у спортсменок-фехтовальщиц вы-
сокого уровня подготовленности наблюдается не-
высокую точность репродукции заданных парамет-
ров движения, с преимущественной переоценкой
параметров движения, как времени, так и простран-
ства, а так же высокая индивидуальную вариатив-
ность при точном воспроизведения простейшего
произвольного движения.
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РІВЕНЬ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ
ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ В УМОВАХ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Томенко О.А.

Сумський державний педагогічний
 університет ім. А.С.Макаренка

Анотація. Досліджено рівень рухової активності школярів 12-
13 років окремих міст Сумської та Полтавської областей та
шляхи його підвищення в умовах загальноосвітньої середньої
школи. Раціонально організований процес фізичного вихован-
ня на основі використання сучасних фізкультурно-оздоровчих
технологій та елементів олімпійської освіти є одним з найефек-
тивніших шляхів підвищення рухової активності школярів.
Ключові слова:  рухова активність,  олімпійська  освіта,
підлітки.
Аннотация. Томенко А.А. Уровень двигательной активности
школьников и пути его повышения в условиях общеобразова-
тельной школы. Исследован уровень двигательной активности
школьников 12-13 лет отдельных городов Сумской и Полтавс-
кой областей и пути его повышения в условиях общеобразова-
тельной средней школы. Рационально организованный процесс
физического воспитания, на основе использования современ-
ных физкультурно-оздоровительных технологий и элементов
олимпийского образования есть одним из наиболее эффектив-
ных путей повышения двигательной активности школьников.
Ключевые слова: двигательная активность, олимпийское об-
разование, подростки.
Annotation. Tomenko A.A. The moving activity level of
schoolchildren in the conditions of general secondary school.
The moving activity level of schoolchildren 12-13 years old
from the definite cityes of Sumy and Poltava regions were
investigated. The well organized physical education based on the
using of modern technologies and оlympic education elements.
Key words: moving activity, оlympic education, teenagers.

Вступ.
Рухова активність – невід’ємна частина спо-

собу життя та поведінки дітей. Рівень рухової актив-
ності в шкільному віці залежить від організації фізич-
ного виховання в  школі ,  участі  дітей в
спеціально-організованих та самостійних заняттях
фізичною культурою у позанавчальний час [3; 5].
Навіть у найсприятливіших умовах на практиці за-
гальноосвітня школа не в змозі забезпечити необхід-
ний об’єм рухової активності, тому фактична спец-
іально-організована рухова активність обмежується
3 – 4 годинами на тиждень, що є приблизно 30%
гігієнічної норми [7].

Аналіз  науково-методичної  літератури
свідчить, що урочна форма не забезпечує повністю
ні необхідного об’єму рухової активності, ні бажано-
го тренувального ефекту. Дотепер актуальною зали-
шається проблема збільшення рухової активності
учнів загальноосвітніх шкіл. З цією метою дослідни-
ки Н.Л.Корж, О.Є.Черненко, А.М.Гурєєва, О.А.Гор-
дєйченко впроваджували в шкільний процес з фізич-
ного виховання заняття аеробікою для дівчат, що не
займаються спортом. В заняття були включені впра-
ви аеробіки, що легко дозуються, цілеспрямовані по
дії, прості у виконанні.

Але, незважаючи на існуючі публікації, сьогодні
є недостатньо висвітленими питання стосовно застосу-
вання різноманітних форм олімпійської освіти в умо-
вах школи для підвищення рухової активності школярів.

Дані дослідження проведені у відповідності до
Зведеного плану науково-дослідної роботи Міністер-
ства України у справах сім’ї, молоді та спорту на 2006-
2010 роки за темою 1.1. «Історія розвитку, форму-
вання і сучасний стан спорту і фізичної культури.
Система олімпійської освіти».

Формулювання цілей роботи.
Мета досліджень – дослідити рівень рухової

активності підлітків окремих міст Сумської та Пол-
тавської областей та визначити шляхи його підвищен-
ня в умовах загальноосвітньої школи.

Завдання досліджень:
1. Узагальнити досвід застосування сучасних

фізкультурно-оздоровчих технологій та засобів олім-
пійської освіти для підвищення рухової активності
школярів.

2. Дослідити рівень рухової активності підлітків
окремих міст Сумської та Полтавської областей.

Для вирішення поставлених завдань нами ви-
користовувались наступні методи досліджень:

1. Аналіз науково-методичної літератури і ма-
теріалів мережі Інтернет.

2. Фремінгемська методика визначення добо-
вої рухової активності.

Дослідження були проведені у школах та при-
ватних фізкультурно-оздоровчих клубах на території
Сумської та Полтавської областей.

Результати досліджень.
Аналіз літературних джерел показав, що важ-

ливу роль у формуванні рухової активності відігра-
ють спортивні традиції, існуюча в країні система на-
вчання, місце і роль фізичного виховання і спорту в
цій системі, наявність сучасних програм фізичного
виховання та їх виконання кваліфікованими виклада-
чами. Спеціально організована м’язова діяльність
(фізкультурна активність) включає різні форми занять
фізичними вправами, активними пересуваннями в
школу та із школи [8 ].

Олімпізм і олімпійська філософія виявилися
життєздатними для розвитку системи спортивного
виховання не тільки в теоретичному аспекті, а й і у
руховому та аксіологічному. Олімпійська освіта дітей
та молоді сьогодні базується на використанні теорії і
практики олімпізму, його ідеалів і цінностей, олімп-
ійських змагань, ритуалів, звичаїв і традицій, фактів і
документів, творів мистецтва, що стосуються історії
олімпійського руху і сучасного олімпізму.[4;9].

Аналіз теоретичних досліджень та практики
доводять, що змістовно-процесуальна структура ол-
імпійської освіти дітей та молоді повинна включати
[1;2; 4; 11]: теорію олімпійської освіти в історичному
аспекті; рухову активність як основу фізичного роз-
витку особистості; моральну освіту як загальнолюдсь-
ку цінність; еколого-валеологічну освіту.

Саме раціонально організована рухова ак-
тивність на основі застосування різноманітних форм
олімпійської освіти школярів, таких як олімпійський
урок, малі (шкільні) олімпійські ігри, церемонія
відкриття та інші є перспективним напрямом підви-
щення рухової активності. Але рухова діяльність лю-
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дини не може вважатись самодостатньою без гармонії
розумового та духовного розвитку. Тому поряд із фор-
мами олімпійської освіти, що ґрунтуються на руховій
діяльності, використовуються й інші – конкурс олімп-
ійського малюнка та поезії, олімпійські вікторини. Вис-
вітлення цінностей олімпізму сприяє прояву свідомої
зацікавленості учнів до рухової активності з елемента-
ми олімпійської освіти. Це сприяє, як нам здається,
формуванню культурного потенціалу школяра
(цілісності його фізичних, інтелектуальних і духовних
здібностей); а також удосконаленню способів розвит-
ку його онтогенетичних якостей. [ 4; 10; 13].

В контексті вирішення задач роботи нами було
досліджено рівень рухової активності підлітків міст
Суми, Полтава та Білопілля. Для цього ми використо-
вували Фремінгемську методику, яка полягає в реє-
страції фізичної діяльності школяра протягом доби.
В дослідженні взяли участь підлітки (дівчатка і хлоп-
чики) 12 – 13 років, які навчаються у загальноосвітніх
школах №№ 29, 9, 1, 7,18, 22 міста Суми, № № 1, 2, 3
міста Білопілля та №№ 4, 7, 21, 23, 38 міста Полтава.

В таблиці 1 приведені дані добової рухової ак-
тивності дівчаток 12 – 13 років міста Суми. Згідно цієї
таблиці ми бачимо, що середній показник добової
рухової активності в різних школах суттєво не
відрізняється. На малому рівні, до якого відноситься
особиста гігієна, уроки в школі(окрім фізичної куль-
тури), хода, він становить 8,30 годин. На пересування у
транспорті, читання, малювання, перегляд телепере-
дач, комп’ютерні ігри та прийом їжі дівчатка в серед-
ньому витрачають 4,10 години. На середньому рівні
цей показник становить 0,44 години. Середній показ-
ник базового рівня, до якого відноситься сон, сягає
9,45 годин. На заняття активними фізичними вправа-
ми, що належать до високого рівня, дівчатка приділя-
ють в середньому біля години часу. Індекс рухової
активності, що інтегрально характеризує сумарну до-
бову рухову активність підлітка протягом життєдіяль-
ності коливається від 27,9 + 2,78 до 32,05 + 3,18 балів.
Найвищий показник індексу рухової активності, за да-
ними наших досліджень у дівчаток загальноосвітньої
школи №7. На нашу думку це пов’язано з тим, що в цій
школі добре розвинена спортивна база і підлітки ма-
ють можливість займатися у різноманітних спеціаль-
но-організованих фізкультурно-спортивних секціях.

Середні показники добової рухової активності
хлопчиків 12 – 13 років міста Суми становлять: на
малому рівні – 8,58 годин, на сидячому – 4 години,
на середньому рівні 0,46 години, на базовому – 9,34
години. Порівняно з дівчатками, хлопчики приділя-
ють більше часу заняттям фізичними вправами, в
середньому – 1 година 30 хвилин, що є теж недо-
статнім для потрібного об’єму рухової активності
підлітків. За даними досліджень Т.Ю. Круцевич [7]
для цього віку рекомендований щоденний двого-
динний режим занять фізичною культурою. Індекс
рухової активності хлопчиків коливається в межах
від 30,4 + 3,4 до 35,9 + 4,44 балів (табл. 2).

Порівнюючи ці результати з показниками до-
бової рухової активності дівчаток, отримуємо, що

на 8,6 % цей показник вищий у хлопчиків. Індекс
рухової активності хлопчиків міста Суми становить
від 30,4 + 3,4 до 35,9 + 4,44. Отже, найвищий індекс
рухової активності у 7 школі, де здійснюється по-
зашкільна спортивна робота, що дорівнює він 35,9 +
4,44 балів. Згідно табл. 3. середній показник добової
рухової активності дівчаток міста Білопілля суттєво
не відрізняється від середнього показника добової
фізичної активності дівчаток міста Суми. На мало-
му рівні ці дані в середньому становлять 9,28 годин,
на сидячому рівні – 4,34 години, на базовому рівні
він становить 9 годин, на середньому рівні – 1,17
година. Щодо високого рівня, то на заняття фізични-
ми вправами вони приділяють близько години часу.
За даними цієї таблиці, індекс рухової активності
дівчаток-підлітків міста Білопілля сягає від 29,85 +
1,73 до 32,37 + 2,52 балів.

Показники добової рухової активності хлоп-
чиків 12 – 13 років міста Білопілля становлять: на ма-
лому рівні – 8,18 годин, на сидячому – 4,21 години, на
середньому рівні отримані результати вищі, ніж за
даними показників рухової активності хлопчиків міста
Суми. В середньому вони становить 2,14 години. На
високому рівні майже ніякої різниці не виявляється.
Заняттям фізичною культурою вони витрачають 1
годину часу. За даними таблиці 4 індекс рухової ак-
тивності хлопчиків міста Білопілля становить від 32,47
+ 2,32 до 33,0 + 2,3 балів (табл. 4.).

В табл 5. приведені дані добової рухової актив-
ності дівчаток – підлітків міста Полтава. Як ми бачи-
мо, ці дані в цілому відповідають показникам інших
міст. Середній показник на малому рівні становить
8,41 годин, на сидячому – 5 годин, на середньому –
0,51 години, на базовому рівні – 9,47 години та на
високий рівень, до якого відносяться заняття актив-
ними фізичними вправами, вони витрачають біля
години часу. Індекс рухової активності становить від
30,6 + 3,06 до 33,21 + 4,02 балів, що порівнюючи з
даними по місту Білопілля, являються вищими.

Середній показник добової рухової активності
хлопчиків міста Полтава становить: на малому рівні
– 8,51 години, на сидячому рівні – 4,32 години, на
середньому – 0,51 години, на базовому – 9,44 години
і на високому рівні цей показник становить 1,19 годи-
ни (табл. 6). Індекс рухової активності хлопчиків знач-
но відрізняється від показників індексу рухової ак-
тивності дівчаток, він становить від 31,19 + 1,99 до 34,15
+ 4,27, що вищий на 1,8 %, ніж у дівчаток. За даними
таблиць, отримані результати індексу рухової актив-
ності хлопчиків міста Полтава дещо вищий, ніж індекс
рухової активності хлопчиків міста Білопілля.

Показники середнього рівня, якому відповіда-
ють прогулянки, домашня робота по господарству,
рухливі перерви у школі, вірогідно відрізняються.
Середні дані індексу рухової активності міста Суми
дорівнюють 0,33 та міста Полтава – 0,31 години, на-
томість ці показники міста Білопілля сягають до 1,02
години. Це пов’язано з тим, що в місті Білопілля
більший сектор приватної забудови і ширше розви-
нута сфера домашнього господарства.
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Таблиця 1. 
Показники добової рухової активності дівчаток 12 – 13 років м. Суми 

МР СИР СР БР ВР Школа 
год бали год бали Год бали год бали год бали 

ІРА 

29 
(n=36) 

 

 
8,12 

 

 
11,47 + 

1,29 

 
4,56 

 
4,33 + 
0,79 

 
0.58 

 
1,56 + 
1,65 

 
9,50 

 
9,53 + 
0,99 

 
1,23 

 
1,03 + 
2,61 

 
27,9 

+ 
2,78 

9 
(n=20) 

 

 
7,32 

 
11,97 + 

1,07 

 
3,38 

 
4,28 + 
0,53 

 
0,53 

 
1,41 + 
1,09 

 
10,05 

 
9,89 + 
0,81 

 
0,52 

 
2,89 + 
3,64 

 
30,4  
 + 

 3,77 

1 
(n=15) 

 

 
8,08 

 
14,18 + 

1,89 

 
4,24 

 
4,52 + 
0,51 

 
0,38 

 
1,27 + 
0,67 

 
8,32 

 
8,51 + 
0,53 

 
0,25 

 
1,27 + 
2,45 

 
29,7  
 +  

2,43 

7 
(n=27) 

 

 
9,05 

 
13.00 + 

2,41 

 
3,13 

 
4,11 + 
0,67 

 
0,28 

 
0,98 + 
0,79 

 
10,00 

 
9.51 + 
1,11 

 
1,46 

 
4,45 + 
4,23 

 
32,05 

 +  
3,18 

18 
(n=20) 

 

 
8.23 

 
14.57 + 

1.83 

 
3.52 

 
4.14 + 
0.69 

 
0.51 

 
1.31 + 
1.04 

 
9.48 

 
8.82 + 
0.98 

 
0.36 

 
1.79 + 
2.87 

 
30,6  
 +  

2.45 

22 
(n=42) 

 

 
9,04 

 
12,03 + 

1,68 

 
3,38 

 
4,05 + 
0,78 

 
0,41 

 
1,41 + 
1,88 

 
9,32 

 
9,19 + 
0,62 

 
0,8 

 
4,41 + 
4,75 

 
31,09 

 +  
4,37 

 

Таблиця 2. 
Показники добової рухової активності хлопчиків 12 – 13 років м. Суми 

МР СИР СР БР ВР Школа 
год Бали год бали Год бали год бали год Бали 

ІРА 

29 
(n=25) 

 

 
7,50 

 

 
12,73 + 

1,26 

 
4,46 

 
4,71 + 
0,89 

 
0,59 

 
1.08 + 
0,91 

 
9,40 

 
9,44 + 
0,69 

 
0,54 

 
2,43 + 
3,64 

 
30,4  
 + 

 3,4 

9 
(n=18) 

 

 
9,25 

 
12,31 + 

1,32  

 
3,08 

 
4,75 + 
0,82 

 
0,30 

 
1,09 + 
0,84 

 
10,00 

 
9,29 + 
0,14 

 
2,20 

 
5,46 + 
5,06 

 
32,9 
 +  

3,97 

1 
(n=26) 

 

 
9,39 

 
12,36 + 

1,35 

 
4,24 

 
4,57 + 
0,88 

 
0,40 

 
1,27 + 
0,76 

 
9,03 

 
8,86 + 
0,93 

 
1,20 

 
5,86 + 
5,89 

 
32,9  
 + 

 2,5 

7 
(n=18) 

 

 
8,38 

 
12,21 + 

1,09 

 
3,15 

 
4,11 + 
0,81 

 
0,42 

 
1,11 + 
0,95 

 
9,21 

 
9,18 + 
0,69 

 
2 

 
9,39 + 
5,13 

 
35,9  

+  
4,44 

18 
(n=10) 

 

 
9,30 

 
13,05 + 

1,07 

 
2,12 

 
5,19 + 
0,77 

 
0,48 

 
1,29 + 
1,18 

 
9,23 

 
9,23 + 
0,89 

 
1 

 
3,71 + 
3,31 

 
32,4  
 + 

 2,67 

22 
(n=39) 

 

 
8,30 

 
13,21 + 

1,78 

 
5,04 

 
4,12 + 
0,79 

 
0,59 

 
0,67 + 
0,59 

 
9,21 

 
8,95 + 
0,74 

 
1,26 

 
7,17 + 
4,81 

 
34,6  
 +  

3,47 
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Таблиця 3. 
Показники добової рухової активності дівчаток 12 – 13 років м. Білопілля. 

