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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ
ТРЕНУВАННЯ ЮНИХ САМБІСТІВ ЗАВДЯКИ
ВИКОРИСТАННЮ ВПРАВ ШВИДКІСНО-

СИЛОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
Александров Ю.В.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. У статті показано, що використання швидкісно-
силових вправ  підвищує ефективність процесу тренування
юних самбістів. Цілеспрямований розвиток швидкісно-си-
лових здібностей є важливим й суттєвим чинником раціона-
лізації їх спортивного тренування. Акцентований розвиток
та вдосконалення швидкісно-силових якостей можна викори-
стовувати на етапі спеціалізованої підготовки при роботі з
юними борцями інших спеціалізацій (дзю-до, вільна та гре-
ко-римська боротьба).
Ключові слова: тренування, самбісти, швидкісно-силові вправи.
Аннотация. Александров Ю.В. Повышение эффективности
процесса тренировки юных самбистов благодаря примене-
нию упражнений скоростно-силовой направленности. В ста-
тье показано, что применение скоростно-силовых упражне-
ний повышает эффективность процесса тренировки юных
самбистов. Целенаправленное развитие скоростно-силовых
способностей является важным и существенным фактором
рационализации их спортивной тренировки. Акцентирован-
ное развитие и совершенствования скоростно-силовых качеств
можно использовать на этапе специализированной подготов-
ки при работе с юными борцами других специализаций.
Ключевые слова: тренировка, самбисты, скоростно-силовые
упражнения.
Annotation. Alexandrov J.V. Increase of efficiency of process of
training young sambists due to application of exercises of a high-
speed and power orientation. In the article is shown the application
of high-speed and power exercises raises efficiency of process of
training young sambists. Purposeful development of high-speed
force abilities is the important and essential factor of rationalization
of their sports training. Stressed development and perfecting of
high-speed force qualities can be used at a stage of specialized
preparation at work with juvenile fighters of other specializations.
Key words: training, sambists, high-speed and power exercises.

Вступ.
В сучасних умовах у зв’язку з розвитком та

розповсюдженням боротьби самбо у багатьох краї-
нах світу підсилилась конкуренція за призові місця
на міжнародних змаганнях. Рівень підготовленості
борців став дуже високим, домагатися перемоги стає
трудніше. Все це викликало концентрацію зусиль тре-
нерів, науковців, методистів у вдосконаленні навчаль-
но-тренувального процесу борців.

Покращення багаторічної підготовки борців
високої кваліфікації неможливо без уваги до однієї з її
складових частин - методики початкового навчання та
тренування. За останній час проблемам юнацького
спорту присвячено багато досліджень [2, 7, 9], та все ж
питання управління підготовкою юних борців залиша-
ються недостатньо вивченими. Це пов’язано з тим, що
названі проблеми деякий час не були об’єктом пиль-
ної уваги дослідників. Останнім часом стало явним,
що покращення підготовки резерву - одне з найважли-
віших питань, якому потребується подальша, що і обу-
мовлює актуальність даного дослідження.

Вивчення роботи тренерів, а також аналіз існу-
ючих програм з боротьби самбо для ДЮСШ пока-
зує, що методика початкового навчання, тренування
відстає від сучасних вимог. Причина цього - це низь-

кий рівень методичних розробок. На жаль, більшість
тренерів з боротьби самбо беруть на озброєння зас-
тарілі рекомендації, а результатом цього є підготовка
неповноцінних резервів.

Водночас відомо, що одним з найважливіших
факторів, що зумовлюють майстерність спортсме-
на, є його здатність до прояви значних м’язових зу-
силь у найкоротший час - так звана “вибухова” сила.
Ця якість, як вважають більшість фахівців, підвищує
ефективність спортивної діяльності у багатьох видах
спорту [1, 3, 5, 7, 8].

“Вибухова” сила характеризує швидкісно-си-
лові властивості м’язів, їх здатність до прояви “вибу-
хових” якостей та є критерієм швидкісних якостей та
розвитку максимальної швидкості, тобто віддзерка-
лює справжні нейродинамічні механізми швидкості
дій. У спортивній боротьбі успіх виступу на змаган-
нях залежить від рівня розвитку фізичних якостей.
Швидкісно-силова підготовка є однією з найбільш
значних сторін підготовки борців [4, 6].

Успіх виступу залежить від здібності спортсмена
розвивати максимальні м’язові зусилля у найкоротший
час при високій якості виконання технічних дій.

У зв’язку з цим виникла необхідність вирішен-
ня питання щодо організації системи вдосконалення
швидкісно-силових якостей самбістів-розрядників в
їх спортивній підготовці.

Робота виконана за планом НДР Харківської
державної академії фізичної культури.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: обґрунтувати концентро-

ване використання різноманітних засобів, спрямова-
них на розвиток та вдосконалення швидкісно-силовий
якостей, у спортивній підготовці самбістів 14-15 років.

У відповідності з метою дослідження вирішу-
валися такі задачі:
1. За літературними даними та результатами узагаль-
нення практичного досвіду вивчити сучасний стан
питань, щодо проблеми розвитку швидкісно-сило-
вих якостей та організації системи спортивного тре-
нування юних самбістів-розрядників.

2.Встановити вплив швидкісно-силової спрямова-
ності спортивного тренування на розвиток рухо-
вих здібностей борців 14-15 років.

Методи дослідження:
1.Аналіз наукової та науково-методичної літератури.
2.Узагальнення практичного досвіду за результата-
ми бесід з тренерами.

3.Педагогічні спостереження.
4.Педагогічний експеримент із застосуванням педа-
гогічних тестів.

5.Методи математичної статистики.
Дослідження проводилося з борцями-самбі-

стами віком від 14 до 15 років І розряду та І юнацько-
го розряду.

Для їх тестування використовувались такі за-
гальноприйняті та описані у літературі тести: стри-
бок у довжину з місця, стрибок вгору з махом рука-
ми, кількість переходів у сід з положення лежачи на
животі за 10 секунд, час виконання 8 кидків через спи-
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ну з колін з 2-3 партнерами, час 10 підтягувань, час 10
присідань, час 10 застрибувань на плінтус висотою
0,7м, час 10 піднімань ніг, потрійний стрибок з місця,
час виконання 15 кидків через спину.

Перед проведенням тестів ми чітко проінфор-
мували піддослідних про мету проведення конт-
рольних іспитів для створення необхідного рівня мо-
тивації та концентрації їх уваги.

Контрольні випробування проводилися на
початку основної частини тренування після підготов-
чої частини, що сприяє функціональній підготовці
організму людини до майбутньої діяльності. Тесту-
вання проводилося на фоні повного відновлення
організму, без попередніх великих навантажень.

Результати дослідження.
На основі отриманих вихідних даних були ут-

ворені дві групи: експериментальна (А) та контрольна
(В), кількість піддослідних в яких було по 14 спорт-
сменів в кожній. Дані про фізичну підготовленість
борців свідчать, що спортсмени обох груп були май-
же однаковими (Табл. 1).

У спортсменів експериментальної групи (А)
декілька кращими були такі показники: СІ (стрибок
вгору з махом руками), С2 (стрибок в довжину з
місця), ТІ (кількість переходів у сід з положення ле-
жачи на животі за 10 с), Т2 (час 10 підтягувань), Т4
(час 10 застрибувань на плінтус висотою 0,7м), СЗ
(потрійний стрибок з місця), але ця перевага статис-
тично не вірогідна.

У борців контрольної групи (В) виявилися кра-
щими, але не вірогідними, показники ТЗ (час 10 при-
сідань) та Т5 (час 10 піднімань ніг). Статистично вірог-
ідно групи А та В розрізнялись лише за одним
показником: у спортсменів контрольної групи кращим
був показник тривалості 15 кидків (t =2,16; р < 0,05).

Експериментальна програма занять передбача-
ла збільшення засобів спеціальної підготовки, тобто
була складена з розрахунку: 50 % часу відводилось на
засоби загальної фізичної підготовки та 50 % часу – на
комплексний розвиток спеціальних швидкісно-сило-
вих якостей, одночасно з навчанням та вдосконален-
ням тактико-технічних дій. Згідно з програмою ДЮСШ
для юних борців цього віку (14-15 років) передбачаєть-
ся: 70% часу - на засоби загальної фізичної підготовки
та 30 % часу - на засоби спеціальної підготовки.

У зміст тренувальних занять за експеримен-
тальною програмою входила велика кількість загаль-
норозвиваючих й, особливо, спеціальних вправ, які
впливають на розвиток та вдосконалення спеціаль-
них швидкісно- силових якостей. Структура трену-
вальних занять в експериментальній та контрольній
групах була різною (Табл. 2).

Основним принципом, що полягає в основі
методики швидкісно-силової підготовки юних
самбістів, є принцип поєднання засобів загальної та
спеціальної фізичної підготовки, підібраних з ураху-
ванням вікових особливостей юних борців 14-15 років.

Для розвитку швидкісно-силових якостей ши-
роко використовувались вправи з обтяженням, стриб-
кові вправи, метання різноманітних предметів та впра-

ви, які сприяють виробленню вміння швидкого на-
пруження та розслаблення м’язів.

Вибір засобів для кожного тренувального за-
няття передбачав оптимальний розвиток основних
якостей та комплексне проявлення швидкісно-сило-
вих здібностей.

Основним критерієм при виборі засобів та
методів їх використання була їх відповідність основ-
ним параметрам техніки дзю-до, характеру нервово-
м’язових напружень у виконанні технічних дій.

Як основні методи використовувались: “спо-
лучений” метод, метод короткочасних зусиль, метод
динамічних зусиль. Наприкінці педагогічного експе-
рименту, який тривав 12 тижнів, для визначення за-
гальної та спеціальної фізичної підготовленості юних
борців було проведене повторне тестування за допо-
могою тестових вправ, які використовувались на по-
чатку експерименту.

Отримані дані, щодо рівня розвитку швидкіс-
но-силових здібностей самбістів обох груп до експе-
рименту та після нього, були проаналізовані за допо-
могою математико-статистичних методів [10, 11].

Показники в усіх контрольних випробуваннях
зросли в порівнянні з вихідними в кожного піддослід-
ного. Ці зміни в обох групах (А та В) були статистич-
но вірогідними (р < 0,01) за всіма показниками, що
відображують рівень розвитку швидкісно-силових
якостей. Лише один показник (ТІ - кількість переходів
у сід з положення лежачи на животі) у контрольній
групі змінився з декілька нижчим рівнем значності (р
< 0,05) (Табл. 3).

Порівняльний аналіз результатів дослідження
дозволяє визначити, що в експериментальній групі
(А) виявилося більш суттєвим збільшення таких по-
казників як:
· С2 – стрибок в довжину з місця (t= 2,21; р < 0,05);
· ТІ – кількість переходів у сід з положення лежачи
на животі за 1 с (t=і,73;р<0,05);

· Т2 – час 10 підтягувань (t =- 4,79; р < 0,001); -Т4 –
час 10 застрибувань на плінтус висотою 0,7м (t=-
3,51;<0,01);

· Т5 – час 10 піднімань ніг (t = – 5,25; р < 0,001);
· К1 – час виконання 8 кидків через спину з колін з 2-

3 партнерами (t = – 2,73; р< 0,01);
· К2 – час 7 час виконання 15 кидків (і = – 3,00; р < 0,01).

В інших трьох показниках борці експеримен-
тальної групи (А) теж більше покращили результати
випробувань, ніж спортсмени контрольної групи (В)
але ці зрушення статистично невірогідні: СІ – стри-
бок вгору з місця (l = 1,42; р > 0.05); ТЗ – час 10 при-
сідань (t = – 1,37; р > 0,05): СЗ – потрійний стрибок з
місця (і -1,12: р>0.05).

Необхідно відмітити, що у групі А значно по-
кращилися всі показники, які пов’язані з швидким
виконанням кидків, тобто спортсмени експеримен-
тальної групи стали переважати у спеціальних якос-
тях. Крім того можна припустити, що в експеримен-
тальній програмі тренування недостатньо уваги
приділялось розвитку швидкісно-силових якостей
м’язів ніг. Або, навпаки – у традиційній системі тре-
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Таблиця 1 
Показники швидкісно-силових здібностей самбістів 14-15 років на початку експерименту 

№ Контрольні випробування  Група А  
Х±δ 

Група В  
Х± δ 

Р 

1. Стрибок вгору з махом  47,33±3,9 46,19±3,7 >0,05 
2. Стрибок в довжину з місця,  202,9*9,9 200,1±10,3 >0,05 
3. Кількість переходів у сід з положення 

лежачи на  
6,71±0,61 6,85±0,53 >0,05 

4. Час 10 підтягувань, с. (Т2)  18,87±1,95 19,40*1,67 >0.05 
5. Час 10 Ігоисідань. с. (ТЗ)  16.9Ш.04 16.61*0.96 >0.05 
6. Час застрибувань на 0,7м,  9,1810,54 9,39Н),46 >0,05 
7. Час 10 піднімань ніг, с. (Т5)  17.48ЯХ73 17,43-Ю,69 >0.05 
8. Час 8 кидків, с. (К1)  18,89Н),73 18,90Ш,56 >0,05 
9. Потрійний стрибок з місця,  452,6±14,4 458,8*12,1 >0,05 
Е Час 15 кидків, с. (К2)  42,78±2,03 41,27*1,63 <0,05 

Примітки: А – експериментальна група; В – контрольна група. 
 

Таблиця 2 
Структура тренувальних занять юнаків-самбістів 14-15 років (120 хвилин) 

Частина заняття 
Підготовча Основна 

Групи 

ЗФП СФП СФП  
Заключна 

Експери-  20хв. 17хв. 10хв. Комплекс 65 хв. СФП 8хв. 
ментальна  16,6% 14,2% спец, вправ та ТЛІ 6,6% 
   83% 54 Д%  
Контрольна  10хв. 17хв. 10хв. 75хв. ЗФП 8хв. 
 83% 14,2 % Виконання спец . та ТТП 6,6% 
   вправ 62,5%  
   8,3%   

 

Таблиця 3 
Зміни у рівні розвитку швидкісно-силових якостей самбістів 14-15 років 

Група А (експериментальна) Група В (контрольна) 

Початок 
експерименту 

Кінець 
експерименту 

Початок 
експерименту 

Кінець 
експерименту 

Кон 
тр. 
тест. 

Х ± δ Х± δ 

Р 

Х± δ Х± δ 

Р 

р 
(А, В) 
напри- 
кінці 

 
 

а  47,33±3,9 49,34±4,2 0,01 46.19±3,7 47Д1±3,7 <0,01 >0,05 
С2  202,9±9,9 211,4±10,4 <0,01 200Д±10,3 202,5±Ц,1 <0,01 <0,05 
ТІ  6,71±0,61 7,57±0,75 <0,01 6.85+0,53 7,14±0,53 <0,05 <0,05 
Т2  18,87+1,95 15,49±0,72 <0,01 19.40ьі,67 17,54±1,42 <0,01 >0,001 
ТВ  16,9Ш,04 І5,2І±0,77 <0,01 16.61±0,96 15,6І±0,75 <0,01 >0,05 
Т4  9,18±0,54 7,79*0,62 <0,01 9.39±0,46 8,46^0,35 <0,01 <0,01 
Т5  17,48±0,73 14,46±0,65 <0,01 17.43 ±0,69 15,65±0,55 <0,01 < 0,001 
К1  18,89Я),73 16,53±0,55 <0,01 18.90±0,56 17,1 Ш,57 <0,01 <0,01 
сз  452,6+14,4 4743±13,1 <0,01 458.8±12,1 4693±Ю,4 <0,01 >0,05 
К2  

42,78±2,03 35,86±1,87 <0,01 41.27±1,63 37,86±1,65 <0,01 <0,01 
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нування достатньо уваги приділяється лише вдоско-
наленню швидкісних якостей м’язів ніг.

Аналіз результатів експерименту доводить, що
контрольна та експериментальна групи за більшістю
показників відрізняються між собою, що є наслідком
застосування різних програм тренування. Протягом
експерименту виявилося, що експериментальна про-
грама тренування юних самбістів 14-15 років, яка була
спрямована на переважний розвиток швидкісно-сило-
вих якостей спортсменів, є більш ефективною в по-
рівнянні з традиційною системою тренування самбістів.

Висновки.
1.Цілеспрямований розвиток швидкісно-силових
здібностей є важливим, але досі не використовува-
ним достатньою мірою, резервом спортивної підго-
товки юних самбістів 14-15 років й суттєвим чин-
ником раціоналізації їх спортивного тренування.

2.Акцентований розвиток та вдосконалення швидкі-
сно-силових якостей юних борців з переважним ви-
користанням спеціальних засобів слід розглядати як
один з шляхів підвищення ефективності системи
спортивного тренування самбістів.

3.Спортивне тренування, що зорієнтоване на акценто-
ваний розвиток та вдосконалення швидкісно-силових
якостей, забезпечує досягнення юними дзюдоїстами
14-15 років більшого приросту швидкісно-силових
показників, ніж тренування, традиційно спрямоване
приблизно рівною мірою на навчання основ техніки
та розвиток рухових якостей.

4.Акцентований розвиток та вдосконалення швидкі-
сно-силових якостей можна використовувати на
етапі спеціалізованої підготовки при роботі з юни-
ми борцями інших спеціалізацій (дзю-до, вільна та
греко-римська боротьба).

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем підвищен-
ня ефективності процесу тренування юних самбістів
завдяки використанню вправ швидкісно-силової спря-
мованості.
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ИСТОЧНИКИ СТРЕССА НА ЗАНЯТИЯХ ПО
“ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ” ДЛЯ

СТУДЕНТОВ, ПОСЕЩАЮЩИХ ОТДЕЛЕНИЕ
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

Афанасьев В.В.
Национальный технический университет Украины

“Киевский политехнический институт”

Аннотация. Большинство убедилось на собственном опыте,
что от стресса страдает здоровье. Наиболее тонкие измене-
ния, происходящие в организме под действием стресса, ко-
нечно, не заметны. Последние исследования генетиков гово-
рят о том, что даже такое обычное дело, как экзамены, может
вызвать серьезный стресс у студентов. В данной статье ана-
лизируются источники стресса и их влияние на восприятие
учебного материала, а также на выполнение технических
приемов во время учебных занятий по “Физическому воспи-
танию” в отделении настольного тенниса у студентов Тех-
нического университета.
Ключевые слова: анкетирование, стресс, студенты, учебно-
тренировочное занятие, учебный материал, физическое вос-
питание.
Анотація. Афанасьєв В.В. Джерела стресу на заняттях по
“Фізичному вихованню” для студентів, що відвідують відділен-
ня з настільного тенісу. Більшість переконалися на власному
досвіді, що від стресу страждає здоров’я. Найбільш тонкі
зміни, що відбуваються в організмі під дією стресу, звичай-
но, не помітні. Останні дослідження генетиків говорять про
те, що навіть така звичайна справа, як іспити, може виклика-
ти серйозний стрес у студентів. У даній статті аналізуються
джерела стресу та їхній вплив на сприйняття навчального
матеріалу, а також на виконання технічних прийомів під час
навчальних занять по “Фізичному вихованню” у секції на-
стільного тенісу студентів Технічного університету.
Ключові слова: анкетування, стрес, студенти, учбово-тре-
нувальне заняття, навчальний матеріал, фізичне виховання.
Annotation. Afanasyev V.V. Sources of stress for students that
visiting tabletennis section on “Physical education”. Many
people convinced on own experience, that their health suffers
from stress. The most subtle changes occurring in organism
under action of stress, certainly, are not appreciable. Last
researches of geneticists say that even such usual business as
examinations can cause serious stress over students. The sources
of stress and their influence on perception of an educational
material, and also on performance of technique elements during
educational lessons of “Physical education” in tabletennis section
at students of Technical University are analyzed in the clause.
Keywords: questionnaire design, stress, students, educational
lessons, educational material, physical education.

Введение.
Cоциально-обусловленная необходимость

целенаправленного совершенствования здоровья и
физического состояния человека в целом должна
трансформироваться в культурную потребность, в
стремление к физическому совершенствованию.

Приобщение к систематическим занятиям фи-
зическими упражнениями связано с формировани-
ем у студентов правильного отношения к физической
культуре, пониманием ее социальной роли, с осозна-
нием личной необходимости заниматься, освоением
определенной системы знаний для организации здо-
рового образа жизни. Если другие знания можно по-
полнять и черпать из книг и практического опыта, то
знания и навыки в физическом воспитании необходи-
мо осваивать путем упражнений, т.е. практически
постоянно их выполняя и совершенствуя [1, 2].
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В настоящее время существенно повысились
требования, предъявляемые к студенческой молоде-
жи во время учебы. Во время обучения студент на-
ходится под влиянием различных стрессовых ситуа-
ций, которые оказывают существенное влияние на
восприятие учебного материала с последующим
снижением как умственной, так и физической рабо-
тоспособности. Источники напряжения у студентов
высших учебных заведений были описаны в литера-
туре. Однако, источники напряжения у студентов,
которые посещают занятия физическим воспитани-
ем, не достаточно хорошо исследованы.

Студенты посещают занятия на протяжении
учебного года. Студенту необходимо приспособить-
ся ко многим изменениям в жизни, чтобы хорошо
учиться в ВУЗе. Посещение лекций, семинаров и ла-
бораторных работ, самостоятельное подготовка и
новая обстановка накладывают определенный отпе-
чаток на психологическое состояние студентов, и, как
следствие, на восприятие учебного материала. Эти и
другие стрессы вносят вклад в давление на студен-
тов, мешая сосредоточиться на занятии [3, 5, 7, 8].

В настоящее время в литературе не имеется
достаточного количества публикаций, которые каса-
ются определения стрессовых ситуаций во время
учебно-тренировочных занятий по “Физическому
воспитанию” в отделении настольного тенниса и их
ранжирования.

Исследование проводилось по плану научно-
исследовательской работы Кафедры физического
воспитания Межуниверситетского медико-инженер-
ного факультета НТУУ “КПИ”.

Формулирование целей работы.
Целью исследования явилось изучение источ-

ников стрессового состояния у студентов Техничес-
кого университета во время занятий “Физическим
воспитанием” в отделении настольного тенниса, ко-
торые мешают выполнению учебной программы.

Результаты исследований.
Стресс – это ответная реакция организма на

экстремальные условия, нарушающие эмоциональ-
ное спокойствие и равновесие человека. Когда стресс
продолжается длительное время, то на фоне сильно-
го раздражения нервной системы могут возникнуть
мигрени, повышенное давление [4, 6].

Любая ситуация, на которую человек реагиру-
ет сильным эмоциональным возбуждением, может
стать причиной возникновения стресса. Надо учиты-
вать, что стресс могут вызвать как положительные
эмоции, такие как рождение ребенка, замужество (же-
нитьба) так и отрицательные – потеря работы, смерть
близкого человека. Ситуации, провоцирующие стресс,
могут носить и незначительный характер (долгое ожи-
дание в очереди или в пробке).

Наиболее распространенными симптомами
при стрессе являются:
· Депрессия.
· Головные боли.
· Бессонница.
· Быстрое сердцебиение.

Стрессы можно подразделить на:
· эмоционально-положительные и эмоционально-
отрицательные;

· кратковременные и долгосрочные или, другими
словами, острые и хронические;

· физиологические и психологические. Последние,
в свою очередь, подразделяются на информаци-
онные и эмоциональные

Студентам было предложено идентифициро-
вать источники напряжения, которые отрицательно
влияют на их учебу. Предлагалось ответить на вопрос:

Что, по Вашему мнению, является источни-
ком напряжения, которое мешает изучению ново-
го материала и выполнению технических приемов?

В анкете были даны девять вариантов источ-
ников, влияющих на изучение и выполнение техни-
ческих приемов:
 1. Оценивающий взгляд преподавателя, проводяще-
го занятие.

 2. Потребность побеждать.
 3. Собственное волнение.
 4. Давление со стороны родителей.
 5. Давление со стороны противника.
 6. Оценка со стороны товарищей.
 7. Потребность в самосовершенствовании.
 8. Недостаток социальной свободы.
 9. Нарушенный режим дня.

Испытуемым было предложено оценить каж-
дый из источников по пятибалльной шкале:
«1» – источник не влияет на выполнение
«2» – источник влияет слабо
«3» – источник имеет среднее влияние
«4» – источник влияет сильно
«5» – источник влияет очень сильно.

В опросе участвовало 100 студентов Нацио-
нального технического университета Украины “КПИ”
посещающих занятия в отделении настольного тен-
ниса: 70 юношей и 30 девушек І-го и ІІ-го курсов.

Вопрос 1. Оценивающий взгляд преподава-
теля, проводящего занятие.

Большинство юношей и девушек (по 33%) оце-
нило влияние «Оценивающего взгляда преподавате-
ля, проводящего занятие» на «2» балла. На «1» балл
оценило 29% юношей и 27% девушек, на «3» балла –
21% юношей и 23% девушек.

Вопрос 2. Потребность побеждать.
Ответы на вопрос распределились следую-

щим образом: 37% юношей отметили как источник,
влияющий сильно; 23% как источник, который име-
ет среднее влияние; 20% как источник, который вли-
яет слабо. Среди девушек 30% отметили как источ-
ник, который имеет среднее влияние; 23% как
источник, который влияет слабо и 20% как источник,
который влияет очень сильно.

Вопрос 3. Собственное волнение.
Среди юношей 31% отметили как источник,

имеющий среднее влияние; 24% – как источник, вли-
яющий слабо и 19% как источник, влияющий силь-
но. У девушек ответы распределились следующим
образом – 50% отметили как источник, имеющий
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среднее влияние; 20% – источник, влияющий силь-
но; 17% – источник, влияющий слабо.

Вопрос 4. Давление со стороны родителей.
Подавляющее большинство юношей или 70%,

отметили как источник, не влияющий на выполне-
ние; 16% – как источник, влияющий слабо и 10% –
как источник, имеющий среднее влияние. У девушек
60% отметило также как источник, не имеющий вли-
яния; 17% – как источник, имеющий среднее влия-
ние и по 10% оценило источник на «2» и «4» балла.

Вопрос 5. Давление со стороны противника.
У юношей 41% от общего числа оценило ис-

точник как влияющий слабо; 29% как источник, име-
ющий среднее влияние; 20% как источник, не влияю-
щий на выполнение. 37% девушек оценило как
источник, имеющий среднее влияние; 30% как ис-
точник, влияющий слабо и 23% как источник, не вли-
яющий на выполнение.

Вопрос 6. Оценка со стороны товарищей.
Как источник, не влияющий на выполнение,

оценило 36% юношей; 29% ответило как источник,
имеющий среднее влияние; 20% – источник, не вли-
яющий на выполнение. Среди девушек по 33% отве-
тило на «2» и «3» балла; как источник, не влияющий
на выполнение – 20%; на «4» балла оценило 10%.

Вопрос 7. Потребность в самосовершенство-
вании.

Как источник, не влияющий на выполнение,
отметило 29% юношей; по 21% ответило на «3» и
«5» баллов; на «4» балла – 17%. Большинство деву-
шек или 43% отметили как источник, влияющий силь-
но; 20% – очень сильно; по 13% на «2» и «3» балла.

Вопрос 8. Недостаток социальной свободы.
Большинство юношей и девушек (54% и 53%

соответственно) отметило как источник, не оказыва-
ющий влияние. 21% юношей и 33% девушек отмети-
ло как источник, влияющий слабо; 16% юношей и
13% девушек отметило как источник, оказывающий
среднее влияние.

Вопрос 9. Нарушенный режим дня.
Как источник, оказывающий слабое влияние

отметило 29% юношей; по 19% юношей оценило на
«1» и «5» баллов; по 17% – на «3» и «4» балла. Как
источник, имеющий сильное влияние оценило 40% де-
вушек; 27% – на «3» балла; по 13% – на «1» и «2» балла.

Выводы.
Одним из обязательных факторов здорового

режима жизни является систематическое, соответ-
ствующее полу, возрасту и состоянию здоровья, ис-
пользование физических нагрузок. Они представля-
ют собой сочетание разнообразных двигательных
действий, выполняемых в повседневной жизни, а так-
же организованных или самостоятельных занятий
физической культурой и спортом и объединенных
термином “двигательная активность”.

Снижение двигательной активности вызывает
состояние гипокинезии, характеризующееся рядом
существенных нарушений не только в работе различ-
ных физиологических систем организма, но и в со-
циальном поведении человека.

В соответствии с результатами исследования
можно сделать выводы: источником, который наи-
более сильно влияет на изучение и выполнение тех-
нических элементов является: у юношей – “потреб-
ность побеждать” и “собственное волнение”; у
девушек – “потребность в самосовершенствовании”
и “нарушенный режим дня”. Наименее влияет у юно-
шей – “давление со стороны противника”, “недоста-
ток социальной свободы”, “нарушенный режим
дня”; у девушек – “давление со стороны противни-
ка” и “недостаток социальной свободы”.

Величина коэффициента конкордации W ва-
рьируется в пределах 0,6-0,8.

Необходимы дальнейшие исследования стрес-
совых ситуаций, влияющих на учебу студентов.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ

К ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Бака Р.1, Шпаков А.2

Институт физического воспитания1,
Белосток, Польша

Университет им. Янки Купалы2,
Гродно, Белоруссия

Аннотация. Цель исследования заключалась в повышении
мотивации студентов к физической активности путём ис-
пользования соревновательного подхода в занятиях по фи-
зическому воспитанию в течение учебного года. Оценка ко-
личественных и  качественных изменений показателей
физической подготовленности в годичном цикле обучения
позволило судить о эффективности использованного спосо-
ба положительной мотивации студентов.
Ключевые слова: студенты, учебный процесс, физическое
воспитание, мотивация, соревновательный подход, количе-
ственная и качественная оценка.
Анотація. Бака Р., Шпаков Ф. Порівняльна оцінка фізичної
підготовленості як фактор мотивації студентів до фізичної
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активності. Метою дослідження було підвищення мотивації
студентів до фізичної активності шляхом використання ме-
тоду змагань під час занять з фізичного виховання на протязі
навчального року. Оцінка кількісних і якісних змін показ-
ників фізичної підготовленості у річному циклі навчання
дала нам можливість говорити про ефективність одного із
засобів позитивної мотивації студентів.
Ключові слова: студенти, навчальний процес, фізичне вихо-
вання, мотивація, метод змагань, якісна і кількісна оцінка.
Annotation. Baka R., Shpakov F. Relative assessment of physical
readiness as the factor of motivation of students to physical
activity. The purpose of research consists in increase of
motivation of students to physical activity by use of the
competitive approach in occupations on physical training within
one academic year. An assessment of the quantita tive and
qualitative changes of parameters of physical readiness in a
year cycle of education has allowed to judge efficacyy of the
used mean of positive motivation of students.
Keywords: students, educational process, physical training,
motivation, competitive approach, quantitative and quality
standard.

Введение.
Известно, что уровень положительной моти-

вации человека рассматривается как необходимое
условие, непосредственно влияющее на эффектив-
ность различных видов деятельности, включая физи-
ческую активность как в оздоровительном, так и в
широком социальном её понимании (2, 4). В этой
связи эффективность организации учебного процес-
са по спортивным дисциплинам в педагогических
учебных заведениях может быть существенно повы-
шена в том случае, если этот процесс будет органи-
зован на уровне положительной мотивации к физи-
ческой активности (1, 3).

Работа выполнена по плану НИР университе-
та им. Янки Купалы.

Формулирование целей работы.
Цель работы заключалась в повышении моти-

вации студентов одного и другого учебного заведе-
ния путём использования соревновательного подхо-
да в занятиях по физическому воспитанию в ходе
учебного процесса и предопределила организацию
исследований.

Условия исследования были объяснены сту-
дентам и заключались в том, что критерием оценки
их мотивации к физической активности в ходе заоч-
ного соревнования в условиях учебного процесса

послужат темпы прироста контрольных показателей
в двигательных тестах, зарегистрированных в начале
и в конце учебного года. При этом учитывали объек-
тивные расхождения в содержании программного
материала и количества учебных часов, отводимых
на физическое воспитание в каждом учебном заве-
дении. Также принимали во внимание, что популя-
ция студентов одного и другого вуза по каждому из
контрольных показателей физической подготовлен-
ности, зарегистрированных в начале учебного года,
может оказаться не репрезентативной в силу различ-
ных социальных условий, особенностей биологичес-
кого развития, характера предшествующей физичес-
кой подготовке и др.  В связи с этими
обстоятельствами выводы о положительном влиянии
соревновательного подхода в мотивации к физичес-
кой активности делали только на основе анализа тем-
па повышения показателей физической подготовлен-
ности студентов каждого вуза от первого исходного,
до заключительного обследования в конце учебного
года, используя для этого  преимущественно каче-
ственные критерии оценки.

Общее содержание учебного процесса студен-
тов по физическому воспитанию представлено в
табл.1. Как видно в таблице, организация учебного
процесса в Гродно и Белостоке носила примерно
одинаковый характер и строилась на базе упражне-
ний популярных видов спорта, широко распростра-
ненных в физическом воспитании. Однако, в общем
объёме часов учебный план в Гродно по таким дис-
циплинам, как лёгкая атлетика, гимнастика, спортив-
ные и подвижные игры составлял 198 часов против
110 часов в Белостоке.

В то же время у польских студентов больше
времени отводилось на плавание и виды спорта по
выбору – 116 часов против 88 часов у белорусских
студентов. В целом объём занятий по физическому
воспитанию в Гродно на 60 часов оказывался выше.

Обследование студентов проводилось по про-
грамме International Committee on the Standardization
of Physical Fitness Test (ICSPFT). Тест включает кон-
трольные упражнения, позволяющие объективно
оценить уровень развития силы, быстроты, вынос-
ливости, гибкости обследованных в метрических еди-

Таблица 1 
Содержание учебного процесса по физическому воспитанию студентов 2-го курса  

(практические занятия в часах) в годичном цикле обучения 

В Гродно (n-95) 
В Белостоке (n-100) 

Лёгкая атлетик – 56 
Лёгкая атлетика – 30 

Гимнастика –70 
Гимнастика – 30 

Спортивные и подвижные игры – 72 
Спортивные и подвижные игры – 50 

Плавание – 68 
Плавание – 86 

Лыжный спорт – 20 
Дополнительно по индивидуальному выбору- 30 

Всего 286 
Всего 226 
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ницах и субъективных бальных оценках (см. табл. 2).
Регистрация Теста осуществлялась в соответствии с
общей инструкции и указаниями, опубликованны-
ми в печати (6, 7). Для обработки первичных матери-
алов обследования   студентов использовался пакет
программ «Statistic PL, 5,0».

Результаты исследования.
Материалы первичного обследования, прове-

денного в начале учебного года, позволили объек-
тивно, в количественных выражениях описать уро-
вень физической подготовленности студентов Гродно
(n-95) и Белостока (n-100). Общее количество конт-
рольных данных по 7 показателям ICSPFT, который
исследовался на предмет соответствия требованиям
Гаусса, что послужило основой для разработки ка-
чественных критериев оценки физической подготов-
ленности студентов. Примером формирования об-
щего массива контрольных данных могут служить
материалы табл.2, где представлены результаты конт-
роля женской группы Гродно.

Для обоснования качественных критериев
оценки физической подготовленности студентов рас-
считывали пропорциональную (стандартную) шка-
лу, масштабом которой служит среднеквадратичес-
кое отклонение, а средний результат приравнивается
к 50 баллам (5).

Формула расчёта такой шкалы:

Т =50+10
σ

MX i −
⋅ ,

где Т – оценка результата в тесте; Хi – результат из-
мерений; М – средний результат; σ – стандартное
отклонение.

На такой шкале выделили пять зон качествен-
ной оценки подготовленности студентов в выраже-
ниях «очень хорошо», «хорошо», «удовлетворитель-
но», «недостаточно», «неудовлетворительно». В
качестве среднего результата в каждом контрольном
тесте служило 50 баллов по шкале  ICSPFT (6).

Использование этой шкалы позволило прове-
сти сравнительный анализ темпов повышения пока-
зателей физической подготовленности студентов каж-
дого учебного заведения в течение годичного цикла
обучения (табл 3).

На основе данных контроля исходного состоя-
ния обследованных к началу годичного цикла обуче-
ния было установлено, что студенты Гродно в сравне-
нии со студентами Белостока представляли собой
относительно равномерно физически подготовленную
группу. Где 78,3 и 21,7% женского состава (соответствен-
но) характеризовались как «удовлетворительно» и «не-
достаточно» подготовленные. Примерно такой же ха-
рактер носило и распределение результатов контроля
мужского состава. В зонах «удовлетворительно» и «не-
достаточно» подготовленных находилось 50,0 и 43,7%
обследованных. И только 6,3% мужского состава харак-
теризовалось как «хорошо» подготовленные.

Состояние подготовленности студентов Бело-
стока к началу исследования носило несколько иной
характер. Относительно качественных критериев
оценки подготовленности студенты распределялись

следующим образом: в зоне «удовлетворительно»
подготовленные находилось 76,5% контингента, в зоне
«хорошо» – 8,3%, в зоне «недостаточно» подготов-
ленные – 8,0%. В отличие от студенток Гродно 2,2%
студенток Белостока оценивались как «очень хоро-
шо» и  4,1% как «неудовлетворительно» подготов-
ленные. Примерно такая же закономерность имела
место в составе мужской группы. Сравнительный
анализ подготовленности обследованных обоего пола
по данным исходного тестирования свидетельство-
вал о некотором преимуществе студентов Белосто-
ка. В их числе оказывалось больше подготовленных с
оценкой «хорошо» и «очень хорошо» – 22,5% про-
тив 6,3% в Гродно, и меньше подготовленных «недо-
статочно» и «неудовлетворительно» – 22,8% против
65,4% в составе студентов Гродно. По всей видимос-
ти, эти различия в уровне физической подготовлен-
ности, зарегистрированные в начале исследования,
повлияли на итоговые результаты.

Относительно качественных критериев оцен-
ки подготовленности студенты распределялись сле-
дующим образом: в зоне «удовлетворительно» под-
готовленные находилось 76,5% контингента, в зоне
«хорошо» – 8,3%, в зоне «недостаточно» подготов-
ленные – 8,0%. В отличие от студенток Гродно  2,2%
студенток Белостока оценивались как «очень хоро-
шо» и 4,1% как «неудовлетворительно» подготовлен-
ные. Примерно такая же закономерность имела мес-
то в составе мужской группы.

Сравнительный анализ подготовленности об-
следованных обоего пола по данным исходного тес-
тирования свидетельствовал о некотором преимуще-
стве студентов Белостока. В их числе оказывалось
больше подготовленных с оценкой «хорошо» и
«очень хорошо» – 22,5% против 63% в Гродно; и
меньше подготовленных «недостаточно» и «неудов-
летворительно» – 22,8% против 65,4% в составе сту-
дентов Гродно.

По всей видимости, эти различия в уровне
физической подготовленности, зарегистрированные
к началу исследования, повлияли на итоговые резуль-
таты. Однако, в целом в процессе годичного цикла
обучения, как в Гродно, так и в Белостоке имело ме-
сто увеличение числа студентов, улучшивших свои
физические показатели. Так среди студентов Гродно
на 43,6% снизилось число «недостаточно» подготов-
ленных, на 34,9% возросло число «удовлетворитель-
но» и на 8,7% «хорошо» подготовленных. И только
12,8% студентов из общего количества обследован-
ных не улучшили свои показатели.

В то же время, в ходе учебного процесса в
Белостоке положительного результата достигли только
12,5% студентов. Из них на 5,8% сократилось количе-
ство «недостаточно» и «неудовлетворительно»  под-
готовленных; на 3,9% увеличилось количество «хо-
рошо» и «очень хорошо» и на  2,8%
«удовлетворительно» подготовленных студентов.

Таким образом, 87,5% занимающихся сохра-
нили свой исходный уровень подготовленности, за-
фиксированный в начале учебного года.
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Таблица 2 
Количественная оценка физической подготовленности студенток Гродно (n-55) в годичном цикле обучения 

 
Контрольные показатели 

Бег м, с 
Обследо-
вания 

Статистиче
ские 
данные 

 
50 

 

 
800 

 
4х10 

Прыжок в 
длину, см 

Вис на 
руках, с 

Сгибание 
туловища 
вперёд  из 
положен. 
лёжа, 30с 

Наклон 
туловища 
вперёд, 
см 

М 9,1 254,8 12,5 167,3 30,7 23,5 12,3 
±σ 0,6 24,2 0,8 21,7 9,0 4,1 4,9 
min 7,3 212 10,2 100 10 12 4 

Исходное  

max 10,8 305 14,5 204 50 33 20 
М 8,7 250,5 12,3 167,5 34,2 24,4 10,6 
±σ 0,5 27,2 0,8 18,3 7,0 4,5 6,5 
min 7,2 173 10,5 130 20 15 11 

Заключитель
ное  

max 9,7 302 14,4 221 50 34 24 

 Таблица 3 
Качественная оценка физической подготовленности студентов в годичном цикле обучения 

 
Студенты Гродно (n-95) Студенты Белостока (n-100) Качественная оценка 

в баллах Исходное 
обследован

ие 

Заключител
ьное 

обследован
ие 

Изменения, 
% 

Исходное 
обследован

ие 

Заключител
ьное 

обследован
ие 

Изменени
я, % 

Очень хорошо, 75 и 
выше 

0 
- 
0 

0 
- 
0 

0 
- 
0 

3,4 
- 

2,2 

3,7 
- 

2,4 

0,3 
- 

0,2 
Хорошо, 60 до 74 6,3 

- 
0 

15,0 
- 
0 

8,7 
- 
0 

8,6 
- 

8,3 

11,2 
- 

9,1 

2,6 
- 

0,8 
Удовлетворительно, 
50 до 59 

50,0 
- 

78,3 

72,5 
- 

90,7 

22,5 
- 

12,4 

77,3 
- 

76,5 

78,0 
- 

78,6 

0,7 
- 

2,1 
Недостаточно, 30 до 
49  

43,7 
- 

21,7 

12,5 
- 

9,3 

-31,2 
- 

-12,4 

6,8 
- 

8,0 

5,1 
- 

6,8 

-1,7 
- 

-1,2 
Неудовлетворительн
о, ниже 30 

0 
- 
0 

0 
- 
0 

0 
- 
0 

3,9 
- 

4,1 

2,0 
- 

3,1 

-1,9 
- 

-1,0 
Примечание: в числителе данные мужчин, в знаменателе – женщин 

 
Выводы.
В целом результаты исследования показали

положительное влияние мотивации к физической
активности студентов разных учебных заведений,
основанной на использовании элемента заочного
соревновательного подхода в условиях организации
учебного процесса. Темп повышения показателей
физической подготовленности студентов Гродно ока-
зался значительно выше, нежели у студентов из Бело-
стока.  Однако, окончательные выводы о преимуще-
ственном  влиянии такой формы мотивации в
каком-либо одном учебном заведении делать весь-
ма сложно. Вне сомнения, на окончательные резуль-
таты исследования повлияли не только различия в
исходных показателях физической подготовленнос-
ти студентов, но и содержание программного мате-
риала, условий проведения учебного процесса и др.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
физической подготовленности студентов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК
С ИСХОДНЫМ УРОВНЕМ УМЕНИЯ ПЛАВАТЬ
Баламутова Н.М., Кожух Н.Ф., Шейко Л.В.,

Олейников И.П.
Национальная юридическая академия Украины

им. Ярослава Мудрого
Харьковская государственная
академия физической культуры

Харьковский национальный педагогический
университет им. Г.С. Сковороды

Аннотация. В статье предложен дифференцированный под-
ход к организации обучения плаванию студенток, который
позволяет учитывать индивидуальные особенности занима-
ющихся. Для успешного освоения навыка плавания, занима-
ющиеся должны обладать целым комплексом необходимых
признаков. В их числе: мотивированная направленность на
занятия, хороший уровень физического развития и физичес-
кой подготовленности, положительный предварительный
опыт начального обучения плаванию и другие.
Ключевые слова: физическое развитие, физическая подго-
товленность, навык плавания, мотивация.
Анотація. Баламутова Н.М., Кожух Н.Ф., Шейко Л.В.,Олій-
ников І. П. Дослідження зв’язку показників фізичного роз-
витку та фізичної підготовки студенток з вихідним рівнем
уміння плавати. В статті запропоновано диференційний підхід
до організації навчання плавання студенток, який дозволяє
врахувати індивідуальні особливості студентів. Для успіш-
ного освоєння навички плавання студенти повинні мати цілий
комплекс необхідних ознак. У їхньому числі: мотивована
спрямованість на заняття, гарний рівень фізичного розвитку
й фізичної підготовленості, позитивний попередній досвід
початкового навчання плаванню й інші.
Ключові слова: фізичний розвиток, фізична підготовка, на-
вик плавання, мотивація.
Annotation. Balamutova N.M., Kozhukh N.F., Sheyko L.V.,
Olejnikov I.P. Research of the connection of physical
development indexes and physical preparedness of female students
with initial level swimming ability. In this article is offered
differential approach for organization of teaching female students
to swim, which allows considering individual features of people
who are studying to swim. For successful mastering skill of float
occupied should have the whole complex of necessary attributes.
Among them: a motivated orientation on occupations, a good
level of physical development and physical readiness, positive
prestress experience of elementary education to float and others.
Key words: physical development, physical preparedness,
swimming skill, motivation.

Введение.
Учитывая оздоровительное, лечебное и боль-

шое прикладное значение, плаванию отводится важ-
ное место в программах физического воспитания
различных слоев населения. Однако уровень плава-
тельной подготовленности (УПП) население нашей
страны остается по-прежнему низким. При провер-
ке уровня плавательной подготовленности студентов
было выявлено [11], что большая часть первокурс-
ников не только не владеют техникой плавания, но 45-
65% из них не может держаться на воде [5]. Такая
низкая плавательная подготовленность населения
связана, прежде всего, с недостаточным количеством
бассейнов в учреждениях образования. В связи с от-
сутствием собственной базы занятия по плаванию в

учебных заведениях проводятся, как правило или толь-
ко с неумеющими плавать, или, чаще всего, этот вид
программы заменяется другими видами. Эта нерав-
ноценная замена приводит к тому, что большая часть
молодых людей не приобретают навык плавания в
период обучения в учреждениях образования. В пос-
ледующие годы большая часть из них также не смо-
жет научиться плавать, так как во многих бассейнах
страны нет организованных групп по обучению пла-
ванию взрослого населения. Поэтому обучение пла-
ванию учащейся молодежи, на наш взгляд, должно
стать обязательным. Но, для решения этой задачи
необходим поиск новых организационно-методичес-
ких форм, которые позволили бы не только успешно
осваивать навык плавания, но и решать задачи, на-
правленные на повышение уровня функциональных
возможностей организма занимающихся и его об-
щей работоспособности.

Актуальностью настоящей темы является то,
что в практике физического воспитания наряду со
стандартным подходом к организации и построению
процесса обучение физическим упражнениям ши-
роко применяется дифференцированный подход,
который позволяет в наибольшей степени учитывать
индивидуальные особенности занимающихся. Для
осуществления такого подхода преподавателю необ-
ходимо комплектовать группы с учетом выявленных
у занимающихся определенных наиболее значимых
для учебного процесса критериев. Анализ публика-
ций по этому вопросу свидетельствует, что среди
исследователей существует различные подходы к
выбору таких критериев. Одни исследователи счита-
ют, что критериями дифференциации могут служить
морфофункциональные особенности организма [8].
Другие предлагают в качестве наиболее информа-
тивных критериев учитывать уровень физической и
технической подготовленности [2]. По мнению тре-
тьих, при организации дифференцированного обу-
чения следует учитывать целый комплекс критериев
[3]. В их числе такие как: состояние здоровья; инди-
видуальные особенности физического развития, по-
казатели физической и спортивной подготовленнос-
ти, мотивированные направленности на занятия.

При организации обучения студентов такому
виду физических упражнений как плавание нельзя
не учитывать, что значительная часть неумеющих
плавать имеет негативный опыт взаимодействия с
водной средой. Поэтому ряд авторов [1, 8], считают,
что критериями дифференцированного обучения
плаванию должны быть, прежде всего, такие индиви-
дуально-типологические особенности, как степень
эмоциональной стабильности, тревожности, общи-
тельности, повышенная чувствительность к водной
среде [1, 7]. И все же, мнение большинства исследо-
вателей сходится на том, что при формировании
групп для занятий плаванием наряду с полом, возра-
стом занимающихся нельзя обойтись без учета ис-
ходного уровня плавательной подготовленности
(ИУПП), который определяется степенью владения
навыком плавания [4, 9].
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По мнению В. А. Пасичниченко для организа-
ции занятий по обучению плаванию достаточно раз-
делить студентов на умеющих и неумеющих плавать
[9]. Однако Н.Ж. Булгакова [2001], Л. И. Макарова [1989]
считают такое разделение не совсем достаточным.
Поэтому при оценке плавательной подготовленности
они предлагают такую группу дополнительно класси-
фицировать еще по нескольким уровням [4, 10].

Несмотря на актуальность затронутой в ста-
тье проблемы определения основных критериев при
формировании групп для овладения навыка плава-
ния, существует ряд нерешенных вопросов. Иссле-
дование выполнено согласно плана НИР Националь-
ной юридической академии Украины им. Я. Мудрого
и Харьковской государственной академии физичес-
кой культуры.

Формулирование целей работы.
Цель данного исследования заключалась в

выявлении различий в показателях физического раз-
вития, физической подготовленности и мотивации на
занятиях плаванием у студенток с различным исход-
ным уровнем плавательной подготовленности.

Методы: анализ научно-методической лите-
ратуры, анкетирование, антропометрия, спортивно-
педагогическое тестирование, методы математичес-
кой статистики.

Организация исследования.
Исследование проводилось в 2006-2007 учеб-

ном году на базе бассейна. «Пионер» и юридичес-
кой академии. В эксперименте участвовало 280 сту-
денток 1 курса НЮА Украины им. Я. Мудрого,
Харьковской государственной академии физической
культуры, у которых до начала занятий плаванием
изучались ИУПП, мотивация к занятиям плаванием,
основные показатели физического развития и физи-
ческой подготовленности.

Результаты исследования.
Результаты анкетирования позволили выделить

четыре ИУПП и на этой основе предварительно сфор-
мировать группы обучения плаванию. Первую груп-
пу (неудовлетворительный уровень) составили 39 %
девушек, не умеющих плавать, а также неуверенно
проплывающих своим стилем расстояние до 15 мет-
ров. Вторую группу (низкий уровень) – 28 % деву-
шек, способных преодолеть 15-25 метров самобыт-
ным способом. В эту группу были отнесены и
студентки, умеющие плавать, но испытывающие чув-
ство страха перед водной средой. В третью группу
(средний уровень) вошли – 24% студенток, уверенно
преодолевающих дистанцию 25-50 метров. Четвер-
тую группу (высокий уровень) составили – 9% деву-
шек, способных свободно проплывать любым спо-
собом без остановки для отдыха более 50 м.

В процессе анкетирования, наряду с плаватель-
ной подготовленностью, выявлялись мотивы, побуж-
дающие студенток заниматься плаванием. При срав-
нении значимости мотивов было установлено, что
во всех предварительно сформированных группах
наибольшую значимость имеют мотивы укрепления
здоровья, улучшение самочувствия, приобретение

новых умений и навыков. Кроме того, в 1-ой группе
студенток лидирующую позицию занимает также
мотив получение зачета, тогда как во 2-ой группе он
находится на третьей позиции, в 3-ей – на пятой, а в 4-
ой группе на четвертой. Значительная часть студен-
ток, владеющих навыком плавания, стремится полу-
чить удовольствие от занятий этим видом физических
упражнений, в то время как не умеющие плавать де-
вушки не связывают процесс обучения плаванию с
получением удовольствия. Поэтому вышеназванный
мотив в этой группе занимает предпоследнее место.
Во всех сформированных группах наименее значи-
мыми являются такие мотивы, как: потребность в
одобрении, общении, повышении авторитета и пре-
стижа. Знание мотивов, которыми руководствуются
девушки, приступая к занятиям плаванием, позволи-
ли нам изменить нежелательные и активизировать
слабые мотивы и, таким образом, не только влиять
на мотивацию занимающихся, но и строить процесс
обучение с учетом их индивидуальных потребнос-
тей. Существенное влияние на успешное обучение
плаванию оказывают показатели физического разви-
тия: длина и масса тела, окружность грудной клетки.
Эти показатели и их соотношение в определенной
мере обуславливают такие гидродинамические ка-
чества, как плавучесть, обтекаемость, равновесие
тела в воде. При исследовании длины тела было уста-
новлено, что 40-56% девушек имеют средние показа-
тели. При этом 39% студенток второй группы имеют
выше среднего и высокий показатель длины тела, в
третьей, первой и четвертой группах такой показа-
тель наблюдается у 37%, 32% и 30% девушек соответ-
ственно. По нашему мнению, которое подтвержда-
ется исследованиями Н. Ж. Булгаковой (1978), Е.А.
Мухиной (1999), занимающиеся, имеющие более
высокий показатель длины тела, медленнее других
осваивают технику плавания на первом этапе обуче-
ния [6]. Учитывая трудности, с которыми сталкива-
ются более высокие девушки при управлении дви-
жениями и поддержании равновесия тела в воде,
необходимо, во-первых, при комплектовании групп
по плаванию этих студенток объединить в отдельную
подгруппу. Во-вторых, на занятиях с такими студент-
ками предусмотрено выполнение разнообразных
упражнений, способствующих лучшей ориентации
тела в водной среде и координации движений рук и
ног во время плавания.