МР СИР СР БР ВР Школа 
год Бали год бали год бали год бали Год бали 

ІРА 

1 
(n=15) 

 

 
9,45 

 

 
14,16 + 

1,75 

 
4,35 

 
4,38 + 
0,61 

 
1,29 

 
2,4 
 + 

 0,9 

 
8,26 

 
8,26 + 
0,81 

 
0,13 

 
0,63 + 
1,38 

 
29,85  

 +  
1,73 

2 
(n=20) 

 

 
8,32 

 
12,47 + 

 1 

 
4,37 

 
4,84 + 
0,56 

 
0,58 

 
2,37 + 
0,75 

 
10,21 

 
9,73 + 
0,78 

 
1,19 

 
2,89 +  

2,8 

 
32,31  

 +  
2,61 

3 
(n=20) 

 

 
9,17 

 
13,75 + 

1,71 

 
4,32 

 
4,33 + 
0,63 

 
1,04 

 
2,58 + 
0,89 

 
8,56 

 
9,07 + 
0,67 

 
0,54 

 
2,67 + 
3,13 

 
32,37  

 + 
 2,52 

 

Таблиця 4. 
Показники добової фізичної активності хлопчиків 12 – 13 років м. Білопілля 

МР СИР СР БР ВР Школа 
Год Бали год бали год бали Год бали год бали 

ІРА 

1 
(n=18) 

 

 
9,21 

 

 
13,21 +  

1,3 

 
4,05 

 
4,45 + 
0,62 

 
1,35 

 
3,79 + 
1,46 

 
7,59 

 
8  

+ 0,99 

 
0,34 

 
1,69 + 
2,35 

 
32,76  

 +  
2,4 

2 
(n=23) 

 

 
8,21 

 
12,32 + 

1,21 

 
4,26 

 
4,25 + 
0,63 

 
2,10 

 
5,19 + 
1,24 

 
7,56 

 
7,94 + 
0,77 

 
1,02 

 
3,08 + 
2,96 

 
32,47  

 +  
2,32 

3 
(n=17) 

 

 
9,53 

 
14,24 + 

1,94 

 
4,32 

 
4,74 + 

0,5 

 
2,08 

 
5,12 + 
1,51 

 
8,14 

 
8,24 + 
0,84 

 
0,41 

 
1,98 + 
2,83 

 
33  
 + 

 2,3 
 

Таблиця 5. 
Показники добової фізичної активності дівчаток 12 – 13 років м. Полтава. 

МР СИР СР БР ВР Школа 
год Бали год Бали Год бали Год бали год бали 

ІРА 

1 
(n=26) 

 

 
8,32 

 

 
12,48 + 

0,99 

 
4,46 

 
4,91 + 
0,73 

 
0,54 

 
1,28 + 
 0,6 

 
9,14 

 
9,14 + 
0,93 

 
1,20 

 
4,03 + 
4,49 

 
31,84  

 +  
 3,94 

7 
(n=17) 

 

 
8,20 

 
12,3 + 
0,69 

 
4,26 

 
4,36 + 
0,49 

 
0,56 

 
1,33 + 
0,79 

 
10,05 

 
9,76 + 
0,66 

 
1,34 

 
4,7 

 + 3,53 

 
32,46  

 +  
 2,77 

21 
(n=18) 

 

 
8,20 

 
12,3 + 
1,32 

 
4,59 

 
5,06 + 
0,79 

 
0,45 

 
1,09 + 
0,84 

 
9,30 

 
9,3 

 + 1,14 

 
1 

 
5,47 + 
5,06 

 
33,21  

 + 
 4,02 

23 
(n=12) 

 

 
9,01 

 
13 

 + 0,96 

 
5,22 

 
5,29 + 
0,73 

 
0,47 

 
1,12 + 
1,09 

 
9,30 

 
9,3 

 + 0,92 

 
0,42 

 
2,12 + 
2,84 

 
30,84 

 + 
 2,993 

38 
(n=25) 

 

 
8,32 

 
12,49 + 

0,88 

 
4,47 

 
4,92 + 
0,65 

 
0,53 

 
1,26 +  

0,8 

 
9,56 

 
9,56 + 
0,71 

 
0,52 

 
2,62 + 
3,15 

 
30,6  
 +  

3,06 
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Індекс фізичної активності хлопчиків 12 – 13
років в середньому становить 32 бали, та індекс
фізичної активності дівчаток-підлітків дорівнює 31
бал (табл 6).

На сон і відпочинок лежачи в середньому вит-
рачається 9,14 годин. Щодо високого рівня, до якого
належить участь у спеціально-організованих занят-
тях фізичними вправами, інтенсивні ігри, біг, уроки
фізичної культури, їзда на велосипеді і т.д., цей показ-
ник становить 0,33 години і найвищий він у місті Пол-
тава – 0,45 години.

Для школярів рекомендований щоденний двох-
годинний об’єм рухової активності, який міг би ком-
пенсувати потребу в рухах. В рамках двох годин може
бути досягнуте і достатнє фізіологічне навантаження
(в залежності від змісту та величини навантаження).
Але, як ми бачимо, навіть за сприятливих умов на прак-
тиці загальноосвітні школи не в змозі забезпечити не-
обхідний об’єм рухової активності, тому згідно таб-
лиць, фактична спеціально організована рухова
активність обмежується 30 хвилинами на день в ос-
новної маси школярів, що є 30% гігієнічної норми [7;12].

Висновки.
Виходячи з вищезазначеного можна зробити

певні висновки:
1. Індекс добової рухової активності дівчат досліджу-
ваних міст дорівнює 31,23 + 0,62 балів, натомість у
хлопців він вищий та становить 32,65 + 0,66 балів. А
спеціально організована рухова активність, яка
включає різні форми занять фізичними вправами,
обмежується 40 хвилинами на добу в основної маси
школярів. За дослідженнями Сухарева А.Г., Круце-
вич Т.Ю., Хрипкова А.Г., об’єм цілеспрямованих
занять фізичними вправами, повинен складати 12
– 15 годин на тиждень. Тому слід вважати рівень
рухової активності підлітків досліджуваних міст
низьким адже він складає близько 35% гігієнічної
норми. Для хлопців, порівняно з дівчатами, харак-
терний вищий на 6% рівень рухової активності.

2. Раціонально організована рухова активність на ос-
нові застосування різноманітних форм олімпійсь-
кої освіти школярів, таких як олімпійський урок, малі
(шкільні) олімпійські ігри, церемонія відкриття та
інші є перспективним напрямом підвищення рухо-

Таблиця 6. 
Показники добової рухової активності хлопчики 12 – 13 років м. Полтава. 

МР СИР СР БР ВР Школа 
Год бали год Бали год бали Год бали год бали 

ІРА 

1 
(n=21) 

 

 
8,30 

 

 
12,45 + 

1,17 

 
4,22 

 
4,65 + 
0,85 

 
0,52 

 
1,25 + 
0,63 

 
9,33 

 
9,93 + 

0,8 

 
1,26 

 
6,77 + 
6,16 

 
34,06  

 +  
 5,23 

7 
(n=21) 

 

 
8,23 

 
12,35 + 

1,04 

 
4,09 

 
4,06 + 
0,85 

 
0,49 

 
1,19 + 
0,91 

 
9,13 

 
9,13 + 
 06 

 
1,19 

 
7,42 + 
4,83 

 
34,15  

 + 
 4,27 

21 
(n=17) 

 

 
8,50 

 
12,75 + 

0,76 

 
4,36 

 
4,8 
+  

0,9 

 
0,50 

 
1,19 + 
0,78 

 
10,20 

 
9,8 

 + 0,98 

 
0,53 

 
2,65 + 
2,54 

 
31,19  

 + 
1,99 

23 
(n=12) 

 

 
9,15 

 
13,13 + 

0,99 

 
5,07 

 
5,59 + 
0,66 

 
0,50 

 
1,21 + 
1,14 

 
9,05 

 
9,05 + 
0,99 

 
1,05 

 
3,26 + 
2,71 

 
32,23 

 +  
2,22 

38 
(n=22) 

 

 
8,40 

 
12,6 + 
1,07 

 
4,27 

 
4,69 + 
0,83 

 
0,53 

 
1,27 + 
0,88 

 
9,52 

 
9,52 + 
0,68 

 
0,42 

 
2,1 
 + 

3,396 

 
30,2 
 + 

 3,28 
 

Таблиця 7. 
Зведені показники добової рухової активності підлітків досліджуваного регіону. 

МР СИР СР БР ВР 
Місто 

Год бали год Бали год бали год бали год бали 

ІРА 

Хлопці 

n=287 
8,34 12,85 ±  

0,56 4,12 4,60 ± 
0,40 0,58 2,34 ± 

0,35 8,52 8,86 ± 
0,25 0,43 4,03 ± 

1,74 

32,65  
± 

0,66 

Дівчата 
n =313 8,39 12,97 ±  

0,80 4,07 4,54 ± 
0,26 0,42 1,66 ± 

0,14 9,14 9,24 ± 
0,51 0,34 2,82 ± 

1,37 

31,23 
 ±  

0,62 
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вої активності. Але рухова діяльність людини не
може вважатись самодостатньою без гармонії ро-
зумового та духовного розвитку.

3. Структура олімпійської освіти дітей та молоді по-
винна включати теорію олімпійської освіти в істо-
ричному аспекті, рухову активність як основу
фізичного розвитку особистості, моральну освіту
як загальнолюдську цінність, еколого-валеологічну
освіту.

На нашу думку, актуальними є подальші дос-
лідження по експериментальній перевірці рухового
компоненту олімпійської освіти школярів України.
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МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ POWER-ЕРГОМЕТРІЇ
У ВИЗНАЧЕННІ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ В

УМОВАХ МАСОВИХ ОБСТЕЖЕНЬ
(ПОВІДОМЛЕННЯ ЧЕТВЕРТЕ)

Хорошуха М.Ф.
Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова

Анотація. Приводиться удосконалений варіант раніше зап-
ропонованого автором методу power-ергометрії у визна-
ченні фізичної працездатності різної категорії людей в умо-
вах масових обстежень. Наведено результати порівняльного
аналізу дослідження фізичної працездатності в цих умовах.
Показано, що для визначення висоти підйому обстежувано-
го при виконанні підтягувань на перекладині доцільно про-
водити виміри між двома антропометричними точками вер-
хньої кінцівки.
Ключові слова: фізична працездатність, учні, студенти, до-
рослі.
Аннотация. Хорошуха М.Ф. Модификация методу power-
эргометрии в определении физической работоспособности
в условиях массовых обследований. Приводится усовершен-
ствованный ранее предложенный автором метод power-эр-
гометрии в определении физической  работоспособности
разной категории людей в условиях массовых обследований.
Представлены результаты сравнительного анализа исследо-
ваний физической работоспособности в этих условиях. По-
казано, что для определения высоты подъема обследуемого
при выполнении подтягиваний на перекладине целесообраз-
но проводить измерения между двумя антропометрически-
ми точками верхней конечности.
Ключевые слова: физическая работоспособность, ученики,
студенты, взрослые.
Annotation. Khoroshukha M.F. The modification of the method
of the power-ergometry in defining the physical capability on
the conditions of mass researches. The improved by the author
earlier suggested method of the power-ergometry in the function
of determining the physical working capacity of the people of
different categories on the condition of mass researches. There
are presented the results of the comparative analysis of the
researches of physical working capacity under these conditions.
The results show that it is advisable to perform meausing between
the two anthropometric points of the upper extremities while
defining the height of the lifting movements during cross-beam
pulling up.
Key words: physical working capacity, pupils, students, grown
ups.

Вступ.
Кількісне визначення фізичної працездатності

як однієї із складових соматичного здоров’я визнано
доцільним Всесвітньою організацією охорони здоро-
в’я (ВООЗ) та Міжнародною Федерацією спортивної
медицини

(МФ СМ). Його застосовують для оцінки фун-
кціональних резервів організму, у відборі, плануванні
та прогнозуванні тренувальних навантажень спорт-
сменів, для диференціальної діагностики окремих
серцево-судинних захворювань у масовому спорті
та спорті вищих досягнень (олімпійському та профес-
ійному), а також в практиці фізичної реабілітації для
побудови індивідуального рухового режиму хворих
[1;4;6;3;2;7].

Запропонований раніше нами безапаратний
метод power-ергометрії (силової ергометрії) у визна-
ченні фізичної працездатності людей різного віку та
професійної зайнятості (учні, студенти, дорослі,
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спортсмени, фізкультурники та ін.) в умовах масових
обстежень, а також в домашніх умовах [10] має певні
обмеження. Останнє пов’язано з тим, що визначення
висоти підйому обстежуваного при виконанні ним
підтягувань на перекладені (турніку), як однієї із скла-
дових механічної роботи, здійснювалося візикальним
методом за допомогою приладу конструкції В.М.
Абалакова (рис.1), який застосовується в практиці
спорту для реєстрації висоти стрибка вгору.

Зазначимо, що прилад (пластина з пружинис-
тим стискачем) кріпиться до підлоги за допомогою
болтів. Через щілину пластини пропускають звичай-
ну сантиметрову стрічку, на верхньому кінці якої є
мотузкова петля із ковзким замком, за допомогою якої
можна виставляти стрічку на нульову поділку залеж-
но від зросту людини. Результати пробних підтягувань
визначають на пружинистому стискачу. В разі прове-
дення обстежень в природних умовах (на піщаному
ґрунті) виникають певні незручності. Аналогічні не-
зручності виникають також при визначенні фізичної
працездатності спортсменів з вадами опорно-рухово-
го апарату, які пересуваються за допомогою інвалід-
ного візка [9]. Тому пошуки іншого варіанту чи мето-
дології реєстрації висоти підйому в різних умовах
тестування визначив напрямок наших досліджень.

Робота виконана згідно плану НДР Національ-
ного педагогічного університету імені М.П. Драго-
манова.

Формування цілей роботи
Мета дослідження – впровадити в практику

масових обстежень та самоконтролю спортсменів
більш простого, доступного, що не потребує ніяких
матеріальних затрат та технічного обладнання (ерго-
метра [1] чи приладу конструкції В.М. Абалакова),
модифікованого методу у визначенні фізичної пра-
цездатності різної категорії людей.

Методи дослідження та їх організація:
· метрологічні дослідження (апаратний, візикальний
та антропометричний способи) у визначенні висо-
ти підйому обстежуваного;

· методи математичної статистики [5].
Дослідження проводилися на базах Інституту

фізичного виховання та спорту НПУ імені М.П. Дра-
гоманова та Броварського вищого училища фізич-
ної культури (Київська обл.). В обстежувані прийня-
ло участь 57 осіб чоловічої статі різного віку та різних
за зростом (від 150 до 190 см): 20 студентів віком від 19
до 24 років, 30 юних спортсменів підліткового віку та
7 дорослих (старше 30 років) людей.

Кожний обстежуваний виконував два-три
підтягувань на перекладині за трьома способами виз-
начення висоти підйому (апаратним, візикальним та
антропометричним). В першому варіанті висоту
підйому визначали за показниками електронного
лічильника ергометра, в другому – за показниками
сантиметрової стрічки приладу В.М. Абалакова і,
відповідно, в третьому – за виміром довжини відрізка
між двома антропометричними точками верхньої
кінцівки: фаланговою точкою і початком (верхнім
краєм) підпахвинної впадини.

Для статичної обробки матеріалу розрахову-
вали середньоарифметичні значення та їхню помил-
ку (Х ± m). Вірогідність різниці (Р) оцінювали за t –
критерієм Стьюдента. Різницю вважали статистично
вірогідною на 5 % рівні значимості (при Р<0,05).

Результати дослідження та їхнє обговорення
В результаті проведених досліджень було вста-

новлено, що між апаратним, візикальним і антропо-
метричним способами визначення висоти підйому
як однієї із складових механічної роботи і, відповідно,
фізичної працездатності не існує статистично вірогі-
дних відмінностей (Р>0,05) (табл. 1).