При изучении массы тела было установлено,
что 16 – 25% студенток имеют средний показатель, у
30 – 45% он колеблется от ниже среднего до низкого
уровня. Но, все же, у большей части студенток (39 -
47%) показатель массы тела выше среднего и высо-
кий. Причем, большинство девушек (47%), имеющих
такой показатель массы тела, находятся в третьей
группе, в то время как в первой, второй, и четвертой
группах – 42%, 45%, 39% соответственно.

Важным показателем для осуществления ус-
пешной деятельности в плавании является окруж-
ность грудной клетки. Как правило, этот показатель
имеет тенденцию к существенным индивидуальным
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Таблица 1 
Средние результаты, показанные студентами 1 курса при тестировании физической подготовленности 

 
Уровни плавательной подготовленности 

неудовлетворите
льный 
п = 111 

низкий 
п = 78 

средний 
п = 66 

высокий 
п = 25 

№ 
п/п 

 
Тесты 

х ср ± у х ср ± у х ср ± у х ср ± у 
1. Прыжок в длину с 

места, см 172,5±16,87 174,95±15,50 174,19±13,04 84,26± 14,72 

2. Челночный бег 
4 х 9 м, сек 10,99 ± 0,64 10,78 ± 0,50 10,84 ± 0,50 10,70 ± 0,68 

3. Бег 30м, сек 5,75 ± 0,73 5,70 ± 0,33 5,73 ± 0,43 5,61 ± 0,50 
4.  Бег на 2000м, сек 675,06±83,47 697,45±61,10 684,43± 70,17 654,07± 73,03 
5. Поднимание 

туловища, кол-во раз 
за 1 мин. 

42,24 ± 6,67 40,62 ± 7,54 42,66 ± 6,05 45,63 ± 6,46 

6. Наклон вперед из 
положения сидя, см 13,60 ± 6,37 14,24 ± 6,29 13,82 ± 5,50 13,96 ± 7,23 

 Таблица 2 
Показатели двигательной координации, подвижности в плечевых, голеностопных суставах у студенток 

 с различным исходным уровнем плавательной подготовленности 
 

Уровни плавательной подготовленности 
неудовлетворительный 

п = 111 
низкий 
п = 78 

средний 
п = 66 

высокий 
п = 25 

№ 
п\п 

 
 

Показатели 

х ср ± у х ср ± у х ср ± у х ср ± у 
1. Двигательная 

координация, град  332,26±5,93 335,17±4,68 342,56±4,09 346,81±7,5 

2. Подвижность в 
плечевых суставах 2,01±0,42 2,01±0,35 1,95±0,44 1,89±0,40 

3.  Максимальное 
развитие стопы, град 173,84±7,03 174,41±7,54 174,28±8,04 176,35±7,68 

 
различиям и динамической изменчивости под воз-
действием учебно-тренировочного процесса. При
его исследовании было установлено, что у большин-
ства обследуемых студенток он низкий и ниже сред-
него уровня (47 – 57%).

В настоящее время хорошо известно, что обу-
чение технике плавания происходит на базе опреде-
ленного исходного уровня физической подготовлен-
ности (ИУФП), который в каждой группе изучался с
помощью общепринятых спортивно-педагогических
тестов (табл. 1). Анализ полученных результатов ис-
следования показал, что девушки, имеющие высо-
кий уровень ИУПП, превосходит остальных и по уров-
ню развития выносливости, силовой выносливости,
скоростно-силовых, скоростных и координационных
способностей. Однако они несколько уступают де-
вушкам 1-ой и 3-ей групп по уровню развития под-
вижности в суставах позвоночного столба. Наиболь-
шую сумму баллов (35, 56), соответствующую
высокому уровню физической подготовленности,
набрали девушки, имеющие также высокий ИУПП.
В остальных группах ИУФП оценивается как сред-
ний. При этом во 2-ой и 3-ей группах средняя сумма
составила соответственно 27,25 и 29,91 балла. Самая
низкая сумма баллов (26,54) была получена в группе
студенток, не умеющих плавать. Данный факт свиде-

тельствует, что недостаточная физическая подготов-
ленность студенток первой группы будет тормозить
процесс освоения техники плавания. Поэтому для
устранения этого недостатка с первых же занятий,
предшествующих плаванию, наряду с повышением
уровня физической подготовленности студенток, сле-
дует развивать те способности, которые необходи-
мы им для быстрого и качественного освоения тех-
ники плавания.

Наиболее важные показатели подвижности в
плечевых и голеностопных суставах, а также уровень
развития координационных способностей, как про-
странственная ориентация равновесия и другие. В
нашем исследовании показатели подвижности в пле-
чевых суставах определялись по индексу гибкости
[11], а в голеностопных – методом гониометрии
(табл.2). Анализируя полученные результаты, следу-
ет отметить, что лучшие показатели двигательной
координации, а также подвижности в плечевых и го-
леностопных суставах наблюдаются у студенток с
высоким ИУПП, а худшие – в группе с неудовлетво-
рительным ИУПП. Следовательно, для девушек, име-
ющих более низкие изучаемые показатели, необхо-
димо разработать персональные задания,
включающие комплексы специальных упражнений,
направленные на развитие отстающих способностей.
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Выводы.
Таким образом, результаты проведенного ис-

следования дают основание заключить, что для ус-
пешного освоения навыка плавания занимающиеся
должны обладать ценным комплексом необходимых
признаков. В их числе: мотивированная направлен-
ность на занятия, хороший уровень физического раз-
вития и физической подготовленности, положитель-
ный предварительный опыт начального обучения
плаванию и другие.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
дифференцированного подхода к организации обу-
чения плавания студентов для внесения коррективов
в учебную программу с целью повышения эффек-
тивности учебного процесса в вузе.
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РОЗВИТОК СИЛИ ЛИТКОВИХ М’ЯЗІВ ТА
РОЗГИНАЧІВ ТУЛУБА У ШКОЛЯРІВ 8-17
РОКІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ АРМСПОРТОМ

Безкоровайний Д.О.
Харківська національна академія

міського господарства

Анотація. Розглянуто розвиток сили різних литкових м’язів
та розгиначів тулуба у школярів 8-17 років. Обґрунтована і
експериментально підтверджена можливість ефективного
використання дозованих силових вправ локальної дії в про-
цесі силової підготовки школярів 8-17 років для відбору на
заняття армспортом.
Загальною закономірністю вікової зміни сили даних груп
м’язів є їх безперервне і непаралельне зростання. Зростання
кожної окремо взятої групи м’язів відбувається специфічно і
значно відрізняється від інших.
Ключові слова: армспорт, сила, силові якості, вікові показни-
ки.
Аннотация. Безкоровайний Д .О. Развитие силы икронож-
ных мышц и разгибателей туловища у школьников 8-17 лет,
которые занимаются армспортом. Рассмотрено развитие силы
икроножных мышц и разгибателей туловища у школьников
8-17 лет.  Обоснована и экспериментально подтвержденная
возможность эффективного использования дозированных
силовых упражнений локального действия в процессе сило-
вой подготовки школьников 8-17 лет для отбора на занятия
по  армспорту. Общей закономерностью возрастного изме-
нения силы данных групп мышц является их беспрерывный
и непараллельный рост. Рост каждой отдельно взятой груп-
пы мышц происходит специфично и значительно отличает-
ся от других.
Ключевые слова: армспорт, сила, силовые качества, возраст-
ные показатели.
Annotation. Bezkorovainiy D.O. Development of force
gastrocnemius muscles and extensors of a trunk at schoolboys
of 8-17 years who are engaged armsport. The age-old changes
of indexes of development of force of different groups of muscles
of schoolboys are considered 8-17 years. Grounded and
experimentally confirmed possibility of the effective use of the
dosed force preparation of local action in the process of power
preparation of schoolboys 8-17 years for a selection on
employment of armsport. Common regularity of age change of
force of datas of bunches of muscles is their continuous and
nonparallel body height. Body height of each separately taken
bunch of muscles descends is specific and considerably differs
from others.
Key words: armsport, force, force qualities, age-old indexes.

Вступ.
З основних фізичних якостей людини найбільш

важливе прикладне значення належить силі. Численні
дані літератури свідчать про те, що в шкільному віці
наголошується низький рівень розвитку сили і швидкі-
сно-силових якостей. Це обумовлено низьким науко-
вим і методичним рівнем фізичної підготовки школярів
і молоді, що вчиться, в різних типах закладах. Особливе
це відноситься до застосування силових вправ.

Відомо, що будь-яка рухова активність люди-
ни пов’язана з природним проявом різних м’язових
зусиль динамічного і ізометричного характеру. У цих
м’язових проявах найбільш важливе місце займає така
фізична якість як сила. При цьому, у багатьох випад-
ках думки авторів сходяться на тому, що за допомо-
гою вправ, що дозовано обтяжені, вдається ефектив-
ніше розвивати силові здібності осіб молодого віку
[1, 4, 5]. Що ж до застосування статичних напруг в
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силовій підготовці школярів, то в цьому питанні немає
єдиної думки про їх користь.

Є окремі наукові дані, які дозволяють говори-
ти про те, що при правильному поєднанні динаміч-
них і статичних напруг можна одержати більш вира-
жені результати в прирості сили, як у дорослих, так і
юних спортсменів. Проте, на нашу думку, повністю
переносити методи тренування юних спортсменів в
шкільний урок без серйозного наукового обґрунту-
вання буде неправильним [2, 3]. У той же час, дослід-
жень, спрямованих на пошук оптимальних методич-
них шляхів широкого застосування статичних напруг
у фізичному вихованні з метою розвитку сили про-
водилося вкрай мало.

Численні наукові дані, одержані часто в різних
методичних умовах і на різному контингенті випробо-
вуваних, не дають повної картини в застосуванні тих
або інших нерідко нетрадиційних засобів і методів фізич-
ного розвитку. Особливе це торкається м’язової сили.

Одні дослідники рекомендують застосовувати
в силовій підготовці вправи без тих, що обтяжили,
інші, навпаки, розглядають заняття з тими, що обтя-
жили як основні засоби в розвитку сили підростаю-
чого покоління. Немає єдиного підходу і до застосу-
вання статичних напруг, як в тренуванні дорослих
спортсменів, так і у фізичному вихованні школярів.
Більшість фахівців схиляються до того, що найбільш
ефективні статичні напруги максимальної потуж-
ності і тривалістю до 5-6 с, причому автори даної кон-
цепції не бачать істотної різниці між застосуванням
такого навантаження в тренуванні дорослих і юних
спортсменів [2, 4, 6].

 Відзначаючи виняткову важливість застосу-
вання фізичних вправі статичного характеру з метою
розвитку сили, ряд авторів указують на необхідність
впорядкування системи дії різних засобів і методів в
процесі фізичного вдосконалення підростаючого
покоління. У природних умовах життєдіяльності лю-
дини статичні напруги мають не менше значення, чим
динамічні. Завдання полягає в тому, щоб виробити
єдину методологію в рішенні проблеми силової підго-
товки школярів із застосуванням в розумних межах
різних режимів м’язового навантаження.

 Аналіз літератури дозволив дійти наступного
висновку. Змістовно-пізнавальна база, на якій бу-
дується вивчення об’єкту і предмету нашого дослід-
ження, характеризується тим, що вже є основопо-
ложні уявлення з багатьох питань фізичної підготовки
підростаючого покоління. Проте, тільки цього вияв-
ляється недостатньо із-за роз’єднаності багатьох дос-
ліджень, наприклад, в рішенні питання силової підго-
товки різних вікових груп школярів, що займаються
спортом, і тих, хто займається цією підготовкою тільки
на обов’язкових уроках фізкультури. Це і стало ос-
новним стимулом при формуванні наукової ідеї.

 Статичні напруги займають виключно велике
місце в різноманітній руховій діяльності дітей, причо-
му тривалість виконуваної роботи у великій мірі зале-
жить від того, як довго ті або інші групи м’язів можуть
виконувати статичну, тобто стабілізуючу, функцію.

 Доведено, що, чим вищий рівень статичної
витривалості, тим довше може проводитися робота і
пізніше наступить стомлення. А. В. Коробков  відзна-
чає, що працездатність нервово-м’язової системи
залежить, з одного боку, від рівня її активної функції,
пов’язаної з динамічними і статичними зусиллями, і,
з іншою - від здатності зберігати високий рівень ак-
тивності в стані відносного спокою («фонова ак-
тивність»). Знання про розвиток сили з віком різних
груп м’язів допоможуть дати певні рекомендації для
практики фізичного виховання дітей. Оскільки різні
групи м’язів беруть різну участь в багатообразній
діяльності дітей і випробовують неоднакові наванта-
ження, то, ймовірно, абсолютні показники і темпи
зростання сили цих м’язів з віком змінюватимуться
по-різному.

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

Формулювання цілей статті.
Мета роботи полягає в науковому обґрунту-

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

Задачі роботи:
1. Розробити методику тренування школярів дитячо-
го і підліткового віку із застосуванням статичних
напружень в поєднанні з динамічними вправами.

2. Розробити педагогічні характеристики і оцінки рівня
різних сторін силової підготовленості юних спорт-
сменів 8-17 років, а також їх фізичного розвитку під
час занять армспортом.

Методи досліджень. Статична функціональ-
на проба для лікарсько-педагогічних обстежень шко-
лярів, як в лабораторіях, так і на заняттях армспортом.

Організація досліджень. Дослідження прово-
дилося в період з вересня 2005 по травень 2006 року,
на базі середніх шкіл № 9, 29, 31 м. Харкова з метою
визначення рівня фізичної підготовленості і фізично-
го розвитку школярів 5-7-х класів. У дослідженні бра-
ли участь тільки хлопчики: 5-х класів - 98 чоловік, 6-х
класів - 110 чоловік і 7-і класи - 120 чоловік. Дослід-
ження проводилося в два етапи, всього було прове-
дено чотири серії досліджень фізичного розвитку
школярів, вимірювання проводилися на початку і в
кінці навчального року.

Результати дослідження.
Проведене нами вивчення вікового розвитку

сили розгиначів тулуба і литкових м’язів у хлопців від
8 до 17 років показало, що зміна сили цих п’яти груп
м’язів відбувається неоднаково; сила кожної групи
м’язів розвивається специфічно.

 М’язи розрізняються між собою за абсолют-
ними показниками (табл. 1). і щорічним приростом.
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Таблиця 1 
Сила розгиначів тулуба і литкових м'язів (у кг) у хлопців 8-17 років 

 
Вік Розгиначі тулубу (М±т) Литкові м’язи 

 (М±т) 
8 44,5+0,6 8,4+0,4 
9 46,1+1,1 10,3+0,5 

10 55,3+0,9 12,4+0,3 
11 59,7+1,0 14,4+0,5 
12 65,3+0,7 16,5+0,5 
13 69,3±1,0 18,4±0,4 
14 78,6+1,0 19,4+0,4 
15 96,5+1,3 30,5+0,8 
16 106,4+1,4 32,3+0,7 
17 114,7+1,7 36,4+0,8 

Рис. 1. Зміна сили розгиначів тулуба.
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Різні темпи приросту сили обстежених груп м’язів
призводять до того, що за один і той же період часу
відбувається їх неоднакова зміна. З 8 до 17 років абсо-
лютні показники сили збільшилися: по розгиначах
тулуба на 157,7%; по литкових м’язах на 333,3%. Та-
ким чином, найбільше виросла сила литкових м’язів і
менше - розгиначів тулуба.

З обстежених груп м’язів найбільш сильними
є розгиначі тулуба, які у декілька разів перевершу-
ють по силі литкові м’язи. Сила розгиначів тулуба з 8
до 17 років зростає в 2,5 разу (рис. 1). Темпи розвитку
цієї групи м’язів в різних віках різні. Так, приріст сили
розгиначів тулуба в молодшому віці (від 8 до 11 років)
складає 34,1 %, в середньому (від 11 до 14 років) -
31,6% і в старшому  (від 14 до 17 років) - 45,9%. Таким
чином, темп приросту сили в старшому віці значно
перевершує темп приросту сили в решті віків. Ця за-
кономірність чітко видно і при розрахунку вікової
зміни сили у відсотках, коли показник сили в 8 років
приймається за 100% (табл. 2).

Математична обробка даних відзначила на-
явність достовірних відмінностей в силі майже між
всіма сусідніми віками (виняток становить вік від 8 до
9 років). Це говорить про високі темпи розвитку сили
розгиначів тулуба. Діапазон коливань сили розгиначів
тулуба досить значний в кожному віці і складає: у 8
років - 38-56 кг, у 9 років - 35-68 кг, у 10 років - 44-69 кг,
у 11 років - 49-76 кг, у 12 років - 55-78 кг, у 13 років -

62-88 кг, у 14 років - 66-92 кг, у 15 років - 78-113 кг, у 16
років - 90-128 кг, у 17 років - 90-140 кг.

Істотні зміни у віковому розвитку сили спос-
терігаються і у литкової групи м’язів, абсолютний
показник якої з 8 до 17 років збільшується в 4,3 разу
(рис. 2). Приріст сили цієї групи м’язів особливо ви-
сокий в старшому шкільному віці. Збільшення сили
литкової групи м’язів від 8 до 11 років складає 71,4%,
від 11 до 14 років-34,7% і від 14 до 17 років-87,6%.
Особливо великий стрибок в прирості спостерігаєть-
ся у віці від 14 до 15 років - 57,2%. Це досить чітко
видно при розрахунку вікової зміни сили у відсотках,
коли показник сили в 8 років приймається за 100%, а
збільшення сили з віком визначається по відношен-
ню до 8 років (табл. 3).

Математична обробка матеріалів показала, що
між 13-14 і 15-16 роками, коли мало місце відносно
невелике збільшення сили, достовірних відмінностей
в абсолютних показниках не виявлено. У решті віків
спостерігалися достовірні відмінності, що підтверд-
жує високі темпи зростання сили цієї групи м’язів.
При аналізі індивідуальних показників сили спостер-
ігається великий діапазон відмінностей між макси-
мальними і мінімальними показниками в межах кож-
ного віку: у 8 років-3-14 кг, у 9 років - 6-17 кг, у 10
років - 8-17 кг, у 11 років - 10-21 кг, у 12 років - 11-25
кг, у 13 років - 14-24 кг, у 14 років-18-28 кг, у 15 років
- 22-41 кг, у 16 років - 23-40,5 кг, у 17 років - 26,5 - 47 кг.
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Висновки:
1. Загальною закономірністю вікової зміни сили да-
них груп м’язів є їх безперервне і непаралельне зро-
стання. Зростання кожної окремо взятої групи м’язів
відбувається специфічно і значно відрізняється від
інших. Це, ймовірно, пояснюється відмінністю тих
навантажень, які випробовують ці м’язи в процесі
багатообразного життя дітей.

2. Особливо високий щорічний приріст сили падає
на старший шкільний вік, причому темпи прирос-
ту сили всіх груп м’язів в молодшому віці не посту-
паються темпам приросту в середньому.

3. Різні темпи приросту сили пов’язані не тільки з
відмінністю випробовуваних навантажень, але та-
кож і з особливостями морфологічних змін, що
відбуваються в процесі зростання і формування
кістково-м’язового апарату. Порівняння даних мор-
фологічних досліджень і вікової зміни сили різних
груп м’язів дозволяє відзначити очевидний зв’язок
між ними: вищий приріст сили в старшому
шкільному віці відповідає бурхливішому наростан-
ню м’язової маси. Це дозволяє ставити питання про
застосування значних силових навантажень на за-
няттях фізичними вправами з хлопцями.

Таблиця 2 
Зміна сили розгиначів тулуба (у %) 

 
Вік Сила розгиначів тулуба Вік Сила розгиначів тулуба 

8 100 13 155.7 
9 103,5 14 176,6 

10 124,2 15 216,8 
11 134,1 16 239,1 
12 146,7 17 257.7 

 

Рис. 2. Зміна сили литкової групи м’язів.
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 Таблиця 3 

Зміна сили литкових м'язів (у %) 
 

Вік Сила литкових м'язів Вік Сила литкових 
 м'язів 

8 100 13 219,0 
9 122,6 14 230,9 
10 147,6 15 363,0 
11 171,4 16 384,5 
12 196,4 17 433,3 

 

Подальший напрямок досліджень. Провести
дослідження розвитку сили згиначів та розгиначів
передпліччя та згиначів кисті у хлопців 8-17 років.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФРАКТАЛЬНОСТИ КАРДИОРИТМА

 У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПОРТСМЕНОВ

Битко С.Н. **, Марков В.Д. *, Зенина И.В. **
*Национальный университет физического

воспитания и спорта Украины
** Национальный технический университет
Украины “Киевский политехнический институт”

Аннотация. В работе изучены частотный  и фрактальный
методы исследования кардиоритма в спортивной гимнасти-
ке, членов сборной и молодежной сборной Украины. Пока-
зана информативность некоторых показателей фрактальнос-
ти  кардиоритма  (в  частности коэффициент Херста ) для
определения готовности спортсмена к соревновательной
деятельности. Исследования проводились до и после этап-
ных соревнований. Метод фрактальной оценки работы сер-
дечно-сосудистой системы позволяет оценить степень фун-
кционирования исследуемых структур в условиях реализации
адаптационной функции сердечно-сосудистой системы.
Ключевые слова: кардиоритм, фракталы, спорт.
Анотація. Бітко С.М., Марков В.Д ., Зеніна І.В. Інформа-
тивність показників фрактальності кардиоритма у високок-
валіфікованих спортсменів. В роботі вивчені частотний  і
фрактальний методи дослідження кардіоритму у спортивній
гімнастиці, членів збірної і молодіжної збірної України. По-
казана інформативність деяких показників фрактальності кар-
діоритму (зокрема коефіцієнт Херста) для визначення го-
товності спортсмена до діяльності змагання. Дослідження
проводилися до і після етапних змагань. Метод фрактальної
оцінки роботи серцево-судинної системи дозволяє оцінити
ступінь функціонування досліджуваних структур в умовах
реалізації адаптаційної функції серцево-судинної системи.
Ключові слова: серцевий ритм, фрактали, спорт.
Annotation. Bitko S.N., Markov V.D., Zenina I.V. Informative
parameters fractality cardiac rhythm at highly skilled sportsmen.
In the work the frequency and fractal methods of research of
cardiac rhythm are studied to the sporting gymnastics, members
of the collapsible and youth combined team of Ukraine.
Informing of some indexes of fractal of cardiac rhythm (in
particular coefficient of Khersta) is shown for determination of
readiness of sportsman to competition activity. Researches were
conducted before and after stage competitions. The method of
a fractal assessment of work of cardiac vascular system allows
to estimate a degree of operation of examined frames in
requirements of realization of adaptive function of cardiac
vascular system.
Keywords: cardiac rhythm, fractals, sport.

Введение.
Актуальность работы состоит в практическом

направленном использовании математического ана-
лиза ритма сердца (частотный и фрактальный мето-
ды) для диагностики функционального состояния
сердечно-сосудистой системы (ССС) и определения
механизмов регуляции её деятельности при адапта-
ции к тренировочным нагрузкам. Повышение уров-
ня функционирования организма и его отдельных
систем, характерно для физической нагрузки и тре-
бует всё более активного участия центральных меха-
низмов регуляции в деятельности автономного кон-
тура регуляции каким является ССС. Адаптивное
взаимодействие организма со средой происходит за
счёт роста напряжения процессов регуляции. Отсю-
да вытекает важный вывод - эффективность управля-
ющих систем при адаптации к определённому фак-

тору, в данном случае к максимальным нагрузкам,
можно оценить по степени напряжения регулятор-
ных механизмов. Степень их напряжения может быть
характеристикой “цены” адаптации, тогда как новый
уровень функционирования системы - это уже её
результат адаптации.

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

Формулирование целей работы.
Цель работы: определить характер реакции

сердечно-сосудистой системы на физические нагруз-
ки при помощи математического анализа ритма сер-
дца (частотный и фрактальный метод).

Задачи работы:
1. Охарактеризовать частотный и фрактальный мето-
ды исследований и выделить показатели, характе-
ризующие функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы.

2. Определить величины изменений этих показате-
лей в динамике и выявить взаимосвязь этих изме-
нений с продолжительностью применения трени-
ровочных нагрузок.

Объект исследования: сердечно-сосудистая
система спортсмена.

Предмет исследования: функциональное со-
стояние сердечно-сосудистой системы.

В качестве гипотезы лежит предположение, что
применение полученных данных и приведённых ниже
рекомендаций позволит усовершенствовать трениро-
вочный процесс и сделать его более рациональным и
целенаправленным. А, используя фрактальный ана-
лиз, можно обеспечить контроль за состоянием ССС
спортсмена, что позволит прогнозировать готовность
к соревновательной деятельности.

В гимнастике со сложно-дифференциальной
структурой движений в условиях высокого темпа игры
и требующих высокого уровня специальной вынос-
ливости, главным фактором ограничения специаль-
ной работоспособности является адаптационная воз-
можность сердечно-сосудистой системы спортсмена
к уровню двигательной активности во время соревно-
ваний. Потому чаще других используются методы по
изучению ЧСС и сердечного ритма.

На современном этапе изучения возможнос-
тей ССС накоплен разнообразнейший фактический
материал. Одним из значимых и объясняющих вклад
различных механизмов в адаптацию сердца, являет-
ся частотный метод Р.М. Баевского (1).По Р.М. Баевс-
кому большой разброс показателей кардиоритма в
покое свидетельствует о не стабильности соотноше-
ния процессов возбуждения и торможения в ССС.
Вместе с тем нет количественных оценок для прогно-
зирования сердечных ритмов с целью диагностики и
управления функциональным состоянием спортсме-
нов, в том числе и в игровых видах спорта. Причина
заключается в том, что суммирование различных по
амплитуде, частоте и фазе ритмов (например, по по-
казателям общей или специальной работоспособно-
сти) носит случайный характер.
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Таблица 1 
Коэффициенты Херста наиболее подготовленных гимнастов (до и после соревнований) 

 
  Покой Нагрузка Восстановление 

Бин – ко До 
после 

0,876436 
0,877071 

0,912334 
0,812587 

0,884112 
0,924174 

Чи – ко до 
после 

0,815382 
0,777021 

0,862401 
0,802261 

0,803381 
0,878445 

Лит – нко до 
после 

0,841433 
0,780304 

0,743792 
0,817162 

0,851331 
0,807216 

Ма – н до 
после 

0,805345 
0,705839 

0,719604 
0,651217 

0,837240 
0,843508 

Мо –ов до 
после 

0,858406 
0,806235 

0,747655 
0,615842 

0,847875 
0,782892 

Ос– кий до 
после 

0,782654 
0,777120 

0,786062 
0,677918 

0,817293 
0,779745 

Ру- ко до 
после 

0,661558 
0,770992 

0,848662 
0,857974 

0,784275 
0,744764 

Тих – во до 
после 

0,775084 
0,854745 

0,790275 
0,711508 

0,809442 
0,749422 

Сем– ко до 
после 

0,817460 
0,847227 

0,721623 
0,836579 

0,776717 
0,770173 

Ков– ко до 
после 

0,731727 
0,801852 

0,880021 
0,836690 

0,811729 
0,783459 

1 - до соревнований 
2 - после соревнований 

 

Рис 1. Графическое отражение протокола исследований.
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В настоящее время эту трудность в диагности-
ке и прогнозировании функционального состояния
организма спортсмена позволяет решить оригиналь-
ный метод “фрактального роста” (2, 3, 4, 5). С помо-
щью методов фракталов возможно описание, как
сложных процессов, так и влияния на эти процессы
различных по объему, направленности, интенсивно-
сти, длительности и количеству физических нагрузок
в процессе систематических тренировок в гимнас-
тике спорта. Достоинством этого метода является то,
что в нем использована современная концепция тео-
рии хаоса, согласно которой многие явления, следуя
четким детерминистским правилам, в принципе ока-
зываются непредсказуемыми (2, 3, 4).Такие явления
постоянно встречаются в спортивной деятельности
и создают трудности в организации и проведении
тренировочного процесса.

Метод фракталов позволяет аналитически и гра-
фически описать сложные системы, состоящие из бо-
лее простых систем (2, 3, 6).До этого проводились опи-
сание одной или нескольких функций, а не системы. С
помощью фрактального анализа можно сравнить сред-
ние свойства всех подсистем новой системы.

Мы совместили два метода: частотный и фрак-
тальный. Цель частотного метода (по Р.М. Баевско-
му) – изучить вклад какой-либо системы организма
(ССС) в реализацию конкретной функции (адаптация),
в конкретный момент времени.

Следует отметить, что при фрактальном ана-
лизе мы основывались на исследованиях Э.Л. Голд-
берга и Д.Г. Ригни (2). Авторы на основании фрак-
тального анализа частоты сердечных сокращений
пришли к выводу, что высокая стохастичность сер-
дечного ритма позволяет организму функциониро-
вать в широком диапазоне и легко адаптироваться к
физическим нагрузкам. Т.е. чем больше разброс
показателей кардиоритма, тем выше адаптационные
возможности организма.

Организация исследований.
Мы исследовали кандидатов в сборную коман-

ду Украины по спортивной гимнастике. Исследова-
ния проводились за 2 часа до международного тур-
нира через 1 час после завершения.

Контингент:16 человек.
Регистрация ЭКГ проводилась на осциллоскопе

ЭКС2-01 в режиме: покой, нагрузка, восстановление.
Контроль ЭКГ на качество сигнала проводил-

ся на аналоговом мониторе.
Протокол исследований содержит паспортные

и антропометрические данные обследуемого; усло-
вия эксперимента (выбранные каналы) и дату.

Обработка полученных результатов любого
канала (отдельно) производилась статистическими
методами с построением гистограмм распределения.

Результаты исследований.
Полученные результаты (таб.1) свидетельству-

ют о том, что коэффициент фрактального разброса (ко-
эффициент Херста) у высококвалифицированных
спортсменов по спортивной гимнастике (кандидаты в
мастера спорта), при соревновательной нагрузке не

изменяется. У менее подготовленных спортсменов ко-
эффициент фрактального разброса после соревнова-
ний снижается. Учитывая, что на данном этапе (январь)
очень высокие тренировочные нагрузки, мы можем
предположить, что уровень функционального состоя-
ния гимнаста поддерживается стохастичностью сердеч-
но-сосудистой системы даже на пике нагрузки.

Анализируя результаты сердечного ритма по
Р.М. Баевскому, мы пришли к выводу, что гумораль-
ная система, как фрактальная структура и нервная
система, как фрактальная структура, взаимодейству-
ют с целью реализации конкретного процесса - со-
кратительной функции сердца.

Таким образом, метод фрактальной оценки
работы сердечно-сосудистой системы позволяет оце-
нить степень функционирования исследуемых струк-
тур в условиях реализации адаптационной функции
сердечно-сосудистой системы.

Показатель фрактальной размерности коэффи-
циент Херста у спортсменов при тестирующих на-
грузках не снижался.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем инфор-
мативности показателей фрактальности кардиоритма
у высококвалифицированных спортсменов.
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ОСНОВНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ

КВАЛІФІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ СТРИБКІВ)
Бобровник В.І., Козлова О.К.

Національний університет фізичного
виховання і спорту України

Анотація. У статті розглянуто основні засоби для ефектив-
ного формування технічної майстерності легкоатлетів-стри-
бунів високої кваліфікації.
Єдність формування технічної майстерності і швидкісно-
силової підготовленості здійснюється за допомогою прин-
ципу сполученої дії. У тренувальний процес включають впра-
ви, адекватні за кінематико-динамічними характеристиками
легкоатлетичним змагальним стрибкам, що виконуються у
зоні інтенсивності 95–100 % максимального особистого
результату. Це сприяє реалізації сукупності передумов у за-
даний спортивний результат.
Ключові слова: засоби, технічна майстерність.
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Аннотация. Бобровник В.И., Козлова Е.К. Основные средства
формирования технического мастерства спортсменов высо-
кой квалификации (на примере легкоатлетических прыжков).
В статье рассмотрены основные средства для эффективного
формирования технического мастерства легкоатлетов-прыгу-
нов высокой квалификации. Единство формирования техни-
ческого мастерства и скоростно-силовой подготовленности
осуществляется с помощью принципа соединенного действия.
В тренировочный процесс включают упражнения, адекват-
ные по кинематико-динамическим характеристикам легкоат-
летическим соревновательным прыжкам, которые выполня-
ются в зоне интенсивности 95-100 % максимального личного
результата. Это оказывает содействие реализации совокупно-
сти предпосылок в заданный спортивный результат.
Ключевые слова: средства, техническое мастерство.
Annotation. Bobrovnik V.I., Kozlova O.K. The main means of
formation elite athletes technical skills (on the basis of track-
and-field jumps). The article deals with the main means for
effective formation elite track-and-field jumps technical skills.
The unity of formation of engineering skill and velocity force
readiness is carried out with the help of a principle of coherent
action. In training process power up exercises, adequate on
kinematic dynamic characteristics to track and field athletics
competitive leaps. They are executed in zone intensity of 95-
100 % of the peak personal result. It assists realization of plurality
of premises in the given sports effect.
Key words: means, technical skills.

Вступ.
На сучасному етапі досягнення високих

спортивних результатів у стрибкових дисциплінах лег-
кої атлетики не може здійснюватися без ефективного
використання засобів тренування. Технічна май-
стерність, як високе мистецтво досягнення рекорд-
них спортивних результатів легкоатлетів-стрибунів
високої кваліфікації – є стрижньовим системоутво-
рюючим елементом у системі спортивної підготов-
ки. Тому доцільно розглянути основні засоби, що
сприяють його формуванню. У спортивній практиці
багато тренерів стикаються із такими проблемами:
які вправи доцільно використовувати у тренувально-
му процесі для одночасного підвищення рівня спец-
іальної підготовленості та позитивного впливу на
формування технічної майстерності легкоатлетів-
стрибунів; за допомогою яких засобів можна сприя-
ти реалізації накопиченого потенціалу у заданий
спортивний результат, тощо. У зв’язку з цим пробле-
ма добору та використання тренувальних вправ для
формування технічної майстерності легкоатлетів-
стрибунів високої кваліфікації  є актуальною.

Дослідженню тренувальних вправ різної пере-
важної спрямованості приділяли увагу і вітчизняні, і
зарубіжні фахівці [4, 8, 10]. Було розглянуто вправи
силової спрямованості [4], система спеціальних вправ
у підготовці легкоатлетів [8] тощо. Формування техні-
чної майстерності спортсменів високої кваліфікації, на
думку більшості фахівців відбувається якщо змагаль-
на вправа є основною для вдосконалення техніки лег-
коатлетичних змагальних стрибків у необхідному ре-
жимі нервово-м’язових зусиль [8]. Істотний недолік
цього пов’язаний зі значним зниженням функціональ-
ного стану центральної нервової системи після інтен-
сивних стрибків під впливом стомлення. Але форму-
вання технічної майстерності тісно пов’язане і із
функціональним станом скелетних м’язів, вестибуло-

моторної системи, рівнем швидкісно-силової підготов-
леності, тому доцільно розглянути засоби різної пере-
важної спрямованості, що сприяють її ефективності.

Дослідження проводилися згідно «Зведеного
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної куль-
тури і спорту на 2001–2005 рр.» Державного коміте-
ту молодіжної політики, спорту і туризму України за
темою 1.4.7. «Удосконалення технічної майстерності
легкоатлетів-стрибунів у процесі багаторічної підго-
товки» (№ державної реєстрації 0101U006316) і «Зве-
деного плану науково-дослідної роботи у сфері фізич-
ної культури і спорту на 2006–2010 рр.» Міністерства
України у справах сім’ї, молоді і спорту за темою
2.1.4. «Удосконалення спортивного тренування лег-
коатлетів на етапах багаторічної підготовки» (номер
державної реєстрації 0106U010769).

Формулювання цілей роботи.
Формування технічної майстерності легкоат-

летів-стрибунів високої кваліфікації на основі вико-
ристання засобів різної переважної спрямованості.

Результаті дослідження.
Вирішення завдань формування технічної май-

стерності легкоатлетів-стрибунів здійснюється на ос-
нові раціонального вибору тренувальних засобів,
тому доцільно розглянути класифікацію вправ.

У спортивній науково-методичній літературі
існує кілька варіантів класифікації вправ [7]. Одна з
них є схематичним розподілом за спрямованістю дій
та переважно пов’язана з удосконаленням різних
сторін підготовленості (технічної, тактичної та ін.),
розвитком різних рухових якостей, підвищенням фун-
кціональних спроможностей окремих органів і сис-
тем організму [7].

Узявши за основу цю класифікацію, а також
виходячи з отриманих попередніх результатів дослід-
жень, нами виділено три основні групи тренуваль-
них вправ:
– вправи, спрямовані на підвищення рівня спеціаль-
ної фізичної підготовленості;

– вправи, спрямовані на вдосконалення змагальної
техніки рухів;

– вправи, спрямовані на перетворення рухового по-
тенціалу у заданий спортивний результат.

Враховуючи ступінь умовності цієї класифі-
кації, її використання дозволяє методично правильно
добирати необхідні вправи для переважного вдоско-
налення різних сторін підготовленості спортсменів.

Основною метою цих груп тренувальних вправ
є підготовка легкоатлетів-стрибунів до ефективного
рішення змагальних завдань – демонстрації високих
спортивних результатів, виведення організму спорт-
смена на високий рівень функціонального стану, до-
сягнення заданого рівня рухових спроможностей.

Група вправ, спрямованих на підвищення рівня
спеціальної фізичної підготовленості сприяє підви-
щенню швидкісних, силових, швидкісно-силових і ко-
ординаційних здатностей.

Кожна окрема фізична вправа цієї групи або їх
комплекс має чітко виражену цільову спрямованість,
пов’язану із досягненням запланованого спортивно-
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го результату, конкретним періодом багаторічної і
річної підготовки легкоатлетів-стрибунів високої квал-
іфікації тощо. Вправи використовують для забезпечен-
ня необхідного рівня розвитку рухових якостей, зумов-
леного вимогами досягнення максимально високих
спортивних результатів у легкоатлетичних змагальних
стрибках. Основна вимога до цієї групи вправ, їх
відповідність за кінематичними і динамічними харак-
теристиками до техніки легкоатлетичних змагальних
стрибків [1, 10]. Використання необхідних режимів та
інтенсивності їх виконання мають забезпечувати до-
сягнення запланованого спортивного результату у
конкретний період часу [1]. Дуже важливо, щоб підви-
щення спеціальної фізичної підготовленості легкоат-
летів-стрибунів високої кваліфікації не входило у су-
перечність із формуванням технічної майстерності.
Для цього вправи добирають за принципом адекват-
ності до техніки легкоатлетичних змагальних стрибків.
Вони окрім формування швидкісно-силової підготов-
леності атлетів сприяють зміцненню адекватних коор-
динаційних зв’язків тому можуть бути рекомендовані
для формування технічної майстерності за принципом
сполученого впливу. Такі вправи більшою мірою ви-
користовуються у змагальний період, коли потрібно
реалізувати рівень спеціальної підготовленості у зма-
гальній діяльності.

Вправи, спрямовані на вдосконалення зма-
гальної техніки рухів. До цієї групи відносяться зма-
гальні вправи, які відповідають техніці стрибкової дис-
ципліни легкої атлетики.

Основною метою їх застосування є досягнен-
ня високих і рекордних спортивних результатів [6].
Вони спрямовані на формування у спортсмена відпо-
відних до специфіки змагальної діяльності рухових
навичок, що дозволяють послідовно вирішувати зав-
дання успішної підготовки до змагань [7].

Здатність до виконання змагальних вправ є
своєрідною мірою не тільки рухових, але й інших (на-
приклад, психічних) спроможностей атлета. Їх мож-
на розглядати як наочні моделі тих екстремальних
умов, у які може потрапити спортсмен у змаганнях.

Вправи, спрямовані на перетворення рухово-
го потенціалу у заданий спортивний результат.
Необхідність введення у тренування цієї групи вправ
обґрунтовано потребами спортивної практики. Їх
цільова спрямованість – це реалізація у змагальній
діяльності різних сторін підготовленості легкоатлетів-
стрибунів у заданий спортивний результат. Основою
цієї групи є вправи, спрямовані на формування ви-
сокого рівня функціонального стану вестибуломо-
торної системи.

Це пов’язано з тим, що у процесі прийняття
рішень і реалізації рухових програм провідна роль
належить вестибулярній сенсорній системі, що забез-
печує орієнтацію у просторі, визначає величини
лінійних та кутових швидкостей та прискорень, а та-
кож пройденого шляху [2, 3, 5, 9]. Характерними оз-
наками цих вправ є:
– значні зміни лінійних і кутових переміщень;
– значний прояв доцентрової та відцентрової сил.

Застосування таких вправ дозволяє підвищити
реалізацію резервів систем організму легкоатлетів-
стрибунів, позитивно впливає на формування техні-
чної майстерності та рівень швидкісно-силової підго-
товленості.

Згідно із результатами одержаних досліджень,
формування технічної майстерності здійснюється за
допомогою застосування засобів різної переважної
спрямованості, методів і методичних підходів [1]. За-
гальну схему застосування тренувальних вправ різної
переважної спрямованості наведено у таблиці.

Для ефективного формування технічної май-
стерності слід планувати виконання основних тре-
нувальних засобів маховою і поштовховою ногою,
що дозволяє ефективно управляти функціональним
станом пружнов’язких властивостями скелетних
м’язів спортсменів. Доцільно багато уваги приділя-
ти виконанню засобів різної переважної спрямова-
ності маховою ногою, що сприяє підвищенню ко-
ординації  рухів  та  запобігає  травмуванню
легкоатлетів-стрибунів.

Висновки:
1. Встановлено, що формування технічної май-

стерності легкоатлетів-стрибунів високої кваліфікації
знаходиться у нерозривній єдності з підвищенням
рівня функціонального стану пружнов’язких власти-
востей скелетних м’язів, вестибуломоторної системи,
швидкісно-силової підготовленості та здійснюється за
допомогою використання вправ, спрямованих на:
підвищення рівня спеціальної фізичної підготовле-
ності; вдосконалення змагальної техніки рухів та пе-
ретворення рухового потенціалу в заданий спортив-
ний результат.

2. Використання у тренувальному процесі
вправ, схожих зі змагальною сприяє поліпшенню
рівня функціонального стану систем, що беруть
участь у виконанні легкоатлетичних змагальних
стрибків, що позитивно впливає на вдосконалення
основних системоутворюючих елементів техніки за
умови, що інтенсивність тренуючої дії становить не
менше 90–100 % максимальної  величини і
збільшується поступово разом із координаційною
складністю.

3. Єдність формування технічної майстерності
і швидкісно-силової підготовленості здійснюється за
допомогою принципу сполученої дії. У тренуваль-
ний процес включають вправи, адекватні за кінема-
тико-динамічними характеристиками легкоатлетич-
ним змагальним стрибкам, що виконуються у зоні
інтенсивності 95–100 % максимального особистого
результату. Це сприяє реалізації сукупності переду-
мов у заданий спортивний результат.

4. Раціональний розподіл у тренувальному
процесі навантажень для махової і поштовхової ніг
дозволяє ефективно управляти функціональним ста-
ном пружнов’язких властивостей скелетних м’язів
спортсменів, виконувати спеціальні вправи відповід-
но до вимог досягнення заданих спортивних резуль-
татів і зменшити можливість отримання травм у про-
цесі підготовки до змагань.
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Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем форму-
вання технічної майстерності спортсменів високої
кваліфікації.
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Таблиця  
Загальна схема застосування тренувальних вправ різної переважної спрямованості 

 
Переважна 
спрямованість  

Методичний підхід Інтен-
сивність, 

% 

Метод  Послідовність 
виконання груп 
вправ у навчально-
тренувальному 
занятті 

Удосконалення 
змагальної техніки 
рухів у стрибкових 
дисциплінах легкої 
атлетики 

 Моделювання змагальної 
діяльності в умовах тренування 
 Ускладнення умов виконання 
вправи 

95–100 
90–95 

Змагальний, 
Інтер-
вальний 

1 

Перетворення 
рухового потенціалу в 
заданий спортивний 
результат 

 

Структурна подібність вправ до 
елементів техніки 
легкоатлетичних змагальних 
стрибків 
 Індивідуалізація дозування 
вестибулярного навантаження і 
її адекватність рівню 
функціональної стійкості 
вестибулярного аналізатора 
 Збільшення складності та 
точності рухів, зміна темпу 
виконання вправ 
 Виконання обертальних вправ у 
правий і лівий боки 
Тимчасове виключення або 
обмеження зорового 
самоконтролю 
 Виконання завдань в 
ускладнених умовах 

90–95 Інтер-
вальний 

2 

Підвищення рівня 
спеціальної фізичної 
підготовленості 

 

 Адекватність вправ основній 
змагальній вправі (схожість 
динамічних і кінематичних 
характеристик з 
характеристиками 
легкоатлетичних змагальних 
стрибків) 
 Підвищення складності й 
інтенсивності виконання вправ; 
виконання вправ маховою і 
поштовховою ногою 
 Локальна дія на основні 
скелетні м'язи, що беруть 
активну участь у 
відштовхуванні  
 Збільшення швидкості 
виконання вправ 

95–100 
 

Інтер-
вальний 

 

3 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАВЦІВ
У ПАРАЛІМПІЙСЬКОМУ СПОРТІ

Бойко Г.М.
Національний університет фізичного

виховання і спорту України

Анотація. Проаналізовано психологічні особливості спортив-
ної діяльності плавців у паралімпійському спорті: визначено
характер взаємодії спортсменів зі специфічними для спорту
інвалідів суб’єктами спортивної діяльності; передбачено, що
сумісно-індивідуальний характер взаємодії плавців  під час
змагань забезпечується домінуючою монофронтальною пси-
хічною активністю спортсменів. З’ясовано залежність безпе-
ки та результативності спортивної діяльності плавців різних
нозологій від професійних дій специфічних для спорту
інвалідів суб’єктів спортивної діяльності.
Ключові слова: спортивна діяльність, супровід, монофрон-
тальний, біфронтальний, функціональний клас.
Аннотация. Бойко Г.Н. Психологические особенности
спортивной деятельности пловцов в паралимпийском спорте.
Проанализированы психологические особенности спортив-
ной деятельности пловцов в паралимпийском спорте: опреде-
лен характер взаимодействия спортсменов и специфических
для спорта инвалидов субъектов спортивной деятельности;
выдвинуто предположение, что совместно-индивидуальный
характер взаимодействия соперников обеспечивается доми-
нирующей монофронтальной психической активностью плов-
цов. Выяснена зависимость безопасности и результативности
спортивной деятельности пловцов разных нозологий от про-
фессиональных действий специфических для спорта инвали-
дов субъектов спортивной деятельности.
Ключевые слова: спортивная деятельность, сопровождение,
монофронтальный, бифронтальный, функциональный класс.
Annotation. Boyko G. Psychological features of sporting
activity of swimmers in paralympic sport. The psychological
features of sporting activity of swimmers in Paralympic sport
are analysed: the character of co-operation of sportsmen and
specific for sport invalids of subjects of sporting activity is
definite; supposition is pulled out, that the joint-individual
character of co-operation of competitors is provided by
dominant monofrontal psychical activity of swimmers.
Dependence of safety and productivity of sports activity of
swimmers of different nosologies on professional actions specific
to sports of invalids of subjects of sports activity is clarified.
Keywords: sporting activity, accompaniment, monofrontal,
bifrontal, functional class.

Вступ.
Розробка системи психолого-педагогічного

супроводу підготовки плавців високої кваліфікації у
паралімпійському спорті потребує з’ясування сут-
ності, змісту та структури спортивної діяльності. Це
актуалізує аналіз філософських, психологічних і соц-
іологічних трактувань діяльності, здійснення порівняль-
ного аналізу різних наукових підходів до розуміння
діяльності людини, зокрема, спортивної діяльності.

Згідно з методологічною основою концепції
дослідження, теоретичним підґрунтям наукового ана-
лізу психологічних особливостей і компонентів струк-
тури спортивної діяльності плавців із вадами зору,
порушеннями опорно-рухового апарату, розумово-
го та фізичного розвитку є загальна теорія діяльності
[3, 13, 21, 26]. Аналіз літературних джерел показує,
що поняття „діяльність” зустрічається в категорій-
ному апараті всіх галузей наукового знання, що зай-
маються вивченням людини [14, 17, 25, 28]. Увага дос-

лідників зосереджена на вивченні місця та ролі діяль-
ності в суспільному й особистісному житті людини,
проведенні наукового аналізу структури, видів та умов
діяльності.

Енциклопедичні та довідникові видання тракту-
ють діяльність як „... синонім, що використовується
для позначення дії, руху, поведінки, процесів мислен-
ня ...” [4 ,С. 232], а також як „... специфічну людську
форму активного ставлення до навколишнього світу,
зміст якої утворюють раціональна зміна та перетво-
рення” [5, С. 180-181]. У процесі діяльності „... людство
відтворює себе, культуру, створює матеріальні та ду-
ховні цінності”[28, С. 8]. Це доводить цілісне розумін-
ня діяльності як органічної єдності чуттєво-практич-
ної та інтелектуальної форми прояву особистості.

Філософські вчення розглядають діяльність як
соціальну форму руху матерії, спосіб існування, роз-
витку суспільства та особистості. Аналіз наукових
видань указує на відсутність усталеного погляду нау-
ковців на сутнісний зміст поняття „діяльність”. Незва-
жаючи на різноманітність трактувань, усі вони об-
’єднуються в межах двох основних підходів: у
першому діяльність розглядається як взаємодія лю-
дини з навколишнім світом; у другому – як здатність
людини до певного виду активності [3, 8, 13, 15].

З психологічних позицій діяльність трактуєть-
ся як „...активність людини, що спрямована на досяг-
нення свідомо поставленої мети, пов’язаної із задо-
воленням власних потреб та інтересів, а також
виконання вимог, що висуває до неї суспільство [16,
С. 157]. Ступінь активності, необхідної для досягнен-
ня поставленої мети діяльності „ .... визначає сам
суб’єкт” [1, С. 123]. Отже, психологічна теорія діяль-
ності пов’язана з розробкою та обґрунтуванням прин-
ципу єдності свідомості та діяльності, визначенням її
структури [10, 15, 19, 25].

На думку більшості науковців, структура
діяльності утворюється трьома елементи: суб’єктом,
об’єктом та активність суб’єкта [13,28]. Під суб’єктом
діяльності вчені розуміють окрему особу, групу або
велику спільноту людей. Людина, як суб’єкт діяль-
ності, є носієм системи індивідуальних, особистісних
якостей, що визначають її індивідуальність [1, 3, 15].

У сучасній психології уявлення про людину,
як цілісний суб’єкт діяльності, переважним чином
орієнтоване на дослідження її „особистісного по-
тенціалу”. Передумовами вивчення потенціалу пра-
вомірно вважати розробки наукової школи С.Л. Ру-
бинштейна, присвячені дослідженням співвідношень
потенційного та актуального в розвитку людини [25].
Результати теоретичного аналізу вказують, що
сутність людини відображається не тільки у тому, ким
вона є, але й у тому, ким вона хоче стати, до чого
активно прагне. Це визначає потенціал розвитку лю-
дини, механізми актуалізації якого розкриваються
поняттям „зони найближчого розвитку” [10].

До ключових компонентів особистісного
потенціалу суб’єкта діяльності віднесено гносеоло-
гічний, аксиологічний, творчий, комунікативний,
професійний, духовний, психофізіологічний. З огля-
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ду на завдання нашого дослідження, на особливу ува-
гу заслуговує аналіз складових потенціалу, що розг-
лядається у якості передумов, які визначають рівень
можливих спортивних досягнень. На думку С.П. Єв-
сєєва, саме психофізіологічний потенціал правомірно
розглядати у якості  комплексного фактору, що лімітує
здатність спортсменів до найвищого рівня самореа-
лізації в тому чи іншому виді спорту. Психофізіолог-
ічний потенціал утворюється сукупністю факторів
спадкової придатності до занять окремим видом
спорту, біоенергетичним потенціалом і психоемоц-
ійним статусом спортсменів.

Зусилля суб’єкта діяльності завжди спрямову-
ються її об’єкт. Об’єктом діяльності є явища та пред-
мети матеріальної дійсності, що існують незалежно
від свідомості людини і на які направлено її діяльність.
Отже, суб’єкт та об’єкт є ключовими, нерозривними
елементами структури діяльності [1, 16]. Необхідно
відзначити, що в наукових дослідженнях часто спос-
терігається заміна об’єкта діяльності предметом, не-
зважаючи на нетотожність змісту цих наукових по-
нять. На думку Л.П. Буєвої (1978), „предмет існує
об’єктивно та незалежно від людини ..., а ... природна
предметність об’єднує всі людські цілі, здібності та
потреби” [8,С. 78]. Дія суб’єкта спрямовується на
предмет який він „... виділяє з об’єкта у процесі його
перетворення під час здійснення зовнішньої чи внут-
рішньої дії” [15 ,С. 169].

До структурних елементів діяльності дослідни-
ки також відносить активність суб’єкта, що „... про-
являється в тому чи іншому способі оволодіння суб-
’єкта об’єктом” [28, С. 9]. Виділені елементи
структури діяльності науковці інколи доповнюють
четвертим елементом – її знаряддям і засоби, що роз-
глядаються як „... складна та розгалужена система
„внутрішніх органів” суспільної людини”, за допомо-
гою яких вона здійснює перетворення предметів
діяльності” [13, С. 79-80]. Отже, використовуючи зна-
ряддя та засоби, суб’єкт діяльності, завдяки свідомості,
активності та творчим здібностям здатен „оживляти
сукупність мертвих речей, приводити їх у рухомий
стан, творчо перетворювати умови діяльності, само-
го себе та оволодівати об’єктом діяльності” [13, С. 82]

До спільних ознак, що характеризують усі види
людської діяльності, вчені відносять:
· предметність, що вказує на залежність діяльності
від об’єктивного впливу оточуючого світу, визна-
чає характер такого взаємозв’язку;

· цілепокладання – рису діяльності людини як свідо-
мої істоти, яка вибудовує та керую своєю діяльні-
стю, орієнтуючись на мету (кінцевий результат
діяльності) та умови її здійснення;

· усвідомленість, що експлікується розумінням дій,
прогнозуванням результатів і перспектив діяль-
ності;

· перетворювальний характер, що проявляється як
у заміні об’єкта, так і в конструктивно-перетворю-
вальних змінах самого суб’єкта;

У відповідності до психологічної структури
діяльності О.М. Леонтьєва (1977-1987), структурний

ряд діяльність-дія-операція взаємодоповнюється
мотивом-метою-умовами (рис. 1.).

Аналіз структури діяльності потребує розгля-
ду поняття „дія”. Дію науковці характеризують як про-
цес, що спрямовується на реалізацію поставленої
мети як образу бажаного результату діяльності. Кож-
на дія може бути виконана різними способами, що
носять назву операцій.

До ключових властивостей операцій учені
відносять рівень їхньої усвідомленості: автоматизо-
ваних дій і навичок, що утворюються автоматизова-
ними компонентами усвідомленої діяльності. Наве-
дена схема дозволяє розглядати діяльність як
сукупність мети, мотиваційного та виконавчого ас-
пектів. Дії людини протікають у просторі та часі, є
предметними, підпорядкованими меті та носять соц-
іальний характер.

До найбільш філогенетично стародавніх видів
діяльності науковців відносять працю [14, 19,25]. Вона
правомірно розглядається у якості підґрунтя, що за-
безпечило формування всіх інших видів діяльності,
включаючи й спортивну. Під спортивною діяльні-
стю науковці розуміють навчально-тренувальну та
змагальну діяльність спортсменів, які спеціалізують-
ся в конкретному виді спорту, що здійснюється в си-
стемі впорядкованої взаємодії суб’єктів спортивної
діяльності (Л.П. Матвєєв).

Отже, однією з головних рис спортивної діяль-
ності є спілкування багатьох її суб’єктів, або комуні-
кативна діяльність, що проявляється у практично-
му взаємозв’язку між людьми. Активність одних
суб’єктів спортивної діяльності спрямовується на
інших, однак не з метою перетворення їх у свій об’єкт
діяльності, а з метою пізнання та впливу на спільний
об’єкт – рівень готовності спортсмена.

Комунікація суб’єктів спортивної діяльності
забезпечує активний взаємозв’язок між ними та спря-
мовується на забезпечення реалізації загальної
функції діяльності – підтримки та відтворення життє-
вих сил спортсмена як основного суб’єкта спортив-
ної діяльності, розкриття та реалізацію його психо-
фізіологічного та особистісного потенціалу у
спортивній діяльності [ 18].

Проведений аналіз літературних джерел доз-
волив визначити теоретичні засади вивчення психо-
логічної структури спортивної діяльності плавців у
паралімпійському спорті та основних їх компонентів,
особливостей психолого-педагогічного супроводу
підготовки плавців різних нозологій.

Дослідження виконується у відповідності до
Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері
фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр., тема 2.5.2.:
„Теоретико-методологічні основи психологічного
супроводу підготовки спортсменів-інвалідів різних
нозологічних груп”, номер державної реєстрації
0106U012125.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає у здійсненні нау-

кового аналізу психологічних особливостей спортив-
ної діяльності плавців у паралімпійському спорті.
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Рис. 1. Психологічна структура діяльності
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Методи дослідження: теоретичні – аналіз,
узагальнення та систематизація даних наукової літе-
ратури; емпіричні – аналіз відеоматеріалів змагань,
науково-педагогічні спостереження за тренувальним
процесом і змагальною діяльністю плавців високої
кваліфікації різних нозологічних груп.

Результати дослідження та їх обговорення.
Відсутність наукових відомостей, що розкри-

вають особливості спортивної діяльності плавців у
паралімпійському спорті актуалізує аналіз досягнень
спортивної психології. На можливість використання
здобутків спортивної психології, як теоретико-мето-
дологічної основи дослідження, вказують результати
досліджень Л.С. Виготського (1983) щодо психосоці-
ального розвитку інвалідів, який протікає у відповід-
ності до закономірностей розвитку здорових осіб [9].

Започатковуючи аналіз психологічних особли-
востей спортивної діяльності плавців із вадами зору,
порушеннями опорно-рухового апарату, розумово-
го та фізичного розвитку, ми враховували результати
наукових досліджень І.А. Алешкова (1978), Т.Т. Джам-
гарова, (1983), Б.А. Нікітюк (1988), А.Ц. Пуні (1979),
П.А. Рудик (1968), які розкривають особливості пси-
хологічної систематики видів спорту й змагальних
вправ [2, 20 , 22, 23]. Проведені дослідження дозволи-
ли визначити спільні та відмінні риси психологічного
змісту спортивної діяльності в різних видах спорту,
розробити їх впорядковану систему, що відповідає
основним принципам і вимогам наукової класифі-
кації та систематики.

До психологічних особливостей спортивної
діяльності вчені відносять:
· особливості взаємодії всіх її суб’єктів;
· особливості взаємодії суперників під час змагаль-
ної боротьби в конкретному виді спорту.

Однак, узагальнення наукових доробок у га-
лузі спортивної психології вказує на відсутність робіт,
присвячених дослідженню психологічних особливо-
стей спортивної діяльності плавців різних нозологій у
паралімпійському спорті.

Специфіка спортивної діяльності в сучасному
паралімпійському плаванні полягає:
· у найвищій мотивації спортсменів, що дозволяє
піддавати себе багаторічним щоденним фізичним
і психічним навантаженням із метою досягнення
перемоги на змаганнях високого рангу;

· у постійному вдосконаленні складної та точної ко-
ординації рухів плавців різних нозологій, що
здійснюється завдяки формуванню компенсатор-
них механізмів управління руховою діяльністю у
відповідності до характеру ураження;

· у постійних і часом найвищих вимогах до вольових
якостей спортсменів, що забезпечують подолання
труднощів об’єктивного та суб’єктивного характе-
ру, які виникають на тлі вроджених і набутих мо-
торних, сенсорних або інтелектуальних порушень,
чисельних стресових ситуацій, що супроводжують
спортивну діяльність, високої особистісної відпов-
ідальності за результат виступу [6, 7, 11].

Зважаючи на своєрідність специфіки спортив-
ної діяльності в паралімпійському плаванні, недостат-
ню розробленість ключових аспектів психолого-педа-
гогічного супроводу підготовки висококваліфікованих
плавців різних нозологічних груп, актуалізується про-
блема дослідження психологічних особливостей
спортивної діяльності плавців із вадами зору, пору-
шеннями опорно-рухового апарату, розумового та
фізичного розвитку.

Однією з психологічних особливостей спортив-
ної діяльності є особливості взаємодії всіх її
суб’єктів: спортсменів, тренерів, науковців, спортив-
них лікарів, психологів, масажистів, менеджерів,
фахівців, які відповідають за матеріально-технічне за-
безпечення тренувального процесу та змагальної
діяльності. Всі визначені суб’єкти спортивної діяль-
ності знаходяться в постійній багатогранній взаємодії
(І.А. Алешкова (1978), Т.Т. Джамгаров, (2002), Б.А.
Нікітюк (1988), А.Ц. Пуні (1984), П.А. Рудик (1968)
[6, 12, 23,24,  27]. Однак, для спорту інвалідів, зокре-
ма, паралімпійського плавання, характерна поява
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додаткових суб’єктів, специфічні функції та характер
взаємодії яких визначаються та регламентуються:
· нозологічними особливостями плавців, ступенем
їхньої сенсорної, моторної або інтелектуальної не-
достатності;

· вимогами щодо техніки безпеки в навчально-тре-
нувальному процесі та участі спортсменів у зма-
ганнях;

· правилами змагань, встановленими IPC для спорт-
сменів кожного окремого функціонального класу.

Специфічні виключно для спорту інвалідів суб-
’єкти спортивної діяльності покликані, передусім,
компенсувати сенсорні, моторні або інтелектуальні
обмеження плавців, що суттєво ускладнюють або
зовсім унеможливлюють їхню самостійну участь у
спортивній діяльності. Отже, фізична залежність
спортсменів-інвалідів від інших суб’єктів спортивної
діяльності породжує залежність психологічну.

Продуктивна взаємодія між спортсменами та
іншими суб’єктами спортивної діяльності (тренера-
ми-таперами, тренерами-супрововджуючими, спец-
іально підготовленими особами, які працюють зі
спортсменами-інвалідами на засадах волонтерства)
є можливою виключно за умови формування між
ними своєрідних корпоративних відносин, що забез-
печують високу ефективність тренувальної та зма-
гальної діяльності спортсменів високої кваліфікації в
паралімпійському спорті.

Наступною психологічною особливістю
спортивної діяльності плавців є опосередкований
характер протидії суперників, що зумовлює
своєрідність їхнього умовного фізичного контакту. У
відповідності до систематики видів спорту Т.Т. Джам-
гарова (2002), за ознаками характеру взаємодії з су-
перниками, плавання відноситься до видів спорту з
сумісно-індивідуальною взаємодією. Незважаючи на
індивідуальний характер змагань, досягнення кожно-
го спортсмена впливають на загальний результат ко-
манди або командне місце. Для змагальної діяльності
плавців є характерною монофронтальна психічна
активність, спрямована на утримання необхідної
швидкості подолання дистанції, контроль за технікою,
фізичними та вольовими зусиллями в умовах нарос-
тання втоми. Однак, наявність умовного фізичного
контакту між плавцями під час змагального запливу
виступає потужним мобілізуючим фактором, що
зумовлює необхідність постійного контролю за дія-
ми суперників, змінами змагальної ситуації в цілому
та відповідної перебудови власних дій. Указане доз-
воляє зробити висновок, що монофронтальна психі-
чна активність плавців у процесі змагальної діяльності
доповнюється окремими елементами біфронтальної.

Умовність контакту в спортивному плаванні
визначається тим, що плавці змагаються на окремих
доріжках, що робить неможливим їхній безпосередній
фізичний вплив на суперників. Отже, для плавання
характерною є просторово-часова взаємодія супер-
ників. У кожний момент змагання плавець оцінює
своє положення на дистанції у відповідності до поло-

жень суперників, що дозволяє йому «... вживати не-
обхідних заходів для реалізації тактико-технічного,
функціонального та вольового потенціалу у відпові-
дності до змагальної ситуації» [12, С. 18].

Однак, змагання сліпих і слабозорих плавців із
гостротою зору e” 10 % на краще око з корекцією, а
також спортсменів із важкими порушеннями опорно-
рухового апарату, зокрема, травмами шийного відділу
хребта з ушкодженням спинного мозку на рівні сег-
ментів С-1 – С-7, складними цереброваскулярними
патологіями, іншими неврологічними розладами, що
заважають спортсменам плавати в положенні на гру-
дях і здійснювати поворот голови вбік під час фази
вдиху, зоровий контакт із суперниками на дистанції
надзвичайно ускладнений або повністю відсутній. Це
дозволяє нам передбачити домінування частки моно-
фронтальної психічної активності спортсменів-
інвалідів над біфронтальною в порівнянні зі здорови-
ми плавцями відповідного рівня кваліфікації.

Проаналізувавши специфіку взаємодії плавців
різних нозологічних груп із суперниками за ходом
змагальної боротьби та врахувавши необхідність по-
будови тактики спортивного поєдинку в залежності
від змагальної ситуації, ми встановили, що для спорт-
сменів із важкими ураженнями набуває актуальності
інформація, що може бути отримана ними опосе-
редковано, з інших джерел (зокрема, звукові коливан-
ня, вихрові водяні потоки, проміжна інформація елек-
тронного табло тощо). Формування здатності
спортсменів до вчасного отримання та адекватної
обробки такої інформації потребує розробки та вклю-
чення до програм психологічної підготовки плавців
високої кваліфікації спеціальних вправ сенсомотор-
ного тренування, індивідуально підібраних для кож-
ного спортсмена.

Науковими дослідженнями в галузі спортив-
ної психології остаточно не доведено існування за-
лежності між інтелектуальними здібностями та рівнем
спортивної майстерності плавців, залишаються не-
з’ясованими компоненти інтелектуальної праці, що
мають ключове значення для різних видів спортивної
діяльності1. Однак, аналізуючи особливості характе-
ру взаємодії суперників у змаганнях плавців із вада-
ми розумового та фізичного розвитку, правомірно
зауважити, що незважаючи на їхню здатність отри-
мувати інформацію щодо положення суперників у
тому обсязі, який є характерним для здорових плавців,
ступінь її усвідомлення, аналізу та оцінки виявляють-
ся лімітованими глибиною інтелектуальної недостат-
ності спортсменів. Передбачаємо, що тактичні рішен-
ня плавців із вадами інтелекту, що приймаються на
підставі інформації про хід змагальної боротьби, є не
завжди адекватними та раціональними.

Висновки.
1.Проаналізовано сучасні погляди науковців щодо
психологічних особливостей спортивної діяльності
спортсменів у сучасному спортивному плаванні. До
них віднесено особливості взаємодії суб’єктів
спортивної діяльності та сумісно-індивідуальний ха-

1 Психология спорта: Хрестоматия / Сост.-ред. А.Е.Тарас. – М.: АСТ, 2007.  – 352 с.
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рактер взаємодії суперників, що забезпечується до-
мінуючою монофронтальною психічною активні-
стю плавців з окремими елементами біфронтальної.

2.Передбачено домінування частки монофронталь-
ної психічної активності плавців із важкими пору-
шеннями функцій зору та опорно-рухового апара-
ту над біфронтальною в порівнянні зі здоровими
плавцями відповідної кваліфікації.

3. Встановлено, що для спортсменів із вадами розу-
мового та фізичного розвитку раціональна біфрон-
тальна психічна активність, що забезпечує аналіз
змагальної ситуації та побудову тактики змагаль-
ної боротьби, лімітована глибиною інтелектуаль-
ного ураження спортсменів.

4. З’ясовано залежність безпеки та результативності
спортивної діяльності плавців різних нозологій від
професійних дій специфічних для спорту інвалідів
суб’єктів спортивної діяльності: тренерів-таперів,
тренерів-супроводжуючих або спеціально підго-
товлених осіб, які виконують відповідні функції.

5.Психологічні особливості спортивної діяльності
плавців у паралімпійському спорті необхідно вра-
ховувати в процесі розробки системи психолого-
педагогічного супроводу їхньої підготовки.

Перспективи подальших досліджень вбачає-
мо у проведенні системного аналізу психологічної
структури спортивної діяльності плавців високої ква-
ліфікації різних нозологічних груп.
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ЗНАЧЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ
КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ  У ПІДГОТОВЦІ

ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Бойчук Т.В., Голубєва М.Г., Левандовський О.С.
Прикарпатський національний університет

 імені Василя Стефаника

Анотація. У статті висвітлено особливості методичних
підходів до проведення контролю засвоєння та якості знань
студентів на кафедрі фізичної реабілітації. Удосконалення пе-
дагогічного процесу шляхом науково обґрунтованої системи
контролю знань сприяє покращенню засвоєння студентами
теоретичного та практичного матеріалу та підвищенню якості
підготовки майбутніх висококваліфікованих спеціалістів.
Ключові слова: студенти, контроль знань.
Аннотация. Бойчук Т.В., Голубева М.Г., Левандовский А.С.
Значение и особенности контроля качества знаний при под-
готовке специалистов физической реабилитации. В статье
рассмотрены особенности методических подходов к прове-
дению контроля усвоения и качества знаний студентов на
кафедре физической реабилитации. Совершенствование пе-
дагогического процесса путем научно обоснованной систе-
мы контроля знаний оказывает содействие улучшению усво-
ения студентами теоретического и практического материала
и повышению качества подготовки будущих высококвали-
фицированных специалистов.
Ключевые слова: студенты, контроль знаний.
Annotation. Boychuk T.V., Golubieva M.G., Levandovsky O.S.
Value and features of a quality monitoring of knowledge in
preparation of physical rehabilitation specialists. The article
reviews the peculiarities of methodical approaches to procedure
the control of mastering and quality of students’ knowledge in
physical rehabilitation chair. Perfecting of pedagogical process
by scientifically justified monitoring system of knowledge assists
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enriching of a digestion by students of a theoretical and practical
stuff and improvement of quality of preparation of the future
highly skilled specialists.
Key words: students, control of knowledge.

Вступ.
Однією з ознак цивілізованості кожної держа-

ви є забезпечення умов для якомога повнішої інтег-
рації громадян з обмеженими функціональними
можливостями в суспільне життя. Саме фізична реа-
білітація, яка виникла на перетині і взаємодії медици-
ни, біології, фізичної культури, педагогіки, психології
та соціології, все більше стверджується як інтеграль-
ний засіб збереження й підтримки належного рівня
здоров’я, а також відновлення функцій організму при
різних патологічних та донозологічних станах, а підго-
товка фахівців з даної спеціальності вимагає нових
методологічних підходів [1, 4, 7].

Для отримання кваліфікації „Фахівець фізич-
ної реабілітації” студенти повинні опанувати значну
кількість дисциплін, частина з яких тісно пов’язана з
вивченням теорії і методики фізичного виховання і
спорту, а інша – виключно медичного плану.

На базі кафедри фізичної реабілітації Прикар-
патського національного університету імені Василя
Стефаника студенти вивчають ряд основних дис-
циплін у підготовці за спеціальністю „Фізична реабі-
літація”. Так, цикл підготовки бакалаврів складають
наступні предмети: „Долікарська допомога”, „Ма-
саж”, „Фармакологія”, „Основи загальної патології”,
„Семіотика і діагностика внутрішніх захворювань з
основами догляду за хворими”, „Фізична реабіліта-
ція”, „Фізіотерапія”, „Основи психологічної і соціаль-
ної реабілітації”, „Допінги в спорті”, „Кінезітерапія”,
„Спортивна медицина”, „Спортивний масаж”, „Не-
традиційні методи реабілітації”.

При вивченні навчальних дисциплін у сту-
дентів виникає ряд труднощів суб’єктивного та об-
’єктивного характеру.

Суб’єктивні труднощі полягають у тому, що
ряд студентів мають недостатній базовий рівень підго-
товки із загальнотеоретичних дисциплін медико-біо-
логічного профілю. Об’єктивні труднощі визначають-
ся тим, що студенти повинні засвоїти великий об’єм
навчального матеріалу з кожної дисципліни, осмис-
лити його шляхом побудови логічних взаємозв’язків,
вміти відтворити не тільки теоретичні знання, але й
продемонструвати практичні навички.

Рівень підготовки та відсоток засвоєння матер-
іалу кожним студентом є різним і залежить від соц-
іально-економічних умов, психологічних особливос-
тей особистості, рівня інтелектуального розвитку [3].
Для їх оцінки необхідно проводити контроль знань [6].
Він стимулює пізнавальну активність, виявляє недо-
ліки в навчальному процесі, прогалини в знаннях сту-
дентів і дозволяє їх відкорегувати. Контроль позитивно
впливає на розвиток пам’яті та мислення студентів,
звички до систематичної праці, підвищує відпові-
дальність за виконану роботу, сприяє формуванню
активної життєвої позиції, розвиває потребу у набутті
професійних знань та навичок, тобто формує якості,
необхідні висококваліфікованому спеціалісту.

Важливою ланкою в методологічній ієрархії
принципів особистістно орієнтованого навчання є
виявлення суб’єктивного досвіду студента. Це перед-
бачає не просто впровадження у свідомість студента
змісту понять, а погодження цього змісту із суб’єктив-
ним досвідом студента, тобто з його „залишковими”
знаннями з інших дисциплін, які є базовими для зас-
воєння подальших знань інтегральних навчальних пред-
метів. Такий принцип вимагає корекції змісту модуля
під фактичні знання студента, розробки додаткових
завдань для ліквідації прогалин у знаннях, контроль
засвоєної інформації і перехід до наступного модуля.
Таким чином, на перше місце висувається педагогіч-
ний контроль у всіх його видах [4].

Робота виконана за планом НДР Прикар-
патського національного університету імені Василя
Стефаника.

Формулювання цілей роботи.
Метою роботи є узагальнення досвіду прове-

дення контролю знань студентів на кафедрі фізичної
реабілітації та аналіз позитивних моментів і невиріше-
них питань цієї проблеми для підвищення рівня і якості
засвоєння знань та формування практичних навичок,
необхідних для майбутньої професійної діяльності.

Результати дослідження.
Із усіх відомих технологій навчання (поетапне

формування розумових дій, проблемне, програмо-
ване, розвиваюче, проблемно-діяльнісне, особистіс-
но-діяльнісне, проектоване, особистісно-диференц-
ійоване,  контекстне,  ігрове,  концентроване,
дистанційне) вимогам системи керування найбіль-
шою мірою відповідає модульно-рейтингова техно-
логія [4, 5]. Саме ця система визнана у Європі та впро-
ваджена у практику навчання у більшості вищих
навчальних закладів України.

Згідно положень кредитно-модульної системи,
контроль успішності здійснюється у формі поточно-
го, модульного та підсумкового контролю [5].

Поточний контроль здійснюється під час про-
ведення практичних та лабораторних занять з метою
перевірки рівня підготовки студентів до виконання кон-
кретної роботи та забезпечення зворотного зв’язку між
викладачем та студентами у процесі навчання.

Форми проведення поточного контролю та
критерії оцінювання рівня знань і умінь визначають-
ся кафедрою. Результати поточного контролю врахо-
вуються викладачами при оцінюванні поточного
змістового модуля.

Основною метою модульного контролю є
підвищення якості освіти за рахунок створення умов
для систематичної планомірної роботи студента про-
тягом семестру та надання можливості вивчення і кон-
тролю засвоєння теоретичного і практичного матері-
алу навчальних дисциплін окремими частинами.

З дисциплін, з яких передбачене підсумкове
оцінювання у формі заліку, модульний контроль
здійснюється шляхом виконання студентами конт-
рольних робіт, індивідуальних завдань, підготовки
рефератів тощо.

Підсумковий контроль здійснюється з ме-
тою оцінювання результатів навчання на завер-
шальних етапах.
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Оцінювання результатів поточного і модуль-
ного контролю здійснюється з використанням універ-
ситетської десятибальної шкали, результатів підсум-
кового контролю – з використанням університетської,
національної шкали оцінювання і шкали оцінок ECTS
(European Credit Transfer System).

Викладачі кафедри фізичної реабілітації засто-
совують такі види контролю: усне опитування, тесто-
вий контроль, розв’язання ситуаційних задач, пере-
вірка практичних навичок. Перераховані методи
дозволяють оцінити як теоретичну, так і практичну
підготовленість студентів.

Усне опитування проводиться у вигляді поста-
новки запитань з урахуванням теми, мети і специфі-
ки заняття згідно розроблених методичних вказівок.
Формуються логічні, цілеспрямовані, зрозумілі і чіткі
запитання. Їх можна задавати конкретно або у вигляді
проблеми. Наприклад, при вивченні дисципліни
„Спортивна медицина” конкретним запитанням буде
„Перерахуйте зміни у організмі спортсмена при дії
високої температури оточуючого середовища”. За-
питанням у вигляді проблеми буде „Які функціональні
проби можна провести з метою оцінки функціону-
вання серцево-судинної системи легкоатлета?” Як
показує досвід, позитивною рисою усного опитуван-
ня є гнучкість: якщо викладач нечітко сформулював
питання і студент не може зрозуміти суть проблеми,
останній може попросити роз’яснень або викладач
може задати додаткові запитання. Недоліками цього
методу контролю є велика затрата часу і відсутність
об’єктивних результатів перевірки.

Більшість викладачів віддають перевагу тесто-
вому контролю знань студентів.

Його позитивними рисами є можливість швид-
кої перевірки робіт, об’єктивність оцінки знань, уніф-
ікований підхід до всіх студентів, можливість статис-
тичної обробки отриманих результатів. Тестування
висуває високі вимоги до викладачів – необхідність
дуже чітко і коректно формувати питання і відповіді
на нього. Крім того, необхідний певний час для ство-
рення банку тестів.

Виховна роль об’єктивної тестової оцінки по-
лягає в усвідомленні студентами способів удоскона-
лення різних видів навчальної діяльності й шляхів
підвищення ефективності навчання. Така оцінка є
важливим стимулом формування і розвитку пізна-
вальних інтересів, позитивних якостей особистості:
чесності, працьовитості, активності, самостійності,
відповідальності за виконання своїх обов’язків, умін-
ня долати труднощі [4].

Колективом кафедри розроблені комплекси
тестів з кожної навчальної дисципліни. На основі от-
риманого досвіду при їх створенні ми користуємось
наступними принципами:
- найдоцільніше створювати тести з однією правиль-
ною відповіддю. Це конкретизує проблему, при-
швидшує роботу студентів, не заплутує їх;

- оптимальна кількість варіантів-відповідей – 4;
- із загального банку питань доцільно створювати
кілька варіантів, питання яких не повторюються;

- кількість тестів на один варіант залежить від об’єму
пройденого матеріалу – від 25 до 50;

- рекомендований ліміт часу для розв’язання одного
тестового завдання – 1 хвилина.

Зручним аспектом створення електронного
варіанту тестів є можливість наступного його вико-
ристання для комп’ютерного тестування.

Розв’язання ситуаційних задач – важливий
момент в підготовці студентів до безпосередньої ро-
боти в умовах лікувально-діагностичних та санатор-
но-курортних закладів, який розвиває творче мислен-
ня, привчає до реальних умов праці.

Проблемне навчання є одним із ключових ме-
тодів підвищення якості підготовки студентів із спец-
іальності «Фізична реабілітація». Воно прищеплює
молодим фахівцям дослідницькі навички, вміння са-
мостійно отримувати і аналізувати знання. Його суть
полягає в тому, що в процесі навчання створюються
проблемні ситуації (ситуаційні задачі), для розв’язан-
ня яких необхідна сукупність знань, набутих на різних
етапах виконання навчального плану. Наприклад, для
вирішення ситуаційного завдання „Розробка індивіду-
альної реабілітаційної програми для хворого на стаб-
ільну стенокардію” необхідно знання таких предметів:
анатомія, фізіологія, теорія і методика фізичної куль-
тури і спорту, педагогіка, психологія, основи внутріш-
ньої патології, семіотика і діагностика внутрішніх зах-
ворювань з основами догляду за хворими, кінезітерапія,
масаж, фізіотерапія, дієтотерапія, фітотерапія. Це да-
леко не повний перелік дисциплін, які студент повинен
опанувати для того, щоб створена ним програма реа-
білітації була раціональною й ефективною. На підставі
конкретних даних студенту пропонують розробити
програму для дії, а в умовах лікувального закладу –
здійснити розроблене реабілітаційне втручання. Роль
викладача у проблемному навчанні полягає у пла-
номірній, цілеспрямованій постановці перед студен-
том проблем, наданні, при необхідності, допомоги у
вигляді конкретніших питань, пошук відповіді на які
наводить виконавця на вирішення поставленого зав-
дання [2]. Цим проблемне навчання підвищує моти-
вацію до вивчення предмету.

Використання ситуаційних задач з метою кон-
тролю рівня опанування матеріалу сприяє підвищен-
ню зацікавленості до теми, розвиває навички мис-
лення, тренує пам’ять і допомагає засвоєнню
складних тем, а також зосереджує увагу на застосу-
ванні вивченого матеріалу у практичній діяльності.
Крім того, студент отримує можливість безпосеред-
ньо застосувати отримані впродовж семестру теоре-
тичні знання і закріпити їх під час виробничої практи-
ки в  умовах лікувально-профілактичних та
санаторно-курортних закладів.

Оскільки основною сферою професійної діяль-
ності фахівця-реабілітолога є робота з хворими людь-
ми, надзвичайно великої уваги викладачі кафедри
надають відтворенню студентами практичних нави-
чок в умовах масажного кабінету, спортивного залу,
біля ліжка хворого. Попередньо їх опановують і вдос-
коналюють як на занятті (з наступною корекцією до-
пущених помилок), так і під час заключного контро-
лю. Основними практичними навичками, які мають
засвоїти всі студенти є: проведення процедури маса-
жу, опитування й обстеження хворого, оцінка резуль-
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татів лабораторного та інструментального обстежен-
ня, розробка індивідуальної програми реабілітації для
пацієнтів з різною патологією, оцінка її ефективності.

Підсумковий контроль якості знань студентів
проводиться згідно навчального плану у вигляді зал-
іку або іспиту.

Найчастіше залік відбувається у вигляді тесту-
вання – пропонується дати відповідь на 50 завдань,
кожні 5 вірних відповідей оцінюються як 1 бал за 10-
бальною системою. Іншим методом є усне опиту-
вання згідно програмових вимог дисципліни.

Навчальним планом передбачені іспити з клю-
чових дисциплін підготовки спеціалістів. Початковим
етапом при проведенні іспиту є визначення якості
опанування студентом практичних навичок, перелік
яких складений для кожної навчальної дисципліни.
Цей результат враховується екзаменатором при вис-
тавленні загальної оцінки, до якої також входить ре-
зультат визначення рівня теоретичних знань з основ-
них розділів навчального предмету.

Результати підсумкового контролю мають ве-
лике значення для вдосконалення навчальних програм
і методики здійснення педагогічного процесу в на-
ступному навчальному році.

Висновки.
Удосконалення педагогічного процесу шляхом

науково обґрунтованої системи контролю знань сприяє
покращенню засвоєння студентами теоретичного та
практичного матеріалу та підвищенню якості підготов-
ки майбутніх висококваліфікованих спеціалістів.

Перспективними у даному напрямку є роз-
робка нових і вдосконалення існуючих методів і форм
контролю теоретичних знань і практичних навичок
студентів із спеціальності «Фізична реабілітація».
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ
ДО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ

НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО
ЕКСПЕРЕМЕНТУ, СПРЯМОВАННОГО

НА ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ
СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО

ПРОЦЕСУ У ВУЗАХ III–IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Бородін Ю.А., Піддубний О.Г., Семенов А.І.
Національний університет фізичного

виховання і спорту України
Харківський університет Повітряних Сил

Харківський національний
автомобільно-дорожній університет

Анотація. В статті аналізується досвіду педагогічного екс-
перименту, спрямованого на впровадження кредитно-модуль-
ної системи організації навчального процесу у вузах III–IV
рівнів акредитації. Розглянуті підходи до формування змісту
дисципліни свідчать, що кожний ВНЗ використовує власний
підхід до організації навчального процесу, який характери-
зується різним ступенем поєднання освітньої спрямованості
процесу фізичного виховання, функціонального та рухово-
го компонентів, вибором засобів фізичного виховання для
навчання, індивідуалізації та диференціації навчального про-
цесу з фізичного виховання.
Ключові слова: формування змісту фізичного виховання,
кредитно-модульна система.
Аннотация. Бородин Ю.А., Поддубный А.Г., Семенов А.И.
Научно-методические подходы к процессу формирования
содержания обучения в условиях педагогического экспери-
мента, направленого на внедрение кредитно-модульной си-
стемы организации учебного процесса в вузах III–IV уров-
ней аккредитации.  В статье анализируется  опыт
педагогического эксперимента, направленного на внедре-
ние кредитно-модульной системы организации учебного
процесса в вузах III–IV уровней аккредитации. Рассмотрен-
ные подходы к процессу обучения и формированию содер-
жания дисциплины свидетельствует о том, что каждый ВУЗ
использует собственный подход обучения организации учеб-
ного процесса, обучения характеризуется обучения степе-
нью сочетания образовательной направленности процесса
физического воспитания, функционального и двигательно-
го компонентов, выбором средств физического воспитания
для обучения, индивидуализации и дифференциации учеб-
ного процесса физического воспитания.
Ключевые слова: формирование содержание физического
воспитания, кредитно-модульная система.
Annotation. Borodin U.A., Poddubney A.G., Semenov A.I.
Scientifically-methodical approaches to the process of forming
the maintenance teaching in the conditions of pedagogical
experiment, directed on a study of the credit-module system of
organization of educational process in institutes of higher of
the III–IV levels of accreditation. Experience of the pedagogical
experiment directed on introduction of the credit-module system
of organization of educational process in institutes of higher of
the III–IV levels of accreditation is analyzed in the article.
Considered approaches of teaching to forming the maintenance
of discipline testifies that every institute of higher takes own
approach of teaching of organization of educational process,
teaching is characterized teaching by the degree of combination
of educational orientation of process of physical education,
functional and motive components, by the choice of facilities
of physical education for teaching, individualization and
differentiation of educational process of physical education.
Keywords: forming is maintenance of physical education, credit-
module system.
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Вступ.
У Законі України „Про освіту” вказується на

те, що необхідно виводити освіту України на рівень
розвинутих країн світу шляхом докорінного рефор-
мування її концептуальних, структурних і організац-
ійних завдань.

Приєднання України до Болонського процесу
є важливим кроком на шляху України до Європейсь-
кого Союзу. Реалізація цього стратегічного курсу
потребує досить активних спільних зусиль з метою
забезпечення відповідності  вітчизняної вищої освіти
європейським стандартам. Не секрет, що на сьо-
годнішній день в нашій країні є певна суперечність
між вимогами суспільства до фахівця і реальним
рівнем його підготовки у вищих навчальних закладах.

У зв’язку з цим Міністерство освіти і науки
України передбачило проведення педагогічного екс-
перименту щодо впровадження кредитно-модульної
системи організації навчального процесу у вищих
навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Робота виконана згідно Зведеного перспектив-
ного плану видання підручників для ВВНЗ Збройних
Сил України (замовник - Міністерство оборони Ук-
раїни в особі директора Департаменту військової
освіти та науки МО України).

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: за матеріалами, які опуб-

ліковані у наукових виданнях, розглянути підходи до
формування змісту фізичного виховання в ВНЗ краї-
ни за період проведення педагогічного експеримен-
ту, щодо впровадження кредитно-модульної систе-
ми організації навчального процесу у вищих
навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Результати досліджень.
Впровадження модульного навчання вимагає

повний комплект високоякісних модульних програм
і модулів, а науково-педагогічний склад і курсанти
(студенти) повинні вільно володіти методикою модуль-
ного навчання. Тому, при проведення педагогічного
експерименту щодо впровадження кредитно-модуль-
ної системи організації навчального процесу, було
розроблено багато навчальних програм з дисциплі-
ни, зміст яких обґрунтовано різними підходами.

Аналізуючи досвід педагогічного експеримен-
ту необхідно відзначити, що більшість публікацій,
пов’язаних з результатами педагогічного експеримен-
ту говорять про те, що впровадження кредитно-мо-
дульної технології навчання істотно підвищило якість
вищої освіти та забезпечило конкурентоспро-
можність випускників вищих навчальних закладів на
ринку праці.

Практично в кожному ВНЗ процес навчання
організовано за модульним принципом з викорис-
танням системи кредитних залікових одиниць, при-
чому кожний ВНЗ використовує власний підхід до
організації навчального процесу

Так, інноваційний підхід до навчання студентів
у Національному університеті фізичного виховання і
спорту України (Л.А. Харченко, Л.В. Денисова, Л.П
Богачук, Є.В. Кудряшова), характеризується створен-

ням особово-орієнтованої моделі оцінки їх рухової
активності з акцентом на самоврядування і зняття
зовнішнього примушення. Ця модель є кількісною
інтерпретацією (рейтинг) якісних психофізичних по-
казників, заснована на поєднанні принципів органі-
зації спортивної діяльності з рекомендаціями прак-
тичного менеджменту. На думку авторів вона
забезпечила функціонування спортивної інфраструк-
тури ВНЗ. Крім того, особово-орієнтована модель
дозволяє студентам в рамках обов’язкової дисциплі-
ни „Фізичне виховання” здійснювати самостійний
вибір напрямків навчання, звести до мінімуму суб-
’єктивізм у взаємостосунках викладачів із студента-
ми, уніфікувати розрахунки для різних учбових груп,
активізувати суперництво студентів з різним рівнем
підготовленості.

Розглядаючи навчання у ВНЗ Білорусії В.В.
Руденік, Э.П. Позюбанов, Н.Б. Сотскій серед специф-
ічних завдань в системі фізичного виховання відміча-
ють такі:
– оздоровлення населення за допомогою технологій
фізичної культури;

– навчання людей руховим умінням і навикам, воло-
діння якими дозволить з достатньою ефективністю
виконувати свою професійну (включаючи і військо-
ву) діяльність і відчувати себе комфортно в повсяк-
денній діяльності;

– підготовка висококваліфікованих спортсменів.
На думку авторів їх виконання прямо або опосе-

редковано пов’язане з підготовкою до вирішення тих чи
інших рухових завдань. Тому Т.К. Шимоволос пропо-
нує оптимізацію навчального процесу при модульно-
му підході через поетапне вивчення і контроль окремих
учбових модулів, використання інтегральних форм ро-
боти, моделюючих умови майбутньої діяльності. Струк-
тура модуля складається з ряду компонентів (рухливі та
спортивні ігри, гімнастика, легка атлетика, музично-
ритмічне виховання, лижна підготовка, плавання і т. д.).
Такого підходу до формування змісту модулів притри-
муються С.В. Науменко, О.І. Рибалка (Запорізький на-
ціональний університет, Україна).

Про необхідність удосконалювати програму
підготовки майбутніх вчителів фізичної культури го-
ворять В. Ськирене, В. Івашкене (Литовська академія
фізичної культури, Каунас) узявши за основу реальні
вимоги професії і побажання, висловлені студента-
ми академії. Підставою до таких заяв послужило опи-
тування студентів III і IV курсу.

Дослідник Бальсевич відмічає, що у США,
Японії та більшості країн Європи розвиток фізичного
в людині не є головною, домінуючою метою процесу
фізичного виховання. Найважливішим напрямком
діяльності фахівців є реалізація рекреаційної функції
фізичної культури в змісті вільного часу. Тому пропо-
нується спортивно-видовий варіант організації фізич-
ного виховання, який дозволяє, як стверджує автор,
активізувати самостійну фізкультурну діяльність сту-
дентів за рахунок „спортизації” навчального процесу і
надання студентам права вибору видів і форм ФК в
рамках вимог діючої учбової програми.
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Враховуючи, що використання принципу зма-
гальності моделює ситуацію людського самовизна-
чення і робить дієвий вплив на залучення студентів
до занять фізичної культурою. С.Н. Литвиненко про-
понується розробка багатоступінчастої системи зма-
гань за видами спорту з таким розрахунком, щоб ко-
жен мав нагоду взяти участь в 3–5 офіційних
змаганнях за семестр. Зокрема з вище названих по-
казників, при визначені рейтингу студента, врахо-
вується написання рефератів; підготовка доповідей
на студентську науково-практичну конференцію і
навіть відмову від куріння.

З метою суттєвого підвищення ефективності
методичної підготовки курсантів Ю.К. Бєлошенко,
О.А. Гаркавий (Академія внутрішніх військ МВС Ук-
раїни) пропонують на підставі ретельного вивчення
професійної  діяльності  військовослужбовців
внутрішніх військ відпрацювати необхідний мінімум
теоретичних знань та методичних навичок, створити
механізм їх формування, який забезпечив би високо
ефективну діяльність командира підрозділу в сфері
фізичної підготовки особового складу.

Вчені В.М. Романчук, Ф.І. Попов, А.І. Мара-
кушин, В.П. Бізін, аналізуючи шляхи оптимізації про-
цесу фізичної підготовки курсантів ВВНЗ дійшли до
висновку про необхідність її регламентації, врахуван-
ня специфіки військово-професійної діяльності випус-
кників навчального закладу, етапу навчання, розвит-
ку мотивації курсантів до занять фізичною культурою
і спортом, використання спортивних інтересів, рей-
тингової оцінки фізичної підготовленості курсантів і
широкого застосування популярних видів спорту.
Основою для складання програми з фізичної підго-
товки повинні служити розбіжності між вимогами
моделі професійної діяльності і початковим рівнем
розвитку рухових умінь і навиків, психофізіологічних
якостей абітурієнтів ВНЗ.

Декілька спрощений підхід до розробки систе-
ми безперервної спеціальної фізичної підготовки про-
понує дослідник Паєвський В.В. (Харківський універ-
ситет Повітряних Сил). Суть підходу у наступному:
– визначення взаємозв’язків показників боєздатності
курсантів з рівнем розвитку швидкісних і швидкіс-
но-силових якостей;

– розроблення комплексів вправ, методики викорис-
тання їх для переважного удосконалення рівня роз-
витку найбільш „професійно значущих груп м’язів”
на навчальних заняттях.

Але, при проектуванні системи дуже важливо
визначення цілі – як системотворчого елементу. Тому
прийняті за показники боєздатності і спеціальної пра-
цездатності нормативи з бойової підготовки військо-
вослужбовців строкової служби та розрахунку на їх
підставі коефіцієнтів надійності для кожного курсан-
та, кореляційного зв’язку між вправами, які викорис-
товуються при оцінювані окремих фізичних якостей,
звужував зміст програми навчання курсантів.

Заслуговує уваги підхід запропонований Бож-
ко С.А. (Військовий інститут телекомунікацій та інфор-
матизації Національного технічного університету
України „КПІ”), який передбачає:

- розробку моделей діяльності військових фахівців,
кола соціальних функцій діяльності військового
фахівця його здатність вирішувати проблеми і зав-
дання соціальної діяльності та системи вмінь, що їх
відображає. Складові моделей діяльності військо-
вих фахівців доцільно формулювати, виходячи з
посадових обов’язків останніх, які визначено відпо-
відними статутами, наказами та іншими норматив-
ними документами, орієнтуючись при цьому на
перспективу їх розвитку;

- розробку алгоритмів оцінювання рівня готовності
військових фахівців до виконання функціональних
обов’язків за посадою призначення;

- розробку алгоритмів професійного відбору абі-
турієнтів для навчання і на їхній підставі – моделей
підготовки військових фахівців, що й мають визна-
чати зміст їхньої підготовки.

Моделі підготовки військових фахівців містять:
- перелік змістових модулів щодо здатності вирішу-
вати проблеми і завдання соціальної діяльності,
змістові модулі об’єднуються в окремі блоки за
ознакою єдності цілей навчання;

- перелік навчальних елементів, що забезпечують при-
щеплення відповідних умінь курсантам (слухачам);

- нормативні форми державної атестації.
Висновки.
Аналіз досвіду педагогічного експерименту,

спрямованого на впровадження кредитно-модульної
системи організації навчального процесу у вузах III–
IV рівнів акредитації, розглянуті підходи до форму-
вання змісту дисципліни свідчить, що кожний ВНЗ
використовує власний підхід до організації навчаль-
ного процесу, який характеризується різним ступе-
нем поєднання освітньої спрямованості процесу
фізичного виховання, функціонального та рухового
компонентів, вибором засобів фізичного виховання
для навчання, індивідуалізації та диференціації на-
вчального процесу з фізичного виховання.

Подальшого дослідження потребують уточ-
нення та висвітлення окремих загальнодидактичних
тенденцій змісту фізичного виховання, спеціальної
фізичної підготовки та спорту, як дисципліни, удос-
коналення науково обґрунтованих підходів до проце-
су формування змісту навчання в умовах кредитно-
модульної системи організації навчальгого процесу.
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МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН, ФІЗИЧНА
ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

АДАПТАЦІЇ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
ОСІБ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Бочкова Н.Л.
Національний технічний університет

України «КПІ», Київ

Анотація. Стаття присвячена проблемам раціонального вико-
ристання фізичних навантажень у осіб з артеріальною гіпер-
тензією: взаємозв’язок характеру, ступеня виявленості фактора
ризику серцево-судинних захворювань та фізичної працездат-
ності; особливості адаптації до фізичних навантажень; визна-
чення оптимальних параметрів фізичних навантажень в занят-
тях оздоровчої спрямованості. Регламентація фізичних
навантажень забезпечує високий рівень індивідуалізації фізкуль-
турно-оздоровчих занять, та, як наслідок, підвищення їх оздо-
ровчої ефективності для осіб з артеріальною гіпертензією.
Ключові слова: артеріальний тиск, артеріальна гіпертензія,
фізичне навантаження, серцево-судинні захворювання, фак-
тори ризику.
Аннотация. Бочкова Н.Л. Морфофункциональное состояние,
физическая работоспособность и особенности адаптации к
физическим нагрузкам лиц с артериальной гипертензией. Ста-
тья посвящена проблемам рационального использования фи-
зических нагрузок у лиц с артериальной гипертензией: взаи-
мосвязь характера, степени выраженности фактора риска
сердечно-сосудистых заболеваний и физической работоспо-
собности; особенности адаптации к физическим нагрузкам;
определение оптимальных параметров физических нагрузок
в занятиях оздоровительной направленности. Регламентация
физических нагрузок обеспечивает высокий уровень индиви-
дуализации физкультурно-оздоровительных занятий, и, как
следствие, повышение их оздоровительной эффективности для
лиц с артериальной гипертензией.
Ключевые слова: артериальное давление, артериальная ги-
пертензия, физическая нагрузка, сердечно-сосудистые забо-
левания, факторы риска.
Annotation. Bochkova N.L. Morphofunctional state, physical
work capacity and adaptation’s expecially to physical loads in
persons with arterial hypertension. The article is devoted to
problems of rational use of physical loadings for persons with
arterial hypertension: correlation character, degree of expression
heart diseases risk factor with physical capacity; peculiarities
adaptation to physical loadings; definition of optimal parameters
of physical loadings in sanitary trend stydies. The regulation of
exercise stresses ensures a high level of an individualization of
sports improving exercises and raises improving effect.
Keywords: arteria l tension, arterial hypertension, physical
loading, cardiovascular disease, risk’s factors.

Вступ.
У літературі накопичений значний досвід вив-

чення оздоровчого впливу фізичних вправ на організм
людини [2,3,6.], але лишається відкритим питання про
раціональне використання фізичних навантажень сто-
совно окремих факторів ризику серцево-судинних
захворювань[8,10.]. Наявність розбіжностей у даних
про дозу фізичних навантажень, структуру та зміст
занять оздоровчої спрямованості [5,9], обумовлює
актуальність вивчення взаємозв’язку характеру, сту-
пеня виявленості факторів ризику розвитку серцево-
судинних захворювань та фізичної працездатності,
особливостей адаптації до фізичних навантажень осіб
з артеріальною гіпертензією (АГ).

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

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – рішення проблем раціональ-

ного використання фізичних навантажень у осіб з
артеріальною гіпертензією.

Результати досліджень.
Взаємозв’язок фізичної працездатності та

морфофункціонального стану у осіб з АГ вивчали
на обстежуваних, які були поділені на групи по
вихідній величині артеріального тиску (АТ) відповід-
но до класифікації, запропонованої Всесвітньою
організацією охорони здоров’я [1].У 1-шу групу ув-
ійшли особи з нормальним АТ, у 2-гу – особи з при-
граничною артеріальною гіпертензією (ПАГ), у 3-ю
– особи з АГ.

Аналіз антропометричних показників у трьох
порівнюваних групах показав достовірне збільшення
маси тіла, росто-вагового показника, пондерального
індексу, надлишкової маси тіла (кг, у % від загальної
маси) у осіб з ПАГ і з АГ. Результати вивчення фун-
кціональних показників серцево-судинної та дихаль-
ної систем, вимірюваних у стані відносного м’язово-
го спокою, показали розходження в  рівнях
артеріального тиску: АТсист. у 1 групі 117,4±1,06 мм
рт.ст., у другій–133,3±2,01 мм рт.ст., у третій–147,7±3,25
мм рт.ст.; АТдіаст.вірогідно вище у осіб з ПАГ і АГ:
79,2±0,7 мм рт.ст. у 1-й, 88,3±1,00 мм рт.ст. у 2-й і
99,4±1,32 мм рт.ст. у 3-й групах. Відзначено також
більш високе значення подвійного добутку (ПД) у 2-
й та 3-й групах, частоти дихання (ЧД) та дихального
об’єму (ДО) в третій групі в порівнянні з першою.

На стандартному навантаженні 50 Вт відзначе-
на вірогідно більш висока реакція серцево-судинної
системи (частота серцевих скорочень (ЧСС), АТсист.,
АТпульс., АТсередн., ПД) у осіб з АГ, ніж у групах з
нормотонією та ПАГ. Поряд з цим у осіб з АГ не
відзначено достовірних змін реакції системи дихання
(ЧД, ДО, хвилинного об’єму дихання (ХОД), вентиляц-
ійного еквіваленту по кисню (ВеО2) на навантаження
потужністю 50 Вт. Відсутність у системі дихання змін,
що відповідають збільшенню реакції серцево-судин-
ної системи, свідчить про зниження кисневого забез-
печення фізичного навантаження у осіб з АГ. Резуль-
тати дослідження функціональних показників
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серцево-судинної та дихальної систем на субмакси-
мальному рівні навантаження виявили достовірні роз-
ходження у величині АТсист. між усіма групами; АТ-
діаст. тільки між 1-й і 3-й, 2-й і 3-й групами–АТдіаст.
достовірно збільшився тільки у групі з АГ. На фоні
збільшення АТсист. та АТдіаст. не відзначено зростан-
ня ЧСС, що свідчить про забезпечення навантажень у
осіб з АГ за рахунок тільки збільшення АТ, хоча в нормі
достатнє кровопостачання працюючих м’язів дося-
гається адекватним збільшенням і АТ і ЧСС.