Цей висновок підтверджують дані контрольно-
го дослідження фізичної працездатності одного і того
ж обстежуваного за двома способами (антропомет-
ричним, як експериментальним способом та апарат-
ним, як контрольним), які проводилися одночасно.

Обстежуваний – юний боксер Л. 15 років, вага
85 кГ, «стандартна» висота підтягування (дані вимі-
ру відстані між двома антропометричними точка-
ми) – 0,62 м.

У першій серії навантажень виконав 15 вправ
при ЧСС 132 уд./хв. Час роботи становив 5 хв.

Величини механічної роботи (W, кГм) та її
потужності (Ђ, кГм/хв) становили:

W1 = P x S x K= 85 x (15 x 0,62) x 1,50 = 1185,8 кГм;
W1 = W1 / t = 1185, 8 / 5 =237,2 кГм/хв.
У другій серії через втому спортсмен виконав

22 безпомилкових і 2 підтягування до положення, за
якого він дотикався перекладини кінчиком носа (оці-
нюється як три чверті підтягування); ЧСС становила
156 уд./хв.; час роботи – 4 хв.

Аналогічно, величини механічної роботи та її
потужності становили:

W2 = P x S x K= 85 x [ (22 x 0,62) +
+ (2 x 0,62 x 3/4)] x 1,50 = 1857,7 кГм;

Рис. 1. Прилад конструкції В.М. Абалакова:
1 – черевний пояс; 2 – тонкий шнур;

3 – сантиметрова стрічка; 4 – пластина;
5 – щілина; 6 – болт; 7 – рухомий стискач.

` `
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Таблиця 1 
Середньостатистичні значення показників висоти підйому (S) та фізичної працездатності (PWC170) юних спортсменів 
при виконанні ними ергометричної роботи апаратним і антропометричним способами, Х ± m 

1-е навантаження 2-е навантаження 

 
№ 
n.n 

 

S, м; 
Апаратний 
спосіб  

(1) 

S, м; 
Антропометричний 

спосіб 
(2)  

S, м; 
Апаратний 
спосіб  

(3) 

S, м; 
Антропометричний 

спосіб 
(4) 

PWC170, 
кГм/хв·кг; 
апаратний 
спосіб 

(5) 

PWC170,  
кГм/хв·кг; 
антропо-
метричний 
спосіб 

(6)  
1 8,46 8,58 17,26 17,42 8,52 8,69 
2 9,66 9,74 20,07 20,45 9,97 10,12 
3 10,47 10,45 20,22 20,53 11,34 11,75 
4 9,17 9,40 18,24 19,07 9,32 9,38 
5 9,11 9,19 19,37 19,43 9,72 9,86 
6 9,86 10,12 20,12 20,18 11,40 12,57 
7 7,46 7,57 15,41 15,70 7,64 8,28 
8 8,23 8,17 17,34 16,95 8,50 8,63 
9 9,45 9,47 16,66 16,83 9,23 9,34 

10 9,10 9,02 19,35 19,21 9,67 9,28 
11 10,39 10,21 20,24 20,76 11,76 12,05 
12 9,92 10,18 20,11 20,45 11,29 11,97 
13 8,24 8,40 17,62 17,28 8,72 8,44 
14 9,28 9,30 17,54 17,84 9,78 10,27 
15 8,20 8,47 17,65 18,06 8,47 8,63 
16 10,17 9,88 20,19 20,75 11,34 12,05 
17 9,33 9,63 18,87 19,45 9,30 9,46 
18 7,85 8,04 15,84 16,00 7,52 7,69 
19 9,18 9,43 18,19 19,03 9,17 9,84 
20 9,55 9,71 19,48 19,86 9,82 11,90 
21 9,63 9,83 19,40 19,78 9,96 10,33 
22 8,05 8,45 16,32 16,74 8,48 8,64 
23 8,41 8,37 17,09 17,37 8,53 8,67 
24 9,23 9,57 18,25 19,07 9,17 9,34 
25 8,26 8,34 17,27 17,63 8,88 10,07 
26 8,17 8,40 16,81 17,32 8,22 8,63 
27 7,64 7,83 15,43 15,88 7,48 7,69 
28 9,13 9,54 18,05 18,92 9,43 9,63 
29 9,84 10,07 19,97 20,30 11,12 11,47 
30 9,52 9,68 18,25 18,18 9,24 9,20 
Х 

± m 
9,03 
0,15 

9,17 
0,15 

18,19 
0,27 

18,55 
0,29 

9,43 
0,22 

9,80 
0,26 

t;P1-2 
t;P3-4 
t;P5-6 

0,66; > 0,05 0,91; > 0,05 1,09; > 0,05 

 
W2 = W2 / t = 1857,7 / 4 =464,4 кГм/хв.
За формулою В.Л. Карпмана [4] знаходимо:
PWC170 = W1+ (W2 – W1) x 170 – f1 =
                                                  f2 – f1

=237,2+ (464,4–237,2) x (170–132)/(156–132)=
= 596,9 кГм/хв., або 7,0 кГм/ хв·кг.

За даними контрольного чи апаратного спо-
собу визначення фізичної працездатності знаходимо,
що загальна висота підйому (показання електронно-
го лічильника ергометра) у першій серії навантажень
(S1) становила 9,2 м, у другій (S2) – 14,5 м.

Аналогічно, величини механічної роботи та її
потужності становили:

– у першій серії:
W1 = P x S1 x K= 85 x 9,2 x 1,50 = 1173 кГм;
W1 = W1 / t = 1173 / 5 =234,6 кГм/хв.
– у другій:
W2 = P x S2 x K= 85 x 14,5 x 1,50 = 1848,8 кГм;
W2 = W2 / t = 1848,8 / 4 =462,2 кГм/хв.
Відповідно, величина фізичної працездатності

за тестом становила:

PWC170 = W1+ (W2 – W1) x 170 – f1 =
                                             f2 – f1

= 234,6+(462,2–234,6)x(170–132)/(156–132)=
= 594,2 кГм/хв., або 7,0 кГм/ хв·кг.

Як свідчать дані контрольного дослідження,
величини фізичної працездатності спортсмена, що
визначалася різними ергометричними способами
(апаратним і антропометричним) мало відрізняють-
ся одна від другої.

Тому запропонована нами модифікована ме-
тодика безапаратного визначення висоти підйому при
виконанні підтягувань на перекладені може бути аль-
тернативою раніше нами описаним методом power-
ергометрії у визначенні фізичної працездатності юних
спортсменів [8] та осіб різного віку в умовах масових
обстежень [10].

Висновок.
Таким чином, констатуючий експеримент зас-

відчив, що між трьома ергометричними способа-
ми (апаратним, візикальним і антропометричним)
визначення фізичної працездатності за тестом PWC170

` `

` ` `

` `

` `

` ` `
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при виконанні роботи на перекладені не існує стати-
стично достовірних відмінностей (Р>0,05).

 Для визначення висоти підйому обстежува-
ного при виконанні підтягувань на перекладені доц-
ільно проводити вимір між двома антропометрич-
ними точками верхньої (правої чи лівої) кінцівки (рис.
2): фаланговою точкою (phalangion) – верхня точка
тильного краю основи проксимальної фаланги ІІІ
пальця – проекція п’ястко-фалангового суглобу
(articulatio metacarpophalangea) і початком (верхнім
краєм) підпахвинної впадини (fossa axillaris).

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку визначення фізичної працездатності,
як складової соматичного здоров’я, людей різного віку
в практиці масової фізичної культури.
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ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ
СТУДЕНТОК ДО НАВАНТАЖЕНЬ

ШВИДКІСНО-СИЛОВОГО ХАРАКТЕРУ
Чернієнко О.А.

Рівненський базовий медичний коледж

Анотація. На підставі вивчення реакцій серцево-судинної сис-
теми організму дівчат 16–17 років розвиваються швидкісно-
силові якості. Важливою вимогою для розвитку фізичних якос-
тей є диференційованість педагогічних впливів  на
морфофункціональну сферу організму. Заняття можуть засто-
совуватися в урочних формах фізичного виховання студенток.
Рівень функціонування серцево-судинної системи навантаження
знаходиться у зоні 123–173 ск / хв.. Він відповідає нормам
навантажень на всі системи організму студенток.
Ключові слова: частота серцевих скорочень, швидкісно-си-
лові навантаження, фізичні якості.
Аннотация. Черниенко А.А. Исследование адаптации студен-
ток на нагрузки скоростно-силового характера. На основании
изучения реакций сердечно-сосудистой системы организма
девушек 16–17 лет развиваются скоростно-силовые качества.
Необходимым условием для развития физических качеств яв-
ляется дифференцированность педагогических влияний на мор-
фофункциональную сферу организма. Занятия могут приме-
няться в урочных формах физического воспитания студенток.
Уровень функционирования сердечно-сосудистой системы на-
грузки находится в зоне 123-173 ск / мин.. Он отвечает нормам
нагрузок на все системы организма студенток.
Ключевые слова: частота сердечных сокращений, скорост-
но-силовые нагрузки, физические качества.
Annotation. Chernienko O.А. Research of acclimatization of
students on loads of high-speed force character. On the basis of
the cardio-vascular system reaction of the 16–17 year old girls
organisms are training fast-strength qualities. An important
requirement for education of physical qualities is selectivity of
pedagogical influences on the morpho-functional sphere of
organism. Occupations can be applied in fixed forms of physical
training of students. The level of operation of cardiovascular
system of a load is in zone 123-173. It answers norms of loads
all systems of an organism of students.
Key words: the pulse rate, fast-strength loading, physical
qualities.

Вступ.
У зв’язку з тим, що важливе значення в пере-

ліку програмних вимог з фізичної культури мають
фізичні вправи, спрямовані на розвиток швидкісно-
cилових якостей, багато хто з авторів вважає, що знач-
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не місце в процесі фізичного виховання повинно при-
ділятись вихованню саме цих здібностей, а обсяг вправ
швидкісно-cилового характеру для студенток 16–17
років повинен складати не менше 40–60 % усього часу
занять. Зокрема, актуальним, на наш погляд, є вивчен-
ня реакцій організму на навантаження впродовж за-
нять. З наукових джерел відомо, що інтегральним по-
казником стану організму є частота серцевих
скорочень [7]. Дослідженнями науковців встановлено,
що нижній рівень впливової зони знаходиться в межах
120–130 ск /хв, а верхня межа ЧСС після інтенсивного
навантаження для студентської молоді основної ме-
дичної групи повинна складати 180–200 ск / хв [3;6].
Разом з тим, важливою вимогою для виховання фізич-
них якостей нині є диференційованість педагогічних
впливів на морфофункціональну сферу організму, яка
передбачає адекватність навантаження індивідуально-
типологічним особливостям студенток.

Дослідження виконано у відповідності до прак-
тичних завдань фізичного виховання студенток
Рівненського базового медичного коледжу.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – вивчення реакцій сер-

цево-судинної системи організму, з урахуванням
адаптації до навантажень швидкісно-cилового харак-
теру, на виконання вправ з різною інтенсивністю.

Методи дослідження. Аналіз наукових дослі-
джень, теоретичний аналіз і узагальнення, педагогіч-
ний експеримент, пульсометрія, методи математич-
ної статистики.

Організація дослідження. Для експерименту
була застосована навчальна програма 2003 р. [4]. У
програмі поданий розподіл за навантаженнями; мале
навантаження – перше заняття, середнє – друге і ве-
лике – третє. Кожна з досліджуваних студенток по-
чергово виконувала вправи на першому занятті за
першим об’ємом навантажень, на наступному – за
другим і на третьому – за третім. Експериментальну
групу склали 30 студенток третього курсу Рівненсь-
кого базового медичного коледжу, яку було сформо-
вано методом випадкової вибірки. За станом здоро-
в’я вони належали до основної медичної групи.
Студенток, які не спроможні були виконати вправи в
заданому програмою режимі за другим об’ємом,
було 4, у наступних випробуваннях вони участі не
брали. За допомогою пульсометрів на початку за-
нять та по закінченні кожного блоку вправ фіксували
величину частоти серцевих скорочень (ЧСС).

Результати досліджень.
Відомо, що для гіпертрофії м’язових клітин

серця (міокардіоцитів) необхідно притримуватись
ряд умов: підвищити концентрацію гормонів у крові
і збільшити концентрацію іонів водню в міокарді.
Такі умови виникають при фізичних навантаженнях
з біля граничною частотою серцевих скорочень 170
і більше ск / хв. Негативних змін зі сторони серця
при такому режимі навантаження в оздоровчому
тренуванні не було виявлено.

Проаналізувавши середньо-групові значення
ЧСС при виконанні швидкісно-cилових вправ за пер-

шим об’ємом (таблиця 1), ми спостерігаємо, що на-
вантаження в цілому відповідають вимогам програ-
ми з фізичного виховання у навчальних закладах. ЧСС
свідчить про доступність для переважної більшості
учасниць експерименту величини навантаження.
Максимальні значення ЧСС в середині заняття гово-
рять про раціональний розподіл величини наванта-
ження на організм.

На початку виконання вправ середня величи-
на ЧСС учасниць експерименту становила 77 ск / хв.,
що відповідає науковим даним про середньостатис-
тичну величину ЧСС сучасної молоді [1;7]. Зростан-
ня ЧСС по завершенні першого блоку вправ лише на
3 ск / хв. стосовно ЧСС після розминки можна пояс-
нити завершенням процесів впрацьовування та
відносною легкістю вправ. Студентки виконували
присідання, спеціальні стрибкові вправи, що сприя-
ли підготовці до роботи значної частини м’язів для
виконання вправ швидкісно-cилового характеру.

Виконання другого блоку вправ, що залуча-
ють до роботи м’язи стегон і гомілки, супроводжуєть-
ся незначним зниженням ЧСС до 138,5 ск / хв, що
свідчить про стабільність функціонування вегетатив-
них систем при цьому навантаженні. Подальше зни-
ження ЧСС до 130,2 ск / хв по закінченні виконання
вправ для м’язів внутрішньої поверхні стегон засвід-
чує про зниження величини навантаження. Це
свідчить про те, що вправа з вихідного положення
“низький старт” для дівчат віком 16–17 років є недо-
статньою. Найнижчу ЧСС – 122,9 ск / хв упродовж
виконання вправ, спрямованих на зміцнення м’язів
гомілки і стегон, зафіксовано по завершенні четвер-
того блоку вправи при стрибках у довжину з місця.
Вірогідно, що без додаткового навантаження ця впра-
ва малоефективна для вирішення завдання фізично-
го виховання студенток.

Виконання вправ п’ятого блоку – біг на ко-
роткій дистанції з низького старту – супроводжува-
лось зростанням ЧСС до 140 ск / хв, що свідчить про їх
суттєвий тренувальний ефект. Найвищі показники
ЧСС (175,2 та 182,3 ск / хв.) зафіксовано у шостій та
сьомій вправах – прискорений біг з “низького стар-
ту” на 100 м. Це цілком закономірно, оскільки у впра-
вах задіяні м’язи ніг спини, живота, грудей, шиї і рук,
збільшується навантаження на серцевий м’яз. Легені
постачають більше повітря, яке активізує і збагачує
киснем серцеву систему. Виконання повільного бігу
підтюпцем супроводжується значним зниженням
ЧСС (130,2 ск / хв.) по завершенні восьмого блоку, що
спрямовано на відновлення функцій організму. Це
відповідає рекомендаціям фахівців щодо динаміки
функціональної активності під час занять фізичними
вправами [2;6]. Необхідно відзначити високу
розбіжність показників ЧСС ± 6,71 ск / хв, що гово-
рить про низький рівень підготовленості окремих сту-
денток. Вправи дев’ятого блоку викликали зниження
ЧСС до 126,1 ск / хв. Це пояснюється реакцією серце-
во-судинної системи, так як заняття підходить до за-
вершальної частини, і згідно теорії його побудови,
навантаження слід поступово знижувати [7;8]. Впра-
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ви заключної частини заняття спрямовані на посту-
пове приведення серцево-судинної та дихальної сис-
тем до стану спокою, про що свідчить середньогру-
пова ЧСС / 119,0 ск / хв. (таблиця 1).