Аналіз показників фізичної працездатності
(PWC) показав зниження PWC тільки у осіб з АГ. Віро-
гідно знизився рівень толерантної працездатності у
2-й і 3-й групах у порівнянні з 1-ою (1,24± 0,05 Вт/кг у
1-й, 1,05±0,06 Вт/кг у 2-й і 0,84±0,09 Вт/кг у 3-й). Змен-
шився також час виконуваної роботи та її обсяг у 2-й
і 3-й групах. Як показують дослідження, у осіб з АГ
відзначається зниження PWC на фоні більш високого
ступеня ризику розвитку серцево-судинних захворю-
вань, більшої реактивності серцево-судинної систе-
ми, а також збільшення морфологічних показників.
Для виявлення факторів, що лімітують PWC,
співставляли характер кореляційних зв’язків між по-
казниками PWC, з одного боку, та морфофункціо-
нальними параметрами та результатами рухових
тестів – з іншого. Результати показали у осіб з нормо-
тонією достовірний (р<0,05 при r >0,250) негативний
кореляційний зв’язок між PWC (Вт/кг) та загальною і
надлишковою масою тіла, ХОД в спокої та при наван-
таженні, ЧСС і АТсист. на навантаженні 50 Вт; пози-
тивний зв’язок встановлено між PWCmax., макси-
мальним споживанням кисню (МСК) та результатом
стрибка вгору з місця. У цій же групі виявлено нега-
тивний зв’язок між МСК та загальною і надлишко-
вою масою тіла, ДО, ХОД, споживанням кисню (VО2)
в спокої, АТдіаст. на навантаженні 50 Вт.

У осіб з АГ відзначено негативний достовір-
ний зв’язок (р < 0,05 при r > 0,400) між PWC (Вт/кг) і
ПД, VО2 в спокої, АТсист. на 50 Вт і позитивний зі
стрибком вгору з місця. Виявлений також досить ви-
сокий ступінь взаємозв’язку між МСК і масою тіла (r
= – 0,736), надлишковою масою тіла (r = – 0,715), жи-
ровою масою (r = – 0,688); з рухових тестів – підйом
прямих ніг корелював з МСК. Імовірно, відсутність
кореляційного зв’язку між параметрами фізичної
працездатності та масою тіла в групі з АГ можна по-
яснити припиненням велоергометричного тесту в
даній групі на невисоких рівнях навантаження через
гіпертензивні реакції. Очевидно, вплив надлишкової
маси тіла, що лімітує працездатність, не проявився в
умовах таких навантажень. Це припущення підтвер-
джується вищенаведеним аналізом кореляційних
зв’язків розрахункового МСК, оскільки в розрахун-
кових величинах МСК не приймалися до уваги фак-
тори, що лімітують фізичну працездатність (гіпертен-
зивні реакції). У осіб з АГ відсутній негативний
взаємозв’язок між ЧСС на 50 Вт і рівнем фізичної
працездатності, що відзначений у осіб з нормотонією.
Це свідчить про неінформативність цього показника
при оцінюванні адекватності навантаження у осіб з

АГ і про обов’язковий облік величини АТсист. для
цього контингенту при виконанні фізичних наванта-
жень. Порівняльний аналіз кореляційних зв’язків рівня
фізичної працездатності і морфофункціональних по-
казників у групах з нормотонією і АГ показав змен-
шення кількості зв’язків у групі з АГ (4 значимі коре-
ляційні зв’язки проти восьми в групі з нормотонією).
Найбільш значимий зв’язок рівня фізичної працез-
датності у осіб з артеріальною гіпертензією – з арте-
ріальним тиском систолічним на навантаженні 50 Вт.

Результати проведених досліджень узгоджу-
ються з даними інших авторів [2,4,7]. Відзначено зни-
ження рівня фізичної працездатності у осіб з АГ, що
прогресує зі зростанням ступеня виявленості цього
фактора ризику серцево-судинних захворювань [4].У
осіб з АГ реєструється неадекватне збільшення арте-
ріального тиску і його похідних [7]. Відсутність зв’яз-
ку фізичної працездатдатності з ЧСС при наявності
значимого зв’язку з АТ сист. підтверджує необхідність
постійного контролю за реакцією АТ (не можна об-
межуватися контролем тільки ЧСС) у осіб з артері-
альною гіпертензією під час оздоровчих занять.

Аналіз вищенаведених результатів обстежен-
ня груп з нормальним і підвищеним тиском та по-
рівняння їх з даними кореляційного аналізу свідчить
про те, що невисокий рівень витривалості і швидкіс-
но-силових якостей та надлишкова маса тіла є факто-
рами, що лімітують фізичну працездатність у осіб з
нормальним тиском крові; основним фактором, що
лімітує фізичну працездатність у осіб з АГ, є гіпер-
тензивна реакція артеріального тиску на фізичне на-
вантаження.

Висновки.
1.Характер та ступінь виявленості превалюючого
фактора ризику серцево-судинних захворювань
визначає особливості адаптації до фізичних наван-
тажень: у осіб з артеріальною гіпертензією це ви-
являється у гіпертензивній реакції на фізичне на-
вантаження.

2.Встановлено, що індивідуальні значення гранично-
припустимих рівнів фізичних навантажень для осіб
з артеріальною гіпертензією коливається у межах
від 38 до 85 процентів від МСК.

3.За результатами велоергометричних досліджень
встановлена зворотна залежність між показника-
ми фізичної працездатності та характером та сту-
пенем виявленості фактора ризику: PWC170 у осіб з
нормальним артеріальним тиском, приграничною
артеріальною гіпертензією та артеріальною гіпер-
тензією відповідно дорівнює 1,22±0,29 Вт/кг,
1,03±0,31 Вт/кг, 0,82±0,05 Вт/кг.

4.Регламентація фізичних навантажень забезпечує
високий рівень індивідуалізації фізкультурно-оздо-
ровчих занять, та, як наслідок, підвищення їх оздо-
ровчої ефективності для осіб з артеріальною гіпер-
тензією.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем фізичної
працездатності та особливостей адаптації до фізич-
них навантажень осіб з артеріальною гіпертензією.
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РЕФЛЕКТОРНО–МЫШЕЧНЫЙ МАССАЖ
В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ПРОПРИОЦЕПЦИИ И ЦЕРЕБРАЛЬНОГО

КРОВООБРАЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ С
НЕВРОЗОПОДОБНЫМИ СОСТОЯНИМИ

Буков Ю.А., Жмурова Т.А.
Таврический национальный университет

 им. В.И. Вернадского, г. Симферополь

Аннотация. Показано, что глубокий рефлекторно-мышеч-
ный массаж оказывает корригирующее действие на состоя-
ние церебрального кровотока, активизируя венозный отток.
Усиление проприоцептивной активности выступает в каче-
стве регулятора нарушенной моторно-висцеральной интег-
рации. Развитие неврозоподобных состояний на резидуаль-
но-органической основе у детей сопровождается изменениями
в мышечной системе. Это приводит к ослаблению регулиру-
ющей роли проприоцептивного механизма в обеспечении
моторно-висцеральной интеграции.
Ключевые слова: дети, состояния, неврозоподобные, мас-
саж, кровоток, интеграция, проприоцепция.
Анотація. Буков Ю.О., Жмурова Т.А. Рефлекторно-м’язо-
вий масаж у функціональній інтеграції пропріоцепції і це-
ребрального кровообігу у дітей з неврозоподібними стана-
ми. Показано, що глибокий рефлекторно-м’язовий масаж
надає коригуючу дію на стан церебрального кровотоку, ак-
тивізуючи венозний відтік. Посилення пропріоцептівної ак-
тивності виступає як регулятор порушеної моторно-вісце-
ральної інтеграції.  Розвиток неврозоподібних станів на
резидуально-органічній основі  в дітей  супроводжується
змінами в м’язовій системі. Це приводить до ослаблення ре-
гулюючої ролі проприоцептивного механізму в забезпеченні
моторно-вісцеральної інтеграції.
Ключові слова: діти, стани, неврозоподібні, масаж, кровотік,
інтеграція, пропріоцепція.
Annotation. Bukov Y.A., Zhmurova T.A. Reflex and muscular
massage in functional integration of proprioception and cerebral
blood circulation of children in neurosis-like state. It is shown that
deep reflex and muscular massage has correcting effect on cerebral

blood flow activating venous return. Increase in proprioceptional
activity is a regulator of defective (anadequate) motor-visceral
integration. Development of neurosolike states on a residual –
organic basis at children is accompanied by changes in muscular
system. It results in weakening a regulating role of the proprioceptive
mechanism in security of motor-visceral integration.
Key words: children, state, neurosis-like, massage, blood flow,
integration, proprioception.

Введение.
Исследования адаптационных возможностей

организма человека, находящегося в различных функ-
циональных состояниях, является одной из важнейших
проблем, стоящей перед современной медико-биоло-
гической наукой. Как известно, особая роль в форми-
ровании приспособительных механизмов отводиться
скелетным мышцам, так как проприоцепция является
основным рефлекторным механизмом, обеспечиваю-
щим моторно-висцеральную интеграцию. Нарушение
ведущей роли мышечной системы в регуляции вегета-
тивных функций организма приводит к разбалансиров-
ке не только моторно-висцеральных взаимоотношений,
но и к изменениям на уровне центральной нервной
системы. Вместе с тем следует отметить, что при пато-
логических изменениях в самой мышечной ткани, свя-
занных с локальной ишемией, нарушениями крово-
снабжения и застойными явлениями, контрактурами
могут формироваться патологические изменения на
спинально-сегментарном уровне, а через спинальные
рефлексы вызывать негативные сдвиги в центральных
механизмах регуляции вегетативных функций [4]. Од-
ним из примеров нарушений межсистемной интегра-
ции могут служить неврозоподобные состояния на ре-
зидуально-органической основе у детей.
Формированию неврозоподобных состояний способ-
ствуют вегетативно-сосудистая лабильность, повыше-
ние сосудисто-аллергической реактивности организма,
недостаточное кровенаполнение церебральных сосу-
дов, а также нарушения ликвородинамики, нередко в
виде гипертензивного синдрома [3]. Для детей с невро-
зоподобными состояниями характерна также снижен-
ная физическая работоспособность. Недостаточные
энергетические возможности скелетных мышц могут
отразиться на метаболических процессах, и являться
причиной дистрофических изменений в клетках мы-
шечной ткани [1]. Одним из методов, позволяющим
нормализовать интеграционные моторно-висцераль-
ные взаимоотношения, является глубокий рефлектор-
но- мышечный массаж [2]. Вместе с тем в литературе
практически отсутствуют данные о корригирующих эф-
фектах рефлекторно-мышечного массажа на состоя-
ние мозгового кровообращения у детей младшего
школьного возраста с неврозоподобными состояния-
ми, что и послужило основанием для проведения на-
стоящих исследований.

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

Формулирование целей работы.
Организация и методы исследования.
В исследованиях принимали участие 16 маль-

чиков в возрасте 8-10 лет с неврозоподобными со-
стояниями на ризидуально-органической основе.
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Программа коррекции состояла из процедур глубо-
кого рефлекторно-мышечного массажа, который
проводился по методике Аксёновой А.М. (1997).

Исследования мозгового кровообращения
осуществляли с помощью диагностического комп-
лекса DX-NT в стандартном положении пациента с
компьютерной обработкой регистрируемых показа-
телей. Одновременно с полушарной РЭГ регистри-
ровали электрокардиограмму во II стандартном от-
ведении. При записи РЭГ использовали два
отведения: фронтомастоидальное (FM) и окципито-
мастоидальное (OM), что позволило исследовать кро-
венаполнение внутренних сонных артерий и вертеб-
робазилярного бассейна. При этом фиксировали
следующие функциональные показатели: реографи-
ческий индекс (РИ, усл.ед), диастолический индекс
(ДСИ, %), амплитудно-частотный показатель (АЧП,
Гц), максимальную амплитуду реографической вол-
ны (А, мсек), длительность быстрого наполнения (а1,
мсек), длительность медленного наполнения (а2,
мсек), венозный объём оттока (ВО, %), отношение
амплитуды венозной компоненты к амплитуде арте-
риальной компоненты (В/А, %), коэффициент асим-
метрии (КА, %). Артериальное давление измеряли
методом Короткова. В дальнейшем рассчитывали
коэффициент экономичности кровообращения (КЭК,
усл.ед), коэффициент выносливости (КВ, усл.ед), ин-
декс Кердо (ИК, усл.ед), индекс двойного произведе-
ния (ИДП, усл.ед), среднее динамическое давление
(СДД, мм рт.ст.). Результаты исследования обраба-
тывались статистически с использованием t-крите-
рия Стьюдента и корреляционного анализа.

Результаты исследований.
Первичные исследования детей позволили

выявить изменения в функциональном состоянии
мышечной системы, проявляющиеся наличием ло-
кальной болезненности, уплотнениями и значитель-
ной слабостью мышц туловища. Стратегия корриги-
рующих воздействий была направлена на усиление
кровообращения в массируемых мышечных груп-
пах, ликвидацию дистрофических проявлений, уси-
ление проприоцептивной активности. Основное вни-
мание при проведении массажных процедур было
уделено мышцам шеи и воротниковой зоны, посколь-
ку мышечные рефлексогенные зоны этой локализа-
ции оказывают влияние на мозговой кровоток через
соответствующие спинномозговые узлы. Очевидно,
нормализация двигательной афферентной стимуля-
ции будет способствовать не только позитивным из-
менениям в состоянии мышц, но и обеспечит усиле-
ние моторно-висцеральной интеграции посредством
рефлекторного механизма.

Электрокардиографические исследования и
оценка основных гемодинамических параметров
позволяют сделать заключение о сниженных адапта-
ционных резервах системы кровообращения детей
(таблица 1). Так, для этой категории обследуемы ха-
рактерным является преобладание симпатического
тонуса на фоне ослабления сердечной деятельности,
что проявилось значительным ростом коэффициен-
том выносливости, величина которого достигла зна-

чений 26,8±1,2 усл.ед. Усиление проприоцептивной
стимуляции, в результате использования массажных
процедур, способствовало оптимизации приспосо-
бительных реакций кардиогемодинамики. Отмечено
снижение метаболических трат миокарда по осуще-
ствлению насосной функции на 11,0% (р<0,05). Умень-
шение частоты сердечных сокращений в состоянии
покоя на 6,0 уд. мин (р<0,001) можно связать с усиле-
нием парасимпатических влияний на регуляцию ве-
гетативных функций.

Оптимизация сердечной деятельности прояви-
лась также ростом сократительной способности ми-
окарда на 19,0 %, (р<0,05), увеличением продолжи-
тельности диастолы предсердий на 26,0 ms, (р<0,05).

Фоновые параметры РЭГ свидетельствуют о
наличии изменений в состоянии церебрального кро-
вотока относительно показателей возрастной нормы
(таблица 2). Одним из таких проявлений является на-
рушение венозного оттока. Очевидно, на состояние
венозной церебральной системы влияет высокий
уровень периферического сопротивления, который
связан с неустойчивостью тонуса интракраниальных
артерий [5]. Состояние оттока крови от мозга к серд-
цу определяется также длительностью сердечного
цикла, временем притока крови в венозное русло и
амплитудой венозной компоненты РЭГ.

Укорочение длительности сердечного цикла в
связи с высокими показателями частоты сердечных
сокращений, увеличение времени притока крови в
венозное русло в комплексе отразилось на парамет-
ре ВО, величина которого не превысила 16,0 %.

Глубокий рефлекторно-мышечный массаж за
счёт активизации импульсной активности соответ-
ствующих рефлексогенных зон оказывал стимулиру-
ющее влияние на центральные механизмы регуляции
мозгового кровотока. Отмечено уменьшение време-
ни максимальной амплитуды кровенаполнения внут-
ренних сонных и позвоночных артерий, в первую
очередь, за счет снижения фазы медленного напол-
нения. Увеличение доли венозной компоненты РЭГ
свидетельствовало об изменении тонуса мелких моз-
говых сосудов. Значительно возрос венозный отток
крови из мозга к сердцу. Таким образом, рефлектор-
но-мышечный массаж способствовал оптимизации
состояния венозной церебральной системы и повы-
шению её роли в механизмах авторегуляции распре-
деления крови в зонах исследования.

Оценка адаптационной тренированности от-
дельных систем организма может быть проведена на
основании данных корреляционного анализа. Извес-
тно, что при предъявлении организму функциональ-
ных требований структурные компоненты органов и
систем распределяют нагрузку между собой таким
образом, чтобы обеспечить адекватный уровень
функционирования, соответствующий конкретным
требованиям. Мозаичность включения отдельных
элементов системы может быть определена при по-
мощи выявления количества корреляционных взаи-
мосвязей между отдельными параметрами исследу-
емой системы [6]. В нашем случае в качестве фактора
повышенной функциональной нагрузки для организ-
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Рис.1. Количество корреляционных связей между исследуемыми показателями.

Таблица 1 
Исследуемые кардиогемодинамические показатели мальчиков 8-10 лет  

с неврозоподобными состояниями (X±Sx, n=16) 
 

№ п/п Показатели До коррекции После коррекции р 
1 Adsis, мм рт.ст. 90,6±1,2 92,0±1,0 >0,05 
2 Addias, мм рт.ст. 57,9±1,1 59,6±1,0 >0,05 
3 Ad ср, мм рт.ст. 73,3±2,0 75,8±1,4 >0,05 
4 Ad пул, мм рт.ст. 32,7±1,5 33,4±1,5 >0,05 
5 HR, уд/мин 81,2±1,5 74,9±1,2 <0,001 
6 ИДП, усл.ед 73,4±2,2 66,1±2,1 <0,05 
7 ИК, усл.ед 0,29±0,02 0,21±0,03 <0,05 
8 КВ, усл.ед 26,8±1,2 22,4±1,0 <0,05 
9 КЭК, усл.ед 2658,9±48,1 2504,9±50,2 <0,05 
10 PQ, ms 162,97±9,87 188,91±1,80 <0,05 
11 QRS, ms 100,16±1,98 97,81±1,80 >0,05 
12 QT, ms 388,75±6,50 398,56±8,41 >0,05 

Таблица 2 
Показатели РЭГ левого полушария фронтомастоидального (FM) и окципитомастоидального (OM)  

отведений у мальчиков 8-10 лет с неврозоподобными состояниями (X±Sx, n=16) 
 

До коррекции После коррекции 
Отведение Отведение Достоверность № п/п Показатели 

OM FM OM FM pOM pFM 
1 РИ, усл.ед 1,66±0,16 1,76±0,08 1,45±0,11 1,58±0,10 >0,05 >0,05 
2 ДСИ, % 68,6±6,0 70,0±3,9 69,0±3,4 65,9±3,4 >0,05 >0,05 
3 АЧП, Гц 2,33±0,18 2,63±0,27 2,22±0,15 2,40±0,19 >0,05 >0,05 
4 ά, мсек 159,3±18,5 144,6±13,6 121,3±13,2 111,3±2,9 <0,05 <0,05 
5 а1, мсек 68,6±1,12 77,33±1,18 64,67±1,63 76,67±1,87 <0,05 >0,05 
6 а2 , мсек 90,67±6,05 67,33±3,92 54,67±2,26 34,6±2,72 <0,05 <0,05 
7 ВО, % 16,27±8,21 5,80±2,50 48,25±5,65 8,35±2,66 <0,05 <0,05 
8 В/А, % 57,15±8,75 63,36±8,32 45,85±10,46 49,98±8,52 >0,05 >0,05 
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ма выступал рефлекторно-мышечный массаж. Уси-
ление проприоцептивной активности являлось основ-
ным регулятором моторно-висцеральной интегра-
ции,  проявляющейся в  форме перестройки
регуляторных влияний на параметры сердечной дея-
тельности и церебрального кровотока. Исследования
(рис.1) свидетельствуют, что количество достоверных
корреляционных связей между функциональными
показателями кардиогемодинамики и мозгового кро-
вотока по мере проведения коррекции изменялось.

Наибольшее их число было зарегистрировано
при первичном обследовании. В этой связи, наиболее
выраженные негативные явления наблюдались в
левом полушарии со стороны вертебробазилярного
бассейна,  подтверждающие высокую степень
межполушарной асимметрии. Корригирующие
воздействия способствовали оптимизации
соотношений структурных компонентов системы,
что проявилось снижением числа корреляционных
связей. Выраженность асимметрии уменьшилась.

Выводы.
1. Развитие неврозоподобных состояний на резиду-
ально-органической основе у детей сопровожда-
ется изменениями в мышечной системе, что при-
водит к ослаблению регулирующей роли
проприоцептивного механизма в обеспечении
моторно-висцеральной интеграции.

2. Глубокий рефлекторно-мышечный массаж спо-
собствует оптимизации приспособительных реак-
ций сердечно-сосудистой системы. Корригирую-
щий эффект связан с повышением сократительной
способности миокарда на 19,0 %, (р<0,05), сниже-
нием энергетических трат сердечной деятельности
на 11,0 %, (р<0,05), усилением венозного оттока из
мозга к сердцу, уменьшением межполушарной
асимметрии.

3.Усиление проприоцептивной активности являлось
основным фактором моторно-висцеральной интег-
рации, проявляющейся в форме перестройки ре-
гуляторных влияний на параметры сердечной дея-
тельности и церебрального кровотока.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
рефлекторно-мышечного массажа в функциональ-
ной интеграции проприоцепции и церебрального
кровообращения у детей с неврозоподобными со-
стояниями.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЫСТРОГО ПРОРЫВА КАК ВИДА
СКОРОСТНОГО НАПАДЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМОГО В БАСКЕТБОЛЕ
СПОРТСМЕНКАМИ ВЫСОКОЙ

КВАЛИФИКАЦИИ
Букова Л.М., Кровяков В.Ф., Малиновская М.О.
Таврический национальный университет им.

В.И.Вернадского

Аннотация. Представлены исследования влияния трениро-
вочной программы на показатели эффективности использо-
вания быстрого прорыва как вида скоростного нападения в
игре баскетболисток высокого класса. Проведенный экспе-
римент выявил положительное влияние тренировочной про-
граммы, основанной на наигрывании тактических комбина-
ций путем повторения и формировании взаимопонимания,
на мастерство выполнения быстрого прорыва как вида ско-
ростного нападения, используемого в баскетболе спортсмен-
ками высокой квалификации.
Ключевые слова: баскетбол, эффективность, нападение, про-
грамма, взаимопонимание.
Анотація. Букова Л.М., Кровяков В.Ф., Малиновська М.О.
Підвищення ефективності швидкого прориву як виду швидк-
існого нападу, використовуваного в баскетболі спортсмен-
ками високої кваліфікації. Представлено дослідження впливу
тренувальної програми на показники ефективності викорис-
тання швидкого прориву як виду швидкісного нападу в грі
баскетболісток високого класу. Проведений експеримент
виявив позитивний вплив тренувальної програми, заснова-
ної на награванні тактичних комбінацій шляхом повторення
і формуванні взаєморозуміння, на майстерність виконання
швидкого прориву як виду швидкісного нападу, що викорис-
товується в баскетболі спортсменками високої кваліфікації.
Ключові слова: баскетбол, ефективність, напад, програма,
взаєморозуміння.
Annotation. Bukova L.M., Krovyakov V.F., Malinovskaya M.O.
Heightening of efficacyy of prompt breakthrough as aspect of
the velocity offence used in basketball by sportsmen of high
qualification. Examinations of effect of the training program
on parameters of efficacyy of use of prompt breakthrough as
aspect of a velocity offence in a play of basketball players of a
high class presented. The conducted experiment exposed the
positive influencing of the training program based on winning
in a game of tactical combinations by the reiteration and forming
of the mutual understanding, on trade of implementation of
rapid breach as a type of the speed attack used in basket-ball by
the sportswomen of high qualification.
Keywords: basket-ball, efficiency, attack , program, mutual
understanding.

Введение.
Современная система подготовки спортсме-

нов постоянно развивается и совершенствуется. Из
множественных составляющих системы подготовки
наиважнейшей есть методика тренировки [4].

 Развитие современного баскетбола, основной
тенденцией которого остается активизация игровых
действий посредством значительного повышения
эффективности перемещений и выполнения техни-
ческих приемов, ставит ряд задач, требующих реше-
ния. Так, в баскетболе, где действия игроков взаимо-
связаны и взаимообусловлены единой целью,
актуальным является разработка средств и методов,
способствующих совершенствованию игрового вза-
имодействия. Командные действия в баскетболе на-
правлены на то, чтобы создать хорошие условия од-
ному из игроков для атаки, что обеспечивается
различными системами нападения. Классификация
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командных тактических действий в нападении пре-
дусматривает позиционное, с системой игры без цен-
трового и через центрового игрока, и стремительное
нападение с системой эшелонированного и быстро-
го прорыва [5].

Прогресс игры в скоростном аспекте, наряду с
другими факторами, во многом определяется систе-
матическим применением быстрого прорыва. Быст-
рый прорыв можно рассматривать как основной вид
командной тактики или как логическое использование
всех благоприятных условий для быстрого взятия кор-
зины. Тем не менее, следует иметь в виду, что благо-
даря высокому темпу этот стиль игры влечет большое
число возможных ошибок. Команда должна стремить-
ся к максимальной эффективности в пределах общих
способностей всех ее игроков. Нужно рационально
использовать все лучшие качества игроков.

Сейчас уже хорошо известно, что совершен-
ствование эффективности быстрого прорыва, как вида
скоростного нападения, определяется целым рядом
факторов и показателей [1,2,3,5,6]. Однако практичес-
кая неудовлетворенность изучения данного вопроса
не может не инициировать дальнейших исследований.

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

Формулирование целей работы.
Целью настоящего исследования явилось по-

вышение мастерства выполнения быстрого проры-
ва как вида скоростного нападения, используемого в
баскетболе спортсменками высокой квалификации.

Задачи и методы исследования. В работе
были поставлены основные задачи:
1.Используя данные литературы, отобрать методи-
ческие приемы, игровые упражнения и разрабо-
тать тренировочную программу, направленную на
повышение эффективности выполнения быстрого
прорыва игроками высокой квалификации.

2.Обосновать эффективность применения разрабо-
танной тренировочной программы по совершен-
ствованию быстрого прорыва в учебно-трениро-
вочном процессе баскетболисток.

Для решения поставленных задач использова-
лись следующие методы исследования: анализ и
обобщение литературных источников; педагогичес-
кое наблюдение; педагогический эксперимент; ме-
тоды математической статистики.

Результаты исследования.
В эксперименте приняли участие 11 баскетбо-

листок команды ТНУ г. Симферополя, выступающие
в чемпионате Украины среди команд 1 Лиги. Иссле-
дование предусматривало несколько взаимосвязанных
этапов работы. На первом этапе был проведен анализ
литературных источников с целью обобщения суще-
ствующих результатов исследований, направленных на
разработку тренировочной программы.

Исследования второго этапа включали разра-
ботку и реализацию педагогического эксперимента;
анализ соревновательной деятельности с регистра-
цией использования быстрого прорыва в игровой
деятельности до и после эксперимента. Программа

эксперимента выглядела так: наигрывание тактичес-
ких комбинаций с учетом вариантов использования
быстрого прорыва путем повторения; отработка со-
гласованности действий игроков (формирование вза-
имопонимания) путем создания неопределенности
игровой ситуации за счет отсутствия информации о
действиях партнеров и противников. Средством фор-
мирования игрового взаимопонимания являлись иг-
ровые тактические упражнения. Принцип выполне-
ния упражнения при развитии взаимопонимания
заключался в распределении игроками функциональ-
но-ролевых обязанностей в игровом упражнении,
при этом игроки должны, не общаясь друг с другом,
сами распределить между собой функции на основе
интуиции, знания друг друга, способности предви-
деть действия друг друга. Были определены и две груп-
пы факторов усложнения игровых упражнений. В
первую группу входили факторы усложнения обще-
го характера, определяющие построение педагоги-
ческого эксперимента в целом; во вторую группу –
факторы более частного характера, позволяющие
усложнять на основе общих, игровые упражнения в
конкретном тренировочном занятии.

Факторами усложнения общего характера яв-
лялись: создание неопределенности игровой ситуации
за счет отсутствия информации о возможных действи-
ях партнеров; противников; партнеров и противников.

Выделены и факторы усложнения частного
порядка: изменение характера упражнений; подбора
игроков по амплуа; варьирование временем (рис.1).

Содержание игровых упражнений по наигры-
ванию тактических комбинаций и формированию
игрового взаимопонимания составили комплекс уп-
ражнений, направленных на совершенствование
быстрого прорыва как вида скоростного нападения.
Критерием оценки эффективности разработанной
программы являлись показатели соревновательной
деятельности.

Педагогическое наблюдение за соревнователь-
ной деятельностью баскетболисток осуществлялось
с целью регистрации и использования быстрого про-
рыва с учетом вариантов его применения в игре [2].
Эффективность деятельности игроков дополнялась
данными технических результатов записи хода игр
(технический протокол).

Полученные результаты были обработаны
методом математической статистики. Длительность
эксперимента составила 3 месяца. В ходе экспери-
мента было проведено 60 занятий. Формированию
игрового взаимопонимания уделялось в среднем 11
% тренировочного времени.

Проведенный нами анализ литературных дан-
ных по совершенствованию скоростного нападения в
системе тренировки свидетельствует о недостаточно-
сти информации. В нашем исследовании был постав-
лен основной вопрос: окажет ли положительное воз-
действие разработанная программа на повышение
мастерства выполнения быстрого прорыва баскетбо-
листками высокой квалификации. С целью доказатель-
ства правомерности выбранного нами подхода про-
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Рис.1 Схема проведения педагогического эксперимента.
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водилось сравнение показателей эффективности при-
менения быстрого прорыва в игре (n=9) до и после
эксперимента (n=9). Полученные данные показали, что
тренировочная работа по совершенствованию скоро-
стного нападения способствовала увеличению коли-
чества случаев применения быстрого прорыва на 5,5
%, и достоверному повышению результативности его
использования на 4,4 %, (P<0,05). Рост эффективности
применения быстрого прорыва происходил на фоне
увеличения количества случаев овладения мячом пос-
ле отскоков на 1,3% и количества случаев овладения
мячом после перехватов на 1,5% (рис.2).

Подводя итоги исследования влияния трени-
ровочной программы на показатели эффективности
использования быстрого прорыва как вида скорост-
ного нападения в игре баскетболисток высокого клас-
са, следует признать, что тренировочная деятель-
ность улучшает показатели за трехмесячный отрезок
тренировочного времени. При этом сравнение из-
менения показателей до и после эксперимента сви-
детельствует об эффективности специально разра-
ботанной программы для повышения уровня
мастерства спортсменок.

Выводы.
Таким образом следует сделать вывод о том,

что применение методического подхода, включаю-
щего наигрывание тактических комбинаций по со-
вершенствованию быстрого прорыва путем повто-
рения и формирование взаимопонимания
баскетболисток усиливает направленное воздействие
на совершенствование игрового взаимодействия при
выполнении быстрого прорыва в игре, способствуя
повышению эффективности учебно-тренировочно-
го процесса баскетболисток высокой квалификации.

Перспектива дальнейших исследований свя-
зана с оптимизацией игрового взаимодействия на
основе рациональных вариантов комплектования
игровых звеньев баскетболисток.
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«СИСТЕМНІСТЬ» ЯК ПЕДАГОГІЧНА
КАТЕГОРІЯ
Вакуленко Т.С.

Харківський національний педагогічний
університет ім. Г.С. Сковороди

Анотація. На основі аналізу психолого-педагогічної та філо-
софської літератури визначено сутність «системності» як
педагогічної категорії. Визначено, що «системність» в ди-
дактиці розглядається як принцип навчання та як якість знань.
В процесі дослідження також з’ясовано, що існує тісний взає-
мозв’язок між принципом системності в навчанні та іншими
дидактичними принципами.
Ключові слова: система, системність, принцип навчання.
Аннотация. Вакуленко Т.С. «Системность» как педагогичес-
кая категория. На основе анализа психолого-педагогической
и философской литературы была определена сущность «сис-
темности» как педагогической категории. Выявлено, что «си-
стемность» рассматривается как принцип обучения и как ка-
чество знаний. В процессе исследования также выявлено, что
существует тесная взаимосвязь между принципом системнос-
ти в обучении и другими дидактическими принципами.
Ключевые слова: система, системность, принцип обучения.
Annotation. Vakulenko T.S. “System-definability”  as a
pedagogical category. On the basis of the analysis of the
psychological,  pedagogical and philosophical litera ture the
essence “system-definability” as pedagogical category has been
certain. It is revealed, that “system-definability” it is considered
as a principle of teaching and as quality of knowledge. During
research, it is also revealed, that there is a close interrelation
between a system-principle in teaching and other didactic
principles.
Key words: system, system-definability, didactic principles.

Вступ.
Активне залучення українських фахівців з різно-

манітних галузей до міжнародного ринку праці орієн-
тує спеціалістів на підвищення рівня вітчизняної на-
уки до світового, якого можна досягти лише шляхом
забезпечення їх системними знаннями, уміннями та
навичками з різноманітних предметів. Наявність яких
дозволить задовольнити потребу людини в самореалі-
зації, розкрити різноманітні її таланти, гідно предста-
вити державу перед міжнародною спільнотою, сфор-
мувати успішного науковця, працівника освіти,
медицини, тощо. Певні аспекти проблеми системності
в навчанні розглядалась вітчизняними науковцями, а
саме виявлення необхідності формування системи
знань (Боровкова Т.І., Кузьмін В.П., Лозова В.І.); фор-
мування систематичних та узагальнених знань (Ба-
банський Ю.К., Зоріна Л.Я., Савелова Є.В., Сохор А.М.,
Усова А.В.); особливості процесів систематизації та
узагальнення (Клочковська Р.Д, Онищук В.О., Шевчен-
ко С.Д., Філіппов О.Є.). Розглядались також питання
сутності шляхів реалізації умов навчання розкриті в
наукових дослідженнях Галузинського В.М., Євтуха
М.Б., Лозової В.І., Підласого І.П., Падалки О.С., Харла-
мовова І.Ф., Щукіної Г.І. та ін..

Водночас, проведений аналіз показав, що не-
достатньо праць, присвячених узагальненню знань
про «системність» як педагогічну категорію, що обу-
мовило проведення нашого дослідження.

Робота виконується згідно прану науково-дослі-
дної роботи Харківського національного педагогічно-
го університету ім. Г.С. Сковороди, Національної докт-
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рини розвитку освіти України в ХХІ ст., Державної на-
ціональної програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”).

Формулювання цілей роботи.
Мета – розкрити сутність категорії «сис-

темність» у навчанні.
Методи й організація дослідження. Під час

дослідження використовувались такі методи як аналіз,
синтез, узагальнення, систематизація та системно-
структурний метод.

Результати дослідження.
Ефективність процесу навчання залежить від

дотримання принципів навчання. Загального визна-
чення для дидактичної категорії «принципи навчан-
ня» немає, проте існуючи визначення можна поділи-
ти на ті, які визначають принципи навчання як
«основні положення, які у відповідності до загальних
цілей та закономірностей навчального процесу виз-
начають зміст, організаційні форми та методи навчан-
ня» [8; С.287], такий підхід можна знайти у Підласого
І.П., Падалки О.С., Йосипова Б.П., Щукіної Г.І.. Також
необхідно відзначити точку зору дидактів Галузинсь-
кого В.М., Євтуха М.Б., Харламова І.Ф., Лозової В.І.,
які спираються на поняття «вимога» при розкритті
сутності «принципів навчання». Так зокрема В.І.
Лозова визначає принципи навчання як «визначену
систему вихідних, основних дидактичних вимог, ус-
тановок до процесу навчання, виконання яких забез-
печує ефективність практичної діяльності» [6; С.222].

Виконання кожного з принципів навчання не-
обхідне для всебічного розвитку особистості люди-
ни, проте особливо потрібно підкреслити значення
принципу системності для сучасної вищої освіти,
оскільки багатьма дослідниками (Занковим Л.В., Га-
лем Н.В., Сейдбековим С.) неодноразово підкреслю-
валось, що лише засвоєння знань в їх логічному взає-
мозв’язку, наступності забезпечує формування
системи знань, можливість їх подальшого викорис-
тання та високий рівень якості засвоєння.

Термін «система», як основна семантична
одиниця понять системність, систематичність тощо,
використовується в науці в декількох суттєво різних
значеннях. За В.В. Садовським: «системою називаєть-
ся впорядкована певним чином множина елементів,
взаємозалежних між собою й таких, що утворюють
деяку цілісну єдність» [9; С.164-192]. Виходячи з ньо-
го, принцип системності в дидактиці можна визначи-
ти як такий, що передбачає впорядкування всіх еле-
ментів знання, вивчення їх у відповідності один до
одного, формування цілісного уявлення про світ, як
наслідок формування наукової картини світу, тобто
формування системи знань.

Сутність принципу системності як філософсь-
кої категорії було розкрито І. В. Блаубергом, Є.М.
Мирським і В. М. Садовським. «Принцип системності,
– зазначають вони, – філософський принцип, і в його
зміст входять філософські представлення про цілісність
об’єктів світу, про співвідношення цілого і його час-
тин, про взаємодію системи із середовищем як про
одну з умов існування системи, про загальні законо-
мірності функціонування і розвитку системи, про

структурованість кожного системного об’єкту і т.п.»
[1; С.54]. Особливої уваги в зазначеному визначенні
необхідно приділити ключовим термінам, а саме
«цілісність», «взаємодія», «структурованість», саме
вони розкривають сутність визначеного принципу,
допомагають краще зрозуміти ідею закладену автора-
ми в визначення. Так «цілісність» передбачає внутрі-
шню єдність об’єкта, об’єднаність всіх його частин [7;
С.758]. Поняття «взаємодія» використовується для по-
значення зв’язку між певними явищами [7; С.68], а
термін «структурованість» відповідає необхідності
організованості, тобто структури [7; С.673]. Отже, прин-
цип системності в філософському значенні відповідає
об’єднанню взаємодіючих частин певного об’єкту в
ціле у відповідності до визначеної структури.

Принцип системності проте, є не лише філо-
софською категорією, він є загальновживаним для
більшості існуючих наук в тому числі для дидактики.
Так ще, Ян Коменський наголошував на тому, що: «Всі
знання повинні розташовуватись таким чином, щоб
наступне завжди засновувалось на попередньому, а
попереднє закріплювалось наступним» [4; С.303-303].
Дана теза підтверджує ідею про необхідність побудо-
ви структури навчального матеріалу таким чином, щоб
кожний окремий етап процесу пізнання не був відірва-
ний від попереднього, приєднувався до загальної сис-
теми отриманих знань, саме такий підхід забезпечує
реалізацію принципу системності в навчанні.

В.П. Кузьмін визначив необхідність формування
системності знань, показавши, що вона обумовлена
самою сутністю сучасного етапу наукового пізнання.
Дослідник зазначив, що сучасне знання характеризуєть-
ся досить складною структурою. Змінюється співвідно-
шениння знань про окремі явища, а отже і про світ вціло-
му, а як наслідок «...зростає сфера знання про
фундаментальні детермінанти буття». [5; С.26] Дійсно,
чим глибше людство пізнає світ, тим більше «життя
явищ» усвідомлюється через загальні й специфічні за-
кономірності об’єктивної дійсності. Коли людина воло-
діла лише про окремі елементи існування світу, вона
робила світоглядні висновки на основі цих знань про ці
елементи, тепер, пізнавши більш загальні законо-
мірності розвитку всієї системи, науковець може пе-
редбачити особливості існування елементарних явищ,
та для цього необхідно розуміти складний взаємозв’я-
зок всіх елементів системи.

Відомий радянський вчений Л.В. Занков ак-
центує увагу на проблемі систематичного та систем-
ного засвоєння, яка полягає в тому, що викладачі по-
вертаючись до попередніх тем, не усвідомлюючи того
відокремлюють елементи системи знань один від од-
ного. Дослідник зазначає, що досить часто можна
бачити ситуацію, коли розділи навчального матеріа-
лу вивчаються відокремлено, потім закріплюються
без опори на попередні знання, що приводить до «ізо-
льованості частин навчального курсу» [2; С.78].

Дидакт В.І. Лозова, спираючись на досліджен-
ня Л.В. Занкова, зазначає, що можливість формуван-
ня системних знань розглядається як логічний резуль-
тат реалізації вимоги щодо засвоєння знань у
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відповідності до логіки науки. Під вимогою дотриму-
ватися логіки і внутрішньої побудови науки вона ро-
зуміє «лінійну спадкоємність, послідовність у розта-
шуванні навчального матеріалу, фрагменти знань
якого об’єднані змістовно-логічними зв’язками — на-
слідуванням» [6; С.229-230]. Дослідник акцентує ува-
гу на тому, що поняття «системності» та «система-
тичності» - не тотожні. І хоча принципи навчання
тісно взаємопов’язані між собою, і доповнюють одне
одного, проте їх значення та зміст суттєво відрізня-
ються. Так, Я.В. Зоріна визначає системність, як
«якість деякої сукупності знань, що характеризує на-
явність у свідомості учня структурних зв’язків …, адек-
ватних зв’язкам між знаннями всередині наукової
теорії» [3; С.3]. В свою чергу систематичність перед-
бачає «наявність у свідомості учня змістовно-логіч-
них зв’язків між окремими компонентами знань» [3;
С.3]. В.І. Лозова зазначає, що систематичність і сис-
темність тісно пов’язані між собою, оскільки перед-
бачають цілісність і послідовність, проте лінійне та
послідовне розташування елементів знань не є запо-
рукою усвідомлення їх ієрархічного статусу та
цілісності. Для того, щоб отримані знання складали
цілісну картину, вони мають бути засвоєні в системі,
з усвідомленням взаємозалежності елементів. Проте
без реалізації принципу систематичності неможна
реалізувати принцип системності, оскільки немож-
ливо досягти глибокого розуміння наступних не дот-
римуючись порядку їх викладу, не наполягаючи на
причинно-наслідкових зв’язках між явищами, що вив-
чаються та тими, що вже були вивчені раніше[3; С.22].

Принцип системності пов’язаний і з іншими
принципами навчання. З точки зору психології не-
обхідність формування системи знань залежить від
індивідуальних особливостей протікання психічних
процесів особистості, які обумовлюють наявність
різних підходів що до обробки навчальних матеріалів,
роботи з ними, особливостей відбору головного та
другорядного з навчальної інформації, швидкість та
якість її систематизації. Наявність логіки побудови
системи знань, що базується на вивченні специфіки
конкретної дисципліни та структури викладання, що
передбачена логікою науки.

Нерозривні також принципи міцності та сис-
темності, оскільки знання, отримані в процесі навчан-
ня, мають міцно закріплюватись в пам’яті, ставати
частиною свідомості особистості. Лише системні,
структуровані знання можна зберігати в пам’яті про-
тягом довготривалого періоду часу.

Доступність в навчанні, яка значно розширює
можливості особистості по оволодінню новим матер-
іалом, дозволяє засвоїти навчальний матеріал в логічній
послідовності на високому рівні, а отже і поступово
переходити на рівень наукового світогляду.

Для виявлення логіки, за якою необхідно
здійснювати процес пізнання нового відповідно до
принципу системності, звернемось до робіт А.В. Усо-
вої. Дослідник зазначає, що елементами системи на-
укових знань є наукові факти, поняття, закони, теорії
та наукова картина світу [10; С.5]. Кожний наступний

елемент являється логічним продовженням поперед-
нього, так: «Не можна сформулювати жоден закон,
не оперуючи поняттями. Якщо не засвоєні відповідні
поняття, не можуть бути засвоєні й закони. Вивчення
теорії також вимагає засвоєння понять. Наукові теорії
- це розвинені системи наукових понять» [10; С.6].
Принцип системності вимагає здійснення поступо-
вого логічного переходу від одиничного до загаль-
ного, отже починати потрібно вивчення найпрості-
ших елементів, переходячі до найскладніших та
найбільш загальних. Таким чином викладання має
спиратись на наявні наукові факти, поступово фор-
муючи уявлення про наукову картину світу. Зрозум-
іло, що цілковите узагальнення наукової картини світу
неможливе, так як система наукового знання динам-
ічна, поява кожного нового елементу може суттєво
змінити вже існуючі уявлення.

Системність розглядається не лише як дидак-
тичний принцип а і як якість знань. Так у досліджен-
нях Я.В. Зоріної: «Системні знання - це знання, що
структуруються у свідомості школяра за схемою:
основні наукові поняття - основні положення - на-
слідки – додатки» [3; С.3]. С. Д. Шевченко, в свою
чергу, називав системні знання, в наслідок яких фор-
мується уявлення про наукову картину світу, «гене-
ралізованими» [11; С.59], зазначаючи, що вони спри-
яють формуванню моральності, розкривають
закономірності протікання загальних процесів, допо-
магають створенню нових знань про природу пев-
них явищ. Науковець також зазначав, що системні
знання характеризуються високим рівнем абстракт-
ності, їх поява вимагає переходу від конкретних
об’єктів та явищ до їх абстрактної моделі.

Висновки:
1. «Системність» в дидактиці розглядається як прин-
цип навчання та якість знань.

2.Принцип системності в навчанні передбачає струк-
турований характер навчального матеріалу відпо-
відно до логіки науки; послідовне його викладання
у системно - інваріативному взаємозв’язку окре-
мих його частин; розкриття ієрархічної структури
елементів знання.

3.Як якість знань «системність» передбачає усвідом-
лення тими, хто навчається, структурних зв’язків
між елементами навчального матеріалу, цілісного
характеру знання, як наслідок, формування уявлень
про наукову картину світу.

В подальших дослідженнях планується виз-
начити шляхи формування системних знань студентів
ВПНЗ.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АКТИВНИХ
МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
Вахрушева Т.Ю.

Національний фармацевтичний університет

Анотація. У зв’язку з реформуванням вищої освіти підготов-
ка фахівців для всіх галузей вимагає корінної зміни стратегії
та тактики навчання у вищому навчальному закладі. Акцен-
ти при викладанні навчальних дисциплін переносяться на
використання активних методів навчання, які активізують
самостійність думок студентів, залучають їх до роботи з ве-
ликими обсягами інформації, створюють атмосферу поро-
зуміння та співпереживання, роблять студентів справжніми
суб’єктами навчання.
Ключові слова: активні методи навчання, класифікація ак-
тивних методів навчання, практичне застосування активних
методів навчання.
Аннотация. Вахрушева Т.Ю. Теоретические аспекты актив-
ных методов обучения. В связи с реформированием высше-
го образования подготовка специалистов для всех отраслей
требует коренного изменения стратегии и тактики обуче-
ния в высшем учебном заведении. Акценты при преподава-
нии учебных дисциплин переносятся на использование ак-
тивных методов  обучения , которые активизируют
самостоятельность взглядов студентов, вовлекают их в рабо-
ту с большими объемами информации, создают атмосферу
понимания и сопереживания, делают студентов настоящими
субъектами обучения.
Ключевые слова: активные методы обучения, классификация
активных методов обучения, применение активных методов
обучения на практике.
Annotation. Vahrusheva T.Yu. Theoretical aspects of active
methods of learning. In connection with reformation of higher
education of preparation specialists for all industries requires the
native change of strategies and teaching tacticians in higher
educational establishment. Accents at teaching of educational
disciplines are carried on the use of active methods teaching which
activate independence of looks of students, involve them in work
with the large volumes of information, create the atmosphere of
understanding, do students the real subjects of teaching.
Keywords: active methods of teaching, classification of active
methods of teaching, application of active methods of teaching
in practice.

Вступ.
Навчальний процес в сучасних умовах рефор-

мування системи вищої освіти вимагає постійного
вдосконалення. Це обумовлено, перш за все, зміною
пріоритетів та соціальних цінностей: інтеграційні про-
цеси усе більше усвідомлюється як засіб досягнення
такого рівня якості освіти, який в найбільшій мірі відпо-

відає задоволенню потреб людини та розвитку її ду-
ховного багатства.

Підготовка фахівців для всіх галузей вимагає
корінної зміни стратегії й тактики навчання у вищо-
му навчальному закладі. Головними вимогами до
випускника, крім професійних знань, вмінь та нави-
чок, стають компетентність і мобільність. У зв’язку з
цим акценти при викладанні навчальних дисциплін
переносяться не тільки на формування знань, вмінь
та навичок, з боку викладача, а й на сам процес
пізнання, ефективність якого повністю залежить від
пізнавальної активності самого студента. Успішність
досягнення мети залежить не тільки від змісту освіти,
але і від того, як засвоюється навчальний матеріал:
індивідуально або колективно, в авторитарних чи гу-
маністичних умовах, опираючись на увагу, сприй-
няття, пам’ять або на весь особистісний потенціал
людини, за допомогою репродуктивних або актив-
них методів навчання.

Значну роль у формуванні особистості у на-
вчально-виховному процесі відіграють методи ак-
тивного навчання. Саме вони активізують са-
мостійність думок студентів, залучають їх до роботи
з великими обсягами інформації, формують систе-
му ставлень, створюють атмосферу порозуміння та
співпереживання, роблять студентів справжніми
суб’єктами навчання.

У психолого-педагогічній літературі методам
активного навчання присвячено чимало досліджень
і публікацій.

Психологічні основи для розробки цілісної
концепції розвиваючого навчання були закладені ще
в 30-х роках минулого століття в роботах Л.С. Виготсь-
кого, В.В. Давидова, А.Н. Леонтьєва та ін. [3, 4, 8].
Проте систематичні основи активних методів навчан-
ня стали широко розроблятися в другій половині 60-
х та на початку 70-х років в дослідженнях психологів
та педагогів з проблемного навчання.

Значний внесок у розвиток активних методів
навчання внесли І.Я. Лернер, А.М. Матюшкін, М.І.
Махмутов та ін. [9, 12, 13]. Велику роль у становленні
та розвитку активних методів навчання відіграють
роботи А.А. Вербицького, В.І. Лозової, В.Ф. Комаро-
ва, А.М. Смолкіна та ін. [2, 10, 6, 16]. Дослідження
ефективності активних методів проводилися, перш за
все, на матеріалі шкільного навчання, що ускладни-
ло впровадження активних методів навчання в сис-
темі вищої освіти, оскільки була потрібна певна адап-
тація теорії активних методів до дидактичного
процесу у вищому навчальному закладі.

Робота виконана за планом НДР Національ-
ного фармацевтичного університету.

Формулювання цілей статті.
Розвиток  й упровадження активних методів

навчання обумовлене тим, що перед викладачами були
поставлені завдання не тільки засвоєння студентами
знань і формування професійних умінь і навичок, але
і розвиток творчих та комунікативних здібностей осо-
бистості, формування особистісного підходу до про-
блеми. Саме в процесі такого навчання розвиваються
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самооцінка, самоповага, толерантність, самостійність,
відповідальність, прийняття точки зору інших, вміння
дискутувати та відстоювати свої переконання.

Розробка і впровадження активних методів
навчання представлена в різних галузях наукових
знань і досліджена багатьма педагогами і психолога-
ми. Але їх застосування в вищому навчальному зак-
ладі, зокрема фармацевтичному, вивчено недостат-
ньо. Це й обумовило написання даної статті.

Результати досліджень.
З метою визначення поняття “активні методи

навчання” нами розглянуто основні поняття тлума-
чення зазначеного в педагогіці.

Що стосується поняття “метод”, то існує по-
над двохсот його визначень, проте для навчально-ви-
ховного процесу, на наш погляд, найбільш підходить
таке визначення: метод – це поєднання засобів та
форм навчання спрямованих на досягнення певної
мети навчання. Таким чином, метод містить спосіб
та характер організації пізнавальної діяльності сту-
дентів [15, с. 187].

Розглядаючи активність студентів ми погод-
жуємось, що це інтенсивна діяльність і практична
підготовка в процесі навчання і формування знань та
навичок, вміння їх застосовувати у конкретних ситу-
аціях. Активність у навчанні є умовою свідомого зас-
воєння знань, умінь та навичок [14, с. 173–178].

Щодо пізнавальної активності, то це – прагнен-
ня самостійно мислити, знаходити свій підхід до вир-
ішення завдання (проблеми), бажання самостійно
одержувати знання, формувати критичний підхід до
думки інших та незалежність власних думок.

Отже, безпосереднє залучення студентів в ак-
тивну навчально-пізнавальну діяльність в ході на-
вчального процесу пов’язане перш за все із застосу-
ванням прийомів і методів, що отримали узагальнену
назву методи активного навчання.

А.М. Смолкін активним методам навчання дає
таке визначення: це способи активізації навчально-
пізнавальної діяльності студентів, які спонукають їх
до активної розумової і практичної діяльності в про-
цесі оволодіння матеріалом, коли активний не лише
викладач, але й студенти [16, с. 30].

Методи активного навчання передбачають
використання такої системи методів, яка спрямована
головним чином не на викладання готових знань і їх
відтворення, а на самостійне оволодіння студентами
знань в процесі активної пізнавальної діяльності.

Таким чином, спираючись на вищезазначене,
можемо зробити висновок, що активні методи на-
вчання – це навчання діяльністю. Так, наприклад, Л.С.
Виготський зазначає, що навчання спричиняє за со-
бою розвиток, оскільки особистість розвивається в
процесі діяльності. Саме в активній діяльності, що
керується викладачем, студенти опановують необхі-
дними знаннями, уміннями та навичками для їх про-
фесійної діяльності; у них розвиваються творчі
здібності тощо. В основі активних методів лежить діа-
логічне спілкування як між викладачем і студентами,
так і між самими студентами. У процесі діалогу роз-

виваються комунікативні здібності, уміння вирішу-
вати проблеми колективно, та, що найголовніше, роз-
вивається мова студентів.

Активні методи навчання при умілому засто-
суванні дозволяють вирішити такі навчально-органі-
заційні завдання:
– підпорядкування процесу навчання діям викладача;
– забезпечення активної участі в навчальній роботі
як підготовлених студентів, так і непідготовлених;

– встановлення безпосереднього контролю за про-
цесом засвоєння навчального матеріалу.

Як показує практика, використання активних
методів навчання в системі вищої освіти є необхід-
ною умовою для підготовки висококваліфікованих
фахівців і, як правило, призводить до позитивних ре-
зультатів: вони дозволяють формувати знання, умін-
ня та навички студентів шляхом залучення їх в актив-
ну навчально-пізнавальну діяльність; навчальна
інформація переходить в особисте знання студента.

Суттєвий внесок в класифікацію активних ме-
тодів навчання внесли М.М. Бірнштейн, А.А. Вер-
бицький, В.М. Єфімов, А.Л. Лівшиць, В.І. Маршев та
ін. [1, 2, 5, 11].

Проаналізувавши психолого-педагогічні дже-
рела, ми дійшли висновку, що до класифікації актив-
них методів навчання існують різні підходи. В.Н. Круг-
ликов  наголошує,  що за  відмінні  ознаки
використовують:
– характер навчально-пізнавальної та ігрової діяль-
ності;

– ступінь активізації студентів;
– спосіб організації ігрової взаємодії;
– місце проведення занять, їх цільове призначення;
– імітаційна модель, що використовується і багато
інших [7].

Найчастіше використовують класифікацію
А.М. Смолкіна, а саме за характером навчально-пізна-
вальної та ігрової діяльності. Відповідно даної класи-
фікації методи активного навчання підрозділяють на:

1. Імітаційні методи, які базуються на імітації
професійної діяльності. Вони с свою чергу поділя-
ються на:
а) ігрові методи:
– ігрові процедури і прийоми – засоби реалізації ок-
ремих, одиничних принципів, в першу чергу, різні
форми активізації лекцій і інших традиційних форм
навчання, ігрові педагогічні прийоми, окремі засо-
би активізації. Наприклад, ті, що реалізовують прин-
цип проблемної лекції з використанням методу
аналізу конкретних ситуацій у вигляді ілюстрації,
здійснюваної викладачем, лекція із запланованими
помилками, лекція удвох, проблемна лекція, твор-
че завдання, лекція прес-конференція, лекція-дис-
кусія, лекція-бесіда (принцип діалогового спілку-
вання) тощо;

– ігрові ситуації, прикладом яких можна вважати дис-
кусійні заняття, що проводяться вигляді незаплано-
ваних виступів, коли заздалегідь невідомо хто і в
якому статусі (доповідача, критика, провокатора)
братиме участь в обговоренні. Також ігрові ситу-
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ації використовують для ролевих, театралізованих
ігор, спрощених управлінських тренінгів тощо;

– дидактична або навчальна гра – в основі якої вико-
ристовується ігрова ситуація, але діяльність учас-
ників формалізована, тобто є правила, жорстка си-
стема оцінювання, передбачений порядок дій,
регламент тощо;

– ділові ігри – методи, що реалізовують всю су-
купність елементів, а, отже, і весь комплекс прин-
ципів активізації, характерних для методів активно-
го навчання;
б) неігрові методи – аналіз виробничих ситуацій,
аналіз конфліктів, аналіз проблемних ситуацій, аук-
ціон ідей, імітаційні вправи, диспути, мозкова ата-
ка, опорні сигнали, взаємоопитування, аналіз кон-
кретних ситуацій, розбір ділової пошти керівника,
дії по інструкції тощо.

2. Неімітаційні методи – стажування на робо-
чому місці, програмоване навчання, проблемна лек-
ція, випускна робота. За призначенням виділяють
неімітаційні методи за:
– мотивацією пізнавальної діяльності;
– повідомленням навчальної інформації;
– формуванням і вдосконаленням професійних умінь
і навичок;

– освоєнням передового досвіду, контроль резуль-
татів навчання [16, с.32–38].

За типом діяльності учасників при пошуку
вирішення завдань виділяють методи, побудовані на:
– ранжируванні за різними ознаками предметів або дій;
– оптимізації процесів і структур;
– проектуванні й конструюванні об’єктів;
– виборі тактики дій в управлінні;
– спілкуванні й конфліктних ситуаціях;
– вирішенні інженерно-конструкторських, дослід-
ницьких, управлінських або соціально-психологіч-
них задач та завдань;

– демонстрації та тренінгу навичок уваги, вигадки,
оригінальності, швидкості мислення та інші.

За кількістю учасників виділяють:
– індивідуальні методи; групові методи; колективні
методи; методи, що передбачають роботу учас-
ників в діадах і тріадах.

За місцем проведення розрізняють методи:
– аудиторні; позааудиторні; виїзні; екскурсійні.

За принципом використання обчислювальної
техніки  методи поділяються на:
– ручні (без використання техніки); комп’ютерні –
ігри на ЕОМ; ігри з комп’ютерним забезпеченням
[7, с. 34–35].

Методи активного навчання можуть викорис-
товуватися на різних етапах навчального процесу:

Перший етап – первинне оволодіння знання-
ми. Це можуть бути проблемна лекція, евристична
бесіда, навчальна дискусія тощо.

Другий етап – контроль знань, умінь та нави-
чок (закріплення), можуть бути використані такі мето-
ди як колективна розумова діяльність, тестування тощо.

Третій етап – формування професійних умінь
та навичок на основі знань і розвиток творчих здібно-

стей, можливо використання модельованого навчан-
ня, ігрових і неігрових методів [16, с. 41–43].

Застосування тих або інших методів не є само-
ціллю. Тому для викладача будь-яка класифікація має
практичний сенс в тій мірі, в якій допомагає йому
здійснювати цілеспрямований вибір відповідного
методу навчання або їх поєднання для вирішення кон-
кретних дидактичних завдань. Тому дана класифіка-
ція пропонує розглядати активні методи навчання за
їх призначенням у навчальному процесі.

Висновки.
Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури

показав, що активні методи навчання, перш за все, на-
правлені на перебудову і вдосконалення навчально-ви-
ховного процесу та підготовку фахівців до професійної
діяльності. Вони створюють необхідні умови: для фор-
мування і закріплення професійних знань, умінь та на-
вичок; для розвитку вмінь самостійного мислення, ор-
ієнтуватися у новій ситуації; знаходити підходів до
вирішення проблеми; встановлення ділових контактів із
аудиторією, що визначає професійні якості майбутньо-
го фахівця. Їх використання впливає на підготовку сту-
дентів до майбутньої професійної діяльності.

Застосування викладачами активних методів
у навчальному процесі вищого навчального закладу
сприятиме подоланню стереотипів, виробленню но-
вих підходів до професійної ситуації, розвитку твор-
чого мислення студентів.

Запровадження активних методів у навчальний
процес надасть можливості: підвищити емоційний
відгук студентів на процес пізнання, посилити моти-
вацію навчальної діяльності, інтерес до оволодіння
новими знаннями, вміннями та практичному їх вико-
ристанню; сприятимуть розвитку творчих здібнос-
тей студентів, усного мовлення; формувати вміння
формулювати, обґрунтовувати й висловлювати влас-
ну точку зору, активують мислення тощо.

Подальші дослідження передбачають дослід-
ження й впровадження методів активного навчання
у навчально-виховний процес підготовки інженерів-
технологів фармацевтичної галузі у Національному
фармацевтичному університеті.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНЯ
ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ХЛОПЧИКІВ

І ДІВЧАТОК 4-6 РОКІВ
Гавришко С.Г.

Мукачівський гуманітарно-педагогічний інститут

Анотація. Аналізується динаміка показників рухових здібно-
стей, морфологічних та функціональних можливостей дітей
4-6 років та виявляється наявність розбіжностей рівня роз-
витку цих показників між хлопчиками і дівчатками . Визна-
чається доцільність розробки систем оцінки рівня рухових
здібностей та фізичного розвитку дітей 4-6 років відповідно
до статі. У хлопчиків спостерігаються вищі результати за
показниками рівня розвитку рухових здібностей у порівнянні
з дівчатками в середньому на 8,40%. За показником гнуч-
кості виявлено кращий результат у дівчаток на 11,17% при
Р<0,05.
Ключові слова: рухові здібності, анатомо-фізіологічні особ-
ливості, стан, оціночні шкали, інтегральна оцінка.
 Аннотация. Гавришко С.Г. Сравнительная характеристика
уровня физического развития и физической подготовленно-
сти мальчиков и девочек 4-6 лет. Анализируется динамика
показателей двигательных способностей, морфологических
и функциональных возможностей детей 4-6 лет, а также вы-
является наличие различий уровня развития этих показате-
лей между девочками и мальчиками. Определяется необхо-
димость разработки систем оценки уровня двигательных
способностей и физического развития детей 4-6 лет относи-
тельно пола. У мальчиков наблюдаются более высокие ре-
зультаты по показателям уровня развития двигательных спо-
собностей по сравнению с девочками в среднем на 8,40%.
По показателям гибкости выявлен лучший результат у дево-
чек на 11,17% при Р<0,05.
Ключевые слова: двигательные способности, анатомо-физи-
ологические особенности, состояние, оценочные шкалы,
интегральная оценка.
Annotation. Gavrishko S.G. Comparative characteristics of the
physiological level of the development and anatomy-
physiological peculiarities of 4 – 6 years – old children. Dynamic
of motive, morphological and functional children’s abilities of
the age of 4 -6 has been analysed, as well as the diversification
between these abilit ies’ indices of boys and girls has been
determined. The necessity to develop the estimational systems
for the level of motive abilities and physiological development
of 4-6 years – old children is determined, according to their sex.
At boys higher results on parameters of a level of development
of motorial abilities as contrasted to by girls on the average on
8,40 % are observed. On parameters of flexibility the best result
at girls on 11,17 % is detected at Р <0,05.
Key words: motive abilities, anatomy-physiological peculiarities,
condition, estimation scales, integral estimation.

Вступ.
Проблема визначення здібностей учнів та вра-

хування їх в процесі діяльності залишається на сьо-
годні досить актуальною [1, 2, 6, 7].

Ряд авторів [1, 2, 8] вказують на те, що дітям при-
таманні вікові і статеві відмінності, а також індивідуаль-
ний темп навчання. Тому врахування індивідуальних
здібностей в процесі навчання і виховання має важливе
значення для підвищення ефективності фізичного вихо-
вання дітей. Це можливо реалізувати через диференц-
ійоване навчання, яке полягає у пристосуванні навчаль-
ного матеріалу до індивідуальних можливостей дітей
шляхом формування підгруп із приблизно однакових
за рівнем підготовленості учнів та диференціації для них
методів та засобів навчальної діяльності.

В попередніх статтях [3, 4, 5] нами розглядалась
система визначення рівня фізичної підготовленості та
фізичного розвитку окремо хлопчиків і дівчаток 4-6
років. Для подальшого дослідження необхідно визна-
чити, чи є суттєва відмінність між станом рухових
здібностей і фізичного розвитку хлопчиків і дівчаток.

Робота виконана за планом НДР Мукачівсько-
го гуманітарно-педагогічного інституту.

Мета роботи – виявити наявність розбіжнос-
тей рівня фізичного розвитку та рухових здібностей
хлопчиків і дівчаток 4-6 років.

Результати дослідження.
На рисунках 1-3 зображена динаміка показ-

ників рухових здібностей, морфологічних та функці-
ональних можливостей дівчаток і хлопчиків 4-6 років.

Представлені дані свідчать про невеликі коеф-
іцієнти варіації переважної більшості показників, за
винятком показника гнучкості. Тут величина ко-
ефіцієнтів варіації становить 31,19%, що пов’язано,
можливо, з різною величиною педагогічного впливу
на дітей та величиною рухової активності.

Аналіз отриманих даних дає підстави говори-
ти, про тенденцію до вищих результатів у хлопчиків в
порівнянні з дівчатками. Так, показник швидкості 4-
річних хлопчиків вищий на 9,34% від даних 4-річних
дівчаток, загальної витривалості – на 5,8%, гнучкості
– на 6,64%, спритності – на 3,99%, вибухової сили –
на 3,7%, максимальної сили – на 23,01% (рис. 1).

Представлені дані показують, що відмінності
між параметрами, які вивчаються, є не статистично
достовірними (Р>0,05). Винятком є лише показники
максимальної сили (Р<0,05).

Дані морфологічних показників 4-річних хлоп-
чиків, в порівнянні із 4-річними дівчатками, є вищи-
ми: зріст – на 9,09%, вага – на 3,97%, ОГК – на 0,79%,
ЕГК – на 2,18%. Достовірні відмінності (Р<0,05) вияв-
лено по показникам зросту і ваги, а по ОГК і ЕГК
достовірних змін не спостерігається (Р>0,05).

Аналізуючи показники аеробної потужності
4-річних хлопчиків і дівчаток, спостерігаємо нижчі
результати останніх: ЖЕЛ – на 0,36%, МСК – на 0,48%.
А результати показників анаеробної потужності у
дівчаток вищі, ніж у хлопчиків: проба Штанге – на
0,63%, проба Генчі – на 4,35%. Достовірних відмінно-
стей при цьому нами не виявлено (Р>0,05).
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Рис. 1. Відмінності показників стану рухової функції хлопчиків і дівчаток 4 років (у відсотках).
Примітка. 1) біг в чергуванні з ходьбою на 400 м; 2) біг 20 м; 3) човниковий біг 4х9 м; 4) стрибок у
довжину з місця; 4) нахил тулуба вперед; 6) динамометрія; 7) зріст; 8) вага; 9) ОГК; 10) ЕГК; 11)

ЖЄЛ;12) МСК; 13) проба Штанге; 14) проба Генчі.
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Рис. 2. Відмінності показників стану рухової функції хлопчиків і дівчаток5 років
 (у відсотках) (див. примітку до рис. 1)
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Порівняння даних хлопчиків і дівчаток 5 років
виявило вищий рівень прояву рухових здібностей
хлопчиків: швидкість вища на 10,18%, вибухова сила
– на 4,3%, спритність – на 2,83%, максимальна сила –
на 18,57%, загальна витривалість – на 7,97% (рис. 2).

Водночас спостерігаються нижчі результати 5-
річних хлопчиків за показниками гнучкості на 11,17%.
При цьому зміни параметрів не є статистично досто-
вірними (Р>0,05). Винятком є показники максималь-
ної сили та швидкості (Р<0,05).

При порівнянні показників морфологічного
статусу дані хлопчиків виявилися вищі від результатів
дівчаток: зріст – на 7,41%, вага – на 4,43%, ОГК – на
1,48%, ЕГК – на 3,95%. Достовірних відмінностей, при
цьому, не спостерігаємо за показником ЕГК (Р>0,05).

Аналізуючи дані 5-річних хлопчиків і дівчаток
за функціональними показниками, спостерігаємо
вищі результати хлопчиків по показниками аеробної
потужності: ЖЄЛ – на 3,62%, МСК – на 3,74%; та
нижчі показники анаеробної потужності: проба Штан-
ге – на 0,53%, проба Генчі – на 2,83%. При цьому
зміни параметрів є статистично достовірними за по-
казниками аеробної потужності (Р<0,05), а достовір-
них відмінностей по показникам анаеробної потуж-
ності нами не виявлено (Р>0,05).

Порівняльний аналіз результатів тестування 6-
річних хлопчиків і дівчаток виявив вищі результати у
хлопчиків. Так, рівень розвитку швидкості хлопчиків
на 9,38% вищий від даних дівчаток, вибухової сили –

на 8,89%, загальної витривалості – на 10,58%, сприт-
ності – на 10,33%, гнучкості – на 1,59% та максималь-
ної сили – на 21,81% (рис. 3).

Проте, представлені дані свідчать, що зміни
параметрів, які вивчаються, не є статистично достов-
ірними (Р>0,05). Винятком складає показник макси-
мальної сили (Р<0,05).

Порівняльний аналіз показників морфологіч-
ного статусу 6-річних хлопчиків і дівчаток показав,
що результати останніх нижчі: зріст – на 3,47%, вага –
на 3,28%, ОГК – на 1,33%, ЕГК – на 6,91%. Представ-
лені дані показують, що відмінності між морфологі-
чними показниками, які вивчаються, є статистично
достовірними (Р>0,05).

Аналізуючи результати тестування хлопчиків
і дівчаток 6-річного віку за функціональними пара-
метрами, спостерігаємо нижчі результати останніх.
Так, показники аеробної потужності нижчі: ЖЄЛ –
на 2,87%, МСК – на 2,96%; анаеробної потужності:
проба Штанге – на 3,92%, проба Генчі – на 4,19%.
При цьому достовірних відмінностей нами не вияв-
лено (Р>0,05).

Висновки.
Таким чином, у хлопчиків 4-6 років спостері-

гаються вищі результати за показниками рівня роз-
витку рухових здібностей, у порівнянні з дівчатками
в середньому на 8,40%. Але достовірних відміннос-
тей в більшості випадків не виявлено(Р>0,05). Водно-
час за показником гнучкості (при порівнянні даних 5-

Рис. 3. Відмінності показників стану рухової функції хлопчиків і дівчаток 6 років
 (у відсотках) (див. примітку до рис. 1)
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річних хлопчиків і дівчаток) виявлено кращий резуль-
тат у дівчаток на 11,17% при Р<0,05.

Лише по показникам максимальної сили у всіх
вікових групах виявлені відмінності були достовірни-
ми (Р<0,05).

Аналізуючи показники хлопчиків і дівчаток 4-
6 років, що характеризують морфофункціональні
можливості, слід відмітити нижчі результати дівчаток
в середньому на 4,02% (Р<0,05). Недостовірні зміни
виявились по показникам ОГК і ЕГК між хлопчика-
ми і дівчатками 4 років, а також ЕГК між показника-
ми 5-річних хлопчиків і дівчаток.

При порівнянні функціональних показників
хлопчиків і дівчаток 4-6 років достовірних змін нами
не виявлено (Р>0,05). Лише результати 5-річних хлоп-
чиків і дівчаток по показникам аеробної потужності
виявились достовірними (Р<0,05). Результати показ-
ників аеробної потужності у хлопчиків були вищи-
ми, ніж у дівчаток в середньому на 2,34%.

Показники анаеробної потужності хлопчиків
4 і 5 років були нижчими в порівнянні з показниками
дівчаток в середньому на 2,09%. Лише 6-річні хлоп-
чики мали кращі показники анаеробної потужності,
ніж дівчатка в середньому на 4,06%. При цьому дос-
товірних відмінностей нами не виявлено (Р>0,05).

Оскільки по більшості показників не виявлено
вірогідних відмінностей між результатами хлопчиків
і дівчаток, при подальших дослідженнях систем виз-
начення рівня рухових здібностей та фізичного роз-
витку дітей 4-6 років, не доцільно розробляти різні
системи відповідно до статі.

Подальші дослідження повинні стосуватись
особливостей врахування результатів тестування в
роботі з дітьми 4-6 років для реалізації диференційо-
ваного навчання.

Література:
1 . Борисова Е.М. и др. Диагностика управленческих спо-
собностей // Вопросы психологии. – 1997. – № 2. – С.
112-121.

2 . Волков Л.В. Физические способности детей и подрост-
ков. – К.: Здоров’я, 1981. – 120 с.

3 . Гавришко С.Г. Оцінка рівня розвитку анатомо-фізіологіч-
них особливостей дітей 4-6 років //Молода спортивна
наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. культури і
спорту. – Вип. 10. – Львів, 2006.– Т.4. – С. 155-162.

4 . Гавришко С.Г. Оцінка рівня фізичної підготовленості хлоп-
чиків 4-6 років // Слобожанський науково-спортивний
вісник: Зб. наук. статей / За ред. М. О. Олійника – Харків
: ТОВ “Оберіг”, 2005. – № 8. – С. 52-55.

5 . Гавришко С.Г. Оцінка рівня фізичної підготовленості дівча-
ток 4-6 років //Педагогіка, психологія та медико-біологічні
проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. /
За ред. С.С.Єрмакова. – Харків, 2005. – №20. – С. 19-27.

6 . Губенко О.В. Розвиваємо математичні здібності дитини,
готуючи її до школи // Обдарована дитина. – 1999. – № 4.
– С. 41-47.

7 . Осмоловський А.О. Заохочуємо до особистісного про-
гресу //Обдарована дитина. – 1999. – № 4. – С. 15.

8 . Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання шко-
лярів. Частина 1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,
2001. – 272 с.

Надійшла до редакції 10.02.2008р.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА СПОРТУ ВВНЗ
ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СЬОГОДЕННЯ

Голь Р.М.
Національна академія оборони України

Анотація. В статті розглядаються питання педагогічної діяль-
ності науково-педагогічних працівників кафедр фізичної
підготовки та спорту вищих військових навчальних закладів
в умовах реформування військової освіти.
Основу педагогічної діяльності кафедри становить навчаль-
но-виховна, методична та науково-дослідна роботи. До фун-
кціональних обов’язків педагогів кафедри входить ряд обо-
в’язків, що спрямовані на забезпечення фізичної готовності
військовослужбовців.
Ключові слова: кафедра, фізичний, підготовка, професійний,
педагогічний, курсант.
Аннотация. Голь Р.М. Профессиональная деятельность науч-
но-педагогических работников кафедры физической подго-
товки и спорта ВВУЗ соответственно современным требова-
ниям. В статье рассматриваются вопросы педагогической
деятельности научно-педагогических работников кафедр фи-
зической подготовки и спорта высших военных учебных за-
ведений в условиях реформирования военного образования.
Основу педагогической деятельности кафедры составляет учеб-
но-воспитательная, методическая и научно-исследовательс-
кая работы. К функциональным обязанностям педагогов ка-
федры входит ряд обязанностей, которые направлены на
обеспечения физической готовности военнослужащих.
Ключевые слова: кафедра, физический, подготовка, профес-
сиональный, педагогический, курсант.
Annotation. Gol’ R.M. Professional work of scientific
pedagogical workers of faculty of physical preparation and sports
of the Higher military educational institutions according to the
modern demands. In the article the questions of pedagogical
activity of teachers of departments of physical preparation and
sport of higher soldiery educational establishments are examined
in the conditions of reformation of military education. Basis of
pedagogical activity of faculty compounds educational,
methodical and scientific exploratory works. To functional duties
of teachers of faculty series of duties which are guided on
securities of physical readiness of military men enter.
Keywords: faculty, physical, preparation, professional,
pedagogical, cadet.

Вступ.
Зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, психі-

чних та вольових якостей курсантів (слухачів) є най-
важливішим завданням кафедри фізичної підготовки
та спорту (ФП та С) вищого військово-навчального
закладу (ВВНЗ). Успішне вирішення цих завдань мож-
ливе лише за наявності висококваліфікованих, всебічно
розвинених науково-педагогічних працівників (НПП)
кафедри ФП та С, які зможуть виконувати свої про-
фесійні обов’язки з урахуванням змін, які відбувають-
ся у Збройних Силах України. Важливість кадрового
забезпечення фізичної підготовки підкреслюється в
ряді державних документів: Законі України „Про фізич-
ну культуру і спорт” та цільовій комплексній програмі
„Фізичне виховання – здоров’я нації”.

Досліджували діяльність педагогів в контексті
різновиду професійної діяльності О.О. Абдуліна, А.М-
. Алексюк, М.Т. Громкова, М.М. Єрмоленко, В.О. Мі-
жеріков, Н.В. Кузьміна, Б.М. Наумов, А.С. Роботова,
В.А. Семиченко, Л.Д. Столяренко, В.Б. Успенський і
О.П. Чернявська, В.В. Ягупов, І.О. Хорєв та інші.
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Вагомий вклад у вивчення діяльності фахівців
ФП та С зробили праці В.Н. Платонова, В.С. Панюко-
ва, Ю.М. Шкребтія, Б.М. Шияна, Т.Ю. Круцевич,
М.М. Філіпова. Важливі сторони психолого-педагог-
ічної підготовки спеціаліста фізичного виховання тор-
каються в дослідженнях Н.Н. Волкова, А.В. Цьося,
А.С. Куца, В.П. Каргаполова, Г.В. Ложкіна.

Однак питання професійної діяльності НПП
кафедри ФП та С ВВНЗ, на нашу думку, недостатньо
досліджене та потребує додаткового вивчення.

Робота виконана за планом НДР Національної
академії оборони України.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – аналіз педагогічної діяль-

ності науково-педагогічних працівників кафедр фізич-
ної підготовки та спорту вищих військових навчальних
закладів в умовах реформування військової освіти.

Результати досліджень.
Основу діяльності НПП кафедри ФП та С ста-

новить навчальна, методична, та науково-дослідна
роботи. Найголовнішим обов’язком педагогів кафед-
ри ФП та С є проведення на високому методичному
рівні навчальної роботи, тобто безпосереднє навчан-
ня та виховання курсантів та слухачів. НПП кафедри
ФП та С на заняттях повинні вирішувати наступні за-
дачі [4, с. 26]:
- оволодіння курсантами та слухачами навиками
рукопашного бою, плавання, пересування на ли-
жах, вміти надати першу медичну допомогу това-
ришу;

- забезпечити розвиток та постійне вдосконалення
таких фізичних якостей як: швидкості, сили, витри-
валості та спритності;

- виховувати у курсантів та слухачів психологічну
стійкість, впевненість у своїх силах, рішучість, цілес-
прямованість, ініціативу та витримку;

- укріпляти здоров’є курсантів та слухачів, загарто-
вувати та підвищувати їх стійкість до дії негативних
факторів;

- сприяти вихованню дисциплінованості, колективіз-
му, товариської взаємодопомоги, формуванню
стройової виправки та підтягнутості курсантів та
слухачів.

НПП кафедри ФП та С під час проведення всіх
видів навчальних занять з курсантами та слухачами
особливу увагу повинні звертати не тільки на навчан-
ня їх фізичним вправам, але і на прищеплення їм ме-
тодичних знань, умінь та навичок. Практика показує,
що високий рівень методичної підготовленості кур-
сантів та слухачів неможливо забезпечити шляхом
проведення лише занять з методичної підготовки. Для
цього необхідно використовувати, як правило, всі
практичні навчальні заняття з курсантами та слухача-
ми, а також методичну практику у ВВНЗ, виконання
спеціальних завдань в процесі військового стажуван-
ня та самостійну підготовку.

Тісно пов’язана з навчальною методична ро-
бота НПП кафедри ФП та С, важливість якої обумов-
лена необхідністю постійного оновлення змісту на-
вчання та підвищення якості викладання відповідно

до вимог військової практики та наукових досягнень.
Основу цієї роботи складає написання текстів лекцій
з усіх теоретичних тем навчальної програми, мето-
дичних посібників з практичного та методичного
розділів, усього комплексу завдань курсантам та слу-
хачам для самостійних занять.

Важливим обов’язком педагогів кафедри ФП
та С є проведення наукових досліджень та впровад-
ження їх результатів у навчально-виховний процес.
Напрямок та проблематика цих досліджень досить
різноманітні, однак їх основу повинні складати ті, які
пов’язані з профілем ВВНЗ [1, с. 370-373].

Особливістю діяльності НПП кафедри ФП та С
ВВНЗ є те, що їм доводиться виконувати багато видів
робіт, які виходять за рамки навчальної, методичної
та наукової роботи. До них відносяться [4, с. 22]:
- організація інструкторсько-методичних і показових
занять з офіцерами, які проводять заняття з курсан-
тами з фізичної підготовки;

- організація, проведення та контроль занять з фізич-
ної підготовки з офіцерами постійного складу;

- розробка завдань з фізичної підготовки для курсантів
та слухачів на період військового стажування;

- організація і проведення спортивних змагань та
навчально-тренувальних занять в спортивних ко-
мандах (секціях);

- удосконалення та розвиток навчально-матеріальної
бази для занять з фізичної підготовки та спорту;

- ведення обліку результатів фізичної підготовки та
спорту у ВВНЗ.

Всі ці види робіт пов’язані не тільки з педагог-
ічною, але і з організаторською діяльністю НПП ка-
федри ФП та С та вимагають від них значних затрат
зусиль та часу.

Організаторська діяльність НПП кафедри ФП
та С полягає в тому, щоб допомогти курсантам та
офіцерам ВВНЗ включиться в процес фізичної підго-
товки і занять спортом, зрозуміти загальну задачу,
що стоїть перед особовим складом, і свою індивіду-
альну роль у спільній дії з іншими військовослужбов-
цями, сформувати необхідні мотиви, а також устано-
вити і підтримувати ділові взаємини з іншими
учасниками загальної діяльності.

Крім того, організатор фізичної підготовки і
спорту ВВНЗ виконує ряд функцій, пов’язаних зі ство-
ренням, злагодженням і розвитком  колективу,
підтримкою високої моральної атмосфери, зміцнен-
ня дисципліни і морального стану, вихованням тих
хто навчається, створенням їм умов для фізичного
розвитку.

Організація фізичної підготовки і спорту – це
безпосередня жива взаємодія організатора з інши-
ми людьми і колективами, що включає контакти
різного типу:
а) директивна взаємодія – постановка задач, дору-
чення;
б) педагогічна взаємодія – навчання і виховання,
інструктування і т.д.;
в) колективне мислення – спільна розробка планів і
рішень, наради, збори й ін.;
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г) контрольна взаємодія – спостереження за дією осо-
бового складу та оцінювання результатів їх праці;
д) оперативна комплексна взаємодія в ході проведен-
ня спортивно-масових заходів.

Знання психологічних особливостей організа-
торської діяльності фахівця фізичної підготовки і
спорту, її вимог і зв’язаних з ними труднощів дає мож-
ливість визначити ряд критеріїв, від яких залежить
ефективність цієї діяльності. До них відносяться:
- професійна спрямованість особистості, що включає
свідомість відповідальності за всю систему фізичної
підготовки у ВВНЗ, інтерес до її організації і схильність
займатися організаторськими проблемами;

- організаторські здібності;
- організаторська майстерність;

Успішне виконання організаторських задач
фізичної підготовки і спорту припускає постійну на-
пружену роботу думки, уміння переборювати нега-
тивні емоції, здатність розвивати значні вольові зусил-
ля, уміння обґрунтовувати й аналізувати психологічну
обстановку, спиратися на сприятливі її компоненти і
цілеспрямовано їхній створювати [3, с. 93-94].

Сучасна концепція розвитку Збройних Сил, та
інтегрування освіти України у міжнародний осві-
тянський простір висуває наступні вимоги до НПП
кафедри ФП та С ВВНЗ [2,5,6]:
- бути носієм ґрунтовних та усесторонніх знань, си-
стематично поновляти та поповнювати їх;

- любити свою професію, бути великим гуманістом
та колективістом;

- бути принциповим, вимогливим, але справедливим
та великодушним до своїх вихованців;

- акцентувати увагу та надавати перевагу педа-
гогічній творчості та креативності у вирішенні пе-
дагогічних проблем перед звичними, але ж застар-
ілими поглядами та парадигмами;

- підвищувати світоглядну й гуманітарну направ-
леність педагогічного процесу, прищеплювати ви-
хованцям уміння творчо застосовувати свої знан-
ня у професійній діяльності та повсякденному житті;

- здійснити рішучий поворот від суб’єкт-об’єктних до
суб’єкт-суб’єктних відносин між педагогом й вихо-
ванцями та від масового валового навчання до по-
силення індивідуального. Головну мету вбачати в
розвитку та професіоналізації особистості тих хто
навчається, а не в передачі їм знань, умінь, навичок;

- пам’ятати, що найбільшу цінність має самовизна-
чення вихованця, а не його слухняність. Удоскона-
лювати організацію та всебічне методичне й дидак-
тичне забезпечення тих хто навчається, забезпечити
об’єктивну оцінку їх рівня підготовленості, постійно
розвивати у них аналітичне та творче мислення;

- забезпечити підготовку фахівців, які б раціонально
поєднували в собі ґрунтовні теоретичні знання та
високий рівень практичної підготовленості;

- виховувати та навчати вихованців відповідно до
вимог сьогодення та реальних проблем суспільно-
го розвитку. Широко використовувати комп’ютер-
ну техніку, як засіб інформатизації та інтенсифікації
педагогічного процесу;

- при проведенні навчально-тренувальних занять з
курсантами забезпечити: а) відповідність фізичних
вправ рівню індивідуальної рухової підготовленості
тих хто навчається; б) ефективне використання спец-
іально-прикладних вправ, пов’язаних із професій-
ною діяльністю; в) вибір раціональних методів на-
вчання та інтенсивності фізичного навантаження.

Виконати наведені вимоги можливо лише за
умови створення НПП кафедри ФП та С відповідних
педагогічних умов [2,5,6]:
1.Необхідно підвищити рівень кваліфікації НПП ка-
федри ФП та С шляхом їх безперервної освіти на
протязі всієї педагогічної діяльності.

2. Зробити перехід від застарілих методик атестації
педагогів до сучасних рейтингових оцінок резуль-
татів їх професійної діяльності.

3. Створення педагогам відповідних умов, які б за-
безпечували їм можливість використати весь свій
потенціал.

4. Розв’язання різних протиріч які виникають у на-
вчально-виховному процесі використовуючи лише
найбільш ефективні наукові інструменти а не адмі-
нресурс.

5. Запровадити якісний відбір педагогів кафедри ФП
та С на конкурсній основі, з врахуванням їхньої
мотивації до викладацької діяльності, моральних
якостей, педагогічних здібностей.

6.Постійно мотивувати НПП кафедри ФП та С підви-
щувати свою педагогічну майстерність та про-
фесійні знання.

Висновки.
На основі проведеного аналізу можна зроби-

ти наступні висновки:
1.Основу педагогічної діяльності НПП кафедри ФП та
С становить навчально-виховна, методична, та нау-
ково-дослідна роботи. Крім цих робіт до функціо-
нальних обов’язків педагогів кафедри ФП та С вхо-
дить ряд обов’язків направлених на забезпечення
фізичної готовності військовослужбовців, як важли-
вого та невід’ємного компонента боєздатності осо-
бового складу ВВНЗ. До них відносяться: організа-
ція, проведення та контроль ранкової фізичної
зарядки, навчально-тренувальних занять з офіцера-
ми постійного складу, спортивно-масової роботи.

2.Для виконання своїх службових обов’язків з макси-
мальною ефективністю НПП кафедри ФП та С не-
обхідно:
- бути на висоті пред’явлених до НПП кафедри ФП
та С сучасних вимог, постійно оцінювати
відповідність своєї діяльності цим вимогам, удос-
коналювати свої знання, уміння і навички, вихо-
вувати в собі необхідні професійні якості;

- твердо знати свої функціональні обов’язки і по-
стійно удосконалювати свою педагогічну май-
стерність і організаторські здібності;

- постійно вивчати основи теорії управління та на-
укової організації праці і на цій основі удоскона-
лювати стиль та методи своєї організаторської і
педагогічної діяльності;

- приділяти основну увагу у своїй організаторській
діяльності особистому спілкуванню з відповідни-
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ми посадовими особами і координації їхньої робо-
ти з виконанням своїх обов’язків;

- раціонально розподіляти час і зусилля на виконан-
ня різних службових і суспільних обов’язків і ре-
тельно планувати свою роботу на навчальний рік і
на кожен місяць.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем профес-
ійної діяльності науково-педагогічних працівників
кафедри фізичної підготовки та спорту.
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ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ
З ДІТЬМИ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК

РОБОТИ ШКОЛИ З БАТЬКАМИ
Грицкова Ю.В.

Харківський національний педагогічний
університет  ім. Г.С.Сковороди

Анотація. Школа і родина повинні у тісному зв’язку здійснюва-
ти виховання майбутнього покоління. Робота школи з батька-
ми сьогодні проводиться у двох напрямках, одним з яких є
залучення батьків до виховної роботи. У статті розкрито зміст
та охарактеризовані основні форми реалізації цього напрямку.
Залучення батьків до виховної роботи сьогодні є важливим
напрямком роботи школи. Він згуртовує батьків у єдиний
колектив, поширює позитивний досвід навчання, сприяє роз-
ширенню педагогічних навичок і здібностей батьків.
Ключові слова: батьки, батьківські збори, батьківський ком-
ітет, виховна робота, педагогізація, педагогічна рада.
Аннотация. Грицкова Ю.В. Привлечение родителей к воспи-
тательной работе с детьми как важное направление работы
школы с родителями. Семья и школа должны вместе осуществ-
лять воспитание подрастающего поколения. Работа школы с
родителями сегодня проводится в двух направлениях, одним
из которых есть привлечение родителей к воспитательной
работе с детьми. В статье раскрывается содержание и харак-
теризуются основные формы реализации этого направления.
Привлечение родителей к воспитательной работе сегодня яв-
ляется важным направлением работы школы. Он сплачивает

родителей в единый коллектив, распространяет положитель-
ный опыт обучения, оказывает содействие расширению педа-
гогических навыков и способностей родителей.
Ключевые слова: родители, родительское собрание, роди-
тельский комитет, воспитательная работа, педагогизация, пе-
дагогический совет.
Annotation.  Gritskova Y.V. Involving of parents to educational
work with children as the important direction of work of school
with parents. The family and school should carry out education
of rising generation together. Work of school with parents today
is spent in two directions, one of which is involving of parents
to educational work with children. In the article the contents
reveals and the basic forms of realization of this direction are
characterized. Engaging of parents to educational work today is
the important direction of work of school. It joints parents in
uniform collective, spreads positive experience of learning,
assists dilating of pedagogical skills and abilities of parents.
Keywords: parents, parental assembly, parental committee,
educational work, a faculty meeting.

Вступ.
Сім’я завжди була і залишається природним

середовищем первинної соціалізації дитини, джере-
лом матеріальної та емоційної підтримки, необхідної
для розвитку її членів, особливо дітей та підлітків, за-
собом збереження і передачі культурних цінностей
від покоління до покоління. Проте не всі батьки розу-
міють свої обов’язки, деякі з них недооцінюють зна-
чення сімейного виховання та, не маючи необхідних
знань, припускають серйозних помилок у вихованні
своїх дітей. Тому важливим стає питання підготовки
батьків до процесу виховання.

Проблемою всезагальної підготовки батьків до
виховання дітей займаються різні організації, заклади
й товариства. Серед них важливе місце належить школі
– провідному інституту виховання дітей, найближ-
чим спільником якого є сім’я. Саме педагогізація
батьків є сьогодні центральною проблемою у взає-
мовідносинах школи та сім’ї.

Проведене дослідження свідчить, що педагогі-
зація батьків здійснюється сьогодні у двох напрямках,
якими є педагогічна освіта батьків (просвіта) та залу-
чення батьків до виховної роботи з дітьми. Оскільки
педагогічна просвіта батьків вже неодноразово става-
ла предметом досліджень науковців (А. Дістверг, Я.А.
Коменський, Н.К. Крупська, А.С. Макаренко, В.А.
Сухомлинський, К.Д. Ушинський; сучасні вітчизняні
вчені – Є.В. Бондаревська, І.В. Гребенніков, І.В. Дубі-
нець, Т.В. Іванова, В.Г.Постовий, І.М. Трубавіна, та
інші), вектор нашого наукового пошуку звернено до
вивчення другого напрямку роботи з батьками.

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

Формулювання цілей роботи.
Мета статті – розкрити зміст та охарактери-

зувати основні форми залучення батьків до виховної
роботи.

Результати дослідження.
Залучення батьків до виховної роботи є акту-

альною проблемою сучасної школи. Існують декіль-
ка форм, у яких воно  передусім реалізується:
· педагогічна рада – постійно діючий колегіальний
орган самоврядування педагогічних працівників.
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Вона проводиться для розгляду і вирішення основ-
них питань навчально-виховного процесу школи.
Працює педагогічна рада на підставі «Положення
про педагогічну раду загальноосвітньої школи». До
складу її, як правило, входять голова шкільного бать-
ківського комітету, можуть бути запрошені пред-
ставники загальношкільного і класного батьківсь-
ких комітетів, окремі батьки [1].

· батьківський комітет – представницький орган бать-
ківської громадськості, особлива група батьків кла-
су, яка покликана стати координуючою ланкою між
сім’єю, школою, громадськістю та учнями класу.
Батьківський комітет класу обирається загальноклас-
ними зборами батьків у складі голови та чотирьох
членів, відповідальних за окремі ділянки роботи (все-
обуч, підвищення педагогічної культури батьків,
культурно-масова та спортивно-оздоровча робота).
Так, голова батьківського комітету керує класним
батьківським комітетом, направляє та координує
діяльність комітету та діяльність колективу батьків
класу, забезпечує виконання в класі рішень ради
школи, надає допомогу класному керівнику та вчи-
телям у боротьбі за підвищення якості знань і рівня
вихованості учнів, у згуртуванні учнівського колек-
тиву, у дотриманні єдності вимог до учнів і форму-
ванні виховної дії на них школи й сім’ї [1, 3, 5, 8].

Член класного батьківського комітету, відпові-
дальний  за всеобуч, разом з класним керівником
піклується про збереження контингенту учнів класу,
про відвідування навчальних занять; допомагає в
організації роботи зі  слабо встигаючими учнями, у
створенні предметних гуртків з урахуванням інтересів
і нахилів дітей; проявляє піклування щодо заохочен-
ня окремих учнів відносно успіхів їх у навчанні, зраз-
кової поведінки, активної участі в трудовій та гро-
мадській діяльності, він може в тісному контакті з
педагогом та активом класу контролювати стан на-
вчальної роботи учнів удома, разом з активом батьків
обстежує матеріально-побутові умови життя учнів,
порушує клопотання перед радою з народної освіти
школи щодо надання матеріальної допомоги окре-
мим учням, допомагає в забезпеченні їх необхідним
харчуванням, одягом, взуттям за рахунок коштів фон-
ду всеобучу, з’ясовує забезпеченість школярів
підручниками та навчальними посібниками.

Член комітету, відповідальний за підвищення
педагогічної культури батьків, допомагає класному
керівнику здійснювати педагогічну пропаганду се-
ред батьківської громадськості, керувати їх педагогі-
чною самоосвітою, вести обмін досвідом сімейного
виховання та розповсюдження позитивного досвіду,
проводити групові та індивідуальні консультації.

Відповідальний за культурно-масову роботу
піклується про організацію шефської роботи; пра-
цює в тісному контакті з класним керівником і шефа-
ми; надає допомогу учням у підготовці і проведенні
зборів, вечорів, зустрічей, екскурсій, конкурсів та
інших виховних заходів; слідкує за участю учнів в
роботі гуртків; допомагає в організації художньої са-
модіяльності класу, разом із педагогічним та учні-

вським колективами домагається активної участі в
житті класу всіх його учнів, особливу увагу звертає
на організацію дозвілля дітей у вільний від занять час.

Член батьківського комітету, відповідальний за
спортивно-оздоровчу роботу, допомагає в організації
та проведенні спортивних заходів, піклується про здо-
ров’я дітей, їх правильне харчування, виконання шко-
лярами режиму дня, праці та відпочинку, разом із ме-
дичними працівниками школи слідкує за своєчасною
організацією медогляду, за проведенням необхідних
лікувально-профілактичних заходів, проявляє піклуван-
ня про санітарний стан класу тощо [1, 3, 5, 8].

Як відомо, закони розвитку колективу – як ди-
тячого, так і дорослого – єдині. Згуртування та
зміцнення колективу неможливе без залучення до
активу основної маси батьків. Тому надзвичайно важ-
ливою умовою життєдіяльності батьківського комі-
тету повинно бути створення ініціативних груп для
роботи за кожним напрямком (зазвичай у роботі
батьківського комітету спостерігається шість – сім
напрямків).

Відповідальний за той чи інший напрямок сам
підбирає групу батьків собі в помічники. У цьому плані
певну роль відіграє особисте знайомство людей, їх став-
лення один до одного, проживання в одному будинку,
на одній вулиці, робота на одному підприємстві і навіть
дружба дітей. Якщо враховувати, що в роботі батьківсь-
кого комітету буде шість-сім напрямків, а в ініціативній
групі (рада, комісія) – по чотири-п’ять осіб, то розши-
рений актив класу охоплюватиме абсолютну більшість
батьків. Це величезна сила.

Однією з умов успішної діяльності батьківсь-
кого комітету є планування його роботи та періодичні
звіти членів комітету перед колективом батьків. Суть
цих звітів не в контролі за роботою, а передусім в
педагогічній освіті батьків. Адже у звітах батьки роз-
повідають не тільки про те, що ними зроблено, але й
про те, як включаються в заходи класу діти, сім’ї, як
впливає на них ця робота, з якими труднощами вони
зустрілися, як подолали їх. Саме тому громадська
робота з дітьми в школі сприяє розширенню педаго-
гічних навичок та здібностей батьків, розумінню віко-
вої психології дітей, оволодінню різноманітними ме-
тодами виховної дії, тобто підвищенню педагогічної
культури батьків [8].

Зазначимо, що, крім ради батьків та батьківсь-
кого комітету, може бути група «Батьківська пора-
да» – координуючий штаб з різноманітної роботи з
усіма батьками та, водночас, помічник педагога
(підготовка до вечорів, екскурсій) [3, 5].
· залучення батьків до керівництва гуртками;
· батьківські збори – традиційна форма організації
спільної діяльності батьків і вчителів, яка передба-
чає їх присутність, спілкування з метою підбиття
підсумків, обговорення питань, прийняття рішень
[1, 2, 4, 6-7].

Проведене дослідження засвідчує, що збори
бувають класними, за паралеллю класів та загальнош-
кільними. Так, класні батьківські збори – це громадсь-
кий орган, який своїми рішеннями визначає завдан-
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ня, зміст, напрямки роботи батьківського колективу,
класу освітнього закладу. Порядок їх проведення є
довільним, на  розсуд класного керівника, а ефек-
тивність проведення значною мірою залежить від
вибору вчителем для обговорення з батьками акту-
альних для них педагогічних проблем.

Зазначимо, що тематика класних батьківських
зборів визначається загальними завданнями вихован-
ня, умовами навчально-виховної роботи в класі,
рівнем загальної культури та педагогічного кругозо-
ру батьків. Збори можуть відбуватися у формі лекцій
або доповідей класних керівників, виступів батьків,
обміну досвідом виховної роботи із залученням учнів,
показом їхніх класних робіт і художньої самодіяль-
ності, демонструванням кінофільмів тощо [4].

Традиційні класні батьківські збори проводять-
ся за таким планом: повідомлення вчителя, члена бать-
ківського комітету про виконання рішень попередніх
зборів; лекція, бесіда вчителя чи одного з батьків на
педагогічну тему; виступ батьків про досвід сімей-
ного виховання за даним питанням; узагальнення,
обмін думками щодо викладеного питання; повідом-
лення вчителя про стан навчально-виховної роботи в
класі; обговорення та вирішення питань із життя кла-
су; різне; прийняття рішень; інформація про прове-
дення наступних батьківських зборів, про їх порядок
денний [1]. При цьому важливою є певна етика пове-
дінки педагогів. Так, П.І. Підласий зазначає, що на
батьківських зборах доцільно не просто інформува-
ти батьків про підсумки успішності і відвідування
дітьми уроків, чинники порушення дисципліни,
відставання у навчанні, а разом з ними з’ясовувати
причини, обговорювати шляхи подолання негатив-
них явищ, намітити конкретні заходи. Неприпустимо
перетворювати батьківські збори в нотації, не можна
піддавати учня і його родину публічному осуду [6].

О. Гнатенко відзначає такі умови успішного
проведення зборів: атмосфера співробітництва шко-
ли і родини, яка підсилює плюси і ліквідує мінуси в
характері та поведінці дитини; порадницька інтона-
ція зборів; професійні знання, компетентність педа-
гога; добрі довірчі стосунки (доброзичливість, взає-
морозуміння, взаємодопомога); активна участь
батьків, активне обговорення поставлених питань,
обмін досвідом, відповіді на питання, поради і реко-
мендації [2].

В.Г. Постовий характеризує типові помилки,
що знижують дієвість роботи вчителя під час зборів,
до яких дослідник відносить монолог, моралізування,
звинувачення, необґрунтованість вимог, безад-
ресність інформації, дистанціювання, авторитаризм
тощо [7].

Робота кожних зборів протоколюється. Ці
протоколи є частиною обов’язкової документації
класу. Систематично ведеться облік відвідування
батьками зборів.

Іншими формами батьківських зборів є збори
за паралеллю класів та загальношкільні збори. Вони
сприяють згуртуванню батьків у єдиний цілеспрямо-
ваний колектив, підвищують відповідальність кожно-

го з батьків за здійснення загальних завдань, що сто-
ять перед школою, поширюють позитивний досвід
навчання і виховання дітей у родині.

На загальношкільних зборах, як правило, об-
говорюються завдання навчально-виховної роботи
школи, планується виховна робота, співробітництво
родини зі школою, підбиваються підсумки роботи.
Крім педагогічних питань, на загальношкільних збо-
рах розглядаються загальні для всієї школи органі-
заційні та господарські справи. Рішення всіх питань
планується і здійснюється в їхньому взаємозв’язку із
загальним напрямком педагогічної роботи. Прово-
дяться такі збори, як правило, двічі на рік [1].

У ході наукового пошуку встановлено, що
найбільш ефективними останнім часом стають збо-
ри-лекторії, успіх яких значною мірою залежить від
вибору нестандартної тематики, що викликає заці-
кавленість, інтригує батьків. Проте, зауважимо, що
якою б оригінальною не була тематика, з часом вона
стає стандартною. Наприклад, у другій половині ХХ
століття нестандартними вважалися  такі теми, як
«Моральне виховання дітей в сім’ї», «Фізичне вихо-
вання дітей в сім’ї», «Трудове виховання дітей в сім’ї»
тощо. З переходом до нового типу суспільства, з ут-
вердженням нових цінностей, а також з процесами
глобалізації, одним із свідчень чого є Інтернет, педа-
гогічна освіченість батьків стала значно вищою, тому
означена тематика зборів перестала бути цікавою для
них, збагачувати їхні знання. Обставини життя, яке
постійно змінюється, змусили вийти на нові теми, не
засвоєні, а іноді навіть просто не помічені батьками.
Так, сьогодні актуальними вже є такі теми, як «Що
потрібно знати батькам, якщо їхня дитина йде до І (V,
IX, XI) класу?», «Чи розумієте ви свою дитину?»,
«Родинні свята та організація родинного дозвілля» та
інші [4].

Окрім нестандартної тематики, важливою
умовою успіху батьківських зборів-лекторіїв є і виз-
начення чіткого графіку їх проведення. Для того, щоб
батьки мали змогу спланувати свій час, цей графік,
як правило, оголошується на перших зборах. Збори
проводяться щомісяця або раз на чверть (залежно
від можливостей школи та режиму роботи батьків), у
ті самі дні та у той самий час [4].

Висновки.
Таким чином, проведене дослідження дозво-

лило встановити, що залучення батьків до виховної
роботи сьогодні є важливим напрямком роботи шко-
ли, який не тільки згуртовує батьків у єдиний колек-
тив, а й поширює позитивний досвід навчання, сприяє
розширенню педагогічних навичок і здібностей
батьків та оволодінню різноманітними методами ви-
ховної дії, тобто сприяє педагогізації батьків.