У процесі другого заняття четверо учасниць
експерименту не змогли підтримувати темп виконан-
ня вправ, що задавався другим заняттям. Аналіз ре-
акцій організму 26 студенток, які виконали вправи на
другому занятті, дає підстави стверджувати, що інтен-
сивність усіх вправ основної частини заняття (підго-
товча та заключна частини є однаковими для всіх учас-
ниць експерименту) є вищою, аніж за першим
заняттям. Водночас середньогрупова ЧСС на почат-
ку занять 77 ск / хв. є майже такою ж як і при вико-
нанні вправ на попередньому занятті. Однак менша
величина стандартного відхилення ±6,0 проти ±8,06
ск / хв. у першому випадку та менші зміни ЧСС по
завершенні розминки 131 проти 138 ск / хв. підтверд-
жують наші припущення щодо впливу на функціо-
нальний стан студенток. По завершенні виконання
вправ першого заняття спостерігаємо зростання ЧСС
від 145,7 проти 141,3 ск / хв. та стандартного відхилен-
ня ±6,0 проти ±5,1 ск / хв., що свідчить про вищу інтен-
сивність вправ другого заняття. Аналогічні результа-
ти отримані при виконанні вправ другого та третього
блоків програми. Про зростання інтенсивності на
другому занятті при виконанні вправ шостого та сьо-
мого блоків свідчать вищі значення показників ЧСС.
У десятому блоці вправ студентки виконували впра-
ви для розслаблення м’язів ніг, спини, живота, рук
(дріб’язковий біг, повільний біг підтюпцем, звичайна
ходьба, дихальні вправи). При виконанні вправ зак-

лючної частини заняття ЧСС учасниць експеримен-
ту була фактично такою ж, як і на першому занятті.
Однак зростання стандартного відхилення підтверд-
жує наукові дані про те, що довготривалі заняття при
ЧСС вищих за 145–150 cк / хв. викликають більшу вто-
му організму в цілому, ніж навантаження меншої
потужності [8;10].

Порівнюючи динаміку ЧСС при виконанні
вправ на першому та другому занятті, спостерігаємо
поступові зміни впродовж усього другого заняття.
Це можна пояснити як адаптацією до однакових за
спрямованістю та формою вправ, так і відсівом фізич-
но не підготовлених студенток [5;7]. До третього за-
няття приступило 26 студенток, а закінчило його лише
17, що свідчить про його високу інтенсивність і не-
можливість виконання для половини учасниць екс-
перименту. Порівняння показників реакції серцево-
судинної системи найбільш підготовлених студенток
з аналогічними показниками студенток, які викону-
вали вправи на першому та другому занятті, свідчить
про зростання величини фізичного навантаження.
Однак, як і на другому занятті спостерігаємо знижен-
ня показників ЧСС та стандартне відхилення як до
початку занять, так і по завершенні розминки, що
погоджується з науковими дослідженнями щодо фун-
кціональної економізації при повторному виконанні
однакових вправ [5;7]. Упродовж виконання вправ на
силу і швидкість (1–5-й блоки) спостерігається зрос-
тання ЧСС від 1,4 до 4,3%, що свідчить про збільшен-
ня навантаження на третьому занятті. Шостий та сьо-
мий блоки вправ супроводжуються найвищою
реакцією серцево-судинної системи ЧСС відповідно

Таблиця 1 
Показники ЧСС студенток при виконанні учбової програми легкої атлетики 

(середнє арифметичне ± стандартне відхилення) 
Величини ЧСС та стандартне відхилення (ск/хв) 

Блоки 

вправ 

Час вимірів 

ЧСС (хв.) 

 

1-е заняття 

 

2-е заняття 

 

3-е заняття 

  

 - 

 - 

 1 – й 

 2 – й 

 3 – й 

 4 – й 

 5 – й 

 6 – й 

 7 – й 

 8 – й 

 9 – й 

 10 – й 

 

0 

4 

8 

13 

25 

31 

38 

40 

45 

50 

65 

80 

90 

 

76 ± 8,3 

138 ± 6,3 

141 ± 4,8 

138 ± 6,1 

130 ± 4,4 

130 ± 5,1 

140 ± 6,0 

175 ± 5,2 

182 ± 5,1 

130 ± 6,7 

126 ± 5,21 

125 ± 5,01 

119 ± 5,56 

 

77 ± 6,49 

131 ± 5,36 

145 ± 6,42 

142 ± 5,78 

134 ± 4,97 

136 ± 5,34 

142 ± 8,64 

163 ± 4,54 

164 ± 4,81 

143 ± 4,91 

137 ± 3,94 

135 ± 4,93 

120 ± 6,76 

 

75 ± 5,29 

130 ± 4,88 

152 ± 5,89 

148 ± 3,37 

136 ± 2,65 

138 ± 5,75 

148 ± 5,31 

173 ± 5,20 

165 ± 3,21 

147 ± 6,0 

144 ± 4,91 

131 ± 4,69 

121 ± 4,42 
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на 173 та 165 ск / хв. При виконанні вправ 8–10 блоків
ЧСС поступово знижувалась від 147 до 131 ск / хв.
При цьому середньогрупові показники ЧСС у всіх
блоках вправ були вищими, ніж при виконанні анало-
гічних вправ на першому та другому заняттях.

Висновки.
1. Заняття можуть застосовуватися в урочних фор-
мах фізичного виховання студенток, оскільки вони
побудовані у відповідності з рекомендаціями про-
відних фахівців галузі.

2. Рівень функціонування серцево-судинної системи
навантаження знаходиться у зоні 123–173 ск / хв,
що відповідає нормам навантажень на всі системи
організму студенток.

3. Заняття за розділом програми ”легка атлетика” доз-
воляють диференціювати тренувальні впливи у
відповідності до індивідуального рівня фізичної і
функціональної підготовленості кожної студентки
(1–3 заняття).

4. Для більш ширшого застосування розділу “Легка
атлетика” на заняттях з фізичного виховання необ-
хідно розробити рекомендації, що відповідають
нормативним вимогам навчальної програми для
вищих навчальних закладів України.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем адап-
тації студенток до навантажень швидкісно-силово-
го характеру.
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ОСОБЕННОСТИ СЕНСОМОТОРНОЙ РЕАКЦИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВЛИЯНИИ ФЛУКТУАЦИИ

АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
Шарафи Р., Вогданов В., Горлов Д.,
Горго Ю., Коробейников Г.

Киевский национальный университет
им. Тараса Шевченко

Аннотация. Исследовано особенности латентного периода
простой сенсомоторной реакции (ЛП) человека при влиянии
флуктуаций атмосферного давления (ФАД). Определенно, в
какие сезоны ФАД наиболее влияют на ЛП. Также определено
особенности ЛП у людей с  разными  индивидуальными осо-
бенностями.
Ключевые слова: Латентный период, флуктуация атмосфер-
ного давления, гелио-геофизические факторы.

Анотація. Шарафі Р., Богданов В., Горлов Д., Горго Ю., Ко-
робейніков Г. Особливості сенсомоторної реакції людини при
впливі флуктуації атмосферного тиску. Досліджено особли-
вості латентного періоду простій сенсрмоторній реакції (LP)
людини при впливі флуктуацій атмосферного тиску (FAD).
Безумовно, в які сезони FAD найбільш впливають на LP.
Також визначено особливості LP у людей з  різними  індиві-
дуальними особливостями.
Ключові слова: Латентний період, флуктуація атмосферного
тиску, гелио-геофизичні факторі.
Annotation. Sharafi R., Bogdanov V., Gorlov D., Gorgo Yu.,
Korobeynikov G. The features of senso-motor reaction of man
at influencing of fluctuation of atmospheric pressure. It is
investigated the features of latent period of simple senso-motors
reaction (LP) of man at influencing of fluctuation of
atmospheric pressure. Certa inly, in which seasons more
influences of fluctuation of atmospheric pressure (FAD) on latent
period of simple senso-motors reaction and it is also certain the
features of LP at people with different individual features.
Keywords: Latent period, fluctuation of atmospheric pressure,
helio-geophysical factors.

Введение.
Надежность работы человека во многом зави-

сит от степени адаптации к действию факторов сре-
ды, стойкости к стрессам, психофизиологического
состояния, нравственных и психоэмоциональных ка-
честв [4, 10, 11, 13]. Знания о психофизиологических
свойствах человека и их изменений при действии
факторов среды дают возможность прогнозировать
качество его работы [12, 13, 15]. К числу наиболее
важных естественных адаптивных факторов, которые
способны влиять на человека и, в частности, на его
высшую нервную деятельность относят флуктуации
атмосферного давления (ФАД) которые моделиро-
вались в диапазоне частот ниже 0.1 Гц [7, 16, 17, 21,
22, 23, 24]. Важной особенностью этого естественно-
го фактора является то, что человек не чувствует его
изменений, и потому не может субъективно оценить
их действие на состояние внимания. Исследование
психофизиологических эффектов флуктуации атмос-
ферного давления (ФАД) сравнимых с субциркадиа-
ними ритмами, которые во много раз превышали
средние ровные возмущения атмосферы, показали,
что они способны ухудшать внимание и повышать
риск патологических реакций со стороны ВНС [8]. В
процессе адаптации организма человека к влиянию
внешних факторов происходят также изменения ла-
тентный период простой сенсомоторной реакции
(ЛП) и критической частоты слияния световых мель-
каний [1, 19]. Латентный период простой сенсомо-
торной реакции (ЛП) это промежуток времени из
начала подачи сигнала до мышечного ответа испы-
туемого, при условии, что от испытуемого требует-
ся реагировать как можно быстрее. В течение этого
латентного периода, информация обрабатывается
анализатором. Эта обработка состоит их таких ком-
понентов: 1) получение сигнала ЦНС (афферентный
этап); 2) переключение и передача информации в
высшие сенсорные центры; 3) подготовка и реализа-
ция моторных ответов [25].

Предполагается, что ЛП может отражать вре-
менные характеристики подготовки и формирования
двигательных программ [14]. ЛП отражает время
включения моторной программы или подготовитель-
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ный период осуществления реакции, величину не-
специфической активации структур, принимающих
участие в организации данного типа движений. ЛП
является показателем развития возбуждения в не-
рвной системе. ЛП существенно зависит как от ин-
дивидуальных психофизиологических особенностей
человека, так и от его функционального состояния и
его уровня [9].  ЛП отражает состояние ЦНС и функ-
циональная система, через его статистические осо-
бенности [3, 5, 6]. Использование латентный период
в экспериментальном изучении самых различных
психических явлений имеет давнюю историю и тра-
дицию. Факторы, приводящие к вариабельности ЛП,
можно подразделить на сигналы, поступающие из
внешней среды, и внутренние сигналы – процессы,
происходящие в самом организме [3, 12]. ЛП увели-
чивается при высокой температуре, и также при по-
нижении атмосферного давления [2, 26]. В литерату-
ре приводятся противоречивые данные и в основном
очень мало, про влияние гелио-метеофакторов, а
именно ФАД на ЛП.

Работа выполнена по плану НИР Киевского
национального университета им. Тараса Шевченко.

Формулирование целей работы.
Целью данной работы было изучение измене-

ний показателей латентных периодов простой сенсо-
моторной реакции людей с разными индивидуальны-
ми особенностями, которые происходят под влиянием
изменений флуктуации колебаний атмосферного дав-
ления (ФАД). Для достижения поставленной цели ис-
пользовались следующие методы исследования: В
нашем исследовании всего в экспериментах прини-
мали участие 135 человек. Возрастной диапазон ис-
пытуемых составлял от 15 до 30 лет и со средним воз-
растом 20±2 лет. В первой группе были 75 человек
обоих полов, из них 27 женщин и 48 мужчин, их обсле-
довали весной 2005-ом году в городе Киеве (Украина).
Во второй группе были 35 человек обоих полов, их
обследовали, осеню 2005-ом году в Киеве (Украина).
В третьей группе были 25 человек (мужчин), их обсле-

довали зимой 2006-ом году в городе Ширазе (Иран).
Было проведено исследование, латентных периодов
простой сенсомоторной реакции (ЛП) на компьютер
с помощью компьютерной программы “React 22”,
разработанной в нашей лаборатории. Посредством
программы “React 22” мы подавали 100 сигналов сред-
ней интенсивности с интервалом 1500-3000 мс, кото-
рый изменялся случайным образом в указанном диа-
пазоне. Испытуемые должны были сидеть за столом
перед монитором (расстояние от монитора до глаз
испытуемых около 50 см) и реагировать нажатием на
любую буквенную клавишу правой рукой на появле-
ние каждого квадрата как можно скорее.

Мы параллельно измеряли флуктуации атмос-
ферного давления (ФАД) с помощью  прибора. “Из-
меритель параметров воздуха” «Атмосфера-P1».
Прибор автоматически и непрерывно измерял ФАД
и сохранял данные в электронном виде. При исполь-
зовании этой системы были получены данные ФАД
в 5 диапазонах периодов  колебаний: 1-й – от 1200
секунд до 120 секунд; 2-й от 120 секунд до 20 секунд;
3-й – от 20 секунд до 10 секунд; 4-й – от 10 секунд до
5 секунд; 5-й – от 5 секунд до 3 секунд. Все получен-
ные данные обрабатывали с помощью программу
”Statistica 6” (StatSoft, USA) и “Matlab 6.0” со специ-
ально разработанным программным обеспечением
для обработки полученных данных ФАД.

Результаты исследования.
В первой стадии экспериментов мы исследо-

вали характеристику ЛП при проведении эксперимен-
тов в I-ой и II-ой группе на территории Украины и в
III-ой группе на территории Ирана. Из табл.1 видно,
что медиана ЛП в III-ой группе испытуемых в Иране
значительно меньше и достоверно отличают по срав-
нению с медианой ЛП в I-ой и II-ой группе, испыту-
емых в Украине. Также видно, что, медиана ЛП в I-ой
группе меньше по сравнению в II-ой группе, испы-
туемых в Украине. На табл.2 показано что, женщины
в I-ой группе имеют меньшие значения медианы ЛП,
чем женщины в II-ой группе.

Таблица 1 
Медиана результатов исследование ЛП для трех групп в разное время года на территории Украина и Ирана 

Результат исследования ЛП, мс 
Медиана  результатов 
ЛП Весной, 2005 Киев,  

I группа (n=75) 
Осеню, 2005 Киев,  

II группа (n=35) 
Зимой, 2006 Шираз,  

III группа (n=25) 

Медиана (квартили) 225 (199-258) 238 (212-273) 210 (179-257) *++ 

* – сравнение 1-й и 3- групп данных; + – сравнение 2-й и 3- групп данных; *- p<0,05, ** – p<0,01; ЛП – 
латентный период простой сенсомоторной реакции. 

Таблица 2 
Медиана результатов исследование ЛП во время участия женщин в эксперименте  

в разное время года на территории Украины 

Результат исследования ЛП,  мс 
Медиана результатов 
ЛП Весной, Киев, женщины (n=27) I 

группа Осеню, Киев, женщины (n=20) II  группа 

Медиана (квартили) 228,5 (203-265) 246 (218-286) * 

* – сравнение 1-й и 2- групп данных; *- p<0,05; ЛП – латентный период простой сенсомоторной реакции. 
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На табл. 3  видно, что, медиана ЛП у мужчин в
III-ой группы меньшие, чем у мужчин в I-ой и II-ой
группы и также видно, что мужчины в I-ой группы
имеют большие медиана ЛП меньше чем у мужчин в
II-ой группе, но достоверных отличии не наблюдались.
Поскольку исследования ЛП проводились в разные
сезоны – весной, осенью и зимой, это указывает что
ФАД, которые наиболее выражены в осенний пери-
од, замедляет времени реакция у женщин и мужчин.

Мы также отметили на табл. 4 что медиана ЛП
у мужчин в I-ой и II-ой группе, меньшие чем у жен-
щин. Здесь можно отметить, что существует влия-
ние половых различий на психофизиологические
характеристики мужчин и женщин, и мы предпола-
гаем что, геофизические факторы также неодинако-
во влияют на это психофизиологический  показатель
у женщин и у мужчин.

При проведении исследований мы также изу-
чали изменение показатели ФАД в Украине и в Ира-
не. На табл.5 нам показали, что показатели флуктуа-
ции атмосферного давления (ФАД) во время
экспериментов на территории Украины и Ирана
были значительными и достоверно отличались.

Изучали наличие ранговых корреляций связей
по Спирману нам показали, что, у испытуемых II груп-
пы (осеннего эксперимента) в Украине значение ко-
эффициентов корреляции между параметрами ЛП и
характеристиками ФАД по значениям больше чем в I
группе испытуемых (весеннего эксперимента) и бо-
лее положительными, поскольку исследования ЛП
проводились в разные сезоны. Это указывает на то,
что геофизические факторы, и в первую очередь ФАД,
которые наиболее выражены в осенний период (в на-
шем исследовании, II-ой группы), замедляет это пси-
хофизиологический показатель (табл. 6 и табл. 7).

На табл. 6-7 также показано, что, после пятого
предъявления стимула, количество достоверностях

коэффициентов корреляции ЛП и амплитуды ФАД
резко увеличивается в экспериментах, проведенных
в Киеве. Здесь возможно отмечаются эффекты вы-
рабатывании теста. После врабатывания происходит
повышение сосредоточенности на правильном вы-
полнения поставленных задач и в конце теста проис-
ходит ослабевание этого сосредоточенности. Мож-
но отметить, что в этом случае увеличивается
количество и величина отрицательных коэффициен-
тов ранговой корреляции между характеристиками
ЛП и амплитудой ФАД (табл. 6 и табл. 7).

В табл. 6 видно, что, у испытуемых III группы
в Иране, значение коэффициентов корреляции меж-
ду параметрами ЛП и характеристиками ФАД по зна-
чениям больше чем в группе испытуемых в Украи-
не. Это также указывает на более тесную связь в
характеристике тестирований простой сенсомотор-
ной реакции с параметрами ФАД в иранской груп-
пе. Видимо, это обусловлено, тем, что, либо иранс-
кая группа была более сосредоточена на выполнении
задания в силу социо-культурных отличий. Увеличе-
ние сосредоточенности ведет к усилению связей
между психофизиологической нагрузкой и действи-
ем факторов внешней среды, Возможно, также здесь
действовал какой-то другой, мало пока изученный
фактор, например биоритмы или факторы социаль-
ной природы, которые приводят к таким значитель-
ным изменениям коэффициента корреляции.

Выводы.
1. В работе определена связь между изменениями
психофизиологических характеристик человека и
влияниями ФАД. Функциональные состояния че-
ловека в значительной мере зависит от влияния
локальных гелиогеофизических факторов, которые
определяют геофизическую обстановку в конкрет-
ном месте, где эти люди живут или работают. Пока-
зано отрицательное влияние ФАД на показатели
ЛП в осенний период.

Таблица 3 
Медиана результатов исследование ЛП во время участия мужчин в эксперименте  

в разное время года на территории Украины и Ирана 

Результат исследования ЛП,  мс 
Медиана результатов 
ЛП Весной, Киев, мужчины 

(n=48) I группа 
Осеню, Киев, мужчины 

(n=15) II группа 
Зимой, Шираз, мужчины  

(n=25) III группа 

Медиана (квартили) 222 (197-254) 227 (202-260) 210 (179-257) 

ЛП – латентный период простой сенсомоторной реакции. 
 Таблица 4 

Медиана результатов исследование ЛП мужчин и женщин во время участия  
в эксперименте в I и II группе на территории Украины 

Результат исследования ЛП, мс 
Медиана 
результатов ЛП 

Весной Киев 
 мужчины (n=48) I 

группа 

Весной Киев 
женщины (n=27) I 

группа 

Осеню Киев 
мужчины (n=15) II 

группа 

Осеню Киев 
женщины (n=20) II 

группа 

Медиана 
(квартиль) 222 (197-254) 228,5 (203-265) 222 (197-254) 246 (218-286) # 

# – сравнение 3-й и 4- групп данных;  *- p<0,05; ЛП – латентный период простой сенсомоторной реакции. 
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Таблица 5 
Показатели ФАД во время  экспериментов на территории Украины и  Ирана 

Показатели Весной 2005,  Киев 
(n=1348) I группа (M±m) 

Осеню 2005, Киев  
(n=1393) II группа (M±m) 

Зимой 2006, Шираз 
(n=574) III группа (M±m) 

Fr1 (1,24±0,02)×10-2 (1,40±0,02 )×10-2 ### (1,19±0,02)×10-2 +++ 
Pr1 886,12±6,54 843,10±7,26 ### 898,95±9,48 +++ 
Am1 1,37±0,04 1,19±0,03 ### 2,31±0,07 ***+++ 
Ad1 2,09±0,06 2,05±0,05 # 3,45±0,09 ***+++ 
Fr2 (10,79±0,08)×10-3 (1,20±0,01)×10-2 ### (1,19±0,02)×10-3 ***+++ 
Pr2 97,26±0,50 91,59±0,58 ### 94,41±0,86 ***+++ 
Am2 0,24±0,01 0,39±0,02 ### 0,233±0,008 +++ 
Ad2 0,73±0,02 1,30±0,05 ### 0,78±0,03 ***+++ 
Fr3 (6,47±0,04)×10-2 (6,09±0,03)×10-2 ### (1,19±0,02)×10-3 ***+++ 
Pr3 16,06±0,08 16,86±0,07 ### 15,86±0,12 +++ 
Am3 0,059±0,002 0,14±0,01 ### 0,116±0,004 ***+++ 
Ad3 0,296±0,006 0,58±0,02 ### 0,45±0,01545 ***+++ 
Fr4 (13,17±0,07)×10-2 (1,26±0,06)×10-1 ### (1,19±0,02 )×10-3 ***+++ 
Pr4 7,8844±0,0394 8,23±0,04 ### 7,716±0,062 ***+++ 
Am4 0,0337±0,0014 0,073±0,004 ### 0,100±0,002 ***+++ 
Ad4 0,2795±0,0038 0,46±0,01 ### 0,46±0,01123 ***+++ 
Fr5 (24,28±0,09)×10-2 0,239±0,009 ### (1,19±0,02)×10-3 ***+++ 
Pr5 4,192±0,014 4,258±0,015 ### 4,123±0,023 ***+++ 
Am5 0,016±0,001 0,037±0,002 ### 0,075±0,002 ***+++ 
Ad5 0,247±0,002 0,347±0,007 ### 0,428±0,006 ***+++ 
AbsPres   99046±24 99922±19 84618±10 ***+++ 

Fr # (Гц) – частота самой большой гармоники, Pr # (c) – период самой большой гармоники, Am # (Па) 
– амплитуда самой большой гармоники, Ad # (Па) – обнаруженная амплитуда сигнала в диапазоне 
(вся гармоника); AbsPres # (Па) – абсолютное давление; Диапазоны периодов ФАД (в сек): 1 – >1200-
120; 2 – >120-20; 3 – >20-10; 4 – >10-5; 5 – >5-3; * – сравнение 1-й и 3- групп данных; + – сравнение 2-
й и 3- групп данных; # – сравнение 1-й и 2- групп данных;  *- p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001. 

Таблица 6
Показатели коэффициентов корреляция между ЛП и параметрами ФАД (AD)  

при участии в эксперименте мужчин I, II в III группа 

мужчины I Группа (n=48)  мужчины II Группа (n=15)  мужчины III Группа (n=25)  Показатели
Номер  
пробы ЛП AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 

           0,57*   0,58* 1-5 
          0,60* -0,70** -0,71** -0,66* -0,71** 

0,33* -0,33* -0,43** -0,40* -0,35* 0,55* 0,57* 0,61* 0,66** 0,63* -0,71** 0,62* 0,70* 0,77** 0,6* 
0,46* -0,35* -0,38* -0,35* -0,33* 0,54* 0,82*** 0,64** 0,67** 0,62* 0,64* 0,78** -0,57* -0,57* 0,722** 
0,39* -0,34* -0,43** 0,37* -0,33* 0,71** 0,62* 0,67** 0,65** 0,54*   0,78** 0,74**  
0,36* -0,34* -0,33* -0,35* -0,35*  0,66** 0,52* -0,60* 0,62*      
0,35*  -0,33* -0,32* -0,34*  0,56* 0,61* 0,64* -0,60*      
0,36*  -0,32* -0,33* -0,34*   0,68**  0,65*      

    -0,34*   0,56*        
    -0,41**           

6-95 

    -0,33*           
     -0,67**          96-100 
     -0,53*          

Ad # (Па) – обнаруженная амплитуда сигнала в диапазоне (вся гармоника); Диапазоны периодов ФАД (в сек): 
1 – >1200-120; 2 – >120-20; 3 – >20-10; 4 – >10-5; 5 – >5-3; *- p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001; ЛП – латентный 
период простой сенсомоторной реакции. 
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2. ФАД, при раздражении рецепторных аппаратов
определяют индивидуальную и избирательную чув-
ствительность к таким факторам через вегетативную
и центральную нервную систему, её корковый ап-
парат, что мы отмечали в изменениях латентных пе-
риодов простых сенсомоторных реакций. Посколь-
ку сверхнизкочастотные колебания атмосферного
давления в северном полушарии более выражены в
осенний период, это объясняет локальную осеннюю
сезонность этого влияния.

3. При исследованиях психофизиологических пока-
зателей на территориях Украины и Ирана показа-
но, что представители персидской этнической груп-
пы имеют меньшие ЛП по сравнению с
представителями славянской группы. Мы считаем,
что иранская группа более сосредоточена на вы-
полнении задания, что правило к увеличению вли-
яния ФАД в начале теста.

4. При определении латентных периодов простых сен-
сомоторных реакций отмечено, что, независимо
от сезона наблюдений, ЛП у мужчин меньше чем
у женщин, возможно, по этой причине ФАД в боль-
шей степени вилял на ЛП у мужчин.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
сенсомоторной реакции человека при влиянии флук-
туации атмосферного давления.
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         0,53* 

6-95 

         -0,52* 
96-100           
Все условные обозначения приведены в табл. 6. 
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ПОНЯТТЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ТА ЇЇ ОЗНАКИ
Шаров С.В.

Мелітопольський державний
педагогічний університет

Анотація. У статті подані різноманітні визначення сутності
самостійної роботи та її ознаки. Розглянуто позитивний вплив
на розумовий та особистісний розвиток студентів. Само-
стійну роботу слід розуміти як частину навчального проце-
су. Вона проходить під керівництвом викладача. Вона спо-
нукає до активності, самостійності та застосування творчих
здібностей студентів. Робота є необхідним атрибутом жит-
тєвої позиції майбутнього спеціаліста. Багатозначність тлу-
мачення поняття “самостійної роботи” ускладнює управлі-
ння самостійною роботою і призводить до неможливості
ефективного її використання в навчально-виховному про-
цесі.
Ключові слова: самостійна робота, самоосвіта.
Аннотация. Шаров С.В. Понятие самостоятельной работы и ее
признака. В статье поданы разнообразные определения сущно-
сти самостоятельной работы и ее признаки. Рассмотрено по-
ложительное влияние на умственное и личностное развитие
студентов. Самостоятельную работу следует понимать как часть
учебного процесса. Она проходит под руководством препода-
вателя. Она побуждает к активности, самостоятельности и при-
менению творческих способностей студентов. Работа являет-
ся необходимым атрибутом жизненной позиции будущего
специалиста. Многозначность толкования понятия “самостоя-
тельной работы” усложняет управление самостоятельной ра-
ботой и приводит к невозможности эффективного ее использо-
вания в учебно-воспитательном процессе.
Ключевые слова: самостоятельная работа, самообразование.
Annotation. Sharov S.V. Concept of independent work and its
attribute. In the article various determinations are given essences
of independent work and its signs. Positive influence is considered
on mental and personality development of students. Independent
work should be perceived as a part of educational process. She
passes under the direction of the teacher. She induces to activity,
independence and application of creative abilities of students. Work
is necessary attribute of a zoetic position of the future specialist.
The polysemy of explanation of concept of “ independent work ”
complicates control of independent work and results in impossibility
of its effective use in teaching and educational process.
Keywords: independent work, self-education.

Вступ.
Різноманітне та складне сучасне життя вима-

гає від освіти значних змін у процесі соціалізації підро-
стаючого покоління та підготовки майбутніх фахівців.
У першу чергу ці зміни пов’язані з необхідністю фор-

мування активної та працелюбної людини, яка має
великий запас знань та вміє самостійно здобувати та
використовувати необхідну інформацію.

Сучасні політичні та суспільно-економічні
умови потребують від майбутніх спеціалістів глибо-
ких та міцних знань зі спеціальності, вдосконалення
умінь та навичок,  які не можна отримати тільки на
лекційних та семінарських заняттях. Необхідність зас-
воєння великої кількості інформації студентами ви-
щих навчальних закладів актуалізує потребу вдоско-
налення самостійної роботи студентів як засобу
підвищення ефективності навчання та якості підго-
товки молодого спеціаліста, зокрема майбутніх учи-
телів, які не лише повинні стати спеціалістами висо-
кого рівня, а  й транслювати набуті  навички
самостійної роботи учням і широко використовува-
ти їх в науковій та професійній діяльності тощо.

На перший план виступає нова мета в освіті –
формувати такі якості мислення, пам’яті, уваги, які
дозволять студенту самостійно засвоювати інформа-
цію, яка постійно оновлюється, розвивати такі
здібності та уміння, які забезпечать йому не відстава-
ти від науково-технічного прогресу та інформацій-
них процесів тощо.

Проблемою самостійної роботи займалися
багато вітчизняних дослідників, серед яких можна
виділити Н.Г. Дайрі, Б.П. Єсипова, П.І. Підкасистого,
Т.І. Шамову, Г.І. Щукіну та ін., які у 50-70 р.р. визна-
чили сутнісні ознаки самостійної роботи, створили
класифікацію самостійної роботи тощо. Серед сучас-
них дослідників проблемою самостійної роботи зай-
маються Л.М. Тернавська, О.В. Ващук, Н.Г. Лукіно-
ва та ін. Але і дотепер не має однозначного поняття
“самостійної роботи”, не з’ясовано її місце у навчаль-
ному процесі, тому питання стосовно самостійної
роботи є актуальним.

Робота виконана за планом НДР Меліто-
польського державного педагогічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Метою статті є визначення сутності само-

стійної роботи та висвітлення різних підходів до виз-
начення поняття “самостійна робота”.

Результати досліджень.
Слід зауважити, що в залежності від тих чи інших

підходів до сутності самостійної роботи неодноразо-
во були спроби визначення цього поняття в науково-
методичній літературі. Ця багатозначність породжує
певні проблеми, які пов’язані із намаганням студентів
і викладачів знайти ефективні способи використання
самостійної роботи серед багатьох різноманітних роз-
робок. Ці проблеми негативно впливають не тільки
на загальне уявлення про сутність самостійної робо-
ти, але і на визначення того, яким чином організову-
вати самостійну роботу та здійснювати її управління
для отримання найкращого навчального та виховно-
го результату.

Ми вважаємо, що найдоцільніше визначення
сутності самостійної роботи подає відомий вітчизня-
ний дослідник Б.П. Єсипов, який під цим поняттям ро-
зуміє таку роботу, яка виконується без безпосередньої
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участі вчителя, але за його завданням у спеціально на-
даний для цього час; при цьому учні свідомо прагнуть
досягти поставленої в завданні мети і виражають в тій
або іншій формі результати своїх розумових або фізич-
них (або тих і інших разом) дій” [3, 15]. Зрозуміло, що
самостійна робота студентів має свою специфіку, але її
сутність однакова. У цьому визначенні звертається ува-
га на вираження “без безпосередньої участі вчителя”,
яке, на нашу думку, точніше відображає сутність само-
стійної роботи, ніж вираз “без допомоги вчителя”. До-
помога з боку викладача вже полягає в інструктажі сту-
дентів, при видачі завдань для самостійної роботи, вона
не виключена і під час виконання завдання, коли окремі
студенти не можуть подолати труднощі. Таке тракту-
вання поняття “самостійної роботи” з різноманітними
варіаціями зустрічається у більшості дослідників і в те-
перішній час.

Деякі науковці відзначають, що у такому визна-
ченні недостатньо уваги приділяється творчості учня
та студента, яка є істотною ознакою самостійної робо-
ти. Так, Є.В. Змієвська вважає, що наведені дефініції з
визначення самостійної роботи по суті зводяться до
одного: “...коли учні виконують свою діяльність без
безпосереднього керівництва з боку педагога, то це
свідчить про те, що в навчальному процесі застосо-
вується метод самостійної роботи. Проте такий підхід
до визначення цього поняття не може бути задовіль-
ним у системі розвиваючого навчання, оскільки він
виходить лише з форми організації навчального про-
цесу, а не його сутнісної сторони. Самостійна робота
студентів повинна передбачати свідому постановку
перед собою тих або інших завдань, самостійне пла-
нування та здійснення своєї діяльності” [4, с. 14].

Тієї ж думки дотримується В. К. Буряк, який
вважає, що під самостійною роботою слід розуміти
організовану самим учнем діяльність, яка залежить
від його пізнавальних мотивів, здійснюється у найз-
ручніший для нього час та контролюється ним са-
мим [1, 49]. Тобто дослідники ототожнюють поняття
“самостійна робота” з поняттям “самоосвіта”, що на
нашу думку, не є ідентичними поняттями.