Подальше дослідження передбачається про-
довжити у напряму вивчення педагогічної культури
батьків та шляхів її підвищення.
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Анотація. У статті проаналізовано динаміку віддання пере-
ваги заняттям конкретними видами спорту студентів 1-3
курсів. Визначено пріоритетні види спорту: спортивні ігри,
аеробіка, танці, плавання. Виявлено особливості інтересу
студентів етнічних груп і тих, які мешкають у різних регіо-
нах. Одержана інформація дає можливість створення ефек-
тивніших форм в організації навчальної й спортивно-масо-
вої роботи, що допоможе не тільки поліпшити фізкультурну
активність студентів, але й формувати спортивний стиль
життєдіяльності.
Ключові слова: фізичне виховання, студенти, види спорту,
перевага, етнічні групи, регіони.
Аннотация: Гружевский В.А. Сравнительный анализ дина-
мики предпочтительности занятий конкретными видами
спорта студентов вуза. В статье проанализирована динамика
предпочтительности к занятиям видами спорта студентов 1-
3 курсов. Определены приоритетные виды спорта: спортив-
ные игры, аэробика, танцы, плавание. Выявлены особеннос-
ти интереса студентов этнических групп и проживающих в
разных регионах. Полученная информация создает возмож-
ность создания более эффективных форм в организации учеб-
ной и спортивно-массовой работы, что поможет не только
улучшить физкультурную активность студентов, но и при-
вить спортивный стиль жизнедеятельности.
Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, виды
спорта, предпочтительность, этнические группы, регионы.
Annotation: Gruzhevsky V. A. The comparative analysis of the
dynamics of preferences training particular sports by the students
of High school. The dynamics of preferences going in for
different sports by the students of 1-3 courses is analysed in the
article. The priority kinds of sport are specified: sport games,
aerobics, dances, swimming. The specific interests of the students
belonging to different ethnic groups of various regions are
distinguished. The obtained information provides the
opportunity for the creation of more effective forms of
organization of study, sport and mass activity, that will facilitate
the improvement of students physical activity and assist to
tame the sportsman like style of life.
Key words: physical tra ining, students, k inds of sport,
preferences, ethnic groups, regions.

Вступ.
Сучасна система фізичного виховання студен-

тської молоді є пріоритетною у формуванні фізичної
культури як виду загальної культури молодої люди-
ни, здорового способу й спортивного стилю життєд-
іяльності майбутніх фахівців виробництва, науки,
культури, економіки. Особливу актуальність ця про-
блема набула в умовах реорганізації вузівської осві-
ти та її гуманізації в Україні.

Традиційний шлях засвоєння цінностей фізич-
ної культури із пріоритетом фізичної підготовки,
спрямований на виконання уніфікованих програмних
залікових нормативів, це лише основа для формуван-
ня системи цінностей фізичної культури, які не ви-
черпуються тільки кондиціями молодої людини та є
єдністю у розвитку духовної й фізичної сфер (1).

У результаті систематичних фізкультурно-
спортивних занять шліфуються всі процеси свідомої
діяльності й виробляються найважливіші властивості
особистості студента: загальна дієздатність, працез-
датність, самостійність, активність, відповідальність
та ін. Перетворюючий характер цієї діяльності обу-
мовлений потребою особистості, яка формується у
вузі, а результат задоволення цієї потреби є першо-
основою, фундаментом розкриття творчого потенц-
іалу студентської молоді (2).

Відомо, що спортивна діяльність у неспеціаль-
них фізкультурних вузах не є основною: студенти всту-
пають до інституту навчатися майбутньої спеціаль-
ності, і тому основний вид діяльності для них –
навчання.

Детальний аналіз прагматичних мотивів, про-
ведений Плотниковим В.П., Мироновою Т.С., Рижак
М.М. (3) показав, що заняття спортом аргументовані
міркуваннями про те, що вони поліпшують самопо-
чуття (89% чоловіків і 86% жінок),  поліпшують здо-
ров’я (75% і 67% відповідно), а також надають впев-
неність у своїх силах (74%  і 56%).

Поширеність інших доводів різна у студенток і
студентів. Особливо це стосується думки про вплив
занять спортом на функціональні резерви й фізичну
працездатність. Позитивної думки з цього приводу
дотримуються 86% чоловіків і тільки 40% жінок.  А
судження про те, що спорт уберігає від захворювань
висловлюють 67% чоловіків і 25% жінок.

Що стосується сприятливого впливу спорту
на розумову працездатність, то цього аргументу дот-
римується 44% чоловіків і менше третини (28%)
жінок. Позитивний вплив спорту на успішність у на-
вчанні більшість опитаних студентів відкидають (68%
студентів і 88% студенток). Більш поширену серед
студентів думку (66%), що заняття спортом дозволя-
ють їм спілкуватися з однодумцями, уберігають від
шкідливих звичок підтверджують 50% чоловіків і 30%
жінок. Подібну аргументацію ролі спортивних занять
автори (3) розглядають як недостатньо ефективну.

Разом з тим спортивна діяльність студентів, по
суті, повинна стати основою відродження й розвитку
масового студентського спорту. Спортивна спрямо-
ваність практичних занять з фізичної культури сту-
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дентів може не тільки радикально змінити їхню
фізкультурну активність, але й у цілому формувати
спортивний стиль повсякденної життєдіяльності (1).

Як зазначають фахівці, заняття спортом – це
енциклопедія культурного перетворення фізичного,
психічного і морального в особистості й не викорис-
товувати його у фізкультурному вихованні молоді
було б не вірно (6).

Спортивна діяльність студентів є логічним за-
вершенням неспеціальної фізкультурної освіти, тому
що воно створює тільки початкову базу для всебічно-
го розвитку фізичних якостей і рухових навичок, фор-
мує передумови для різноманітного розвитку. А не-
обхідність у заняттях спортом  визначається
потребами суспільства мати специфічні засоби ви-
ховання високих психофізичних здібностей молодо-
го фахівця.

Разом з тим діяльність у сфері спорту дозво-
ляє розширити коло спілкування молоді, дає мож-
ливість співпереживання, естетичного й емоційного
сприйняття, вирішення наукових, педагогічних, соц-
іальних завдань у нестандартних умовах (8).  Таким
чином, все більше уваги повинно  приділятися ідеї
конверсії технологій спортивного тренування в інте-
ресах удосконалювання методик фізичного вихован-
ня студентської молоді (9).

До того ж правильна організація розумової
роботи студентів і активного фізичного відпочинку –
важлива умова для збереження здоров’я, працездат-
ності й успішного оволодіння навчальними дисцип-
лінами (4).

Таким чином, виникає питання: як залучити
студентів до занять спортом і що потрібно зробити
для того, щоб вони якомога довше з ним не розстава-
лися? Відповісти на ці питання можна тільки при доб-
рому знанні  системи мотивів спортивної діяльності.

Отже, процес фізичного виховання може й
повинен зазнавати змін, його засоби мають бути до-
ступні й у той же час цікаві. Щоб досягти необхідного
рівня підготовки студентів, потрібні принципово нові
підходи й технології. Вони повинні враховувати регі-
ональні, етнографічні, географічні та інші умови, а
також фізкультурні й спортивні інтереси студентів, їхнє
прагнення до особистої самореалізації.

Робота виконана за планом НДР Таврійського
національного університету ім. В.І. Вернадського.

Формулювання цілей статті.
Мета статті – вивчити динаміку віддання пере-

ваги заняттям конкретними видами спорту у студентів
за час навчання у ВНЗ, виявити особливості прояву
інтересу студентів до видів спорту залежно від регі-
онів проживання, а також етнічних особливостей.

Результати досліджень.
Аналіз літератури з фізичного виховання сту-

дентів (9, 10, 11 та ін.)  дає підставу думати, що поси-
лення мотивації й фізкультурно-спортивної актив-
ності студентів можливо при таких умовах:
 –  при комплексному підході до вирішення пробле-
ми оптимізації організаційно-методичного, право-
вого, кадрового, інформаційно-освітнього й ма-

теріального забезпечення фізкультурно-спортивної
діяльності;

– за умови інтеграції в практику фізичного вихован-
ня спортивно-видових технологій, що підсилюють
процеси самовиховання й самовдосконалення;

– при оптимальному стимулюванні потреб студентів
у творчій діяльності на когнітивному емоційному
й моторно-поведінковому рівні.

Таким  чином ,  потенціал фізкультурно-
спортивної діяльності студентів, що формується, по-
винен характеризуватися не стільки кількісними і як-
існими параметрами фізичного розвитку, скільки
досягненням оптимального рівня тілесних кондицій,
здоров’я й активної позиції у задоволенні інтересів і
потреб у руховій активності.

Однак при виборі виду спорту в більшої час-
тини студентів не спостерігається чіткої, усвідомле-
ної й обґрунтованої мотивації. Найчастіше вибір виз-
начається випадковістю. Набагато рідше вибір
опирається на стійкий інтерес до виду спорту, а ви-
падковий вибір, як правило, призводить до втрати інте-
ресу й зниження активності (5). На думку Меликидзе
К.Ш., Степанян А.Р. (5) спостерігається п’ять мотива-
ційних варіантів вибору студентами виду спорту й
системи фізичних вправ:
- зміцнення здоров’я, корекція недоліків фізичного
розвитку й статури;

- підвищення функціональних можливостей організму;
- психофізична підготовка до майбутньої професій-
ної діяльності й оволодіння життєво необхідними
навичками й уміннями;

- активний відпочинок;
- досягнення поставлених результатів.

Ряд авторів (4) відзначають зміну переваги сту-
дентами різних курсів ставлення до тих або інших видів
спорту й фізичних вправ, а також прояву інтересу
студентів старших курсів до більш «модних» видів
спорту й життєво необхідних. Раціональна система
вищої школи зобов’язана враховувати, що сучасна
молодь хоче займатися культуризмом, спортивним
рок-н-ролом, тенісом, бадмінтоном, плаванням, рит-
мічною гімнастикою (7).

Щоб визначити інтерес до спортивної діяль-
ності, було проведене анкетування 630 студентів вузу
1-3 курсів з урахуванням попереднього місця про-
живання й етнічних особливостей.

Дослідження показали, що серед студентів пер-
шого курсу бажання займатися футболом станови-
ло від 33,33% до 40% опитаних. Значний інтерес до
футболу виявили юнаки етнічної групи та із сільської
місцевості (50%-57% бажаючих), що ж стосується
інших видів спорту, то першокурсники в етнічній
групі вибирали єдиноборства, студенти з міст Криму
й сільської місцевості віддавали перевагу баскетболу
(14,89%) і волейболу (13,82%),  плаванню (3,19%), те-
нісу (1,06%) та ін. видам.

Серед першокурсників визначилася група
юнаків, яка не хотіла займатися жодним з видів спорту:
з міст Криму від 8,33 до 17,14%, в етнічній групі – 13,64%
і  із сільської місцевості, відповідно, 4,76% респондентів.
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Студентки першого курсу, які взяли участь в
анкетуванні, виявили активне бажання займатися
аеробікою (31,11%), волейболом (24%), танцями
(10,22%), гімнастикою (4,88%), плаванням (5,77%). В
етнічній групі пріоритетними стали волейбол
(35,71%), аеробіка (21,42%), танці (11,9%), такі ж види
цікавили й студенток із сільської місцевості. Цікавий
той факт, що студентки етнічної групи виявили інте-
рес до легкої атлетики (2,38%), чого не спостерігало-
ся в інших групах. Плаванням хотіли займатися дівча-
та з міст Криму й сільської місцевості (7,14%), з
етнічної групи – відповідно 4,76%. Бажання займати-
ся в спортивних секціях було відсутнє у студенток з
міст Криму – від 8% до 11,9%, з етнічної групи – 4,76%
і сільської місцевості – 14,29%.

Юнаки другого курсу виявили цікавість до за-
нять футболом (17,14%), східними єдиноборствами
(28,57%). В етнічній групі була найбільша кількість
студентів, які бажають займатися східними єдинобор-
ствами (42,86%). Не хотіли займатися спортом: з міст
Криму від 16,17% до 24,32%, в етнічній групі – 28,57%
і у студентів  із сільської місцевості 25% опитаних.
Таким чином, можна зазначити, що на другому курсі
збільшилася кількість юнаків, які  не бажають займа-
тися в спортивних секціях порівняно з 1 курсом.

Студентки другого курсу всіх груп виявили
цікавість до аеробіки (13,33% – 21,87%). Більше всіх
хочуть займатися аеробікою студентки етнічної гру-
пи (21,87%). Заняття танцями зацікавлюють студен-
ток всіх груп (9,09% – 25%), причому найвищий відсо-
ток бажаючих займатися танцями – в етнічній групі
(25%), їм же подобаються і єдиноборства (3,12%). Що
ж стосується інших видів спорту, то в середньому
пріоритети були такими: волейбол (16,08%), теніс
(7,69%), гімнастика (5,59%), плавання (4,89%), баскет-
бол (4,19%), легка атлетика (0,69%). Не цікавилися
спортивними заняттями: з міст Криму – 20,45%, з ет-
нічної групи – 21,87%, із сільської місцевості – 20%.
На другому курсі спостерігалося збільшення кількості
студенток, у яких був відсутній інтерес до спортивної
діяльності.

Юнаки третього курсу, які взяли участь в ан-
кетуванні, свою спортивну діяльність хочуть виявити
у футболі (18,75%), волейболі (12,5%), баскетболі й
легкій атлетиці (6,5%), бажають займатися плаванням
(15,62%) і єдиноборствами (6,25%).

Аналізуючи пріоритети, які студенти вибира-
ють у досліджуваних групах необхідно виділити етні-
чну групу юнаків, де віддали перевагу плаванню
(27,27%), легкій атлетиці (18,18%) і аеробіці (9,09%),
чого не спостерігається в інших групах. Не хочуть
займатися спортом студенти  з міст Криму й сільської
місцевості від 20% до 25%, студенти в етнічній групі
не бачать сенсу в заняттях спортом у 9,09% випадків.

Студентки третього курсу захотіли займатися
аеробікою (20,89%), танцями (14,92%), волейболом і
тенісом (13,43%), плаванням (7,46%), єдиноборства-
ми (4,47%). Студентки з міст Криму віддали перевагу
аеробіці (30%-50%), тенісу (16,66%-23,33%), в етнічній
групі хочуть займатися волейболом (21,42%), танця-

ми й східними єдиноборствами (14,28%), аеробікою і
тенісом (7,14%), дівчата із сільської місцевості вибра-
ли волейбол, плавання, гімнастику (18,18%), баскет-
бол, аеробіку, єдиноборства (9,09%). Відсутній інте-
рес і немає бажання займатися жодними видами
спорту у студенток з міст Криму (13,33%), з етнічної
групи (35,71%) і сільської місцевості (9,09%).

Таким чином, результати анкетування показа-
ли, що більша частина студентів хоче займатися
спортивною діяльністю. Пріоритетними видами
спорту є: спортивні ігри, аеробіка, танці, плавання,
східні єдиноборства. Студенти етнічних груп мали свої
особливості, які необхідно враховувати при організації
спортивно-масової роботи як особливого виду діяль-
ності, що формує особистість майбутнього фахівця.

Висновки.
Одержана інформація дає можливість для виз-

начення ефективних форм організації спортивно-
масової роботи зі студентами з урахуванням регіо-
нальних і етнічних особливостей, що дозволить
побудувати спеціальну траєкторію фізкультурної ос-
віти, а також модернізувати зміст дисципліни «Фізич-
не виховання у ВНЗ».

У подальших дослідженнях передбачено роз-
робку й впровадження моделі фізичного виховання з
урахуванням регіональних і етнічних особливостей
студентів.
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ОТСТАВЛЕННЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ЭФФЕКТ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В

ПОСТРОЕНИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
Данько Г.В.

Национальный университет физического
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Аннотация.  Феномен , согласно которому  интенсивное и
продолжительное воздействие факторов окружающей среды
(например, среднегорье и  высокогорье) или многократно
повторяющиеся на протяжении длительного этапа физичес-
кие нагрузки приводят к отставленному эффекту, то есть
сопротивляемость к этим воздействиям резко возрастает не
сразу, обычно через 2 – 3 недели. При построении трениро-
вочного процесса наиболее целесообразным является пла-
нирование двух мезоциклов. Первый из них связан с приме-
нением исключительно больших нагрузок. Второй  –   с
созданием оптимальных условий для формирования долго-
временных реакций и проявления отставленного трениро-
вочного эффекта во время главных соревнований.
Ключевые слова: тренировка, спортсмен, нагрузка, плани-
рование.
Анотація. Данько Г.В. Відставлений тренувальний ефект і
його використання в побудові тренувального процесу. Фе-
номен згідно якого інтенсивна і тривала дія факторів зовніш-
нього середовища (наприклад, середньогір’я й  високогір’я)
або фізичних навантажень, які багаторазово повторюються
на протязі тривалого етапу приводять до відставленого ефек-
ту, тобто опір  до таких дій стрімко зростає не одразу, але як
за звичай через 2 – 3 тижні. При побудові тренувального
процесу найбільш доцільним є планування двох мезоциклів.
Перший з них пов’язаний із застосуванням винятково більших
навантажень. Другий  –  зі створенням оптимальних умов
для формування довгострокових реакцій і прояву відставле-
ного тренувального ефекту під час головних змагань.
Ключові слова: тренування, спортсмен, навантаження, пла-
нування.
Annotation. Dan’ko G.V. The set aside training effect and its
use in construction of tra ining process. The phenomenon
according to which intensive and durating effect of factors of
environment (for example) or multiply exercise stresses
repeating during the long – lived stage result high mountains in
the set aside effect, that is resistance to these effects sharply
increases not at once, is usual in 2 – 3 weeks. At construction of
training process by the most expedient planning of two
mesocycle is. First from them it is connected to application of
extremely major loads. The second  –  with building optimum
conditions for formation of long – time reactions and exhibiting
of the set aside training effect during main competitions.
Keywords: training, sportsman, load, planning.

Введение.
Применительно к спортивной тренировке это

явление впервые подробно описал Л.П.Матвеев (18),
определив его как «запаздывающую трансформа-
цию», отражающую отставание адаптационных пе-
рестроек от тренировочных воздействий того или
иного этапа подготовки. Время проявления эффекта

«запаздывающей трансформации» от момента окон-
чания этапа интенсивных тренировочных нагрузок
может быть различным, что определяется квалифи-
кацией и тренированностью спортсмена, величиной
и направленностью нагрузок, индивидуальными осо-
бенностями спортсмена и другими причинами.

Это явление, как одно из важнейших проявле-
ний взаимосвязи между нагрузкой и адаптацией, под-
робно описал в 1971 г. и известный немецкий специ-
алист Д.Харре в своей книге «Учение о тренировке»
(30), получившей всемирное признание. Соглашаясь
с Л.П.Матвеевым в трактовке понятия «запаздываю-
щей трансформации», Д.Харре отмечает, что у ква-
лифицированных спортсменов накапливающиеся в
результате серии тренировочных воздействий эффек-
ты через определенный промежуток времени при-
водят к скачкообразному приросту подготовленнос-
ти и спортивных результатов.

Применительно к силовой подготовке пловцов
С.М. Вайцеховский (3) не только констатировал сам
факт «запаздывающей трансформации» в отноше-
нии эффекта 4-6 – недельной напряженной силовой
тренировки, но и показал каким образом необходи-
мо строить последующую тренировку, чтобы отстав-
ленный эффект мог проявиться скачкообразно че-
рез 3 – 4 недели после ее окончания.

Исследование выполнено согласно планам
НДР в сфере физической культуры и спорта по теме
2.1.1. Теория периодизации спортивной тренировки:
проблемы, противоречие, пути модернизации.

Формулирование целей работы.
Цель исследований – изучить проявления от-

ставленного тренировочного эффекта и его исполь-
зование в оптимизации построения отдельных струк-
турных элементов тренировочного процесса в
системе годичной подготовки.

Методы исследований – анализ и обобщение
специальной литературы и анализ теоретических и
методических концепций отечественных и зарубеж-
ных авторов.

Результаты исследований.
Этот феномен давно и хорошо известен и тре-

нерам – практикам. Например, выдающийся амери-
канский тренер по плаванию Д.Каунсилмен, подго-
товивший в 60-х – 70-х годах XX ст. многих
олимпийских чемпионов вводит такие понятия как
«фаза напряженной тренировки» и «фаза сужения».
В первой из этих фаз выполняется большой объем
работы, часто на фоне недовосстановления. Для этой
фазы, по мнению Каунсилмена, применимы такие
термины, как утомление стресс, «боль – сильная боль
– агония». Работа в этой фазе служит стимулом для
«адаптации» и «суперадаптации», наступающей
скачкообразно в конце следующей фазы – сужения,
продолжительность которой составляет 2-4 недели.
Фаза сужения предусматривает тренировку с неболь-
шими объемами работы, невысокой суммарной на-
грузкой, созданием условий для эффективного вос-
становления и протекания адаптационных реакций.
В конце этой фазы спортсмен, находясь в состоянии
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«суперадаптации» способен к демонстрации наи-
высших результатов и уровня подготовленности (32).

Проявление отставленного тренировочного
эффекта концентрированных тренировочных нагру-
зок определенной направленности в течение несколь-
ких микроциклов изучал и Ю.Верхошанский (6, 8). В
частности, он показал, что следствием однонаправ-
ленной напряженной тренировки силовой и скорост-
но – силовой направленности в течение нескольких
недель является скачкообразный прирост скоростно –
силовых возможностей, который отмечается через
несколько недель после прекращения напряженной
работы (6). Это явление, в отличие от специалистов (3,
17, 27, 30), рекомендовавших его использование для
оптимизации содержания отдельных структурных эле-
ментов тренировочного процесса в системе годич-
ной подготовки, Ю.Верхошанский представил как уни-
версальное открытие,  которое отвергает
традиционную теорию периодизации годичной под-
готовки как устаревшую и несоответствующую зап-
росам современного спорта (5, 7, 43) и одновременно
является основой принципиально новой теории про-
граммирования тренировочного процесса (8). Суть
теории достаточно проста: строить подготовку в тече-
ние года и макроцикла следует на основе последова-
тельного применения блоков однонаправленной на-
пряженной тренировочной работы, чередующихся с
блоками тренировки с невысокой нагрузкой, обеспе-
чивающей создание условий для проявления скачко-
образного отставленного адаптационного эффекта.

Нужно отдать должное Ю.Верхошанскому в от-
ношении той активности, с которой он пропагандиро-
вал в течение последних двух десятилетий собственную
теорию, не особенно утруждая себя обоснованием ее
научности и практической эффективности, а опираясь
преимущественно на эмоциональную критику тради-
ционной теории периодизации спортивной трениров-
ки, наиболее полно изложенной в трудах Л.П.Матвеева
(16, 17, 18), и развитой в работах других специалистов
(11, 24, 27, 31). При этом Ю.Верхошанский позволил себе
суждения и оценки, выраженные в формах и выраже-
ниях весьма далеких от принятых в научной полемике,
часто базирующихся на сомнительном и искусствен-
но подогнанном материале. И именно скандально –
авантюрный характер продвижения собственной тео-
рии, на что, кстати, неоднократно обращали внимание
специалисты (10, 13, 14, 25, 28), а не ее эмпирические и
теоретические основания, привлекли к соответствую-
щим работам Ю.Верхошанского обостренное внима-
ние, что, к сожалению, характерно для различных сфер
деятельности, а не только для науки.

Если же подойти к вопросу объективно, то
будет очень трудно определить, что же нового при-
внес Ю.Верхошанский в систему знаний, относящих-
ся к построению процесса подготовки квалифици-
рованных спортсменов в течение года и макроцикла.

Непонятно, к чему сводятся его претензии на
открытие «уникального, неизвестного ранее явления»
(43), суть которого свелась лишь к выявлению обще-
известного факта, согласно которому применяющие-

ся в течение нескольких недель концентрированные
силовые нагрузки сначала приводят к снижению мощ-
ности работы в контрольных тестах, затем, после пре-
кращения работы,  –  к ее восстановлению, а через
определенный период  –  к отставленному адаптаци-
онному эффекту, что проявляется в существенном
превышении исходных показателей. Это явление под-
робно и задолго до появления публикаций Верхошан-
ского было рассмотрено в работах Д.Каунсилмена (32),
Н.Озолина (23), Д.Харре (32), Л.Матвеева (17) и других
специалистов. Стремление обеспечить скачкообраз-
ный прирост подготовленности за счет проявления
отставленного эффекта концентрированных специфи-
ческих нагрузок к моменту главных соревнований
было подкреплено специальными исследованиями (3,
24, 39), заложено в планы подготовки сборных команд
СССР и ГДР по многим видам спорта еще в 70-е – 80-
е годы, многократно отражено в специальной литера-
туре (4, 23, 26, 27, 35 и др.).

Однако уникальность в подходе Верхошанско-
го все же есть: никто за всю историю современного
спорта не додумался до того, чтобы рекомендовать
строить процесс подготовки в течение длительного
периода (года, макроцикла) на основе последователь-
ного применения «многонедельных однонаправлен-
ных нагрузок» (4–12 недель) объединенных в этапы и
«блоки» (рис. 1). В частности для видов спорта,
предъявляющих высокие требования к скоростной
выносливости рекомендуется следующая направлен-
ность нагрузок в макроцикле: 1 – аэробные, 2 – сме-
шанные, 3 –алактатные анаэробные, 4 – гликолити-
ческие. Блок специализированной силовой нагрузки
сосредоточен на этапе 2, скоростной – на этапе 3,
скоростной выносливости на этапе 4. Для сложно
технических и скоростно – силовых видов преиму-
щественная направленность этапов выглядит следу-
ющим образом: 1 – общеразвивающая работа, 2 –
концентрированная силовая нагрузка, 3 – совершен-
ствование технического мастерства, 4 – дальнейшее
совершенствование технического мастерства в усло-
виях силовых нагрузок. По мнению автора «...такая
форма не только сохраняет преимущества комплек-
сной организации тренировки, но и обеспечивает
более выраженный специфический тренировочный
эффект нагрузок той или иной преимущественной
направленности» (44).

Умозрительность и антинаучность такого под-
хода очевидны. Во – первых, он полностью отвергает
запросы современной спортивной практики в отно-
шении участия в большом количестве соревнований,
распределенных в течение большей части года до 8 –
10 месяцев, а, во – вторых, связан с грубым наруше-
нием базовых положений теории и методики
спортивной тренировки и теории адаптации организ-
ма к напряженной мышечной деятельности. Отме-
тим основные из них.

Одним из важнейших положений современ-
ной спортивной тренировки является сбалансирован-
ное совершенствование и органическая взаимосвязь
различных сторон подготовленности спортсмена на
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Рис.1. Принципиальная схема сопряжено – последовательной организации тренировочной нагрузки
различной направленности: 1 – 4 – этапы, ТП – тренирующий потенциал нагрузки (8).

протяжении большей части года, за исключением
отдельных частных случаев, относящихся в основном
к подготовительному периоду и подготовке отдель-
ных спортсменов с явно выраженным отставанием в
уровне развития какой – либо из сторон функцио-
нальной подготовленности (15, 41). Реализация этого
положения исключает продолжительную однонап-
равленную тренировку даже в течение 2–3  недель,
не  говоря  уже  о  8 – 10  недельном  периоде  концен-
трированной  силовой нагрузки, как рекомендует
Верхошанский (43). Связано это с тем, что однонап-
равленность нагрузок в течение относительно про-
должительного периода порождает однонаправлен-
ность подготовленности,  что абсолютно
недопустимо по отношению к большинству видов
спорта, в которых структура подготовленности харак-
теризуется не только исключительной многофактор-
ностью, но и большой вариативностью различных
компонентов спортивного мастерства в зависимос-
ти от условий соревновательной деятельности (20, 37).

Хорошо известно, то любое нарушающее сло-
жившуюся структуру функциональной подготовлен-
ности спортсмена изменение, даже в положительную
сторону, требует параллельной сбалансированной
работы по увязке с этим изменением всех остальных
составляющих подготовленности. Лишь в этом слу-
чае мы можем говорить о том, что функциональная
система (по А.К.Анохину) (1), ориентированная на
эффективную соревновательную деятельность, бу-
дет постоянно и сбалансировано совершенствовать-
ся, а не разрушаться (3, 29, 40).

Однонаправленные концентрированные на-
грузки с большим объемом работы, характерной для
современного спорта таят в себе и другие опаснос-
ти: 1) возможность функционального истощения (пе-
реадаптации) доминирующей системы; 2) снижение
структурного и функционального резерва других
систем (деадаптация), которые не вовлекаются в дол-
жной мере в выполнение работы (20, 22, 44).

В основе истощения и изнашивания функци-
ональных систем, несущих основную нагрузку при
длительном выполнении однонаправленной работы
– нарушение баланса между тренировочными воз-
действиями и восстановительными и адаптационны-
ми реакциями. Например, однонаправленная напря-

женная тренировка аэробной направленности при-
водит к несбалансированной адаптации сердца, при
которой его масса возрастает значительно в большей
мере, чем функциональные возможности структур,
ответственных за нервную регуляцию и энергообес-
печение, что, в конечном счете, становится причи-
ной сердечной недостаточности (19). Длительная од-
нонаправленная тренировка  силовой
направленности приводит к утолщению и затверде-
нию мышечных волокон, склонности к образованию
трещин на поврежденных участках, возникновению
межклеточных и внутриклеточных отеков (22), нару-
шению синтеза белка (21).

Конечно, можно построить однонаправлен-
ную работу в течение длительного периода рацио-
нально, строго контролируя протекание процессов
утомления и восстановления и на основе этого оп-
ределяя режим работы и отдыха. В конечном счете,
такая работа приведет к желаемому тренировочно-
му эффекту соответствующих однонаправленных
нагрузок. Однако в этом случае, в силу постоянной
эксплуатации возможностей лишь одной функцио-
нальной системы суммарный объем работы будет в
1,5–1,7 раза меньше, чем в случае построения трени-
ровки на основе рационального чередования разно-
направленных нагрузок. Нет необходимости говорить
о том, какие потери понесет спортсмен в отношении
развития различных двигательных качеств, техничес-
кого и тактического совершенствования в случае
вынужденного уменьшения суммарного объема
работы и какое преимущество он предоставит сво-
им рационально тренирующимся конкурентам.

Вторым негативным следствием длительных
однонаправленных нагрузок является деадаптация
систем, которые недостаточно активно участвуют в
выполнении работы. Например, после окончания
этапа напряженной тренировки аэробного или анаэ-
робного характера ужу через 1–2 недели резко сни-
жается активность оксидативных и гликолитических
ферментов (34, 42), а через несколько недель их уро-
вень может не отличаться от дотренировочного (9,
21). После прекращения напряженной аэробной тре-
нировки уже через 2 – 4 недели систолический объем
и сердечный выброс снижаются на 10–15%, что при-
водит к увеличению доли анаэробного энергообес-
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печения при выполнении стандартной работы (44).
Примерно через такое же время достоверно снижа-
ется и локальная выносливость мышц, опирающая-
ся на их митохондриальную способность (21).

Чем быстрее достигается адаптация, что харак-
терно для длительной однонаправленной трениров-
ки, тем быстрее протекают процессы деадаптации
(12, 36) и тем более объемные и интенсивные раздра-
жители требуются для ее сохранения (33, 44), что яв-
ляется дополнительным свидетельством неэффектив-
ности такой тренировки.

Неизбежная деадаптация важнейших компо-
нентов подготовленности, поступающая в условиях
реализации блочной системы однонаправленных
нагрузок, рекомендуемой Верхошанским (8, 43) тре-
бует включения дополнительных нагрузок, способ-
ствующих восстановлению утрачиваемых возможно-
стей. Однако здесь следует учитывать, что процесс
реадаптации требует больших временных затрат
(рис.2), а также крайне невыгоден в связи с бессмыс-
ленной многократной мобилизацией генетически
детерминированного адаптационного ресурса. Хо-
рошо известно, что сохранение достигнутого уров-
ня адаптации для организма является значительно
более экономичным и целесообразным с точки зре-
ния профилактики локального изнашивания органов,
входящих в систему, по сравнению со скачкообраз-
ным чередованием процессов деадаптации и реадап-
тации (19, 21), что неизбежно при использовании ре-
комендаций Верхошанского (7, 8).

Можно было бы привести результаты многих
исследований нецелесообразности концентрирован-
ных в длительных этапах однонаправленных трени-
ровочных нагрузок, свидетельствующих об их опас-
ности в  связи с отрицательной перекрестной
адаптацией, проявляющейся в нарушениях функци-
ональных систем, не связанных с этой нагрузкой, на-
рушением гормонального баланса, менструальной
функции (21, 23, 39) и др. Однако и приведенных фак-
тов более чем достаточно для того, чтобы показать

недопустимость построения годичной подготовки
спортсменов на основе «теории программирования
тренировочного процесса», рекламируемой Верхо-
шанским (9).

Представленный материал, на наш взгляд, бо-
лее чем убедительно свидетельствует о том, что ме-
тодология включения объективно существующего
биологического знания, отражающего механизмы и
закономерности срочной и долговременной адапта-
ции в структуру теории спортивной тренировки, яв-
ляется не менее важной частью теории, чем само
включаемое знание.

Выводы.
Для оптимального использования феномена

отставленного эффекта при построении тренировоч-
ного процесса наиболее целесообразным есть пла-
нирование двух мезоциклов, первый из них связан с
применением исключительно больших нагрузок,
часто отягощенных воздействием условиями внеш-
ней среды (среднегорье, высокогорье) как фактора,
стимулирующего адаптацию, а второй с созданием
оптимальных условий для формирования долговре-
менных реакций и проявления отставленного трени-
ровочного эффекта во время главных соревнований
(2, 4, 24, 27, 39).

Поэтому все современные подходы по чере-
дованию и сочетанию работы различной направлен-
ности в течение тренировочного года, отдельного
макроцикла предполагают не последовательное пла-
нирование этапов однонаправленной нагрузки, а
сложнейшее сочетание работы различной направлен-
ности при периодическом изменении соотношения
в сторону увеличения объема работы определенной
направленности в соответствии со спецификой вида
спорта, периодом подготовки и индивидуальными
особенностями спортсмена.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
использования отставленного тренировочного эф-
фекта в построении тренировочного процесса.

Рис.2. Продолжительность периода адаптационных изменений плотности митохондрий
в скелетных мышцах в процессе тренировки и детренировки (21).
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХОЛОДОВИХ
ВОДНИХ ПРОЦЕДУР НА ПОКАЗНИКИ

ГЕМОДИНАМІКИ У ЛЮДЕЙ З ПІДВИЩЕНИМ
АРТЕРІАЛЬНИМ ТИСКОМ
Дикий Б.В., Вовканич А.С.

Ужгородський національний університет
Львівський державний університет фізичної культури

Анотація. В статті  показано, що використання в групах
фізичної культури  нової системи загартовування, яка ба-
зується на застосування малих холодових навантажень, при-
зводить до змін показників гемодинаміки, що  свідчить про
зростання аеробних можливостей організму та адаптацій-
ного потенціалу  гемоциркуляторної системи. Індекс Робін-
сона  та коефіцієнт економічності кровообігу є найбільш
інформативними  параметрами в дослідженні впливу малого
холодового навантаження на динаміку зміни аеробної про-
дуктивності та фізичної працездатності.
Ключові слова:  загартовування,  холодове навантаження,
індекс Робінсона, ударний об’єм крові, індексом Кердо.
Аннотация. Дикий Б.В., Вовканич А.С. Исследование влия-
ния охлаждающих водных процедур на показатели геодина-
мики у людей с увеличенным давлением. В статье показано,
что использование в группах физической культуры новой
системы закаливания, которая основывается на применении
малых охлаждающих воздействий  приводит к изменению по-
казателей геодинамики, что свидетельствует об увеличении
аэробных возможностей организма и адаптационного потен-
циала гемоциркуляторной системы. Индекс Робинсона  и ко-
эффициент экономичности кровообращения является наибо-
лее информативными  параметрами в исследовании влияния
малой холодовой нагрузки на динамику изменения аэробной
производительности и физической работоспособности.
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Ключевые слова: закаливание, охлаждающая нагрузка, ин-
декс Робинсона, ударный объем крови, индекс Кердо.
Annotation. Dykyj B., Vovkanych A. Investigation of cool water
procedures influence upon the dynamics of aerobic productivity
and physical working capacity in people with high blood pressure.
In this article is shown use of new system of cool temper in the
groups of remedial physical education, which is being based on
implementation of small cool influences results in increase of
aerobic productivity of the organism and potential abilities of
blood circulatory system has been depicted in this article. Robinson
index and quotient of profitability of a circulation is the most
informative parameters in research of effect small cold loads on
a time history of aerobic productivity and physical effeciency.
 Key words : temper, cold influence, Robinson index, stroke
volume, Kerdo index.

Вступ.
На даний період існують різні методики ку-

пання та обливання в холодній воді, які використову-
ються в групах фізичної культури для підвищення
адаптаційних можливостей організму [2,3]. З почат-
ку занять загартовування на людський організм діють
незвичні екстремальні чинники, тому питання вив-
чення проявів динаміки зміни показників гемодина-
міки при адаптації організму в даних умовах стає ак-
туальним. В літературі з проблеми проблемам
адаптації до екзогенних чинників [5] велику увагу
приділено впливу на процеси адаптації погодних умов
та особливостей різних кліматичних поясів від тропі-
чного до умов крайньої півночі.

В Закарпатській обласній Асоціації здорового
способу життя “Закарпатський морж” протягом 15
років люди займаються загартовуванням за методи-
кою з використанням малих холодових навантажень
(МХН), на яку отримано патент на  винахід [7]. Суть
методики полягає в тому, що перед зануренням в
холодну воду досягається розслаблення організму при
ритмічному спокійному диханні носом до відчуття
тепла в тілі. Після чого  роздягаються починаючи з
ніг і закінчуючи тулубом, а далі повільно, у розслаб-
леному стані, занурюються в холодну воду на 10 – 15
секунд з головою. Після виходу з води дають тілу по-
вністю обсохнути на повітрі і одягаються починаючи
з ніг і закінчуючи тулубом.

Дана методика за рахунок відсутності актив-
них зігріваючих гімнастичних вправ та короткого пе-
ребування в холодній воді, на відміну від широко ви-
користаних методик з активними фізичними вправами
і довготривалим (протягом 1 – 2 хвилин) перебуван-
ням в холодній воді, зменшує холодове навантажен-
ня (ХН) на організм  людини, дає можливість займа-
тися нею людям ослабленим здоров’ям [4].

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

Формулювання цілей роботи.
Метою та завданням нашого дослідження є

вивчення впливу даної методики  загартовування з
використанням малих холодових навантажень (МХН)

у початківців на динаміку зміни в часі, показників гео-
динаміки у людей з підвищеним  артеріальним тиском.

Методи й організація досліджень.  Для оцін-
ки часової динаміки змін адаптаційного потенціалу
серцево – судинної системи нами був використаний
ряд показників гемодинаміки. Ударний об’єм крові
(УО) за формулою Старра, хвилинний об’єм крові
(ХОК) -– за формулою Лільєштранда та Цандера.
Індексу Робінсона (ІРОБ. Вплив симпатичної та па-
расимпатичної нервової системи на регуляцію кро-
вообігу в стані покою оцінювали за вегетативним
індексом Кердо (ВіКР) та коефіцієнтом економічності
системи кровообігу  (ЕКО [1,8].

Де: УО = 90,97 + 0,54*ПТ – 0,57*АТдіаст. – 0,61*
В; ХОК = УО * ЧСС; ІРОБ = (Атсист. * ЧСС)/ 100; ВіКР
= (1 – Атдіаст./ЧСС) *100; ЕКО = ПТ * ЧСС. У всіх
зазначених формулах ПТ – пульсовий тиск (мм.рт.ст.);
АТдіаст. – діастолічний тиск (мм.рт.ст.); Атсист. – си-
столічний тиск (мм.рт.ст.);  ЧСС – частота пульсу (уд/
хв.); В – вік в роках.

Для вирішення завдання дослідження, було
відібрано групу початківців з підвищеним артеріаль-
ним тиском в кількості 29 осіб (15 чоловік та 14 жінок),
які почали займатися зимою. Артеріальний тиск ви-
мірювали за методом Короткова, використовуючи
апарат ММТ – 3. Частоту серцевих скорочень визна-
чали пальпаторним методом.  Окрім того, на основі
наукових даних, викладених в роботі [4], вимірюван-
ня цих параметрів проводилося близько теоретичних
точок підвищення ризику захворювання 6 лютого, 12
травня, 8 серпня, 5 листопада та теоретичних точок
зниження ризику захворювання це 12 січня, 22 берез-
ня, 19 червня та 23 вересня.

Визначення надійності отриманих статистич-
них розрахунків, проводилась по критерію Стьюден-
та. Аналіз статистичних величин репрезентативних
рядів значень досліджуваних фізіологічних параметрів
виконували по стандартній методиці [6] за допомо-
гою програми EXCEL.

Результати досліджень та їх обговорення.
Для обчислення досліджуваних величин були

використані дані замірів параметрів в дослідженні за
2002 рік у людей з підвищеним артеріальним тиском.

Результати отриманих обчислених величин УО,
ХОК, ІРОБ, ВіКР, ЕКО, представлені в таблиці 1, та на
графіку рис. 1.

В результаті проведених  досліджень нами вста-
новлено, що у стані спокою на початку дослідження
показник УО становив 41,1мл, а ХОК становив
3565,5мл/хв.  В процесі застосування МХС спостеріга-
лась тенденція до їх періодичної зміни. Найбільші різкі
зміни УО та ХОК відбувається  на початку занять в
зимово – весінній період (зона 1, рис. 1, зона швидкої
адаптації до МХН), зростання між точками 1 – 2 замі-
ру та особливо його зменшення між точками 2 – 3
заміру. Це свідчить про те, що центральна  геодинам-
іка серця  в моменти швидкої адаптації організму до
МХН відбуваються різкі коливні зміни і в цей момент
необхідна особлива обережність та самоконтроль при
проведенні занять. З настанням осені (виміри між то-
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Таблиця 1 
Значення та аналіз достовірності зміни фізичної працездатності 

 та аеробної продуктивності по показникам ССС 
 

ПАРАМЕТРИ Дата 
заміру 

№ 
точки 
заміру 

FКР= 
значення  

 F≥ FКР УО, мл ХОК, мл/хв ІРОБ ВіКР ЕКО 

X±σСР  41,1±1,0 3565,5±138,4 133,2±4,4  – 13,3±4,7 5065,5±177,4 
d (1 – 2) +1,4 +242,3 +13,3 +3,6 +706,6 

F 0,74 1,91 5,84 0,57 9,55 

12.01 1 

p<0,05  0,39* 0,17* 0,02 0,46* 0,003 
X±σСР  42,5±1,3 3807,9±112,6 146,4±3,5  – 9,6±1,5 5772,1±150,7 

d (2 – 3)  – 0,5  – 508,3  – 28,8  – 8,0  – 1332,1 
F 0,09 9,76 27,7 5,67 41,1 

6.02 2 

p<0,05  0,77* 0,003 0,00002 0,02 0,000008 
X±σСР  41,9±1,4 3299,6±121,3 117,6±4,3  – 17,6±3,1 4440,0±148,3 

d (3 – 4)  – 3,3  – 127,8 +6,3 +3,3  – 40,3 
F 2,08 0,52 1,17 0,70 0,05 

22.03 3 

p<0,05  0,16* 0,47* 0,28* 0,41* 0,83* 
X±σСР  38,7±1,9 3171,8±132,0 123,9±4,0  – 14,3±2,6 4399,7±113,1 

d (4 – 5) +3,7 +263,3  – 5,5 +1,7 +114,5 
F 1,85 1,46 1,32 0,18 0,40 

12.05 4 

p<0,05  0,18* 0,23* 0,26* 0,68* 0,54* 
X±σСР  42,3±2,0 3435,1±178,1 118,4±2,7  – 12,6±3,3 4514,1±148,6 

d (5 – 6)  – 4,5  – 363,6 +1,3  – 6,2  – 324,1 
F 4,04 2,75 0,05 1,65 2,03 

19.06 5 

p<0,05  0,049 0,10* 0,82* 0,20* 0,16* 
X±σСР  37,8±1,1 3071,4±134,3 119,7±5,1  – 18,8±3,7 4190,0±177,6 

d (6 – 7) +5,6  – 207,8  – 8,5 +1,4 +78,3 
F 9.3 1,57 2,11 0,12 0,14 

8.08 6 

p<0,05  0,004 0,22* 0,15* 0,74* 0,71* 
X±σСР  43,4±1,5 3279,2±102,6 111,2±3,1  – 17,4±2,0 4268,3±119,3 

d (7 – 8) +3,5 +279,0  – 1,2 +4,6 +202,1 
F 3,77 4,37 0,10 2,9 1,70 

23.09 7 

p<0,05  0,057 0,04 0,76* 0,09* 0,20* 
X±σСР  46,9±1,1 3558,2±96,2 109,9±2,6  – 12,8±1,9 4470,3±102,9 

d (8 – 9)  – 1,5 +14,7 +5,6 +1,4 +120,0 
F 0,91 0,13 2,74 0,37 0,91 

5.11 8 

p<0,05  0,34* 0,91* 0,104* 0,55* 0,34* 
X±σСР  45,9±1,2 3572,9±96,2 115,0±1,7  – 11,4±1,3 4590,3±75,6 

d (1 – 9)  +4,8 +7,4  – 18,2 +1,9  – 475,2 
F 18,05 0,002 15,5 0,15 6,29 

18.12 9 

p<0,05  0,006 0,97* 0,00002 0,70* 0,015 
 

ками 7 – 8) значення УО та ХОК зростають достовірно,
а потім він поступово спадає і через дванадцять місяців
занять зменшується, але ця зміна не є достовірна. Це
означає, що на початку занять в зоні 1 (швидкої адап-
тації) та в літній період потенційні можливості геоди-
наміка серця є високі, а з настанням осені та зими
проявляється сезонний  вплив на неї за рахунок зміни
погодних умов, що призводить до напруження в її ро-
боті. Через 12 місяців занять УО зростає на 4,8 мл дос-
товірно, що свідчить про покращення роботи серце-
во-судинної системи під впливом МХН.

ХОК через 12 місяців занять теж зростає але ця
зміна є недостовірна і вказує лише на тенденцію еко-

номізації функції ССС, проте в окремих точках спос-
теріг більш напружена роботи ССС. Окрім того
відмічаємо, що показники ХОК знаходяться в межах
його нори (3500 ч5000) мл/хв..

Найбільш інформативними  є зміна індексу
Робінсона (ІРОБ) та коефіцієнт економічності крово-
обігу (ЕКО). Вони відтворюють зміну систолічного
тиску (АТсист) за період дослідження.

В момент наростання систолічного тиску на
початку занять між точками заміру 1 – 2, Індекс Роб-
інсона (ІРОБ) зростає достовірно, що характеризує в
напруженості систолічної роботи  серця, а в момен-
ти зниження систолічного тиску ІРОБ зменшується
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достовірно, а це значить, що в даний період аеробні
можливості організму зростають. В подальшому ІРОБ
в літньо-осінній період змінюється незначно. Через
дванадцять місяців в кінці занять ІРОБ зменшується
на 18,2 одиниць по відношенню до його початкового
рівня в точці заміру 1, ця зміна є достовірна (p=0,001).
Зниження індексу Робінсона у спокої свідчить про
наростання аеробних можливостей організму.

В момент наростання систолічного тиску на
початку занять між точками заміру 1 – 2, коефіцієнт
економічності кровообігу (ЕКО) зростає достовірно,
що характеризує про зменшення потенційних мож-
ливостей гемоциркуляторної системи, а в моменти
зниження систолічного тиску ЕКО зменшується дос-
товірно, а це значить, що в даний період зростає по-
тенційна можливість гемоциркуляторної системи. В
подальшому ЕКО в літньо-осінній період змінюється
незначно. Через дванадцять місяців в кінці занять ЕКО
зменшується на 475,2 одиниць по відношенню до його
початкового рівня в точці заміру 1, ця зміна є досто-
вірна (p=0,015). Зниження ЕКО вказує на зменшення
енерговитрат на просування крові по організму, але
все одно високий, бо норма – 2600.

Вегетативний індекс Кердо який характеризує
вплив симпатичної та парасимпатичної нервової си-
стеми на регуляцію кровообігу в моменти наростан-
ня систолічного тиску (АТсист), це в точках відліку
2,4,6 рис.1., зростає, що вказує на те, що в ці моменти
слабнуть резерви функції регулювання кровообігу.
В кінці дослідження індекс Кердо зменшується по
відношенню до його початкового моменту, але ці
зміни є не достовірні. Від’ємне значення ВіКР вказує
на переважання у досліджуваних парасимпатичних
впливів, його зростання у негативну сторону свідчить
про посилення парасимпатичного тонусу, що у за-
гальному позитивне у стані спокою.

Висновки.
Наші дослідження показали, що індекс Робін-

сона (ІРОБ) та коефіцієнт економічності кровообігу
(ЕКО) є найбільш інформативними  параметрами в
дослідженні впливу малого холодового навантажен-
ня на динаміку зміни аеробної продуктивності та
фізичної працездатності.

Зменшення ІРОБ за рік занять на 13,7±3,5%
(p=0,005), (означає, що вплив МХН призводить до
зростання аеробної можливостей організму.

Зменшення ЕКО за рік занять на 9,4±3,9%
(p=0,002), означає, що вплив МХН призводить до зро-
стання потенційних можливостей гемоциркулятор-
ної системи організму.

Окрім того УО за рік занять зростає на
11,7±3,6% (p=0,05)достовірно, а значить покращуєть-
ся робота ССС.

Від’ємне значення індексу Кердо свідчить про
домінування у досліджуваних парасимпатичного то-
нусу, що у загальному позитивно у стані спокою.

На основі даного дослідження, а також довгол-
ітнього спостереження над більше ніж 700 „моржа-
ми”, які займаються в групах фізичної культури Асо-
ціації „закарпатський морж” м. Мукачево по системі
з МХН, показало що дана методика позитивно впли-
ває на стабілізацію стану здоров’я.

Подальші дослідження повинні бути спрямо-
вані на визначення зміни найбільш інформативних
показників стану рівня здоров’я під дією ХН. Розроб-
ка моделей прогнозу впливу різних екзогенних чин-
ників на організм людини та визначення динаміки про-
цесів  загартовування  для людей з різною патологією.

Література:
1 . Аулик И.В., Определение физической работоспособнос-
ти в клинике и спорте. 2 – е изд., перераб. и доп. – М.:
Медицина, 1990. – 192 с.

2 . Богачев М.И. Опыт физиологического закаливания орга-
низма в системе физического восстановления //Вести.
Ленин.Универс. – 1954. –  С 75 – 88.

Рис.1. Графік зміни показників гемодинаміки за досліджуваний період.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ
УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ АВТОНОМІЇ Й

САМОВРЯДУВАННЯ
Зеленська Л.Д.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. В статті розкрито ґенезу становлення університетсь-
кої автономії й самоврядування в провідних країнах Європи,
схарактеризовано організаційно-управлінські засади діяльності
ВНЗ, що базуються на принципі академічної свободи. Голов-
ним критерієм щодо побудови управлінської моделі вищої
школи в Україні має слугувати досягнення рівноваги між ав-
тономією й підзвітністю. Надмірна автономія університету
може призвести до того, що він не буде  відповідати запитам
суспільства. Жорсткий контроль з боку держави знищить його
академічні засади й роками накопичені традиції.
Ключові слова: автономія, самоврядування, академічні сво-
боди, вища освіта.
Аннотация. Зеленская Л.Д. Мировой опыт становления уни-
верситетской автономии и самоуправление. В статье раскры-
та динамика становлення и развития университетской автоно-
мии и самоуправления в ведущих странах Европы, дана
характеристика организационно-управленческим основам
деятельности высших учебных заведений, базирующихся на
принципе академической свободы. Главным критерием пост-
роения управленческой модели высшей школы в Украине дол-
жен служить достижение равновесия между автономией и
подотчетностью. Чрезмерная автономия университета может
привести к тому, что он не будет  отвечать запросам обще-
ства. Жесткий контроль со стороны государства уничтожит
его академические основы и годами накопленные традиции.
Ключевые слова: автономия, самоуправление, академичес-
кие свободы, высшее образование.
Annotation. Zelenskaya L.D. World experience of becoming
university autonomy and self-management. The dynamics of
becoming university autonomy and self-government in the
leading countries of Europe is exposed in the article, description
of organizationally-administrative bases of activity of higher
educational establishments being based on principle of academic
freedom is given. As key factor of construction of administrative
model of a higher school in Ukraine should serve reaching of
equilibrium between an autonomy and the accountability. The
excessive autonomy of university can reduce to that it will not
answer inquiries of company. Rigid monitoring on the part of
the state will destroy his academic backgrounds and years the
saved traditions.
Keywords: autonomy, self-management, academic freedom,
higher education.