І.Л. Науменко тлумачить самоосвіту як фор-
му творчої діяльності студентів, у процесі якої вони
не тільки досягають цілей самонавчання (одержують
систему знань, удосконалюють уміння і навички
тощо), але і здійснюють самовиховання (розвивають
відчуття, формують переконання, виробляють кри-
тичність розуму тощо) [5, с. 10]. Тобто самоосвіта є
більш загальним поняттям та цілком залежить від твор-
чості студентів та їх зацікавленості та передбачає на-
явність у студентів інтересу до самостійної роботи,
бажання постійно здобувати, розширювати і вдоско-
налювати свої знання, уміння і навички творчої праці
без зовнішнього спонукання. А ми вважаємо само-
стійну роботу частиною освітнього процесу, яка
відмічається певною обов’язковістю виконання, кон-
тролем зі сторони викладачів (планування завдань,
підбір літератури для вивчення, контроль за виконан-
ням роботи тощо) та недостатністю знань у студентів
щодо її організації.

Ми погоджуємося з Н.Г. Дайрі, який вважає,
що сутність самостійної роботи не слід розглядати
тільки з позиції однієї якості, тому що діяльність лю-
дини різнобічна. Дослідник виділяє щонайменше
чотири компоненти самостійної роботи:
- самостійність мислення, яка має вплив на форму-
вання особистісних переконань при розгляді явищ,
подій та процесів;

- самостійність характеру, яка проявляє себе при ви-
конанні якоїсь дії відповідно до своїх переконань;

- самостійність спонукання до діяльності та її мотивів;
- самостійність в практичній діяльності, до якої вхо-
дять попередні компоненти тощо [2, 27].

Дослідник виділяє наступні ознаки самостійної
роботи:
- той, хто навчається, виконує самостійну роботу без
зовнішнього прямого спонукання;

- єдність логіки змісту та мети заняття, яка розвиває
мислення, виховує, збагачує того, хто навчається
знаннями, формує в них уміння та навички;

- той, хто навчається використовує свої знання, умі-
ння та навички, вірно розкриває сутність явищ та
процесів, проявляє ініціативність та творчість;

- спосіб викладання навчального матеріалу викла-
дачем.

Достатньо цікаве, на нашу думку, тлумачення
П.І. Підкасистого, який вважає самостійну роботу
засобом навчання, що:
- у кожній конкретній ситуації засвоєння відповідає
конкретній дидактичній меті та завданню;

- є необхідною умовою самоорганізації і самодис-
ципліни того, хто навчається в оволодінні метода-
ми пізнавальної діяльності;

- виробляє у того, хто навчається психологічну уста-
новку на самостійне систематичне поповнення
своїх знань і вироблення умінь орієнтуватися в по-
тоці наукової та іншої інформації при вирішенні
нових пізнавальних завдань;

- є найважливішим знаряддям педагогічного керів-
ництва і управління самостійною пізнавальною
діяльністю студентів у процесі навчання [6, 149].

Саме в цій площині розглядає це поняття  Т.І. -
Шамова, яка вважає, що самостійна робота стає за-
собом активної пізнавальної діяльності за певних
умов, якщо:

а) чітко поставлена мета роботи;
б) студент усвідомив і прийняв цю мету;
в) у процесі роботи студент долає інтелекту-

альні труднощі, проявляючи вольові зусилля;
г) у процесі роботи закріплюються або отри-

муються нові знання і способи діяльності;
д) у процесі виконання роботи студент розви-

ває свої етичні та фізичні сили [7, 32].
Звичайно, методично спланована самостійна

робота може допомогти студентам досягти певних
можливостей, а саме:
- отримувати знання з більш новітніх джерел; робо-
та із різними джерелами інформації дозволить роз-
ширити кругозір та вдосконалити світосприйняття;

- придбати навички самостійного планування та
організації свого навчального процесу;
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- поглибити та розширити знання з різних дисциплін,
що сприятиме поліпшенню розумового потенціалу;

- сформувати та розвинути пізнавальний інтерес,
оволодіти прийомами пізнання навколишнього се-
редовища;

- знизити негативний вплив окремих психологічних
та фізіологічних індивідуальних особливостей сту-
дентів та максимально використовувати позитивні
сторони особистості завдяки самостійному вибо-
ру часу та способів роботи над навчальним матер-
іалом тощо;

- у процесі самостійної роботи формується та розви-
вається уміння творчої пошукової діяльності, що є
однією із головних властивостей сучасної людини.

Проте варто зазначити, що і дотепер у педа-
гогічній реальності існують певні проблеми у зв’яз-
ку з використанням самостійної роботи в навчаль-
ному процесі, серед яких можна виділити наступні:
- недостатній рівень знань, вмінь та навичок само-
стійної роботи студентів;

- недостатньо враховуються індивідуальні фізіо-
логічні та психологічні особливості студентів;

- відсутність у студентів мотивації виконання того чи
іншого завдання;

- поверхова перевірка виконання завдань;
- недостатньо акцентується уваги на підготовку вчи-
теля у зв’язку зі складанням завдань для самостійної
роботи;

- відсутність мотивації до виконання того чи іншого
завдання;

- певна відсутність зв’язку між теоретичними знан-
нями та їх практичним застосуванням тощо.

Висновки.
При розгляді поняття “самостійної роботи”

можна виділити декілька підходів стосовно визначен-
ня. Більшість дослідників вважають самостійну ро-
боту запланованою роботою студентів, засновану на
творчості та самостійності, що виконується за зав-
данням і при методичному керівництві викладача, але
без його безпосередньої участі. Інші вважають само-
стійну роботу формою творчої діяльності студентів,
у процесі якої студенти досягають цілей навчання та
виховання самостійно без зовнішнього спонукання.
Ми вважаємо, що до цієї форми діяльності найбільш
підходить визначення “самоосвіта”, а самостійну ро-
боту слід розуміти як частину навчального процесу,
яка проходить під керівництвом викладача та спону-
кає до активності, самостійності та застосування твор-
чих здібностей студентів і є необхідним атрибутом
життєвої позиції майбутнього спеціаліста.

Усі вчені погоджуються з позитивним впливом
самостійної роботи розвиток розумових та особист-
існих якостей студентів. Проте, багатозначність тлу-
мачення поняття “самостійної роботи” ускладнює
управління самостійною роботою і призводить іноді
до неможливості ефективного її використання в на-
вчально-виховному процесі.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем органі-
зації та управління самостійною роботою.
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Annotation. In 50% a lifestyle determines health and the length of
one’s life. 2 types may be distinguished: pro-health and antihealth.
The aim of this paper is to present a lifestyle of people age 50 – 75
as well as to find the connection between a lifestyle and the level of
pro-health behaviour. The research was conducted by the first part
of the ‘Canadian survey’ on 74 people participating sports classes
organized by the University of Physical Education and Sport in
Gdaсsk. In case of younger women the dominant objective is relax,
in older subgroups however dominate the objectives connected
with increased wellbeing, both physical and mental. In the analysed
group dominate non-smoking people. Large group of respondents
declares also that the most part of their spare time they spend on
the activities that do not involve physical activity, such as reading
or watching television. herefore, the group in question demonstrates
some modes of prohealth lifestyle, but simultaneously indicates
some kind of incongruity in its declarations, for example they
declare the objectives connected with the physical activity, but at
the same time they spend the majority of time on the activities
that do not involve it.
Key words: physical activity, lifestyle, women and men aged 50–75
Анотація. Прусик Катарина, Михаловська Моніка, Прусик
Кшиштоф. Стиль життя жінок і чоловіків у віці 50-75 років. В
50 % спосіб життя визначає здоров’я й тривалість життя. Роз-
різняють 2 типи: здоров’я й антиздоров’я. Ціль цієї статті
полягає в тому, щоб представити спосіб життя людей 50 – 75
років і  знайти зв’язок між способом життя й рівнем здоров’я.
Дослідження проводилося першою частиною «Канадського
огляду» на 74 чоловіках, що займаються в спортивних секці-
ях, які організовані Університетом Фізичного виховання й
Спорту в Гданську. У більше молодих жінок домінуюча мета
занять – відпочинок, у старших підгрупах, однак лідирує мета,
що пов’язана зі збільшеною фізичною й розумовою активні-
стю життя. У проаналізованій групі лідирують некурящі.
Більша група респондентів заявляє, що більшу частину свого
вільного часу вони витрачають на дії, які не утягують їх у
рухову активність, таких як читання або перегляд телебачен-
ня. Ще одна розглянута група демонструє деякі способи здо-
рового способу життя, але одночасно вказує деяку не-
сумісність у її деклараціях. Наприклад, вони заявляють мету,
що пов’язана з руховою активністю, але в той же самий час
проводять більшість часу на дії, які із цим не зв’язані.
Ключові слова: рухова активність, спосіб життя, жінки, чо-
ловіки, вік 50-75.
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Аннотация. Прусик Катарина, Михаловска Моника, Прусик
Кшиштоф. Стиль жизни женщин и мужчин в возрасте 50-75
лет. В 50 % образ жизни определяет здоровье и длительность
жизни. Различают 2 типа: здоровье и антиздоровье. Цель этой
статьи состоит в том, чтобы представить образ жизни людей
50 – 75 и  найти связь между образом жизни и уровнем здоро-
вья. Исследование проводилось первой частью «Канадского
обзора» на 74 человеках, занимающихся в спортивных секци-
ях, которые организованы Университетом Физического вос-
питания и Спорта в Гданьске. У более молодых женщин доми-
нирующая цель занятий – отдых, в старших подгруппах, однако
лидируют цели, связанные с увеличенной физической и ум-
ственной активностью жизни. В проанализированной группе
лидируют некурящие. Большая группа респондентов заявля-
ет, что большую часть своего свободного времени они тратят
на действия, которые не вовлекают их в двигательную актив-
ность, таких как чтение или просмотр телевидения. Еще одна
рассматриваемая группа демонстрирует некоторые способы
здорового образа жизни, но одновременно указывает некото-
рую несовместимость в ее декларациях. Например, они заяв-
ляют цели, связанные с двигательной активностью, но в то же
самое время проводят большинство времени на действия, ко-
торые с этим не связаны.
Ключевые слова: двигательная активность, образ жизни, жен-
щины, мужчины, возрасте 50-75.

Background
A lifestyle has a distinguished influence on health

and the length of life, and comprises 50% of all influence
(Karski, 2000). It may be described as a certain
compromise between choices, conditionings and
possibilities. It is a general philosophy of life, a set of
attitudes and behaviours, concerning both individuals
and groups (Woynarowska and co-workers, 1993).
Lifestyle’s basic elements are health behaviours, by some
authors also called the behaviours related to health
(Ostrowska, 1999; Sіoсska and Misiura, 2000). They can
be defined as all kinds of behaviours, activities or
refraining from doing something that directly or
indirectly influence human’s health or frame of mind.
Such behaviours may be conducive to health, and in
such cases they are described (similarly to lifestyles) as
prohealth, or be harmful to health – they are then
antihealth (negative), hazardous to health (Wojnarowska
and co-workers, 1993; Sкk, 2005).

Prohealth behaviours, above others, include
appropriate physical activity and proper diet, as well as
coping with stress and complying with safety and
hygiene rules.

Antihealth behaviours, also called self-
destructive, are mainly addictions, of which the most
hazardous to health are drugs and medicine abuse,
smoking, alcohol usage, as well as the insufficiency of
pro-health behaviors (Woynarowska and Mazur, 2000).
Prohealth behaviours therefore, may become antihealth
if we desist them, and antihealth behaviours can become
prohealth if we resign from them. Prohealth lifestyle then,
that is indispensable for strengthening and improving
one’s health, must concentrate on positive behaviours
and avoiding harmful activities. Unobservance of
prohealth lifestyle directives determines the risk of
civilization-determined illnesses, which are nowadays
described as “the illnesses by choice” (Ostrowska,1999).

It has been proved that, in prophylaxis of the
civilization-determined illnesses, combining the

influence of the prohealth behaviours with the
elimination of the antihealth behaviours is of the
essential importance. It results from the synergistic effect
of various factors. As long-term research showed, the
possibility of death due to angina pectoris diminishes
by 65% in case of increasing physical activity and
simultaneous resigning from smoking (Kuсski, 2000).
Non-smoking is therefore an essential factor in
prophylaxis of the civilization-determined illnesses.
Drinking alcohol is likewise connected with our health.
The negative influence of alcohol as a toxic substance
manifests itself by being damaging to most of human’s
organs and systems (Їoіnierczuk-Kieliszek, 2002).
Additionally, the addiction to intoxicants has a
devastating effect on human’s organism.

To sum up, in a contemporary, holistic paradigm
of health, lifestyle plays an extremely important and
specified role. The connection between lifestyle and
health is undeniable. Not only avoiding antihealth
behaviours is important, but also, perhaps above others,
cultivating prohealth behaviours, which particularly
influence one’s health. It is worthwhile underlying all-
embracing influence of both-physical activity and
suitable diet, the behaviours modifying other elements
of a lifestyle. By choosing certain attitudes and
behaviours, people then make their own decisions about
their lives, whether long healthy one, full of worldly
achievements, and dreams fulfilled, or “culpable
disability” (Ossowski, 2004).

The aim of this work is to show the lifestyle of
people aged 50–75, who participated in sports groups
organized by the Academy of Physical Education and
Sport in Gdaсsk. Additionaly it was predetermined to
check if there was any connection between the lifestyle
of this group and its health behaviours.

Material and methods
General characteristics of respondents: 74 people

aged 50–75, who participated in sports groups organized
by the Academy of Physical Education and Sport in
Gdaсsk, were questioned to fill in the questionnaire
‘Canadian survey’. The respondents were divided into
3 subgroups: women aged 50–59, women aged 60–75
and men aged 60–75. The younger group of men was
overridden because they did not attend. The most
numerous group among respondents represented
women aged 60–75 years old; there were 46 of them,
what constituted 62% of the whole group. Among
women in the younger group the average age
approximated 55 years, and in older group it was 66,1.
Nevertheless the average age of men participating the
group was 68,6. In the questionnaire, the time of being
retired was also taken into account. The following results
were obtained: 3,6 for younger women, 8,6 for older
women and 10,5 years for men. More details can be
found in table 1.

The subsequent characteristics of the
respondents were weight and height; according to them
Body Mass Index (BMI) for every subgroup was
calculated. In both women groups the average BMI (25,7
– for younger group, 26,4 – for older group) shows a
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Table 1.  
Respondents’ average age and the time of being retired. 

 
 Women  

(50-59 years) 
n=20 

Women  
(60-75 years) 

n=46 

Men  
(60-75 years) 

n=8 

Totally 
n=74 

 1 2 1 2 1 2 1 2 
Age 55,0±2,9 58; 50; 

56; 8,7 
66,1±5,1 75; 60; 

64; 25,8 
68,6±4,7 75; 64; 

66,5; 22,0 
63,4±6,8 75; 50; 

63; 46,6 
Time of 
being retired 

3,6±7,4 31; 0; 1; 
54,9 

8,6±6,3 25; 0; 7; 
39,6 

10,5±8,3 25; 1; 10; 
68,3 

7,5±7,1 31; 0; 6,5; 
51,1 

1 – mean ± standard deviation 
2 – maximum; minimum; median; variance 
 Table 2.  

Anthropometric parameters and BMI for particular subgroups. 
 

 Women (50-59 years) 
n=20 

Women (60-75 years) 
n=46 

Men (60-75 years) 
n=8 

Totally 
n=74 

 1 2 1 2 1 2 1 2 
Body 
mass, 
kg 

68,4±9,6 91; 52; 
67,5; 
91,6 

68,4±7,9 90; 55; 
67,5; 
63,2 

71,2±6,4 78; 61; 
72,5; 41,1 

68,7±8,2 91; 52; 
68,5; 
67,5 

Height, 
sm 

162,9±5,4 174; 155; 
162; 29,8 

160,8±5,2 172; 150; 
160; 27,2 

172,9±4,7 180; 167; 
171,5; 
22,4 

162,8±6,4 180; 150; 
162; 41,6 

BMI 25,7±2,9 34,7; 
20,3; 

25,5; 8,6 

26,4±2,8 34,6; 
21,5; 

26,1; 7,9 

23,9±2,4 27,9; 20,6; 
24,3; 5,9 

26,0±2,9 34,7; 
20,3; 

25,6; 8,3 
1 – mean ± standard deviation 
2 – maximum; minimum; median; variance 

slight overweight, which deepens with age. The BMI
calculated for men group on the other hand shows their
proper body mass. Basic soma parameters and the BMI
for particular subgroups are collected in table 2.