Вступ.
Україна, чітко визначивши орієнтир на вход-

ження в освітній простір Європи, здійснює модерні-
зацію освітньої діяльності у контексті європейських
вимог. Створення Зони європейської вищої освіти
вимагає від України забезпечення можливості вищим
навчальним закладам діяти відповідно до керівного
принципу автономії у поєднанні з відповідальністю.
За протилежних умов (безпосереднє регулювання,
детальний адміністративний й фінансовий контроль)
вищі навчальні заклади не матимуть можливості для
співпраці та змагання.

У зв’язку з цим, вельми актуальним є звернен-
ня до актуалізації ретроспективи, творчого викорис-
тання світового досвіду організації діяльності вищих
навчальних закладів на засадах автономії й самовря-
дування.

Аналіз науково – педагогічних джерел з про-
блеми дослідження засвідчив, що історичні аспекти
організаційних засад управління вищою школою в
окремих країнах розглядались дослідниками (Б.Вуль-
фсон, Г.Єгорова, Н.Лавриченко, А.Сбруєва та ін.) в
контексті порівняльної педагогіки. Однак ґенеза ста-
новлення університетського самоврядування й ака-
демічних свобод у практиці європейської вищої шко-
ли не стала об’єктом спеціальних досліджень.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті – дослідити ґенезу становлення

університетської автономії й самоврядування в про-
відних країнах Європи та виявити позитивний досвід
щодо впровадження академічних свобод в практику
вищої освіти в Україні.

Роботу виконано згідно з темою науково – дос-
лідної роботи кафедри загальної педагогіки Харківсь-
кого національного педагогічного університету імені
Г.С.Сковороди «Підвищення ефективності навчаль-
но-виховного процесу в середніх загальноосвітніх та
вищих педагогічних навчальних закладах» (РК 31 –
200199004104).

Результати досліджень.
Аналіз історико-педагогічних джерел з пробле-

ми дослідження [1,2,3,4,5] дозволяє констатувати, що
проблема університетської автономії й академічних
свобод виникла в середні віки й пов’язана з відкрит-
тям перших університетів – у Болоньї (Італія, кінець
XI ст.) та Парижі (кінець XII ст.).

Зауважимо, що в різні історичні періоди по-
няття «автономія» й «академічні свободи» трактува-
лися по – різному, але ніколи не виникало сумнівів у
тому, що саме вони найбільш повно відображають
сутність університету, як навчальної й дослідницької
установи.

У ході наукового пошуку встановлено, що се-
редньовічний університет представляв інтереси вче-
них перед світською і духовною владою, гарантував
ученим індивідуальну свободу, надавав право набут-
тя юридичних і економічних привілеїв. Сукупність прав
і привілеїв академічної корпорації викладачів і студентів
складали так звані «академічні свободи», найголовні-
шими з яких були автономія й самоврядування.
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Підкреслимо, що перші європейські універси-
тети створювались на засадах самоврядування: вида-
вали власні закони, здійснювали суд над членами своєї
корпорації, визначали регламентацію праці тощо.
Керівництво університетом здійснював ректор, який
міг обиратися навіть зі складу студентів. В управлінні
університетом брали участь викладачі, учні, а також
службовці. Держава не обмежувала університетсь-
кої автономії. Вона навіть виступала  її  гарантом. Але
цей процес тривав доти, доки кількість студентів в
університетах була мало чисельною, а  самі універ-
ситети не потребували значних коштів.

Як свідчать результати проведеного досліджен-
ня, з часом вплив держави на університетське життя
посилюється, не дивлячись на протидію з боку акаде-
мічної корпорації. Особливо цей процес активізував-
ся після Реформації і став сприяти змінам інституцій-
них форм управління й організації університетів. У
результаті цього на початку XIX століття сформува-
лись три типи університетів, кожен з яких демонстру-
вав співвідношення «держава – університет» щодо
керівництва цими закладами. Найбільш стійкими вия-
вилися найстаріші університети Європи – Оксфордсь-
кий і Кембриджський, які зберегли автономію й ака-
демічні свободи як головне надбання. Цю ж традицію
перейняли елітні приватні американські університети,
такі, як Гарвардський чи Стенфордський [2].

В протилежному напрямі стали розвиватись
університети Франції. Факультети тут перетворились
на самостійні навчальні заклади, відокремившись від
закладів, що безпосередньо займались науковими
дослідженнями, а викладачі були занесені до реєстру
державних службовців. До середини XIX століття у
французьких університетах заперечувалась не тільки
академічна свобода, але й деякі громадянські свобо-
ди науково – педагогічних працівників.

Третій шлях розвитку університетської авто-
номії й самоврядування демонстрували німецькі ун-
іверситети. Через свою бідність вони не могли проти-
стояти вторгненню держави в справи управління
університетом на ранніх етапах свого розвитку. Од-
нак з відкриттям у 1810р. Берлінського університету,
набула реального втілення сформульована Гумболь-
том ідея «академічної свободи як базового принци-
пу класичного університету» [3]. Поняття «автономії»
розширюється і включає в свою сферу людину (вик-
ладачів, студентів, службовців). Німецькі філософи
І.Г.Фіхте, В.Ф.Шеллінг, Ф.Шлейермахер розробили
нову концепцію університетської освіти, яка ґрунту-
валась на античному ідеалі виховання й навчання
людини, яка прагнула до повного розкриття своєї осо-
бистості. З приводу цього І.Г.Фіхте зазначав, що уні-
верситет повинен стати «ідеальним союзом вільних
думок» [5,97]. Відповідно до цієї концепції ідея уні-
верситету базувалась на таких принципах:
- відносна незалежність;
- принцип академічної свободи як сутності універ-
ситету;

- єдність наукових досліджень і навчання;
- політичне значення ідеї освіти [5,97].

В аспекті досліджуваної проблеми привертає
увагу той факт, що не дивлячись на те, що в XIX
столітті німецький університет визначався як держав-
ний заклад, що фінансується і керується державни-
ми органами влади, він зберігав певний рівень само-
стійності ,  і ,  за  переконанням  дослідників ,
користувався такою свободою, якої не мала жодна
установа Німеччини означеного періоду. Так, фа-
культети німецьких університетів обирали своїх де-
канів, розподіляли стипендії, організовували іспити,
рекомендували міністерству кандидатури на заміщен-
ня вакантних посад на кафедрах тощо.

В цілому, як свідчать результати проведеного
дослідження, діяльність німецьких університетів ба-
зувалась на таких засадах:
 –  універсальність, як відображення ідеї про те, що
всі науки взаємопов’язані і в сукупності створю-
ють єдину картину світу;

  –  самоврядування, яке передбачало: а) здійснення ке-
рівництва університетом радою на чолі з ректором і
радами факультетів на чолі з деканами, які обирають-
ся виключно зі складу академічного персоналу; б)
професори в своїй науковій і навчальній діяльності
незалежні від керівництва університету; в) профе-
сорсько-викладацький склад призначається керівниц-
твом університету; г) керівництво університету підтри-
мує на своїй території дисципліну і порядок;

 –  свобода викладання, тобто право кожного викла-
дача включати в зміст навчальних дисциплін мате-
ріал, який не визначений офіційними програмами;

 –  свобода учіння, тобто право студента отримувати
знання відповідно до власних здібностей, уподо-
бань, певних обставин. Таке право стосувалось як
вибору навчального закладу, так і обрання на свій
розсуд викладача [5,98].

У ході наукового пошуку встановлено, що на
початку ХХ століття університетська автономія
німецького зразка стала певною мірою академічною
традицією. Вона розповсюджувалась на різні сфери
діяльності університетів: міжуніверситетське співро-
бітництво в межах однієї держави, міжнародне співро-
бітництво університетів, відносини університетів з
місцевими, регіональними і центральними органа-
ми управління тощо.

Зауважимо, що в сучасному розумінні ака-
демічні свободи (автономія) акумулюють досвід
європейської освітньої традиції і включають такі
компоненти:
 –  свободу педагогічної діяльності (свобода обрання
напрямів підготовки спеціалістів; необхідного пе-
реліку дисциплін, їх змісту і методів викладання;
розробка перспективної політики в розвитку педа-
гогічного процесу і визнання права викладачів на
свободу педагогічної творчості);

 –  свободу науково-дослідницької діяльності (свобо-
да вибору напрямів наукових досліджень, яким ко-
лективні наукові підрозділи надають переваги; пра-
во членів професорсько-викладацького складу на
вільне включення в наукову комунікацію і на ко-
лективне й індивідуальне співробітництво з зовні-
шніми користувачами);
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 –  самоврядування університетського співтовари-
ства. Тут можна виділити наступні напрями: само-
врядування університету (корпорації), самовряду-
вання в науково – педагогічному та  студентському
колективі. В якості основного елемента самовря-
дування університету як організації необхідно
відзначити автономію статусу, тобто компетенцію
ВНЗ щодо вироблення внутрішніх норм його фун-
кціонування як в галузі викладання, так і наукових
досліджень. Це передбачає розробку власного ста-
туту, який регламентує основні моменти функціо-
нування й діяльності університету; визначення
особливостей структури управління й виборності
керівних органів; розподіл фінансових і матеріаль-
них ресурсів поміж університетськими підрозділа-
ми; визначення пріоритетів в наукових досліджен-
нях і розробках, підготовці та перепідготовці кадрів
спеціалістів; планування розвитку університету як
короткочасного, так і довготривалого.

Самоврядування в науково-педагогічному ко-
лективі передбачає участь представників в колегіаль-
них органах управління університетом і його струк-
турних підрозділах, об’єднання в різні професійні
корпоративні організації в середині й поза межами
університету. Рівень самоврядування науково-педа-
гогічного колективу визначається ступенем його
впливу на прийняття рішень в галузі освіти й науки
на всіх рівнях адміністративної структури.

Самоврядування в студентському колективі
має на меті участь студентської спільноти через ви-
борних представників в колегіальних органах управл-
іння університетом, вирішенні академічних проблем,
створенні студентських організацій тощо.

Підкреслимо, що в сучасних умовах ні інсти-
туційна автономія, ні академічні свободи не є абсо-
лютними. Як правило вони обмежені законодавчи-
ми актами й іншими механізмами регулювання.

Висновки.
Отже, як свідчить світовий досвід становлення

й функціонування автономії й самоврядування, го-
ловним критерієм щодо побудови управлінської мо-
делі вищої школи в Україні має слугувати досягнення
рівноваги між автономією й підзвітністю, оскільки
надмірна автономія університету може призвести до
того, що він не буде  відповідати запитам суспільства,
а жорсткий контроль з боку держави знищить його
академічні засади й роками накопичені традиції.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем станов-
лення університетської автономії й самоврядування.
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ВИХОВНІ МОЖЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ І СПОРТУ У СИСТЕМІ

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ
ДО ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Зеленський Р.М.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Стаття присвячена аналізу виховних можливостей
фізичної культури і спорту як складової цілісної системи фізич-
ного виховання у вищому навчальному закладі й підготовки
студентської молоді до трудової діяльності. Фізична культура
і спорт справляють позитивний виховний вплив на духовний
світ особистості. У процесі занять фізичною культурою і
спортом розвиваються й формуються ідейно – політичні, мо-
ральні й естетичні норми та ідеали, світоглядні установки,
активна життєва позиція. Фізична культура і спорт відкрива-
ють перед кожною людиною величезні можливості для самови-
яву і самоствердження, сприяють виникненню радості спілку-
вання, співпереживання, співпричетності, радості перемоги і
гордості за людину і її невичерпні можливості.
Ключові слова: фізична культура, виховний потенціал, мо-
рально-духовні цінності, студентська молодь.
Аннотация. Зеленский Р.М. Воспитательные возможности фи-
зической культуры и спорта в системе подготовки будущих
специалистов к трудовой деятельности. Статья посвящена ана-
лизу воспитательных возможностей физической культуры и
спорта как составной целостной системы физического воспи-
тания в высшем учебном заведении и подготовки студенческой
молодежи к трудовой деятельности. Физическая культура и спорт
оказывают положительное воспитательное влияние на духов-
ный мир личности. В процессе занятий физической культурой
и спортом развиваются и формируются идейно-политические,
моральные и эстетичные нормы и идеалы, мировоззренческие
установки, активная жизненная позиция. Физическая культура
и спорт открывают перед каждым человеком огромные возмож-
ности для самопроявления и самоутверждения, оказывают со-
действие возникновению радости общения, сопереживание, со-
причастности, радости победы и гордости за человека и его
неисчерпаемые возможности.
Ключевые слова: физическая культура, воспитательный потен-
циал, нравственно-духовные ценности, студенческая молодежь.
Annotation. Zelenskiy R.M. Educational possibilities of physical
training and sports in a system of preparation of the future experts
to labour activity.  The article is devoted to the analysis of
educating possibilities of physical culture and sport as component
integral system of physical education in higher educational
establishment and preparation of student young people to labour
activity. The physical training and sports render positive
educational effect on an inner world of the person. During
occupations by physical training and sports ideological and
political, intellectual both aesthetic norms and ideals, world
outlook installations, the fissile zoetic item educe and shaped.
The physical training and sports unclose before each person huge
possibilities for self-exhibiting and self-affirmation, pleasures of
a victory and pride of the person and his inexhaustible possibilities
assist originating of pleasure of dialogue, empathy, participation.
Keywords: physical training, an educational potential, moral-
cultural wealth, student’s youth.

Вступ.
Питання фізичного виховання студентської мо-

лоді у період становлення української державності
пов’язані, насамперед, з обґрунтуванням доцільності,
статусу і пошуком оптимальної моделі навчально –
виховного процесу. З огляду на це, першочергової ваги
набуває зміна парадигми сучасного фізичного вихо-
вання, в основу якої має бути покладено принцип куль-
туровідповідності. Це означає, що поряд з фізичним
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розвитком і зміцненням здоров’я студентської молоді
мають діяти закони їх морального життя: доброта, спра-
ведливість, колективізм, взаємоповага, ненасилля, пріо-
ритет духовного сенсу людського життя.

Виділення ролі фізичної культури у всебічно-
му розвитку особистості завжди було предметом інтен-
сивних досліджень учених: Б.Ведмеденка, В.Видріна,
Н.Завидівської, Н.Євтушевської, С.Присяжнюка,
Р.Щербакова та ін. Однак акцент у цих дослідженнях
зміщувався в сторону медико-біологічних аспектів.
Зазвичай, не викликає сумнівів важливість розвитку
фізичних якостей, формування рухових умінь і нави-
чок людини, однак такий підхід не враховує повною
мірою глибини, інтегративної сутності фізичної куль-
тури, яка торкається розвитку особистісних характе-
ристик людини, її соціокультурного розвитку.

Роботу виконано згідно з темою науково-дос-
лідної роботи кафедри загальної педагогіки Харківсь-
кого національного педагогічного університету імені
Г.С.Сковороди «Підвищення ефективності навчаль-
но-виховного процесу в середніх загальноосвітніх та
вищих педагогічних навчальних закладах» (РК 3 1 –
200199004104)

Формулювання цілей роботи.
Мета цієї статті – розкрити виховний потенці-

ал фізичної культури і спорту в системі підготовки
майбутніх спеціалістів до трудової діяльності.

Результати дослідження.
Як відомо, принцип культуровідповідності

обумовлює співвідношення між освітою і культурою,
вказуючи на об’єктивний зв’язок людини з культу-
рою як системою цінностей. Світ цінностей – це пе-
редусім світ культури, сфера духовної діяльності лю-
дини, її моральної свідомості, оцінок тощо. Це поняття
відображає один із найсуттєвіших моментів практич-
ної взаємодії людини з навколишнім середовищем та
іншими людьми [1]. За визначенням Д.Ліхачова, куль-
тура людства рухається вперед не шляхом переміщен-
ня в просторі й часі, а шляхом накопичення ціннос-
тей. Чим більшими цінностями ми володіємо, тим
більш витонченим стає наше сприйняття культур,
наша здатність до самозмін, культурного самовдос-
коналення й саморозвитку [4, 115].

Розкриваючи значущість культуровідповідно-
го підходу в формуванні фізичної культури особис-
тості, варто наголосити, що базовим поняттям тут
виступає категорія «культура». Аналіз літератури з
проблеми дослідження  дозволив виявити різні підхо-
ди до тлумачення даного поняття. Так, в окремих
джерелах «культура» трактується як:
- система уявлень про світ, цінності, норми і прави-
ла поведінки людей, пов’язаних спільним способом
життя;

- стрижень, навколо якого формується ціннісна орі-
єнтація людини як система його цінностей;

- активна творча життєдіяльність людей щодо освоє-
ння світу;

- специфічний спосіб організації і розвитку людсь-
кої життєдіяльності;

- міра всебічної реалізації сутнісних сил людини.

Пояснюючи проблематику соціального фено-
мена культури, вчені М.Каган, Е.Маркарян, Б.Єра-
сов й ін. виділяють у загальному понятті «культура»
три основних компонента: матеріальний, духовний і
фізичний.

У Великій радянській енциклопедії фізична
культура трактується як частина загальної культури
суспільства, одна з сфер соціальної діяльності, спря-
мованої на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних
здібностей людини і використання їх у відповідності з
потребами суспільної практики.

Фізична культура – це складне суспільне яви-
ще, яке не обмежується вирішенням завдань фізич-
ного розвитку, а виконує й інші соціальні замовлення
суспільства в галузі політики, моралі, виховання, ес-
тетики. Її структуру представляють такі компоненти
як: фізична освіта, фізичне виховання, фізична рек-
реація, спорт, рухлива реабілітація, фізична підготов-
ка, фізичний розвиток, фізичні вправи. Як вид куль-
тури, вона в загально соціальному плані представляє
собою широку галузь творчої діяльності, а також ре-
зультати цієї діяльності щодо фізичної готовності
людей до життя, зміцнення їх здоров’я, розвиток фізич-
них здібностей і рухових можливостей. В особистіс-
ному плані фізична культура виступає способом і
мірою всебічного фізичного розвитку людини.

Отже, фізична культура сприяє прояву індиві-
дуальності і тим самим бере участь у реалізації голов-
ної мети суспільства – особистісному вдосконаленні
людини. При цьому вона включає в себе всі традицій-
но визначені в загальній культурі соціуму аспекти:
світоглядний, морально-етичний, естетичний.

Як показали результати проведеного дослід-
ження, особливість феномена фізичної культури у
визначеному контексті полягає і в тому, що на відміну
від інших культур, вона наділена можливістю генеру-
вати практично всі основні види людської діяльності.
У цьому сенсі вона володіє засобами універсальної і
разом з тим унікальної освітньо-виховної системи,
здатної забезпечити підготовку сучасних спеціалістів
з різних галузей знань до трудової діяльності. Так, у
Законі України «Про фізичну культуру і спорт», що
прийнятий Верховною Радою у 1993 році та змінами,
внесеними у 2001 році, фізичне виховання студентів
визначене одним із головних напрямів упроваджен-
ня фізичної культури серед студентської молоді,
органічною частиною загального виховання сту-
дентів, покликаним забезпечити розвиток фізичних,
морально-вольових, розумових здібностей і профес-
ійно-прикладних навичок [3].

На цьому акцентували увагу в своїх дослід-
женнях С.Канішевський, В.Краснов, Р.Раєвський,
А.Рибковський та ін., доводячи, що саме у процесі
занять фізичною культурою і спортом формуються
важливі для майбутнього спеціаліста такі якості, як
сміливість, рішучість, наполегливість, ініціативність,
чесність, сумлінність, упевненість у своїх силах та
можливостях тощо.

Зауважимо, що фізичне виховання молоді у
вищих навчальних закладах здійснюється у таких фор-
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мах: навчальні заняття, самостійні заняття юнаків і
дівчат фізичною культурою, спортом і туризмом у
поза навчальний час за завданням викладача або в
самодіяльних секціях (групах) студентського спортив-
ного клубу; фізичні вправи в режимі дня, масові оз-
доровчі, фізкультурні й спортивні заходи, що прово-
дяться у вільний  від навчання час.

Отже, цілісний процес фізичного виховання
студентської молоді реалізується через систему
фізкультурно-спортивної діяльності, яка знаходить
прояв у різноманітних формах занять фізичними
вправами, що дозволяє реалізувати не лише природні
потреби особистості в русі й фізичній активності, але
й цілеспрямовано сприяти удосконаленню біологіч-
ної системи життєдіяльності організму через розви-
ток фізичних якостей, забезпечення таких соціально
– значущих потреб, як прагнення до пізнання, спілку-
вання, самовираження, розвитку естетичних уявлень,
переживання позитивних емоцій тощо. [6, 8].

Зауважимо, що самі по собі фізичні вправи
духовного навантаження не несуть. Взяті окремо,
вони цілком індиферентні щодо ідейного, морально-
го, естетичного та інших аспектів життя людини. Ви-
ховної значущості вони набувають тоді, коли харак-
теризують особистість з точки зору її суспільної
цінності [5, 28].

Емоційність і колективний характер фізкультур-
но-спортивної діяльності, різноманітність її позитив-
них мотивів, постійне прагнення до фізичного і ду-
ховного вдосконалення, максимальна реалізація своїх
творчих здібностей – всі ці особливості дають право
розглядати її як важливий виховний засіб.

Як показали результати проведеного дослід-
ження, фізкультурно-спортивна діяльність створює
прекрасні можливості для морального виховання
особистості, що включає в себе вплив на свідомість
людини, набуття нею морального досвіду поведінки,
створення міцних переконань щодо вибору гідної
поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях. Адже
відомо, що успіх у житті, праці, досягненні високих
спортивних результатів можливий лише тоді, коли
людина володіє життєво важливими моральними яко-
стями. З одного боку, це виховання патріотизму, свідо-
мої дисципліни, самостійності, чесності, товариської
взаємодопомоги, з іншого – сміливості, рішучості,
працелюбності, ініціативності, наполегливості.

Структура фізкультурно-спортивної діяль-
ності, її емоційність і колективний характер ставлять
особистість перед необхідністю шукати правильні
взаємини один з одним, усвідомлювати сенс мораль-
них понять.

У фізкультурно-спортивній діяльності базовою
основою для виховання моральних якостей особистості
є позитивний емоційний клімат у колективі, в якому
поєднується спільність інтересів, почуття дружби, а та-
кож наявність взаєморозуміння і взаємодопомоги між
його членами. Всі ці якості взаємозумовлені і в сукуп-
ності створюють характер людини. Формування будь –
якої риси характеру вимагає від самої особистості усв-
ідомлення важливості цієї якості особисто для неї.

Підкреслимо, що у будь-якому колективі однією
з основних ознак моральності є колективізм. Саме в
процесі фізкультурно-спортивної діяльності закладені
великі можливості для виховання колективістської по-
ведінки, що формується шляхом глибокого усвідом-
лення спільності інтересів, єдності особистих та колек-
тивних цілей, що допомагає прояву самостійності й
ініціативності кожної окремої особистості.

У ході наукового пошуку встановлено, що пер-
шочергової ваги в цьому аспекті набувають спортивні
змагання. Спортивні відносини, що складаються в
процесі спортивних змагань, являють собою специф-
ічну форму прояву суспільних відносин. Цінність тих
чи інших фізичних якостей, що демонструють сторо-
ни, виявляється саме через відносини самих людей,
тобто через суспільні відносини [5, 18]. Необхідність
брати участь у змаганнях спільно, узгоджувати осо-
бисті інтереси з інтересами своїх товаришів, коман-
ди, колективу й підпорядковувати їх спільним інтере-
сам пред’являє високі вимоги до моральних якостей
молоді й одночасно сприяє формуванню в неї цих
якостей. Особливо наочно це проявляється в спортив-
них іграх, що вимагають моральної єдності й згурту-
вання колективу.

У ході змагань учасники отримують й вели-
чезне емоційне задоволення, що супроводжується
почуттям радості від перемоги, досягнення високого
спортивного результату. Підкреслимо, що почуття
радості має величезний виховний потенціал, тому
важливо викликати у вихованців відповідні емоції й
почуття, так як саме вони постійно перетворюючись,
трансформуються у стійкі моральні надбання осо-
бистості [2, 39].

Однак, трапляються випадки, коли прагнення
однієї людини показати себе, задовольнити особисті
інтереси перевищує інтереси команди, що призво-
дить до формування негативних якостей особистості
– індивідуалізму, переоцінки власних можливостей
тощо. Такі ситуації спричиняють дисбаланс у команді,
викликають конфлікти і непорозуміння. В командних
видах спорту така поведінка неприпустима, тому що
в команді всі члени колективу повинні вести бороть-
бу не тільки за свої індивідуальні успіхи, а й за успіхи
всього колективу.

Такий підхід дає підстави для висновку, що ко-
мандні види спорту є одночасно школою виховання
колективної відповідальності.

Аналіз літератури з проблеми дослідження зас-
відчив, що специфіка фізкультурно-спортивної діяль-
ності передбачає виховання вольових якостей. Про-
цес виховання вольових якостей усвідомлений і
цілеспрямований, пов’язаний з подоланням труд-
нощів на шляху до мети. Основними вольовими яко-
стями є дисциплінованість, прагнення до подолання
труднощів, упевненість у собі, сміливість, рішучість,
висока працездатність, воля до перемоги.

Вольові якості особистості органічно пов’язані
з моральними. Вони забезпечують цілеспрямо-
ваність, допомагають розвивати максимальні зусил-
ля, проявляти наполегливість і завзятість.
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Необхідною умовою для виховання вольових
якостей є чіткість і конкретність завдань і цілей. Їх ви-
рішення залежатиме від того, наскільки кожна осо-
бистість буде усвідомлювати важливість кінцевого
результату, його суспільне значення. Особливу роль
в цьому відіграє тверда регламентація фізкультурно
– спортивної діяльності, строгий контроль за її дотри-
манням, оволодіння правилами спортивної етики. Це
дисциплінує особистість, привчає до самоконтролю
і самовладання, до необхідності виконання норм і
правил поведінки у суспільстві [5, 35].

У ході наукового пошуку встановлено, що
фізкультурно-спортивна діяльність створює надзвичай-
но сприятливі можливості для формування і розвитку
емоційної культури людини, її естетичних почуттів.

Естетичне ставлення людини до дійсності є
одним з найважливіших стимулів її поведінки, яка знач-
ною мірою визначається тим, що людина вважає пре-
красним або потворним, над чим сміється і чому
співчуває. Естетичне, де б воно не проявлялося – у
мистецтві, природі, людській діяльності, спорті,  –
справляє на людей величезний і перетворюючий
вплив. Засвоєння естетичних цінностей засобами
фізичної культури і спорту готує людину до сприй-
няття всієї сукупності культурних цінностей людства.
У сфері фізкультурно-спортивної діяльності естетич-
не виховання формує прагнення до прекрасного.

Прояви прекрасного в галузі фізкультурно-
спортивної діяльності високо оцінювали мислителі.
Так, загальновідомим є вислів Гегеля про те, що гре-
ки спочатку самі перетворювали себе в прекрасні
форми, а потім об’єктивно виражали їх у мармурі і
на картинах. М.Чернишевський писав: «Людське тіло
– найвища краса на землі», «легкість і непорушність
руху чарівні в людини, тому що можливі тільки при
хорошій будові, стрункості: у людини, що має погану
будову, не буде ні хорошої ходи, ні граціозності в ру-
хах, тому легкість і граціозність рухів – свідчення пра-
вильного гармонійного розвитку людини» [5, 39].

Цілком слушними з цього приводу є вислов-
лювання П.Лесгафта, який вважав, що естетичний
розвиток є наслідком «строго проведеної» розумо-
вої й фізичної освіти: «Один фізичний розвиток, а
також засвоєння хоча б навіть пристойних прийомів і
звичаїв ще не створює інтелігентної людини…Розви-
ток повинен бути цілком гармонійним, як фізичний,
так і відповідний йому розумовий, естетичний і мо-
ральний, інакше нема стійких і послідовних людських
проявів» [5, 40].

Як свідчать результати проведеного досліджен-
ня, різним видам спорту притаманні загальні й спец-
іальні критерії оцінки прекрасного. До загальних кри-
теріїв належать майстерність, єдність форми і змісту,
до специфічних – динамічність, легкість, граціозність.

Краса рухів є суспільною естетичною потре-
бою, яка найбільш повно задовольняється у фізкуль-
турно-спортивній діяльності. Викликаючи «м’язову
радість», формуючи граціозність і осанку, фізкуль-
турно-спортивна діяльність сприяє бадьорому на-
строю, створює гармонію духовного і фізичного.

Висновки.
Таким чином, проведене дослідження дає

підстави для висновку, що фізична культура і спорт
справляють позитивний виховний вплив на духовний
світ особистості. У процесі занять фізичною культу-
рою і спортом розвиваються не тільки фізичні якості
особистості, але й формуються ідейно – політичні,
моральні й естетичні норми та ідеали, світоглядні ус-
тановки, активна життєва позиція. Фізична культура і
спорт відкривають перед кожною людиною величезні
можливості для самовияву і самоствердження, спри-
яють виникненню радості спілкування, співпережи-
вання, співпричетності, радості перемоги і гордості
за людину і її невичерпні можливості.

Подальших досліджень потребують питання
формування окремих якостей, властивостей майбутніх
спеціалістів засобами фізичної культури і спорту.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

Кайдалова Л.Г.
Національний фармацевтичний університет

Анотація. У статті висвітлено теоретичні й методичні  ас-
пекти особистісно орієнтованого навчання; визначено прин-
ципи гуманістичного спрямування. Проаналізовано підхо-
ди вітчизняних та зарубіжних вчених –  педагогів щодо
особистісно  орієнтованого навчання.  Визначені  умови
практичної реалізації особистісно орієнтованого навчання;
індивідуальний та диференційований підхід у навчанні. Ав-
тор розкриває характерні ознаки, умови й  заходи щодо впро-
вадження особистісно орієнтованої  технології навчання  у
вищому навчальному закладі.
Ключові слова: особистісно орієнтоване навчання; ознаки
особистісно орієнтованого навчання, індивідуальний підхід,
особистісно орієнтована технологія.
Аннотация. Кайдалова Л.Г. Теоретические и методологичес-
кие аспекты личностно ориентированного обучения. В ста-
тье освещены теоретические и методические аспекты лич-
ностно ориентированного обучения; определены принципы
гуманистической направленности. Проанализированы под-
ходы отечественных и зарубежных ученых – педагогов по
личностно ориентированному обучению; индивидуальный
и дифференцированный подходы в обучении. Автор рас-
крывает характерные признаки, условия и мероприятия по
внедрению личностно ориентированной технологи обуче-
ния в высшем учебном заведении.
Ключевые слова: личностно ориентированное обучение;
признаки личностно ориентированного обучения, индиви-
дуальный подход, личностно ориентированная технология.
Annotation. Kaidalova L.G. Theoretical and methodological
aspects of personally oriented learning. In the article theoretical
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and methodical aspects of individually focused tra ining are
covered; principles of  humanistic orientation are certain.
Approaches of domestic and foreign teachers on individually
focused training are analysed; an individual approach in training.
The author covers characteristic attributes, conditions and
actions on introduction individually focused technologists of
training in a higher educational institution.
Keywords: individually focused training; attributes of individually
focused training, an individual approach, individually focused
technology.

Вступ.
Особистісно орієнтована освіта ґрунтується на

загальнолюдських та особистісних цінностях, з ура-
хуванням потреб самої людини, її мотивів, здібнос-
тей, особистих якостей, життєвих цінностей тощо.

Психолого – педагогічні та дидактичні основи
особистісно орієнтованого навчання досліджені вче-
ними Г.Баллом, І.Бех, І.Підласим, С.Сисоєвою, О.Сав-
ченко, І.Якиманською та ін. [2,3,8,9,13,14].

Теоретичні та методологічні основи особисті-
сно діяльнісного підходу в психології викладено в
працях Б.Ананьєва, Л.Виготського, О.Леонтьєва, С.Ру-
бінштейна та ін., де особистість розглядається як
суб’єкт діяльності, який сам формується у процесі
діяльності та у спілкуванні з іншими людьми, визна-
чає характер цієї діяльності та спілкування [1,6,11].

Метою технології особистісно орієнтованого
навчання є гармонійне формування і всебічний роз-
виток особистості, повне розкриття її творчих сил,
вироблення власного “Я”, неповторної індивідуаль-
ності. Індивід має стати суб’єктом життєдіяльності,
професійної діяльності, а не опановувати тільки пев-
ну сукупність загально наукових і професійних знань,
умінь і навичок.

В основу особистісно орієнтованого навчан-
ня покладено принципи гуманістичного спрямуван-
ня у філософії, психології та педагогіці, розроблені
Карлом Роджерсом:
– індивід перебуває в центрі світу, який постійно
змінюється: для кожного значущим є власний світ
сприйняття навколишньої дійсності, цей внутрішній
світ не може бути до кінці пізнаним будь-ким  ззовні;

– людина сприймає навколишню дійсність крізь при-
зму власного відношення та розуміння;

– індивід прагне до самопізнання та самореалізації,
йому властива внутрішня здатність  самовдоскона-
люватись;

– взаєморозуміння, необхідне для розвитку індивіда,
може досягатись тільки в результаті спілкування.

Самовдосконалення, розвиток відбувається на
основі взаємодії з навколишнім середовищем, з інши-
ми людьми. Зовнішня оцінка є суттєвою і вагомою
для процесу пізнання, що досягається у наслідок пря-
мих чи прихованих контактів.

Робота виконана за планом НДР Національ-
ного фармацевтичного університету.

Формулювання цілей роботи.
 Метою статті є дослідження теоретичних

та методичних аспектів особистісно орієнтованого
навчання; його сутності; характерних ознак особист-
існо орієнтованої технології.

Результати досліджень.
Особистісний підхід передбачає, що всі

психічні процеси, якості та стан розглядаються як такі,
що притаманні конкретній людині. І як підкреслював
С.Рубінштейн, „ в психічному обліку людини виділя-
ються різні сфери, чи риси, які характеризують різні
вияви особистості; при всій різноматнітності,
відмінностях і суперечностях основні властивості, при
взаємодії один з одним в конкретній діяльності люди-
ни та взаємному проникненні один в одного, стіка-
ються в єдності особистості” [11].

І. Якиманська, як один із педагогів – дослід-
ників особистісно-орієнтованого навчання, визначає
такі вихідні:
1) особистісно орієнтоване навчання повинно забез-
печувати розвиток і саморозвиток оособистості як
суб’єкта пізнавальної та предметної діяльності;

2) має забезпечувати кожному учневі спираючись
на його здібності, схильності, інтереси, ціннісні ор-
ієнтації та суб’єктивний досвід; можливість реалі-
зувати себе в різних видах діяльності;

3) зміст освіти, засоби й методи повинні організову-
ватися так, щоб учень міг вибирати предметний
матеріал, його вид та форму;

4) освіченість як сукупність знань, умінь, індивіду-
альних здібностей  є найважливішим засобом ста-
новлення духовних та інтелектуальних цінностей
учня і має бути основною метою сучасної освіти;

5) освіта формує індивідуальне сприйняття світу,
можливості його творчого вдосконалення, активне
використання суб’єктного досвіду в інтерпретації
та оцінюванні явищ, подій навколишньої дійсності
на основі особистісно значущих цінностей і
внутрішніх настанов;

6) найважливішими чинниками особистісно орієн-
тованого навчального процесу є ті, що розвивають
індивідуальність, створюють умови для самороз-
витку та самовираження;

7) особистісно орієнтоване навчання будується на
принципі варіативності [14].

І.Зязюн розглядає особистісно орієнтоване
навчання як процес, у якому студент знаходиться в
центрі навчання та у якому навчально-пізнавальна
діяльність, а не викладання, є провідною у тандемі
«вчитель – учень» і у якій традиційна парадигма ос-
віти «вчитель – підручник – учень» змінюються на
нову: «учень – підручник – вчитель»[ 5]. Такий по-
гляд на особистісно орієнтоване навчання може бути
використаним і у вищій освіті.

В „Українському педагогічному словнику” за
редакцією С.Гончаренко  особистісний підхід трак-
тується як послідовне ставлення педагога до вихован-
ця як до особистості, як до свідомого відповідально-
го суб’єкта власного розвитку і як суб’єкта виховної
взаємодії. Особистісний підхід передбачає допомогу
вихованцеві в усвідомленні себе особистістю, у ви-
явленні, розкритті його можливостей, становленні
самосвідомості, у здійсненні особистісно значущих і
суспільно прийнятих самовизначень, самореалізації,
самоутвердження, а за визначенням К.Платонова,
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особистісний підхід – це принцип особистісної обу-
мовленості всіх психічних явищ людини, її діяльності,
її індивідуально – психологічних особливостей [4, 7].

Переважна більшість дослідників – педагогів
особистісно-орієнтованого навчання відносять до
ознак особистісно-орієнтованого підходу: індивіду-
альний підхід у навчанні; навчання на принципах
співпраці, співдружності, взаєморозуміння та взає-
моповаги; створення умов для розкриття особистіс-
них якостей і здібностей студентів.

Особистісно орієнтоване навчання дозволяє ре-
алізуватись кожному студентові, керуючись власними
мотивами та інтересами, використовуючи особистісні
можливості та здібності, ціннісні орієнтації тощо.

До важливих ознак особистісно орієнтовано-
го навчання О.Савченко відносить багатоваріантність
методик і технологій, уміння організовувати навчан-
ня одночасно на різних рівнях складності, зміцнення
всіма засобами цінності емоційного благополуччя,
позитивного ставлення  до світу, тобто внутрішньої
мотивації [ 3].

С.Сисоєва зазначає, що особистісно орієнто-
ване навчання повинно включати такі положення:
найвищою цінністю в освітньому процесі є той, хто
навчається з його потребами, інтересами, можливо-
стями і здібностями до навчання, а відтак навчально-
виховний процес має спрямовуватись на розвиток
його інтелектуального, творчого і духовного потенц-
іалу; пріоритетною метою особистісно орієнтовано-
го навчання є: розвиток особистості, його неповтор-
ної індивідуальності ,  творчих можливостей,
мислення, підвищення рівня загальної освіченості,
яка виявляється у широті поглядів, формування здат-
ності до самостійної, активної діяльності щодо конст-
руювання власної життєдіяльності, до свідомого про-
фесійного вибору, взаємодії із сучасним динамічним
світом праці тощо.

І.Підласий визначає такі основні ознаки особи-
стісно орієнтованої технології зазначає: пошанування
демократичних свобод громадян, насамперед, права
на вільний вибір освіти; тривалий досвід функціону-
вання освіти в ринкових умовах, що призвело до її по-
вної переорієнтації на задоволення потреб громадян;
поширення ідеї гуманізації освіти, коли людина визна-
чається вищою цінністю; забезпечення реальної мож-
ливості повного задоволення потреб кожної людини
відповідно до  її намірів, цілей, життєвої стратегії. Ав-
тор називає технологію поблажливою, більш енергоз-
берігаючою та найменш продуктивною [8].

Особистісно орієнтоване навчання, на думку
С.Сисоєвої, має  враховувати суб’єктивний досвід,
який є основою організації індивідуального і дифе-
ренційованого навчання, тобто створює умови для
реального врахування індивідуального темпу засвоє-
ння матеріалу; впровадження особистісно орієнто-
ваного навчання передбачає таку професійну підго-
товку педагога, яка включає фундаментальну
підготовку з відповідного предмета, ґрунтовну пси-
холого-педагогічну підготовку, спрямовану на фор-
мування умінь щодо особистісно орієнтованого на-

вчального процесу, формування гуманістичного
мислення, здатності до суб’єктної взаємодії у педаго-
гічному процесі [9 ].

 Практична реалізація особистісно орієнтова-
ного навчання можлива за умов створення такого
розвивального середовища (зміст, організаційні фор-
ми, методи, засоби, суб’єкт – суб’єктний характер
педагогічної взаємодії), у якому той, хто навчається,
набуває статусу найвищої цінності навчального про-
цесу і яке б сприяло розвитку інтелектуального, твор-
чого і духовного потенціалу, його індивідуальності,
емоційно-вольових якостей, творчих можливостей,
мислення і загальної культури, формуванню здатності
до самостійної, активної діяльності, професійного
самовизначення, навичок взаємодії із сучасним ди-
намічним ринком праці.

Перехід до особистісно-орієнтованого навчан-
ня, як зазначає О.Бондаревська, залежить від педаго-
га: його бажання, загальної і педагогічної культури,
особистих якостей. Педагог повинен задовольняти
таким вимогам: ціннісне ставлення до культури, твор-
чості; гуманна педагогічна позиція; створення та
постійне збагачення культурно – емоційного та пред-
метно – розвивального освітнього середовища; умі-
ння працювати зі змістом навчання; володіння різно-
манітними педагогічними технологіями, вміння
надавати їм розвивальну спрямованість [12].

Особистісно-орієнтоване навчання в системі
професійної підготовки майбутніх фахівців впровад-
жується на основі індивідуального та диференційо-
ваного підходів.

Розглядаючи індивідуальний підхід у особисті-
сно-орієнтованому навчанні, ми погоджуємось з тим,
що це один із принципів педагогіки, який ґрунтуєть-
ся на знанні особистих рис того, хто навчається. Зна-
ючи інтереси й нахили особистості, педагог заохочує
здібних студентів в повній відповідності з їх можливо-
стями, сприяє просуванню менш здібних студентів у
навчанні та допомагає тим, хто має низький рівень
підготовки. Індивідуальний підхід є необхідною умо-
вою успішного педагогічного процесу.

Індивідуальний підхід, як зазначає З.Слєпкань,
необхідно тлумачити як психолого-педагогічний прин-
цип, відповідно до якого в навчально-виховній роботі
враховуються індивідуальні особливості студентів[10].

У сучасних світових концепціях індивідуаліза-
ція навчання у вищій школі є визнання гуманістичної
орієнтації освіти, розуміння того, що студент є суве-
ренною особою, усвідомлення розвитку індивідуаль-
ності як особистісної цілісності, сприйняття взаємодії
необхідною умовою соціалізації через навчання, де-
мократизацію відносин.

Індивідуалізація навчання – організація на-
вчального процесу, при якій вибір форм, способів,
методів і засобів навчання враховує індивідуальні
відмінності студентів, рівень їх підготовки та здібності
до навчання. Індивідуальний підхід ґрунтується на
знанні й урахуванні викладачем індивідуальних особ-
ливостей студентів, їх нахилів та інтересів. Індивіду-
альне навчання повинно максимально забезпечити
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роботу студентів протягом усього періоду навчання
у вищому навчальному закладі. Для цього необхідно
створити такі умови, за яких студент міг би свідомо
впливати на своє навчання і розвиток в цілому.

Диференційований підхід – це особливий підхід
викладача до різних груп або до окремих студентів,
що полягає в організації з ними на основі різної за
змістом, обсягом і складністю (хоча й за тими сами-
ми навчальними програмами) роботи з урахуванням
подібних властивостей особистості. Диференціація
навчання – це спосіб його індивідуалізації в умовах
роботи студентської групи. Студенти поділяються на
динамічні типологічні групи і викладач під час занят-
тя періодично працює з тією групою, яка потребує
його найбільшої допомоги [10]

Щодо особистісно-орієнтованих технологій
навчання, то вони передбачають перетворення су-
перпозиції викладача й субординованої позиції сту-
дента на індивідуально – рівноправні позиції. При
впровадженні названих технологій важливим є дот-
римання послідовності, динаміки – від максимальної
допомоги педагога студентам під час виконання на-
вчальних завдань до поступового зростання їхньої
власної активності, до повної саморегуляції в на-
вчанні й появи відносин партнерства між ними.

Особистісно-орієнтована технологія навчання
спрямована на розвиток особистості й ґрунтується пе-
редусім на виявленні особливостей студента як суб’єкта.
При цьому враховується становлення особистості як
майбутнього фахівця, його інтереси й потреби.

Упровадження особистісно-орієнтованих тех-
нологій навчання передбачає зміни форм комунікації
в навчально-виховному процесі, прийомів і засобів
комунікативної діяльності, спрямованої на форму-
вання у майбутніх фахівців професійних та комуніка-
тивних компетентностей.

Особистісно-орієнтованим технологіям влас-
тива гуманістична і психологічна спрямованість. Така
технологія передбачає не тільки накопичення знань,
вироблення вмінь, навичок, компетентностей, а й
формування принципів саморозвитку й самореалі-
зації майбутнього фахівця, розвиток його пізнаваль-
них здібностей.

Ці технології легко вписуються у традиційну
систему навчання за таких умов:
– викладач змінить сам підхід до процесу навчання,
ставлення до студента, усвідомить, що студент є
центральною фігурою, а не викладач;

– самостійне набуття й, особливо, застосування от-
риманих знань стає пріоритетним, а не засвоєння
та відтворення готових знань;

–у процесі спілкування зі студентом повинна виявля-
тися повага до особистості у будь – яких ситуаціях,
а не повчання і менторство;

– для всебічного розвитку особистості важливе зна-
чення мають особливості фізичного, духовного,
етичного розвитку цілісності особистості студента,
а не окремих її якостей.

Тому особистісно-орієнтоване навчання надає
можливості кожному студентові навчатись відповідно

до своїх здібностей і потреб, орієнтує студента не тільки
на досягнутий ним рівень, а й висуває вимоги дещо
більші за його здібності, сприяє тому, щоб навчання
постійно сприяло реалізації його потенційних можли-
востей. В основі особистісно-орієнтованої технології
навчання – особистість студента, створення комфорт-
них, безконфліктних умов для її навчання.

Для реалізації моделі особистісно-орієнтовано-
го навчання у вищому навчальному закладі необхідно:
– організувати навчально-виховний процес як по-
єднання навчання й виховання, розвитку особис-
тості, розкриття творчого потенціалу, становлення
здібностей у гармонійному поєднанні з навчанням
та вихованням;

– визначити характер взаємовідношень учасників
навчально-виховного процесу, де взаємини буду-
ються на принципах довіри, поваги одне до одного,
співробітництва та партнерства;

– створити умови для досягнення кожним студентом
реально можливого для нього в даний період рівня
навчальної успішності;

– створити умови для самопізнання, самонавчання
та самооцінки своїх цілей та можливостей.

Висновки.
Отже, особистісно-орієнтоване навчання

надає можливості: кожному студентові, з урахуван-
ням його здібностей, нахилів, інтересів, цілей та
ціннісних орієнтацій, реалізувати себе в пізнавальній
та навчальній діяльності: стимулює студента для са-
мопізнання, самовиховання та самовдосконалення.
У нього з’являється можливість пізнати себе зсере-
дини і ззовні, порівняти себе з іншими студентами,
оцінити свої вчинки та поведінку, навчитись сприй-
мати себе та інших в цілому, а не за окремими риса-
ми характеру.

Подальші дослідження передбачають вибір,
науково-методичне обґрунтування та впровадження
у навчально – виховний процес ефективних техно-
логій навчання у процес підготовки професійно ком-
петентних фахівців.
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ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА ФІЗИЧНОЇ

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПІДЛІТКІВ 13 – 15 РОКІВ
Кібальник О.Я.

Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С.Макаренка

Анотація. Метою роботи є розробка та експериментальна
перевірка ефективності застосування фітнес-технології для
підвищення рухової активності та фізичної підготовленості
підлітків. Нами вивчався влив розробленої технології на
рівень рухової  активності та фізичної підготовленості
підлітків 13 – 15 років. Результати педагогічного експери-
менту підтвердили ефективність розробленої фітнес-техно-
логії, що є підставою для її впровадження у практику фізич-
ного виховання підлітків як в урочній, позаурочній так і у
позашкільній формах проведення занять.
Ключові слова: фітнес-технологія,  підлітки,  рухова ак-
тивність, фізична підготовленість.
Аннотация. Кибальник О.Я. Фитнесс-технология как средство
повышения двигательной активности и физической подготов-
ленности подростков 13 – 15 лет. Целью роботы является раз-
работка и экспериментальная проверка эффективности ис-
пользования фитнесс – технологии для повышения
двигательной активности и физической подготовленности
подростков. Нами изучалось влияние разработанной техно-
логии на уровень двигательной активности и физической под-
готовленности подростков 13 – 15 лет. Результаты педагоги-
ческого эксперимента подтвердили эффективность
разработанной технологии, что дает основания для ее вне-
дрения в физическое воспитания подростков как в урочные,
внеурочные так и в внешкольные формы проведения занятий.
Ключевые слова: фитнесс-технология, подростки, двигатель-
ная активность, физическая подготовленность.
Annotation. Kibalnik O.Y. Fitness-technology as means of rising
movement activety and physical preparation teem – ages. The
aim of work is the creation and the experimental crecking  the
usage of fitness – technology for rising teen – agers movement
activity and physical preparation. The influence of creative
technology on the level of movement activity of 13-th and 15-
th teen – agers is leaning. The result of the pedagogical
experimental are confirmed the effectiveness of creative
technology and that gives its inculcation into the physical teen
– agers’ upbringing so as in the class, out –  class and out –
school form of leaning.
Key word: fitness – technology, teen – agers, movement activity,
physical preparation.

Вступ.
На сучасному етапі розвитку нашої держави

актуальним є питання зміцнення здоров’я населен-
ня, „...профілактики захворюваності і травматизму,
фізичної та психічної підготовки до ведення активно-
го, повноцінного життя та професійної діяльності”.
Зв’язок здоров’я людини з основними, глобальними
проблемами сучасності, що породжені особливос-

тями соціально-економічного розвитку та науково-
технічного прогресу, останнім часом невпинно заго-
стрюється. Тривожності додає ще й факт різкого зни-
ження рівня фізичної активності людей [1, 4, 5].

Рухова активність є невід’ємною частиною
способу життя та поведінки дітей шкільного віку, але
за останні роки виявлено факт її зниження, що стає
причиною погіршення стану здоров’я, виникнення
ряду захворювань організму. Протидією таким нега-
тивним факторам є заняття фізичною культурою і
спортом, які сприяють зміцненню та збереженню
здоров’я, підвищенню працездатності, зниженню сто-
мленості, підвищення опірності організму до неспри-
ятливих умов навколишнього середовища та підтри-
мання на високому рівні фізичних і психічних
можливостей [2, 3].

Для того, щоб домогтися результатів у  пол-
іпшенні фізичного стану школярів необхідно викори-
стовувати принципово нові підходи, засоби та техно-
логії, котрі мають відповідати індивідуальним
особливостям школярів, сприяти формуванню по-
зитивної мотивації до занять [3].

Хотілося б відзначити роботи І.Таран (2004),
О.Губарєвої (2001), Д.Хозяінової (2004), В.Романен-
ко (2006), О.Андрєєвої (2004), в яких розглядаються
особливості фізкультурно-оздоровчих занять для
різних вікових груп. Разом з тим автори У.Шевців
(2006), Н.Москаленко (2005), Л.Петрина (2006), І.Гай-
дук (2006) наголошують на необхідності впроваджен-
ня сучасних оздоровчих технологій в урочну форму
навчання з метою корекції фізичної підготовленості
школярів. Зокрема в роботі Глоби Г. (2006) розгля-
дається питання оптимізації системи фізичного ви-
ховання учнів 11 – 12 років шляхом впровадження
інноваційної системи фізичного виховання з викори-
станням аеробних технологій.

Аналіз науково – методичної літератури
свідчить, що існуючих підходів до програмування
фізкультурно-оздоровчих занять недостатньо. На сьо-
годні практично відсутні науково – методичні підхо-
ди, які б дозволяли комплексно використовувати
різноманітні види рухової активності в процесі
фізкультурно-оздоровчих занять з підлітками в залеж-
ності від вікових особливостей, фізичної підготовле-
ності, статевих відмінностей у формуванні мотивац-
ійних пріоритетів.

Наукову роботу виконано відповідно до зведе-
ного плану науково – дослідної роботи у сфері фізич-
ної культури і спорту на 2006 – 2010 рр. за темою 3.2.2
„Теоретико-методичні засади формування системи
оздоровчого фітнесу” (номер державної реєстрації
0106U010787).

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

логії для підвищення рухової активності та фізичної
підготовленості підлітків.

 До задач роботи увійшло перевірка ефектив-
ності застосування розробленої фітнес-технології для
підвищення рухової активності фізичної підготовле-
ності підлітків.
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Результати досліджень та їх обговорення.
В контексті досягнення мети роботи нами було

розроблено фітнес-технологію для підвищення рухо-
вої активності та фізичної підготовленості підлітків на
основі комплексного застосування сучасних на-
прямків та засобів оздоровчого фітнесу, з урахуван-
ням статевих особливостей, мотиваційних пріоритетів
і фізичної підготовленості підлітків 13 – 15 років.