Among features which characterised surveyed
population, maritial status was also taken into account.
Among women aged 50–59 years 70 % was married,
however among women aged 60–75 this number fell to
52,2 %. Simultaneously the higher number of widowed
women could be observed in the older group; 5 % in the
younger group and 28,2 % in the older group. It can be
connected with longer life expectancy for women.
However in men’s subgroup 62,5 % was married and
37,5 % lived alone. More details about marital status of
the respondents can be found in table 3.

Education was also taken into account. Among
the respondents there was nobody who finished only

primary school. In both women subgroups these with
secondary education predominated (appropriately 60%
and 52,2%), nevertheless, in men’s group predominated
people who finished university – 62,5%.

The research was conducted by the first part of
the questionnaire of Canadian Survey, which consists
of eight questions. On account of the small number of
respondents the five-point scale in the question number
2 was replaced with three-point scale.

The first question was about the aims, which were
important for the respondents to be achived, in their
free time. In case of the younger women group, the most
important target, was relaxation and the possibility of
forgetting about their problems (90%). Going out with
others, feeling independent and general health
improvement also stood on a high position (80%).
Nevertheless, better physical and mental wellbeing,

 
W omen  

(50-59 years) 
n=20 

W omen  
(60-75 years) 

n=46 

Men 
(60-75 years) 

n=8 

Totally 
n=74 

 n % n % n % n % 
Married 14 70 24 52,2 5 62,5 43 58,1 
W idowed 1 5 13 28,2 1 12,5 15 20,3 
Divorced 4 20 3 6,5 1 12,5 8 10,8 
Separated 0 0 1 2,2 0 0 1 1,3 
Solitary 1 5 5 10,9 1 12,5 7 9,5 

Table 3.
Marital status of respondents.
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Table 4. 
Educational status of the respondents. 

 
Women  

(50-59 years) 
n=20 

Women  
(60-75 years) 

n=46 

Men  
(60-75 years) 

n=8 

Totally 
n=74 

 n % n % n % n % 
Primary school  0 0 0 0 0 0 0 0 
Secondary school 12 60 24 52,2 3 37,5 39 52,7 
University 8 40 22 47,8 5 62,5 35 47,3 

1 – relaxing, forgetting about problems, 2 – getting together with other people, 3 – having fun, 4 – earning money,
5 – getting outdoors, 6 – competing, winning, 7 – feeling independent, 8 – feeling better mentally, 9 – feeling better physically,

10 – improving, mainteining physical fitness, 11 – learning new things, 12 – looking better, controlling weight

Fig. 1. The aims, which women from both age groups wanted to achive in their free time.
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Fig. 2. Aims, which women and men aged 60-75 years wanted to achieve in their free time.
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which for older women are on the first place, for younger
women are on further positions. For both groups things
like fun or competition were not important at all (Fig. 1).

However, if men and women aged 60–75 would
be taken into account marked variances can be found in
the aims, which they want to achieve. For the men the
most important aim was feeling better mentally. Things
which are the most important for the women from the
same age group are in the lower positions (Fig. 2).

However, the least important aims for all the
groups were the same and the most important aims were
different. If the whole group was taken into account the
most important targets were: feeling independent
(83,8%) and better physical and mental wellbeing (75%
and 83,8%).
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1 -never smoked, 2 – stopped smoking, 3 – smoked about a packet a day
Fig. 3. Respondents’ attitude to tobacco.

1 – did not smoke, 2- smoked, 3 – did not have
Fig. 4. Respondents’ partners attitude to tobacco.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3

%

Women age 50-59
Women age 60-75
Men age 60-75
Totally

Also the respondents’ and their parters’ attitude
to tobacco was considered. In all the subgroups the
most frequent were people who never smoked. Only a
little percentage for all the respondents declared smoking
one packet of cigarettes a day (Fig. 3).

This was similar among respondents’ partners
(Fig. 4). Most people declared that they did not smoke.

Most respondents declared that they had a large
number of close friends and relatives, who worked out
regularly, however a part of them stated that none of
their close relatives and friends exercised regularly.

Most respondents declared that their partners
did not exercise regularly. For the whole group only
17,6% affirmed that their partner worked out regularly;
this percentage is the highest in men’s subgroup – 32,5%,
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and the lowest for the women aged 60–75 – 13%. Quite
a lot of the respondents also declared, that they did not
have a partner, the least frequent group in this case
were women aged 50-59 – 14,3%. Nevertheless, among
women and men in the same age group (60-75 years)
this number formed at about 30%.

One of the questions was about the amount of
time respondents devoted to the exemplary activities
during the week.

Most of the women in the younger age group
did not participate in voluntary organizations and
religious groups (Fig. 5). Women from this age group
devoted a lot of time to reading and watching television,
nevertheless they did not sacrifice their interests to self-
reliant hobby. The most often they devoted about 1–2
hours during the week visitig with relatives (50%),
however visiting friends they also sacrifice about 1–2
hours (65%). Not many of them took part in organizing
and leading voluntary physical activities – 35%. Only
5% of women declared other forms of spending time, for
example looking after grandchildren.

Quite similarly things looked in the older women
group (Fig. 6). This group also declared spending quite
a lot of time watching television and reading. In this
group rose the amount of time spending in religious
groups, but time devoted to voluntary organizations
did not change. Time spending on organizing voluntary
physical activity did not change.

Also the men’s group did not show a lot of
differences (Fig. 7). They devoted the most of their free
time to activities like reading and watching television.
What could be observed is more time spending on a
self-relient hobby. They were no more interested in
voluntary organizing or leading physical activity then
other groups. They did not attend to religious or
voluntary groups.

Conclusions.
The elaborated part of the ‘Canadian Survey’

enables to draw some general conclusions about the
lifestyle of these age group. Most of the respondents
spent their free time watching television and reading;
they spent only little time organizing or leading physical
activities. This was general tendency both for the
particular  subgroups and for the whole group.
Nevertheless the most important aims, which particular
subgroups wanted to achieve in their free time were similar.
In these two questions some kind of incoherence could be
observed, because most of the respondents declared that
they spent the most of time doing home activities, and in
the same time, they declared aims, that needed going out.
General non-smoking tendency could be observed; only a
few respondents smoked a packet of cigarettes a day (4,1%),
and the rest of them never smoked or stopped smoking,
the average 15,8 years ago. Quite a big number of smokers
could be observed among respondents’ partners (16,2%).
Most of the respondents declared having a large number
of close friends and relatives, which could help them in
achieving higher level of physical activity. In the same time
only 18,9% of respondents’ partners exercised regularly.
So some health behaviours could be observed in the
lifestyle of the whole group.
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Table 5.  
Number of close friends and relatives who exercised regularly. 

 

 
Women  

(50-59 years) 
n=20 

Women  
(60-75 years) n=46 

Men  
(60-75 years) 

n=8 

Totally 
n=74 

 1 2 1 2 1 2 1 2 
Relatives 2,1±1,5 4;0;2;2,4 1,3±1,4 6;0;1;2,1 1,5±1,4 4;0;1;1,9 1,4±1,4 6;0;1;2,1 
Friends 1,2±1,6 4;0;0,5;2,5 2,6±2,7 11;0;2;7,6 2,7±3,2 8;0;1,5;10,3 2,3±2,6 11;0;2;7,0 
Nobody 

exercised 
regularly 

6 42,8% 14 30,5% 2 25,0% 22 32,3% 

 Table 6.  
Physical activity of respondents’ partners. 

 
 Women (50-59 years) 

n=20 
Women (60-75 years) 

n= 46 
Men(60-75 years) 

n=8 
Totally 
n=68 

 n % n % n % n % 
Exercised regularly 3 21,5 6 13,0 3 32,5 12 17,6 
Did not exercise regularly 9 64,2 23 50,0 2 25,0 34 50,0 
Did not have 2 14,3 17 37,0 3 32,5 22 32,4 
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1 – watching television, 2 – reading, 3 – self-relient hobby, 4 – visiting with relatives, 5 – visiting with friends, 6 – cultural
events, 7 – voluntary organizing or leading physical activity, 8 – religious groups, 9 – voluntary organizations, 10 – others

Fig 5. The time that women aged 50-59 spent on different activities.
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Fig 6. The time that women aged 60-75 spent on different activities.
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Fig. 7. The time that men aged 60-75 spent on different activities.
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CHARAKTERYSTYKA  LĄDOWAŃ JAKO
WĘZŁOWEGO ELEMENTU TECHNIKI

SPORTOWEJ KOŃCOWEJ FAZY ZESKOKÓW Z
PRZYRZĄDÓW GIMNASTYCZNYCH I SKOKÓW

WYKONYWANYCH PRZEZ STUDENTÓW
AWF WARSZAWA NA ZAJĘCIACH
PRAKTYCZNYCH I ZAWODACH

Jarosław Skowron, Andrzej Zdzieszyński,
Wiktor Bołoban

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie

Adnotacja: Celem pracy była ocena jakości wykonania lądowań
jako węzłowego elementu techniki sportowej końcowej fazy
uk ładów ćwiczeń studentów przy zeskokach z przyrządów
gimnastycznych i skokach na zajęciach praktycznych i zawodach
AWF. Ocenie poddano 240 lądowań  wykonanych przez 80
studentów. Uzyskany wynik w postaci 76,25% lądowań nie
ustanych świadczy o potrzebie zwrócenia większej uwagi na
problem skuteczności lądowań.  Niewykształcone nawyki
ruchowe przy wykonywaniu stabilnych lądowa, słabe opanowanie
techniki sportowej zeskoków i skoków oraz niski poziom
sensomotorycznej koordynacji to główne przyczyny lądowań
nie ustanych. Wydaje się, ze tylko opracowanie nowych
technologii specjalnego technicznego przygotowania studentów
do nauczania ćwiczeń gimnastycznych może podnieść poziom
skutecznego wykonywania lądowań
Słowa kluczowe: studenci, gimnastyka, ćwiczenia, lądowania.
Аннотация. Сковрон Ярослав, Здзиесзынски Анджей, Боло-
бан Виктор. Характеристика выполнения приземлений как
узлового элемента спортивной техники  завершающей фазы
соскоков с гимнастических  снарядов и опорных прыжков
студентов АВФ в Варшаве на практических занятиях и со-
ревнованиях. Цель исследования – оценить качество выпол-
нения приземлений как узлового элемента спортивной тех-
ники  завершающей фазы соскоков с гимнастических  снарядов
и опорных прыжков студентов АВФ на практических заняти-
ях и соревнованиях. Были оценены 240 приземлений, вы-
полненных 80 студентами. Результаты исследований – 76,25%
приземлений были неустойчивыми. Причинами неустойчи-
вых приземлений при соскоках с гимнастических снарядов и
опорных прыжках являются: низкий  уровень спортивной
техники выполнения базовых упражнений, не достаточно
сформированные двигательные умения и двигательные на-
выки выполнения завершающей  фазы упражнения, не высо-
кий уровень развития сенсомоторной координации как ос-
новы технической подготовки. Необходима разработка новых
технологий повышения специальной технической подготовки
студентов для обучения гимнастическим упражнениям, что
повысит качество выполнения устойчивых приземлений.
Ключевые слова: студенты, гимнастика, упражнения, при-
земления.
Анотація. Сковрон Ярослав, Здзієсзінські Анджей, Болобан
Віктор. Характеристика виконання приземлень як вузлового
елемента спортивної техніки  завершальної фази зіскоків з

гімнастичних  снарядів і опорних стрибків студентів АВФ у
Варшаві на практичних заняттях і змаганнях. Ціль дослід-
ження - оцінити якість виконання приземлень як вузлового
елемента спортивної техніки  завершальної фази зіскоків з
гімнастичних  снарядів і опорних стрибків студентів АВФ на
практичних заняттях і змаганнях. Були оцінені 240 призем-
лень, виконаних 80 студентами. Результати досліджень -
76,25% приземлень були нестійкими. Причинами нестійких
приземлень при зіскоках з гімнастичних снарядів і опорних
стрибків є: низький  рівень спортивної техніки виконання
базових вправ, не досить сформовані рухові вміння й рухові
навички виконання завершальної  фази вправи, не високий
рівень розвитку сенсомоторної координації як основи техн-
ічної підготовки.  Необхідна розробка  нових технологій
підвищення спеціальної технічної підготовки студентів для
навчання гімнастичним вправам, що підвищить якість вико-
нання стійких приземлень.
Ключові слова: студенти, гімнастика, вправи, приземлення.
Annotation. Skowron Jaroslaw, Zdzieszynski Andrzej, Boloban
Wiktor. Performance of realization of landings as nodal device
of sports technique of a terminating phase of dismounts from a
gymnastic apparatus and vaults of students AWF in Warsaw on
practical occupations and competitions. The goal of the research
was the assessing of the quality of landings as the essential part
of the final stage technique of the routines carried out by the
students executing dismounts and vaults on the competition.
240 landings carried out by 80 students have been assessed.
Registered results (76,25% of unstable landings) forces us to
realize that incorrect landings constitute the serious problem.
Untrained movement habits necessary to execute stable landings,
poor technique of landings and low level of sensomotoric
coordination are the main reasons of non-stable landings. It
seems that working out the new technologies of a special training
of the students in the process of teaching gymnastic exercises
can improve the level of the efficient landings.
Key words: students, gymnastics, exercices, landings.

Wstęp.
Końcowa faza zeskoków z przyrządów i skoków

jest jednym z głównych czynników określających
skuteczność wykonania ćwiczeń gimnastycznych i
akrobatycznych. Lądowanie jest węzłowym elementem
techniki sportowej końcowej fazy zeskoków i skoków
(Arkaev, Smolevski 2006; Gagin, 1970; Karniewicz,
Kochanowicz, Sawczyn, 1996; Smolevski, Gavierdowski,
1999; Szot, 1997; Tereszczenko, Mistułova, 1999). Stabilne
lądowanie w dużej mierze określa wynik sportowy
gimnastyków. Na Igrzyskach Olimpijskich w 2000 i 2004
roku w zawodach drużynowych w gimnastyce sportowej
mężczyzn różnica w punktacji między pierwszym a trzecim
miejscem wahała się od 1,437 do 1,9 punktu.

IO 2000 r. 1 miejsce Chiny 231,919 pkt
2 miejsce Ukraina 230,306 pkt
3 miejsce Rosja 230,019 pkt

IO 2004 r. 1 miejsce Japonia 173,821 pkt
2 miejsce USA 172,933 pkt
3 miejsce Rumunia 172,384 pkt

Jak wynika z materiału analizy wideo tych
zawodów jedna trzecia zawodników miała lądowania
niestabilne. W każdej z 12 drużyn błędy techniczne za
lądowanie osiągały do 2,5 punktu. Lądowanie jako
węzłowy element techniki sportowej końcowej fazy
zeskoków z przyrządów gimnastycznych i skoków w

http://www.cflri.ca/eng/statistics/surveys/campbell_1998.php
http://www.cflri.ca/pdf/e/88quest.pdf
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układach gimnastycznych studentów odgrywa znaczącą
rolę w ocenie ostatecznej za wykonany układ, służy do
charakterystyki psychomotoryki oraz sensomotorycznej
koordynacji. Ocena z przedmiotu kierunkowego, jakim
jest gimnastyka to element całościowego systemu
edukacji studentów na zajęciach praktycznych.
Pokazuje, jaki poziom umiejętności ruchowych,
nawyków ruchowych oraz opanowania ćwiczeń
gimnastycznych osiągnęli studenci (Bołoban,
Kuśmierczyk, Szyper, 2007).

Cel pracy
Ocenić jakość wykonania lądowań ,  jako

węzłowego elementu techniki sportowej końcowej fazy
układów ćwiczeń  studentów przy zeskokach z
przyrządów gimnastycznych i skokach na zajęciach
praktycznych i zawodach Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie (AWF).

Hipotezy
1. Studenci AWF nie mają wykształconych nawyków

ruchowych w wykonywaniu stabilnych lądowań przy
zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach.

2. Stabilność lądowań zależy od techniki sportowej
zeskoków z przyrządów gimnastycznych i skoków,
umiejętności ruchowych i nawyków ruchowych
lądowań, specyfiki przyrządów i poziomu rozwoju
sensomotorycznej koordynacji.

3. Podniesienie poziomu technicznego przygotowania
studentów do skutecznego wykonywania lądowań,
jako węzłowego elementu techniki sportowej końcowej
fazy zeskoków z przyrządów gimnastycznych i skoków
jest możliwe przy wykorzystaniu opracowanej
technologii specjalnego technicznego przygotowania
do wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

Pytania badawcze
1. Jaki był poziom wykonania stabilnych lądowań przy

zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach u
studentów AWF biorących udział w zawodach?

2. Jakie błędy popełniają studenci przy wykonaniu
lądowań przy zeskokach z przyrządów i skokach na
zawodach AWF?

3. Czy przy wykonaniu lądowań studentom wystarcza
umiejętności ruchowych, nawyków ruchowych do
sterowania końcową fazą zeskoku z przyrządów i
skoków?

4. Jak wpływa specyfika przyrządów gimnastycznych na
jakość wykonania lądowań przy zeskokach i skokach?

Materiał i metody badań
Obserwacji poddano grupę 80 studentów I roku

(II semestru) biorących udział w zawodach rocznikowych
w gimnastyce. Studenci star towali w trójboju
składającym się z ćwiczeń wolnych wykonywanych na
ścieżce akrobatycznej, skoku przez skrzynię oraz ćwiczeń
na przyrządzie (do wyboru przez studenta: drążek albo
poręcze). Uczestnicy zawodów byli oceniani
maksymalnie do 10 punktów za konkurencję. Ocena
zawierała zarówno trudność wykonywanego układu lub

skoku, jak również potrącenia za błędy wykonania.
Maksymalne potrącenie przy nie ustanym lądowaniu
kończącym się upadkiem wynosiło 0,5 punktu.

Metody i techniki badań: wideo-analiza i ocena
ekspertów (grupa sędziów) lądowań po wykonanych
ćwiczeniach. Do oceny lądowania wykorzystano
protokoły badań, w których wpisywano parametry
charakterystyczne dla lądowań ustanych i nie ustanych.
W skład oceny ustanego lądowania wchodziło położenie
ciała (wyróżniono: przysiad, półprzysiad, stanie
prawidłowe), położenie rąk (wyróżniono: ramiona w dół,
ramiona w dół zewnątrz, ramiona w bok, ramiona w górę
zewnątrz, ramiona w górę) oraz położenie stóp
(wyróżniono: pięty razem, stopy szeroko, stanie
prawidłowe – na szerokość stopy). W przypadku
lądowania nie ustanego wyróżniono następujące błędy:
mały krok, duży krok, przeskok, przebiegnięcie oraz
upadek. Ponadto w protokole zawarto też ocenę za całe
ćwiczenie oraz potrącenie za samo lądowanie. Badana
grupa wykonała 240 lądowań.

Wyniki badań
Wyniki charakteryzujące lądowania studentów

w trzech konkurencjach wieloboju przedstawione w
tabeli 1 i na rycinie 1.

Na podstawie wyników przedstawionych w tabeli
1 i na rycinie 1 widzimy, że na 80 badanych studentów w
ćwiczeniach wolnych, skoku oraz ćwiczeniach na
przyrządzie lądowanie ustane wykonało 23,75 procent
badanych. Średnia ocena w każdej z trzech konkurencji
to 7,8 punktu. Średnie potrącenie za lądowanie wynosiło
0,23 punktu. Wartości te świadczą  o słabym
przygotowaniu studentów do wykonywania
poprawnego lądowania. W tabeli 2 i na rycinie 2 podano
charakterystykę procentową osobliwości lądowań
ustanych.

Ocenie podlegały dwa kierunki działań
ruchowych studentów przy współdziałaniu z podłożem:
pierwszy – położenie ciała, drugi – położenie stóp. 47%
badanych studentów ląduje w położeniu półprzysiadu
(ramiona w przód – w bok). Natomiast pozycja stóp
prawidłowa (37%) oraz stopy szeroko (35%).

Główną przyczyną  lądowań  nie ustanych
(76,25%) była nieprawidłowa technika wykonania
ćwiczeń akrobatycznych, skoków przez skrzynię i
zeskoków z przyrządów (tab. 3 i ryc. 3).

Największym procentowo błędem technicznym
przy lądowaniu jest przeskok (26,2%). Świadczy to o
dużym zaburzeniu równowagi podczas końcowej fazy
wykonywania układu ćwiczeń  oraz skoków.
Mechaniczne uderzenie o podłoże i reakcja podłoża
wpływała źle na lądowanie i studenci ratowali się przed
upadkiem przeskokami (Gagin 1970; Tereszczenko, 1988).

Charakterystyka lądowań przy wykonywaniu
ćwiczeń akrobatycznych – ćwiczenia wolne

Studenci wykonywali układ ćwiczeń wolnych na
ścieżce akrobatycznej. Układy kończyły się elementami
akrobatycznymi, których lądowanie było poddane
analizie (ryc. 4).
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Tabela 3 
Charakterystyka procentowa lądowań nie ustanych przy wykonywaniu  

zeskoków z przyrządów gimnastycznych i skoków studentów AWF (n = 80) 

liczba lądowań Mały krok Duży krok Przeskok Przebiegnięcie Upadek 

183 18,6% 16,4% 26,2% 20,2% 18,6% 

 
Ustalono, że 44% studentów kończyło układ

ćwiczeń wolnych przerzutem w przód, 50% - saltem w
przód, 4% - saltem w tył, 1% - przerzutem w tył, 1% -
saltem w tył o tułowiu prostym z 1/1 obrotem. Średnia
ocena za ćwiczenia wolne wynosiła 7,4 punktu, a średnie
potrącenie za lądowanie to 0,3 punktu.

Na następnych rycinach (ryc. 5 i ryc. 6) podano
jakość lądowań  przy wykonaniu ćwiczeń
akrobatycznych.

W ćwiczeniach wolnych 72,5% lądowań było nie
ustanych. Z tego 45% studentów zakończyło
wykonywany element akrobatyczny upadkiem. 94%
ćwiczących kończyło układ przerzutem w przód oraz
saltem w przód. Tak duża liczba upadków przy tych
elementach świadczy o nie opanowaniu przez studentów
prawidłowej techniki ćwiczeń. Przy salcie w przód
najczęstszymi błędami było niewłaściwe i za słabe
odbicie z nóg, niepełne zgrupowanie oraz za szybki
wyprost tułowia i nóg przed lądowaniem. Błędami przy
przerzucie w przód z rozbiegu na obydwie nogi były złe
podskoki tempowe, za krótkie naskoki na ręce w
stosunku do nogi odbijającej z jednoczesnym
wychyleniem barków w przód, zbyt słabe odbicie rękami
od podłoża oraz za duże ugięcie tułowia podczas
lądowania. Przy ustanych lądowaniach częstym błędem
było lądowanie do przysiadu (41%) i półprzysiadu (36%)
oraz szerokie rozstawienie stóp (59%). Prawidłowe
położenie ciała i rąk miało tylko 23% studentów spośród
tych, którzy ustali lądowanie.

Charakterystyka lądowań przy wykonywaniu
skoku przez skrzynię

Studenci wykonywali następujące skoki przez
skrzynię: skok kuczny (25% studentów), skok
rozkroczny (19% studentów), skok przerzutem w przód

(56% studentów). Średnia ocena w tej konkurencji to
8,4 punktu, a średnie potrącenie za lądowanie wyniosło
0,3 punktu. Ustanych lądowań przy wykonywaniu
skoków przez skrzynie było 1,25% (ryc. 7).

Ponad połowa studentów (56%) wykonywało
skok przerzutem w przód przez cztery części skrzyni
ustawione wszerz. Na 80 skaczących tylko 1 ustał
lądowanie, ale z takimi błędami jak: głęboki przysiad i
szeroko rozstawione stopy. W przypadku lądowań nie
ustanych najwięcej było przebiegnięć - 29%, dużych
kroków - 23% oraz przeskoków - 20% (ryc. 8). Szybkość
ruchów oraz wzrost przyspieszeń w płaszczyźnie
strzałkowej powodowały te błędy. Ponadto występowały
błędy odbicia z odskoczni, zbyt duże ugięcie w stawach
biodrowych w fazie naskoku, słabe odbicie z rąk oraz za
duże ugięcie w stawach biodrowych w drugiej fazie lotu.

Charakterystyka lądowań przy wykonywaniu
zeskoków z poręczy

Ćwiczenia na poręczach gimnastycznych
wykonywało 55 studentów. Zeskoki wykonywane przez
studentów z poręczy: zeskok odwrotny (36%
studentów), zeskok odwrotny z 1/2 obrotu (38%
studentów), zeskok zawrotny (6% studentów), zeskok
rozkroczny (20% studentów). Średnia ocena ćwiczenia
na poręczach wynosiła 7,7 punktu, a średnie potrącenie
za lądowanie to 0,1 punktu.

Na poręczach gimnastycznych 61,82% zeskoków
było ustanych (ryc. 9). Do takiego wyniku przyczyniło
się to, że większość studentów zeskakiwaůa z porćczy
zeskokiem odwrotnym (36%) oraz zeskokiem odwrotnym
z 1/2 obrotu (38%). Zeskoki te sŕ stosunkowo ůatwe do
ustania, mimo popeůnianych przy ich wykonywaniu
bůćdów technicznych, takich jak ugićcie ramion i nóg

Tabela 2 
Charakterystyka lądowań ustanych przy zeskokach  

z przyrządów gimnastycznych i skokach studentów AWF (n = 80) 

Położenie ciała Położenie stóp liczba lądowań 

przysiad półprzysiad stanie 
prawidłowe 

pięty razem stopy szeroko stopy 
prawidłowo 

57 19,3% 47,4% 33,3% 28% 35% 37% 

 

Tabela 1 
Ogólna charakterystyka lądowań w trzech konkurencjach  

wieloboju gimnastycznego studentów AWF (n = 80) 

liczba lądowań lądowania ustane (%) lądowania nie ustane (%) 

240 23,75 76,25 
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Ryc. 1: Ogólna charakterystyka lądowań przy zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach w trzech
konkurencjach wieloboju studentów AWF (n = 80)

lądowania nie ustane
76,25%

lądowania ustane
23,75%

Ryc. 2: Charakterystyka procentowa osobliwości lądowań ustanych – położenie ciała i położenia stóp przy
zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach studentów AWF (n = 57)
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Ryc. 3: Charakterystyka procentowa osobliwości lądowań nie ustanych przy zeskokach z przyrządów
gimnastycznych i skokach studentów AWF (n = 183)

Ryc. 4: Charakterystyka procentowa wykonania ćwiczeń akrobatycznych w
ćwiczeniach wolnych studentów AWF (n = 80)
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Ryc. 5: Ogólna charakterystyka lądowań
przy wykonywaniu ćwiczeń

akrobatycznych przez studentów AWF
(n = 80)

Ryc. 6: Elementy techniki ustanych lądowań (część górna wykresu) i techniczne błędy lądowań (część dolna
wykresu), przy wykonywaniu ćwiczeń akrobatycznych przez studentów AWF (n = 80)

Ryc. 7: Ogólna charakterystyka
lądowań przy wykonywaniu
skoków przez skrzynię przez

studentów AWF (n = 80)

Ryc. 8: Położenie ciała, położenie stóp przy ustanych lądowaniach, (część górna wykresu) oraz techniczne błędy
przy wykonywaniu (część dolna wykresu), skoku przez skrzynię przez studentów AWF (n = 80)
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Ryc. 9: Ogólna charakterystyka lądowań
przy wykonywaniu zeskoków z poręczy
gimnastycznych przez studentów AWF

(n = 80)
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Ryc. 10: Położenie ciała, położenie stóp przy ustanych lądowaniach (część górna wykresu) oraz techniczne
błędy przy nie ustanych lądowaniach (część dolna wykresu), przy zeskokach z poręczy wykonywanych

przez studentów AWF (n = 55)
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Ryc. 11: Ogólna charakterystyka lądowań
przy wykonywaniu zeskoków z drążka przez

studentów AWF (n = 25)

Ryc. 12: Techniczne błędy, które popełnili studenci AWF przy wykonywaniu zeskoków z drążka (n = 25)



172

podczas zamachu w przód do zeskoku czy za mocne
odchylenie pleców w tył. Dlatego też aż 41% lądowań
było prawidłowych pod względem położenia ciała i
ramion (ryc. 10). Jeśli chodzi o położenie stóp aż 53%
zeskoków było ustanych bezbłędnie. Niemniej jednak
występowały pewne trudności przy lądowaniach z
poręczy spowodowane tym, że zeskoki odwrotne jak i
zawrotne wykonywane są w bok od przyrządu, co
utrudnia zachowanie równowagi przy lądowaniu.
Wystąpiło 48% przeskoków po lądowaniach nie
ustanych i 56% półprzysiadów przy lądowaniach
ustanych.

Charakterystyka lądowań przy wykonywaniu
zeskoków z drążka

Ćwiczenia na drążku wykonywało 25 studentów.
Wykonywane zeskoki z drążka: zeskok podmykiem (36%
studentów), zeskok podmykiem z 1/2 obrotu (20%
studentów), zeskok podmykiem nastopowy (44%
studentów). Średnia ocena w ćwiczeniach na drążku to
8 punktów, a średnie potrącenie za lądowanie wynosiło
0,2 punktu.

Na drążku wszystkie zeskoki były nie ustane (ryc.
11). Najwięcej ćwiczących (32%) wykonywało po
lądowaniu przeskok. Błędami przy wykonywaniu
zeskoku podmykiem było uginanie ramion przy opadzie
tułowia w tył, odchodzenie biodrami od drążka przed
zeskokiem, zły kierunek rzutu nóg i bioder oraz zbyt
późne rozpoczynanie półobrotu przy zeskoku
podmykiem z 1/2 obrotu. Przy zeskoku podmykiem
nastopowym do błędów można było zaliczyć uginanie
ramion i nóg w czasie opadu oraz za szybkie oderwanie
nóg od drążka, co skutkowało nieprawidłowym
lądowaniem. Na ryc. 12 pokazano procent technicznych
błędów, które popełnili studenci przy wykonywaniu
zeskoków z drążka. Przeskok - 32%, mały krok - 28%,
przebiegnięcie - 24% - są to aktualnie techniczne błędy,
które sędzia klasyfikuje jako 0,1 - 0,3 pkt. Na podstawie
badań własnych oraz analizy literatury (Gagin 1970;
Tereszczenko 1988; Bołoban, Mistułova, Todosko 1999)
opracowaliśmy celowy autorski program doskonalenia
techniki sportowej końcowej fazy zeskoków z
przyrządów i skoków przy wykonywaniu lądowań przez
studentów na zajęciach z gimnastyki. Celowy program
składa się z pięciu podprogramów pod nazwą: program
przygotowania sprawności fizycznej, program
równowagi ciała, program orientacji,  program
współdziałania z podłożem, program nauczania techniki
sportowej lądowań. Każdy podprogram zawiera od 8 do
11 specyficznych ćwiczeń z reglamentacją ich wykonania
oraz elementami kontroli i korekty. W eksperymencie
pedagogicznym (styczeń 2008 – czerwiec 2008) będzie
opracowana istotność i wiarygodność wykorzystania
celowego programu w procesie doskonalenia lądowań.

Wnioski
1. Ocena z przedmiotu kierunkowego, jakim jest

gimnastyka to element całościowego systemu edukacji
studentów na zajęciach praktycznych. Pokazuje, jaki
poziom umiejętności ruchowych, nawyków

ruchowych oraz opanowania ćwiczeń gimnastycznych
osiągnęli studenci.

2. Podsumowując wyniki uzyskane z analizy lądowań
studentów na zawodach I roku przy zeskokach z
przyrządów gimnastycznych i skokach należy
stwierdzić, że nawyki ruchowe w wykonywaniu
stabilnych lądowań są jeszcze nie wykształcone. Na
ogólną liczbę 240 lądowań aż 183, czyli 76,25% było nie
ustanych. Świadczy to o słabym opanowaniu techniki
sportowej zeskoków i skoków oraz o niezbyt wysokim
poziomie rozwoju sensomotorycznej koordynacji
studentów. Trzeba też wziąć pod uwagę, że stabilność
lądowania wiąże się ze specyfiką poszczególnych
przyrządów. I tak lądowań ustanych było: ćwiczenia
wolne - 27,5%, skok przez skrzynię - 1,25%, zeskoki z
poręczy - 61,8%, zeskoki z drążka - 0%.

3. Aby podnieść poziom skutecznego wykonywania
lądowań jako węzłowego elementu techniki sportowej
końcowej fazy zeskoków z przyrządów
gimnastycznych i skoków, należy opracować nowe
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НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

Видання зареєстровано у Державному комітеті
інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.

Свідоцтво: серія КВ  №7111 від 25.03.2003р.
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