Виходячи з цієї концепції, нами була розроб-
лена фітнес-технологія, яка була продуктом інтеграції
інформаційного (теоретичного) компоненту фізкуль-
турної освіти та рухового (практичного) компонен-
ту, що включає процес гармонійного розвитку фізич-
них якостей, використання напрямків та засобів
оздоровчого фітнесу, контроль та самоконтроль за
фізичними навантаженням. Включення теоретично-
го блоку у розроблену технологію нами було здійсне-
не з метою засвоєння підлітками цінностей фізичної
культури, формування  прагнення до здорового спо-
собу життя, отримання необхідних знань для само-
стійних занять фізичною культурою. Адже саме в
підлітковому віці, за дослідженнями Л.В.Волкова
(2002), активно розвивається мислення, що носить
абстрактний характер. Підлітки легко засвоюють нау-
кові поняття, оперують ними, можуть узагальнюва-
ти знання з практичною діяльністю.

Структура занять у запропонованій фітнес-
технології складалася із трьох загальноприйнятих ча-
стин: підготовчої, основної та заключної. Кожна з
частин поділялась на блоки: підготовча  –   на інфор-
маційний та розминочний, основна  –  на аеробний
та варіативний; заключна містила заминочний. Така
структуризація фітнес-технології  нами була обумов-
лена необхідністю диференціації дозування фізичних
навантажень. Крім того, це забезпечило можливість
комплексного використання в технології різноманіт-
них напрямків та засобів оздоровчого фітнесу в про-
цесі фізкультурно-оздоровчих занять.

Підбір засобів та напрямків оздоровчого фітне-
су здійснювався в залежності від цільової спрямова-
ності занять, статевих особливостей, фізичної підго-
товленості та мотиваційних пріоритетів підлітків[6].

Розроблена нами фітнес-технологія підлітків
передбачала три етапи, які визначаються залежно від
періодів (підготовчий, основний та підтримуючий),
рекомендованих Т.Ю. Круцевич (2003). Перехід до
нового етапу супроводжується зміною тривалості та
кількості занять на тиждень, обсягом навантаження,
інтенсивністю, послідовністю виконання вправ, спря-
мованістю взаємодії.

Для вирішення завдань роботи нами були про-
ведені експериментальні дослідження на базі загаль-
ноосвітньої школи № 25 міста Суми, де були сформо-
вані  експериментальні групи дівчат (Е3) та хлопців
(Е4) та на базі  спортивного клубу „Флеш” міста Суми,
де були підібрані експериментальні групи дівчат (Е1)
та хлопців (Е2). Контрольні дослідження проводилися
на базі  загальноосвітньої школи № 14 міста Полтави
– контрольна група дівчат (К1) та хлопців (К2). За-
гальна кількість підлітків, які приймали участь у дос-

лідженні становила 249 осіб. Експериментальні та кон-
трольні групи були підібрані таким чином, що показ-
ники рівня рухової активності та фізичної підготов-
леності були відносно рівноцінними.

Під впливом занять по запропонованій фітнес-
технології відзначено підвищення показників добової
рухової активності у всіх експериментальних групах.
Приріст індексу рухової активності порівняно з по-
чатком експерименту, в групі Е1 становив 9,82 %, в
групі Е3 – 12,42 %, в групі К1 лише 2,38 %. Крім того,
приріст індексу рухової активності в групі Е4 стано-
вив 15%, в Е2 – 12,7 %, а в групі К2 лише 2,0 %.

Оцінка рівня фізичної підготовленості підлітків
відносно державних нормативних стандартів показа-
ла, що на початку педагогічного експерименту у
більшості підлітків як контрольних, так і експеримен-
тальних груп показники фізичної підготовленості
відповідали рівню нижче середнього. Окрім резуль-
татів тесту „човниковий біг 4х9 м” та  „біг на 1500 м” у
хлопців. Експериментально доведено позитивний
вплив розробленої фітнес-технології на фізичну підго-
товленість підлітків. В ході аналізу матеріалів дослід-
ження, статистично – вірогідною, у порівнянні з кон-
трольними групами, виявилася різниця у показниках
експериментальних групах хлопців (p < 0,05  –  0,001)
та в експериментальних групах дівчат (p < 0,005).

Після проведення експерименту показники
фізичної підготовленості за Державними тестами та
нормативами оцінки фізичної підготовленості у групі
Е2 хлопців збільшилися  від 6 % до 33 %, а в групі Е4
хлопців – від 6 % до 38%, натомість у групі К2 покра-
щення показників становить від 0,5% до 13 % і навіть
зафіксовано тенденцію до погіршення показників у
тесті «біг на 1500м». Позитивна динаміка спостері-
гається в експериментальних групах дівчат: в групі
Е1 темпи збільшення показників сягають від 4 % до 44
%, в групі Е3 дівчат – підлітків – від 7 % до 34 %, в той
час  в групі К1 відмічено покращення результатів в
середньому на 3 %, і лише у розвитку гнучкості ре-
зультат покращився на 11 %.

З метою більш повного вивчення впливу роз-
робленої фітнес-технології на фізичну підготовленість
підлітків нами додатково були використані ряд тестів
системи ЄВРОФІТ. Оцінку результатів тестування
фізичної підготовленості ми здійснювали перцентиль-
ним методом.

У дівчат – підлітків експериментальних груп
рівень фізичної підготовленості за системою тестів
ЕВРОФІТ покращився  в групі Е1 на 12,8%, в групі Е3
на 14,5 %, та з середнього перемістився на вище се-
редній рівень, натомість у групі К1 він  поліпшився
на 1,6 %.

Запропонована нами фітнес-технологія пол-
іпшила показники загальної фізичної підготовленості
в групі Е2 на 25,0 %, в групі Е4 на 35,5 % що відповідає
високому рівню фізичної підготовленості за перцен-
тильними шкалами, окрім тесту «PWC – 170», та
«фламінго», де показники відповідають середньому
рівню. Натомість у групі К2 показники покращилися
лише на 0,8 % та відповідають середньому рівню.
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Рис.1. Результати дослідження рівня фізичної підготовленості дівчат
13 – 15 років після експерименту за системою тестів ЕВРОФІТ (n = 125):
1 – тест «вис на поперечині»; 2 – тест «фламінго»; 3 – тест «частота постугувань»;
4 – тест «човниковий біг по 20м відрізку»; 5 – тест «динамометрія» правої руки;
6 – «динамометрія» лівої руки; 7 – тест «PWC – 170».

Рис. 2. Результати дослідження рівня фізичної підготовленості хлопців
13–15 років після експерименту за системою тестів ЕВРОФІТ (n = 124):

1 – тест «вис на поперечині»; 2 – тест «фламінго»; 3 – тест «частота постугувань»;
4 – тест «човниковий біг по 20м відрізку»; 5 – тест «динамометрія» правої руки;
6 – «динамометрія» лівої руки; 7 – тест «PWC – 170».
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Висновки.
1. В основі розробленої фітнес технології лежать
змістовний теоретичний аналіз досліджень поперед-
ників, особистий досвід роботи автора, дослідження
мотивів та інтересів підлітків північних та централь-
них регіонів України у галузі фізичної культури.

2. Впровадження фітнес-технології у фізичного вихо-
вання школярів показало достовірне підвищення
рухової активності в експериментальних групах
дівчат на 11% (Р<0,05) та на 14% (Р<0,001)  у хлопців
експериментальних груп.

3. Показники фізичної підготовленості підлітків за
більшістю тестів статистично – вірогідно підвищи-
лись у всіх експериментальних групах, але найбіль-
ша позитивна динаміка простежується в експери-
ментальних групах підлітків, які займалися на базі
загальноосвітньої школи № 25 міста Суми, де фор-
мами проведення занять фітнесом були третій урок
фізичної культури та секційні заняття в школі.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем підвищення
рухової активності та фізичної підготовленості підлітків.
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(Автор благодарит В.Ю. Козина за ока-
занную помощь в разработке програм-
мы «Раскрытие цветка» и  Н.А. Коло-
миец  за  демонстрацию упражнений ,
показанных на видеограммах)

Аннотация. В статье представлена авторская программа под-
готовки беременных к естественным здоровым родам, кото-
рая называется «Раскрытие цветка». Основу программы со-
ставляет динамическая гимнастика в стихах для беременных.
Все детали движений плавно перетекают из одного в другое,
в результате чего гимнастика напоминает танец. Каждое уп-

ражнение содержит элементы спонтанных естественных дви-
жений роженицы на схватках, потугах и при выходе ребен-
ка. Практика гимнастики для беременных «Раскрытие цвет-
ка» помогает активизировать способности к естественному
выполнению на родах специфических движений, которые ус-
коряют и значительно облегчают роды.
Ключевые слова: гимнастика, беременность, роды, подготов-
ка беременных, естественные роды, болевые ощущения, про-
грамма подготовки к родам, физическая подготовка к родам.
Анотація. Козіна Ж.Л. Основні положення авторського кур-
су підготовки вагітних до природних здорових пологів “Роз-
криття квітки”. У статті представлена авторська програма
підготовки вагітних до природних здорових пологів, що на-
зивається “Розкриття квітки”. Основу програми становить
динамічна гімнастика у віршах для вагітних. Всі деталі рухів
плавно перетікають із одного в інше, у результаті чого гімна-
стика нагадує танець. Кожна вправа містить елементи спон-
танних природних рухів породіллі на схватках, потугах і
при виході дитини. Практика гімнастики для вагітних “Роз-
криття квітки” допомагає активізувати здатності до природ-
ного виконання на родах специфічних рухів, які прискорю-
ють і значно полегшують пологи.
Ключові слова: гімнастика, вагітність, пологи, підготовка
вагітних, природні пологи, болючі відчуття, програма підго-
товки до пологів, фізична підготовка до пологів.
Annotation. Kozina Zh.L. The substantive provisions of author
course of preparation of pregnant to natural healthy births
«Opening of flower». In the article the author program of
preparation of pregnant is presented to natural healthy births,
which is named «Opening of flower». Program basis is made by
a dynamic gymnastics in verses for pregnant. All of details of
motions fluently pass from one in other, as a result a gymnastics
reminds dance. Every exercise contains the elements of
spontaneous natural motions of woman giving birth on fights,
on making a great effort and on leaving of child. Practice of
gymnastics for «Opening of flower» helps to activate pregnant
a capacity for natural implementation on births of specific
motions which accelerate and considerably facilitate births.
Keywords: gymnastics, pregnancy, births, preparation of
pregnant, natural births, pain feelings, program of preparation
to births, physical preparation to births.

Введение.
Самый загадочный и неповторимый мир – это

мир женщины, ожидающей ребенка. Какой он, этот
малыш? Каким он будет, когда родится, когда подрас-
тет? Какова его внутренняя жизнь, что за душа спрята-
на там, в этой маленькой Вселенной, которая проявля-
ется через толчки маленькими ручками и ножками
растущего человечка? Мы можем лишь догадывать-
ся обо всем этом, но так хочется, чтобы он был здоров
и счастлив уже сейчас, чтобы ему было хорошо, и,
конечно же, чтобы он благополучно появился на свет.

В Природе появление на свет новых организ-
мов не сопровождается сложностями в отличие от
человека: опыление цветов и вылет семян, прораста-
ние растений, метание икры, откладывание яиц, роды
у млекопитающих – все эти процессы естественны и
гармоничны, отработаны Природой за миллиарды
лет эволюции [4,9,11,12].

Единственное существо на Земле, у которого
роды ассоциируются с кошмаром – это человек. При
этом, чем более цивилизованы люди, тем тяжелей
проходят у них роды. По мнению ряда авторов
[4,12,13,14], это происходит по нескольким причинам:
1.Большой объём головки ребёнка по сравнению с
объёмом малого таза женщины;

2. С повышением степени цивилизованности людей
растёт гиподинамия (недостаток двигательной ак-
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тивности), которая приводит к ослаблению мышц,
в том числе и тех, которые участвуют в родовой
деятельности;

3. Увеличение объёма коры головного мозга, оказы-
вающей тормозящее действие на древние подсоз-
нательные структуры центральной нервной систе-
мы, обеспечивающие родовую деятельность.
Таким образом, сочетание низкой активности не-
рвных центров, обеспечивающих родовую деятель-
ность, слабости мышц и необходимости выполне-
ния организмом  серьёзной работы по
проталкиванию ребёнка создаёт сложности для
родоразрешения в современном обществе. Поэто-
му с каждым годом снижается количество женщин,
способных самостоятельно рожать (без примене-
ния хирургического вмешательства, искусственной
стимуляции и т.д.), а роды для большинства жен-
щин превращаются в кошмар [17].

Положение усугубляется психологическим
запугиванием беременных со стороны медицинских
работников, окружения, противоестественным веде-
нием родов в большинстве роддомов (положение
роженицы лёжа на спине, неблагоприятный психо-
логический климат в больнице, необоснованные при-
менения хирургических и медикаментозных средств)
[4,9,11,12,13,14].

В результате нормальные естественные роды
становятся для большинства женщин недостижимой
мечтой, а дети рождаются всё более слабыми. По-
этому разработка программ подготовки к естествен-
ным здоровым родам является актуальной пробле-
мой современного общества.

Исследование проведено согласно Сводному
плану научно-исследовательской работы Государ-
ственного комитета Украины по вопросам физичес-
кой культутри и спорта на 2006-2010 г. по теме 2.4.1.4.3
п «Психологические, педагогические и медико-био-
длогические средства восстановления работоспособ-
ности в спортивных играх».

Формулирование целей работы.
Цель работы – осветить основные положе-

ния авторской программы подготовки беременных
к естественным здоровым родам.

Методы исследования: анализ литературных
данных, ресурсов Интернет, анализ эмпирического
опыта акушеров и помощников на родах, в том чис-
ле – автора.

Результаты исследования.
Как показывает анализ статистических данных

[13,17], традиционная медицина идёт по пути разви-
тия медикаментозных и хирургических средств, что
наряду с положительными моментами имеет суще-
ственный недостаток: усугубляется тенденция к поте-
ре способности женщин к самостоятельным родам.

Основа жизни – движение, поэтому оно нуж-
но беременным в первую очередь. Именно двига-
тельная активность способствует правильному фор-
мированию ребенка, готовит организм ребенка и
матери к предстоящим родам [1,3,5,9,14,15]. Роды –
это очень интенсивная работа мышц, вначале только

гладких мышечных волокон, которые не управляют-
ся сознанием, а потом – и других, скелетных, кото-
рые подвластны сознанию [16,17]. Поэтому мышцы,
участвующие в родовой деятельности, а также сер-
дечно-сосудистая система у будущих мам должны
быть развиты очень хорошо.

В этой связи единственно правильный и есте-
ственный путь в данной ситуации – это повышение
уровня физической и психологической подготовлен-
ности к родам и активизация психофизиологических
механизмов управления родовой деятельностью
[1,3,5,14,15].

Частично на решение этой задачи направлена
традиционная система лечебной физической куль-
туры (ЛФК) для беременных. Однако она имеет ряд
недостатков. Прежде всего, название «лечебная» под-
разумевает наличие больного. Беременность и роды
– это не болезнь, а, наоборот, высшее проявление
торжества жизни и здоровья [4,9,11,12].

 Из названия «лечебная физкультура» очень
часто следуют и упражнения, которые целесообраз-
ны для больных людей, но реально не готовят к тако-
му серьёзному испытанию, как роды, а лишь созда-
ют видимость деятельности, отбирая у беременной
драгоценное время. Поэтому не случайно то, что
беременные неохотно посещают подобные занятия
в женских консультациях, справедливо мотивируя это
тем, что там «всё равно ни к чему не готовят».

Второй недостаток традиционной ЛФК для
беременных – полное отсутствие индивидуального
подхода. Периоды ЛФК разбиты на триместры, в ко-
торых существуют полные запреты на многие уп-
ражнения, хотя то, что одна беременная может сде-
лать на последних месяцах срока, другая не сделает и
на первых.

Поэтому нельзя ко всем подходить одинаково.
И традиционная ЛФК, хотя и является шагом вперёд
по сравнению с полным отказом от занятий, всё-таки
вместо тренировочного эффекта, реально готовяще-
го организм к родам, превращается в потакание бе-
ременной собственным слабостям.

В последнее время в обществе появилась тен-
денция к возрождению естественных родов, появи-
лись в связи с этим и новые комплексы физических
упражнений, включающие, в основном, упражнения
на гибкость, заимствованные из европейской гимна-
стики и индийской йоги [13,14]. Это, безусловно, оче-
редной шаг вперёд, однако предлагаемые комплек-
сы затрагивают лишь аспект развития эластичности
тканей и никак не влияют на развитие силы мышц,
координированности и способности к управлению
движениями, а также не затрагивается развитие об-
щей выносливости и раскрепощение подсознатель-
ных механизмов управления родовой деятельностью.

По своей сути возникающие методики не яв-
ляются системой, а представляют собой лишь отдель-
ные упражнения, которые, в целом, также не реша-
ют задачи подготовки к естественным родам,
предполагая обязательное наличие акушера или врача
на родах.
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В связи с возникшей необходимостью возрож-
дения естественных родов и отсутствием эффектив-
ной системы подготовки беременных к естественным
родам была создана авторская программа подготов-
ки беременных под названием «Раскрытие цветка».

Программа построена аналогично програм-
мам подготовки спортсменов к соревнованиям, по-
скольку и роды, и спортивные соревнования имеют
в своей основе физическую нагрузку и направлены
на максимальную реализацию физических и психо-
физических возможностей.

 В этом отношении роды гораздо более нагру-
зочны, требуют большего физического и психологи-
ческого напряжения по сравнению со спортивными
соревнованиями, к тому же цель родов гораздо бо-
лее ответственна: дать жизнь новому человеку и со-
хранить здоровье матери. При этом трудно даже себе
представить, чтобы тренер допустил к соревновани-
ям совершенно неподготовленного человека.

 Что будет, например, если заставить бежать
марафонскую дистанцию человека, никогда не зани-
мавшегося физическими упражнениями? Наверня-
ка, он быстро сойдёт с дистанции. А если его ещё и
«накачать» стимуляторами и при этом постоянно
гнать? Наверняка, у него нарушатся все функции в
организме, или он упадёт замертво из-за накопления
в крови продуктов метаболизма.

 И в то же время считается совершенно нор-
мальным, что женщина, организм которой не готов
к перенесению родов, под воздействием стимулято-
ров должна родить, и при этом и с ней и с ребёнком
должно быть всё в порядке. Конечно, бывают слу-
чаи, что, действительно, всё проходит благополучно:
резервы организма большие. Но это уже становится
редкостью: гипоксия новорождённого ребёнка – это
прямое следствие недостаточности кровообращения
в матке и плаценте, избытка продуктов метаболизма
в крови, возникающие связи с недостаточностью
функциональных возможностей организма для обес-
печения родовой деятельности.

В связи с вышеизложенными положениями,
авторская программа подготовки беременных к ес-
тественным родам построена аналогично програм-
мам подготовки спортсменов к соревнованиям. Она
содержит следующие компоненты:

1.Физическую подготовку;
2.Психологическую подготовку;
3.Техническую подготовку.
Физическая подготовка, аналогично таковой

в спорте, делится на общую и специальную.
 Под общей физической подготовкой подра-

зумевается уровень развития основных физических
качеств у женщины ещё до беременности. Законо-
мерно, что у женщин, ранее занимавшихся физичес-
кой культурой и спортом, уровень общей физичес-
кой подготовки выше.

 Но, как и в спорте, одной лишь физической
подготовки недостаточно. В этом ответ на вопрос,
почему многие спортсменки тяжело рожают. Общая
физическая подготовка позволяет организму осуще-

ствлять сильные схватки и потуги, однако тугая шей-
ка матки у спортсменок в связи с хорошим общим
развитием мышечно-связочного аппарата раскрыва-
ется медленно.

 Поэтому, необходима ещё и специальная фи-
зическая подготовка, обеспечивающая пластичность
и эластичность связок и тканей малого таза и, соот-
ветственно, шейки матки и промежности.

В связи с этим, разработанная программа
включает как общую физическую подготовку, так и
специальную.

Специальная физическая подготовка включа-
ет упражнения, направленные на укрепление мышц
малого таза, на развитие способности мышц, связок
и тканей к растяжению, на повышение способности
организма выполнять движения целостно, «всем те-
лом», и, самое главное, на пробуждение подсозна-
тельных механизмов управления родовой деятельно-
стью, на возрождение, активизацию «памяти клеток»
о гармоничных родах, присущих всем живым орга-
низмам на Земле.

Центральное место в специальной физичес-
кой подготовке к родам занимает гимнастика «Рас-
крытие цветка». Данное название означает в широ-
ком смысле раскрытие клеточной памяти, раскрытие
утраченной способности к нормальным родам, а так-
же – раскрытие творческих и физических способно-
стей как матери, так и будущего ребёнка. Ведь извес-
тно [1,2,3,12], что беременная и ребёнок – это единый
организм и любые занятия беременной – это заня-
тия и её ребёнка.

В узком смысле «раскрытие цветка» означает
плавное, безболезненное раскрытие родовых путей,
аналогично раскрытию лепестков цветов и рожде-
ние ребёнка, который также является цветком нашей
жизни.

Разработанная гимнастика основана на следу-
ющих принципах [8,10,15]:

1.Движение выполняется сразу «всем телом»,
т.е. в каждом движении последовательно участвуют
все части тела до кончиков пальцев по принципу ди-
намической волны. Траектории движения при этом
привязаны к так называемым «силовым линиям» или
«кругам» энергетического поля человека.

 Понятие «силовые линии» введено восточной
медициной, основанной на знаниях о движении энер-
гии по меридианам, которые проходят как внутри
тела, так и вне его, образуя так называемую энерге-
тическую сферу человека. Упрощённо, энергетичес-
кая сфера подобна силовым линиям магнитного
поля, расположенных в виде кругов вокруг магнита
и проходящих также через полюса внутри магнита.

Все физиологические процессы в организме
также протекают по кругу: обратная связь в работе
ЦНС, рефлекторная дуга и рефлекторное кольцо,
большой и малый круги кровообращения и др. Кро-
ме того, биомеханические локомоции также совер-
шаются в основном по кругам через основные плос-
кости (горизонтальную,  вертикальную,
саггитальную).
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 Высокотехничные движения спортсменов так-
же имеют в своей основе круговые движения [6,7].
Аналогично высокотехничным движениям спорт-
сменов, родовой процесс также должен быть высо-
котехничным на всех уровнях: молекулярном, био-
механическом, физиологическом. Поэтому в основу
данного комплекса положены движения по кругам,
проходящим через «основные плоскости» тела че-
ловека. Такая форма движений наиболее биомеха-
нически и энергетически рациональна и вызывает
минимум утомления.

2.Гимнастика построена как танец, в котором
одно движение плавно вытекает из другого, что так-
же способствует их экономичности и пластичности.

3.Каждому упражнению комплекса соответ-
ствует строчка стихотворения о природе, что задаёт
образ аналогичного движения у животных, растений
или природных явлений. Это направлено на активи-
зацию «клеточной памяти» о гармоничных процес-
сах и нормальных родах, поскольку в природе про-
цесс родов за миллионы лет эволюции «отработан»
исключительно хорошо.

Человеку необходимо активизировать в себе
эти механизмы. Естественно, что кору больших по-
лушарий, тормозящую подкорковые структуры ро-
довой деятельности, «выключать» не следует, но есть
смысл через кору больших полушарий активизиро-
вать процессы, управляющие родовой деятельнос-
тью. Одна из наиболее простых возможностей реа-
лизации данных положений состоит в активизации
природных образов одновременно с выполнением
соответствующих упражнений.

Предлагаемый комплекс упражнений прост в
усвоении, содержит необходимый набор движений
для развития физических качеств и способностей,
необходимых для родовой деятельности.

«РАСКРЫТИЕ ЦВЕТКА»
ГИМНАСТИКА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

1.Камыш склонился над водой
2.Трава согнулась над землей
3.Спиною кошка потянулась
4.Хвостом пушистым обмахнулась
5.В воде русалка появилась
6.Большая лилия раскрылась
7.Волна по морю прокатилась
8.Красиво ива наклонилась
9.Олень рогами поводил
10.Медведь башкою покрутил
11.Привстал на лапах крокодил
12.Хвостом огромным поводил
13.Как щупальца в волнах прибоя
Танцуют водоросли стоя
14.Ракушка створками раскрылась
15.Улитка вышла погулять
16.Березка тихо распрямилась
17.И закачалася опять
18.Тюлени плавают на спинах
19.А бабочка подружку ждет
20.Червяк копается в глубинах
21.И на охоту тигр идет
22.Медведь уходит за малиной
23.Волк пробегает по тропе
24.Орёл летает над долиной
25.Лягушка прыгает в траве
26.Среди камней ползет змея
27.Любить природу буду я.

Описание и иллюстрация упражнений
1. Камыш склонился над водой (рис. 1): и.п. сомкну-
тая стойка, ладони сомкнуты перед грудью, 1 – под-
няться на носки, потянуться, 2 – опуститься на коле-
ни, руку поставить ладонями на пол, сесть на пятки
и дотронуться лбом пола между ладонями, 3 – и.п.

Рис. 1. Камыш склонился над водой
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Рис. 2.Трава согнулась над землей

Это упражнение похоже на телодвижения буд-
дистов, которые молятся, однако не имеет ничего об-
щего с религиозным ритуалом. Это упражнение нор-
мализует все системы энергообеспечения организма.
2. Трава согнулась над землей: (рис. 2) и.п.. – сед на
пятках, наклониться к полу и вернуться в и.п. ис-
пользуя принцип волны.

Это упражнение включает принцип волны,
оно распределяет кровоток равномерно по всему
телу, так же служит и для расслабления позвоночни-
ка. Является незаменимым при лечении остеохонд-
розов и радикулитов.
3. Спиною кошка потянулась (рис. 3): и.п. колен-
но-ладонная стойка, потянуться вперёд и назад, как
волна. Это упражнение распределяет кровоснаб-
жение равномерно по телу, предотвращает и ис-

правляет нарушения осанки, остеохондрозы, ради-
кулиты. Надо как на можно глубже войти в образ
мягкой и гибкой кошки, которая потягивается.

Хвостом пушистым обмахнулась: и.п. – ко-
ленно-ладонная стойка. Подтянуть одно колено к гру-
ди, наклонить голову вниз, затем выпрямить согнутую
ногу назад и вверх, прогнувшись. Это упражнение ук-
репляет мышцы таза, спины, промежности.
4. В воде русалка появилась (рис. 4): и.п. стойка ноги
врозь, попеременное вращение плечами назад.

5.Большая лилия раскрылась (рис. 5) – и.п. руки
перед собой плечи сведены, 1- наклон назад, про-
гнуться руки в сторону; 2 – и.п.

6.Волна по морю прокатилась (рис. 6): и.п. – одна нога
вперёд. Сделать плавное волнообразное движение впе-
рёд туловищем и руками. То же в другую сторону.

Рис. 4. В воде русалка появилась

Рис. 5. Большая лилия раскрылась

Рис. 3. Спиною кошка потянулась
Хвостом пушистым обмахнулась
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Рис. 6. Волна по морю прокатилась

Рис. 7. Красиво ива наклонилась

Рис. 8. Олень рогами поводил

Рис. 9. Медведь башкою покрутил
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7.Красиво ива наклонилась (рис. 7): и.п. – о.с. На-
клоны туловища вперёд (обхватить колени руками),
назад, в стороны. При этом одна рука поднимается
вверх, другая опускается вниз за спину. Круговые
вращения туловищем. Это упражнение укрепляет
поясничный отдел позвоночника. Образ ивы по-
могает развивать гибкость и найти свой ключ к гар-
монии тела и души.

8.Олень рогами поводил (рис. 8): и.п. – стойка ноги
врозь, ладони в замке на лбу. Выполнить наклоны
головы вперёд с сопротивлением на ладони.

И.п. – стойка ноги врозь, руки в замке на за-
тылке. То же наклоны назад.

И.п. – то же, ладонь одной руки с одноимен-
ной стороны над ухом. То же наклоны вбок. Повто-
рить в другую сторону.

Это упражнение укрепляет мышцы шеи и пре-
дотвращает развитие шейного остеохондроза, созда-
ёт образ величия и силы.
9.  Медведь башкою покрутил (рис. 9): и.п. – стойка
ноги врозь – выполнить наклоны вправо влево к
плечам, расслабляя шею («покивать» головой).

И.п. – стойка ноги врозь. Выполнить повороты голо-
вы вправо влево, расслабив шею.
И.п. – стойка ноги врозь. Круговые движения головой.

Это упражнение улучшает кровообращение
и подвижность в шейном отделе.
10. Привстал на лапах крокодил (рис. 10): и.п. –
упор лёжа сгибание разгибание рук в упоре лёжа
(отжимание от пола), если тяжело, тогда выполнять
это упражнение из положения – коленно-ладонная
стойка. Это упражнение укрепляет мышцы рук,
груди, плечевого пояса и спины.

11. Хвостом огромным поводил (рис. 11): и.п. – ко-
ленно-ладонная стойка. Круговые движение ног в
тазобедренных суставах. Махи ногами назад.

Это упражнение укрепляет мышцы таза спи-
ны промежности способствует улучшению подвиж-
ности в тазобедренных суставах.
12. Как щупальца в волнах прибоя танцуют водо-
росли стоя (рис. 12): и.п. – стойка ноги врозь. Кру-
говые движения в тазобедренном суставе. Пооче-
редные движения в тазобедренных суставах вперёд
назад (выполнять как удары в восточных единобор-

Рис. 11. Хвостом огромным поводил

Рис. 12. Как щупальца в волнах прибоя,
Танцуют водоросли стоя

Рис. 10. Привстал на лапах крокодил
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Рис. 13. Ракушка створками закрылась

Рис. 14. Улитка вышла погулять

Рис. 15-16. Березка тихо распрямилась
И закачалась вдруг опять

ствах), поочередное отведение ног в стороны. Вы-
полнять как удары в восточных единоборствах.

Это упражнения способствует развитию под-
вижности крестца.
13. Ракушка створками закрылась (рис. 13): и.п.
лёжа на спине – одновременное поднимание и
опускание туловища и ног, руки вперёд или за го-
ловой. Также это упражнение выполнить в стати-
ческом режиме. Руки держать прямые параллель-
но полу, ладони у колен. Упражнение лучше делать
на задержке дыхания.

Это упражнение укрепляет мышцы живота и
спины для родов, оказывает тонизирующее и обще-
укрепляющее действия, способствует пищеварению.
14. Улитка вышла погулять (рис. 14): и.п. – лёжа
на спине – закинуть ноги за голову. Потянуться.
Упражнение стимулирует кровообращение шей-
ного отдела позвоночника и улучшает функцию
щитовидной железы.

15.  Берёзка тихо распрямилась (рис. 15): и.п. лёжа
на спине – поднять ноги вверх и таз вверх как мож-
но выше. Руки поставить под поясницу или заки-
нуть за голову. Темп медленный, тело стоит верти-
кально, спина прямая, на полу только плечевые
суставы, задняя поверхность шеи и затылок, задняя
поверхность рук до локтей.

Это упражнение улучшает равновесие, укреп-
ляет мышцы спины, улучшает кровообращение щи-
товидной, вилочковой железы и гипофиза. Также это
упражнение если его выполнять с первых месяцев
беременности (до 2 месяцев), способствует правиль-
ному расположению плаценты в матке, уменьшает
риск предлежание плаценты. На более поздних сро-
ках способствует правильно положению плода (вниз
головой). В случае, если ягодичное предлежание, так-
же следует делать это упражнение, чтобы ребёнок
перевернулся.
16.  И закачалась вдруг опять (рис. 16): и.п. – стоя
на лопатках, лечь на спину, ноги согнуть, потом
снова выйти в «берёзку».

Это упражнение способствует укреплению
мышц спины.
17. Тюлени плавают на спинах (рис. 17): и.п. лёжа
на спине, ноги согнуты в коленных суставах. Под-
нимание и опускание таза.

Это упражнение способствует улучшению
кровообращения в области таза. Разгружает мышцы
спины.
18.  А бабочка подружку ждёт (рис. 18): и.п. сидя,
стопы вместе, подтянуть их промежности. Старать-
ся положить колена на пол. Позвоночник держать
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прямо. Можно положить предплечья на бёдра и
голени и, наклоняясь вперёд давить на ноги вниз.
Также можно, чтобы кто-то давил на колени сверху,
но очень медленно и осторожно. Можно выпол-
нять это упражнение, сидя у стены. Очень важно,
чтобы пятки были ближе к промежности, тогда тя-
нуться связки в пояснице и спине.

Это упражнение растягивает связки и мыш-
цы, которые участвуют в родовой деятельности, что
значительно облегчает и обезболивает роды, способ-
ствует предотвращению разрывов промежности.
19.  Червяк копается в глубинах (рис. 19): и.п. – сидя
но полу, ноги разведены в стороны как можно шире
– наклоны вперёд к полу, стараться коснуться лбом
пола, колени не сгибать, затем к каждой ноге.

Выполнять то же из и.п. одна нога согнута в
колене и лежит на полу пяткой к промежности, и нога
согнута наружу, пятку стараться привести к бедру.
Выполнить наклоны из и.п. ноги вместе. Выполнить
сед, ноги согнуты в коленях наружу, пятки приведе-
ны к бёдрам.

Это упражнение усиливает кровообращению
в матке, растягивает мышцы промежности, действу-
ет общеукрепляюще, развивает гибкость в тазобед-
ренных суставах, повышает эластичность мышц ног.
Образ червяка способствует расслаблению мышц.
20.  И на охоту тигр идёт (рис. 20): ходьба по полу,
имитируя ходьбу тигра. Согнутые ноги проносить
близко друг к другу. Руками изображать движение
передних лап.

Рис. 17.Тюлени плавают на спинах

Рис. 19.Червяк копается в глубинах

Рис. 20. И на охоту тигр идет

Рис. 18. А бабочка подружку ждет
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Рис. 21. Медведь уходит за малиной

Рис. 22.Волк пробегает по тропе

Рис. 23. Орёл летает над долиной

21. Медведь уходит за малиной (рис. 21): ходьба по
кругу, имитируя ходьбу медведя. Корпус слегка
наклонён, носки развёрнуты во внутрь, ноги со-
гнуты и ставятся широко.

22.  Волк пробегает по тропе (рис. 22): Бег в лёг-
ком темпе по кругу, имитируя волчью рысь.

23. Орёл летает над долиной (рис. 23). Имитиро-
вать полёт орла, выполнять широкие взмахи рука-
ми, двигаясь по кругу. Можно сочетать с глубоким
дыханием.

Упражнения 21, 22, 23, 24 требуют как можно
большего слияния с образами животных. За счёт это-
го улучшаются функции отделов головного мозга,
которые не задействованы в повседневной жизни.
Усиливается интуиция и чуткость.

24.  Лягушка прыгает в траве (рис. 24): из
и.п. – широкая стойка ноги врозь выполнять присе-
ды, широко разводя колени в стороны. Упражнение
выполнять в движении. Также выполнять приседы,
скользя спиной вдоль стены.

Это упражнение действует общеукрепляюще,
растягивает мышцы промежности, тренирует мыш-

цы ног, которые непосредственно участвуют в родо-
вой деятельности. Создаёт яркий образ взрывной
энергии жабы, которая скачет, что помогает в тяжё-
лые минуты жизни.

25.  Среди камней ползёт змея (рис. 25): и.п.
– сед на правую ногу, перенос массы тела с одной
ноги на другую.

Опираясь руками на пол, развести ноги как
можно шире. Стараться аккуратно сделать попереч-
ный шпагат и продольный в одну и другую сторону.

Это упражнение влияет на органы малого таза,
растягивает мышцы промежности и ног, способству-
ет гибкости тела и характера.

26. Любить природу буду я (рис. 26): Вернуть-
ся в положение стоя и постоять 0,5-1 минуту, стара-
ясь почувствовать сразу всю природу. Это упражне-
ние упорядочивает и успокаивает все функции
организма, способствует активации высоких чувств.
Способствует расширению границ восприятия и бу-
дит любовь ко всему живому.

Помимо выполнения гимнастики для беремен-
ных «Раскрытие цветка» при подготовке к родам,
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необходимо развивать общую выносливость, пото-
му что это основное средство для укрепления сер-
дечно-сосудистой системы. А на родах сердечно-со-
судистая система подвергается большим нагрузкам.

Для этого беременным необходимо гулять на
свежем воздухе 2 часа в день (можно больше). Это
не означает ходьбу по магазинам, путь с работы и на
работу и т.д.: необходимо выделить себе время спе-
циально для прогулок!

Хорошим средством подготовки к родам яв-
ляется плавание. Если беременная не умеет плавать,
то можно просто учиться держаться на воде, посе-
щать занятия по аква-аэробике.

Если у беременной есть любимые физичес-
кие упражнения (например, она уже много лет зани-
мается каким-либо видом спорта), то можно эти уп-
ражнения применять в качестве индивидуальной

программы подготовки к родам. Естественно, их сле-
дует выполнять в несколько меньшем объеме, чем
до беременности.

При выполнении упражнений беременной
следует руководствоваться своим самочувствием.
Это лучший индикатор того, что и сколько необходи-
мо делать, т.е. правильной дозировки нагрузки. Тра-
диционно считается, что при беременности нельзя
бегать, прыгать, кататься на велосипеде. Но в тоже
время известно много случаев, когда баскетболист-
ки до шестого месяца беременности продолжали
выступать на соревнованиях и при этом с их бере-
менностью все было в порядке. То же касается и езды
на велосипеде, и остальных видов физических упраж-
нений. Все дело в самочувствии и физической под-
готовке беременной.

Рис. 24. Лягушка прыгает в траве

Рис. 25. Среди камней ползет змея

Рис. 26. Любить природу буду я.
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Выводы:
1. Анализ статистических данных показал, что совре-
менная медицина идёт по пути развития медика-
ментозных и хирургических средств, что наряду с
положительными моментами имеет существенный
недостаток: усугубляется тенденция к потере спо-
собности женщин к самостоятельным родам.

2. Повышение уровня физической и психологической
подготовленности к родам и активизация психофи-
зиологических механизмов управления родовой де-
ятельностью является необходимым условием обес-
печения естественных здоровых родов.

3. Авторская программа подготовки беременных под
названием «Раскрытие цветка» построена аналогич-
но программам подготовки спортсменов к сорев-
нованиям, поскольку и роды, и спортивные сорев-
нования имеют в своей основе физическую
нагрузку и направлены на максимальную реализа-
цию физических и психофизических возможностей.

Перспективы дальнейших исследований:
предполагается дальнейшее развитие программы
подготовки беременных к естественным здоровым
родам и научное обоснование ее эффективности.
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Котова А.В.
Харківський національний
університет ім. В.Н.Каразіна

Анотація. У статті визначено сутність та основні компонен-
ти самостійної роботи студентів, проаналізовано різні підхо-
ди до трактування цього виду роботи, виділено різновиди
самостійної діяльності студентів у процесі навчання. Резуль-
татом самостійної роботи є підвищення рівня знань студентів,
поліпшення їх професійної підготовки, вміння самостійно
мислити та приймати рішення. У кожному виді самостійної
роботи має бути пошукове завдання. Головною мотивацією
в діяльності студента має бути пошукова діяльність.
Ключові слова: сутність, зміст, самостійна робота.
Аннотация. Котова А.В. Определение сущности и содержа-
ния самостоятельной работы студентов в высших учебных
заведениях. В статье определены сущность и основные ком-
поненты самостоятельной работы студентов, проанализиро-
ваны разные подходы к трактованию этого вида работы, выде-
лены разновидности самостоятельной деятельности студентов
в процессе обучения. Результатом самостоятельной работы
является повышение уровня знаний студентов, улучшение их
профессиональной подготовки, умение самостоятельно мыс-
лить и принимать решение. В каждом виде самостоятельной
работы должна быть поисковая задача. Главной мотивацией в
деятельности студента должна быть поисковая деятельность.
Ключевые слова: сущность, содержание, самостоятельная
работа .
Annotation. Kotova A.V. Definition of nature and the contents
of independent work of students in higher educational
institutions. Main point and basic components of students’
independent work are considered in this article. Different
approaches of its definition are analyzed four kinds of students’
independent activities are determined. Result of independent
work is increase of a level of knowledge of students, enriching
of their vocational training, skill independently to think and
make a  decision. In each aspect of independent work there
should be a search problem. Principal motivation in activity of
the student should be search activity.
Key words: main point, definition, independent work.

Вступ.
Сучасний період розвитку вищої освіти пов’я-

заний з реалізацією вимог Болонського процесу. По-
ряд з іншими важливими завданнями він вимагає
переосмислення ролі самостійної роботи в навчаль-
ному процесі, її організації, підготовки до неї, а го-
ловне – змісту самостійної роботи. Слід також зазна-
чити, що не зважаючи на наявність різноманітних
інноваційних джерел інформації, друковані носії
знань, як і раніше, займають чільне місце в навчаль-
ному процесі.
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Самостійна робота завжди була одним із най-
важливіших елементів процесу навчання як у се-
редній, так і у вищій школі. Її значну роль відображе-
но у класичній педагогічній спадщині (А. Дістерверг,
Я. Коменський, Й. Песталоцці, Ж.Ж. Руссо, В. Су-
хомлинський, К. Ушинський), а також у зарубіжних
(І. Герде, Д. Дьюї, Г. Шаррельман, В. Буряк, В. Коза-
ков, Б. Єсипов, П. Підкасистий, А. Алексюк) і вітчиз-
няних науковців (М. Нікандров, Н. Кузьміна, А. Мо-
либог,  О.  Мороз ,  А.  Журавська , І.  Зязюн,
М. Ярмаченко, В. Король, Н. Токова  а ін.). Слід зазна-
чити, що деякі науковці (В. Буряк, Б. Єсипов) розроб-
ляли проблему самостійної роботи у рамках педаго-
гічного процесу загальноосвітньої школи. Проте їх
погляди є актуальними і для вищої освіти.

Робота виконана за планом НДР Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Формулювання цілей роботи.
Мета даної статті – проаналізувати наукові

підходи до трактування питань сутності та змісту са-
мостійної роботи у вищій школі, визначити шляхи
творчого використання передового досвіду в нових
соціальних умовах.

Результати досліджень.
Самостійна робота необхідна не лише для ово-

лодіння змістом певної дисципліни, але й для форму-
вання здатності брати на себе відповідальність, само-
стійно вирішувати проблему, знаходити конструктивні
рішення й вихід із проблемних ситуацій і т. ін. Вона
дозволяє опанувати навички навчальної, наукової та
професійної діяльності. Самостійна робота сприяє:
· поглибленню й розширенню знань;
· пробудженню інтересу до пізнавальної діяльності;
· оволодінню прийомами процесу пізнання;
· розвитку пізнавальних здібностей.

У сучасній науковій літературі існують різні
підходи до визначення самостійної роботи. Деякі ав-
тори (Р. Назімов, І. Харламов, С. Гончаренко) характе-
ризують її як специфічний вид навчально-пізнаваль-
ної діяльності, яка проводиться індивідуально чи по
групах протягом аудиторних занять або вдома за зав-
данням педагога, за його методичними вказівками, але
без його безпосередньої участі. І. Харламов розуміє
самостійну роботу як активну пізнавальну самостійну
діяльність. У цьому значенні її можна застосовувати
за наявністю майже всіх наявних форм і методів (за
виключенням методів усного викладу, коли доміную-
чою діяльністю суб’єктів навчання є сприйняття на
слух мови педагога). Науковець вважає самостійною і
активну розумову роботу під час бесід, особливо в
тих випадках, коли суб’єкти навчання спрямовуються
до самостійного «відкриття» нових знань. Вдоскона-
лення самостійної роботи вчений бачить у покращенні
якості завдань для домашньої роботи, які пропонує
викладач відповідної навчальної дисципліни.

Інші вчені розглядають самостійну роботу як
дидактичний засіб навчання. Так, П. Підкасистий роз-
різняє самостійну роботу та самостійну діяльність сту-
дентів. Самостійну роботу П. Підкасистий  розуміє „як
дидактичний засіб навчання, штучну педагогічну кон-

струкцію” [5;45], за допомогою якої педагог організує
діяльність суб’єктів навчання як на уроці, так і під час
виконання домашнього завдання. Крім того, суб’єкти
навчання беруть участь у різнорівневих процесах на-
вчального пізнання під час виконання того чи іншого
типу та виду самостійної роботи. Самостійна діяльність
розглядається автором як „цілеспрямований процес,
який організується та виконується у структурі навчан-
ня для розширення конкретних навчально-пізнаваль-
них завдань” [5; 45]. Зовнішньо самостійна робота як
засіб навчання виступає у вигляді різноманітних зав-
дань; внутрішньо вона виражається через пізнавальне
або практичне завдання, яке в навчанні виступає своє-
рідним імпульсом для початку розумової діяльності
суб’єкта навчання.

П. Підкасистий виділяє такі компоненти само-
стійної роботи: робота зі сприйняття та осмислення
навчального матеріалу на лекціях, ведення конспек-
ту лекцій, вивчення навчальної літератури (підруч-
ники, навчальні посібники, конспекти лекцій, першод-
жерела), опрацювання навчальної інформації та
переведення її на рівень знань, закріплення знань на
практиці, виконання вправ та різноманітних додатко-
вих завдань, підготовка виступів, рефератів, допові-
дей; виконання типових розрахунків, підготовка та
виконання лабораторних робіт, підготовка до прак-
тичних та семінарських занять тощо [4;46]. Ці елемен-
ти є складовими різних форм і методів навчання. Вони
не є постійними, а весь час змінюються, стають склад-
нішими у відповідності до прогресу студента в на-
вчанні. Якщо на першому курсі в першому семестрі
звичайно домінує робота з формування навичок кон-
спектування, роботи з першоджерелами, то у друго-
му семестрі самостійна робота ускладнюється і пред-
ставлена у вигляді практичних занять, написання
рефератів та доповідей.

Цікаву думку щодо сутності самостійної ро-
боти виказує В.Буряк. Він вважає, що розкриття ха-
рактерних ознак самостійної роботи можливе тільки
при єдиному аналізі її зовнішньої та внутрішньої сто-
рони. Зовнішня сторона зумовлюється освітніми
функціями педагога, а внутрішня – пізнавальними
функціями осіб, що навчаються, причому завдання
останніх набагато складніше від завдання педагога.
При організації самостійної роботи педагог пропо-
нує конкретне письмове чи усне завдання, контро-
лює, дає суб’єктам навчання своєчасні вказівки, які
запобігають можливим помилкам, аналізує процес
роботи, правильність виконання завдання, а також
перевіряє, якими знаннями, уміннями та навичками
оволоділи суб’єкти навчання у процесі виконання
даної роботи. У такому випадку завдання для само-
стійної роботи виконує роль зовнішнього подразню-
вача, що стимулює пізнавальну активність. Аналізу-
ючи зміст завдання, молоді люди порівнюють його зі
знаннями, уміннями та навичками, які вони вже от-
римали, обмірковують мету завдання та намічають
дії, необхідні для його виконання, самостійно визна-
чають результати, яких треба досягти після виконан-
ня завдання. Після безпосереднього виконання про-
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водиться аналіз отриманих результатів. Якщо є розб-
іжності між отриманим результатом та поставленою
метою, навчальна діяльність продовжується доки не
буде досягнута мета навчання. З часом завдяки тому,
що суб’єкти навчання оволодівають знаннями та на-
вичками, зміст самостійної роботи ускладнюється.

Але найбільш повним науковці вважають виз-
начення, сформульоване Б. Єсиповим. Педагог вва-
жає, що самостійна робота, яка входить до складу про-
цесу навчання – це така робота, яка виконується без
безпосередньої участі педагога, але з виконання його
завдання у спеціально відведений для цього час. При-
чому суб’єкти навчання „свідомо прагнуть досягнути
поставленої в завданні мети, проявляючи свої зусилля
та виражаючи в тій чи іншій формі результати своїх
розумових або фізичних (або тих та інших) дій” [2; 15].

Таким чином, можна зробити висновок, що
самостійна робота студентів з одного боку розгля-
дається як невід’ємний компонент обов’язкових для
відвідування занять: лекційних, практичних та лабо-
раторних. Завдання студента на лекції – прослухати
та законспектувати матеріал. На практичних та лабо-
раторних студент самостійно або в групі повинен
виконати лабораторну роботу чи вправи, розв’язати
задачу, провести самостійне спостереження за зазда-
легідь отриманим завданням тощо. З іншого боку
самостійну роботу можна застосовувати у рамках
позааудиторної роботи суб’єктів навчання, яка вклю-
чає в себе опрацювання літератури (ознайомлюваль-
не читання, осмислення місця нового матеріалу та
його зв’язок із вже вивченим, виділення головного,
запис матеріалу своїми словами з використанням
традиційної символіки), використання різноманітних
електронних носіїв інформації та мережі Інтернет.

Електронні посібники забезпечують найкра-
щий для кожного студента порядок подання навчаль-
ного матеріалу, оптимальну швидкість сприйняття,
можливість самостійного регулювання вивчення
теорії, методів рішення типових завдань, відпрацю-
вання навичок та умінь, прищеплюють навички ана-
літичної й пошукової діяльності, потребують менше
часу на вивчення курсу, забезпечують можливість
самоконтролю якості знань та навичок.

Використовуючи електронну навчальну й на-
укову інформацію, студент у процесі самостійної
діяльності має змогу створювати, редагувати та збе-
рігати в пам’яті комп’ютера різноманітні данні (тек-
стову, графічну, звукову, анімаційну, відеоінформа-
цію),  демонструвати текстову та  графічну
інформацію на екрані монітора, здійснювати пошук
необхідної інформації за допомогою спеціальних
програм, пошукових систем та каталогів, використо-
вувати навчаючі та контролюючі програмні засоби у
процесі навчання за комп’ютером, забезпечувати
індивідуальну (прийом та передачу необхідної на-
вчальної інформації між студентом та комп’ютером)
та колективну інтерактивну взаємодію.

Сучасні інформаційні технології надають вик-
ладачу потужний інструментарій, який дозволяє про-
ектувати навчальну діяльність, визначати характер її

взаємодії зі студентами та здійснювати моніторинг їх
навчальних самостійних дій при вивченні методичних,
довідкових та інших навчальних матеріалів. Одним із
таких джерел інформації є мережа Інтернет, яка в су-
часності набуває дуже велику популярність. Але ви-
користання студентами ресурсів Інтернету потребує
методичного супроводу з боку викладача. Треба вчи-
ти студентів об’єктивно оцінювати якість отриманої
інформації. Зразком однієї із ефективних освітніх ме-
тодик є технологія Web-quest, яка сприяє проведенню
критичного аналізу, оцінки та синтезу інформації із
рекомендованих джерел. Особи, що навчаються, взає-
модіють між собою або використовують сценарій,
запропонований викладачем. Така модель стимулює
пошуковий та творчій характер оновлення отриманих
знань та забезпечує активність навчання.

У сучасній педагогічній літературі виділяють
4 різновиди самостійної діяльності у процесі навчан-
ня, кожна з яких відрізняється специфікою плануван-
ня та постановкою мети, а саме:
· постановка мети та планування діяльності за допо-
могою педагога;

· тільки постановка мети відбувається за допомогою
педагога, планування роботи здійснюється суб-
’єктом навчання самостійно;

· постановка мети та планування здійснюється суб-
’єктом навчання самостійно в межах поставленого
педагогом завдання;

· робота здійснюється суб’єктом навчання за власною
ініціативою: він без допомоги педагога сам визначає
зміст, мету, план роботи та самостійно її виконує.

Н. Калашник та В. Вертегел основою само-
стійної роботи вважають науково-теоретичний курс,
комплекс опанованих студентами знань. При роз-
поділі завдань студенти мають отримувати інструкції
з їх виконання, методичні вказівки, посібники, перелік
необхідної літератури тощо. Причому чим більше
самостійності надається студенту, тим точніше треба
визначити і довести до його відома той обсяг знань,
який він повинен засвоїти з кожної теми навчального
курсу. Для цього існують так звані тематичні бази
знань, які можна поділити на такі групи:
· поняття та терміни;
· теоретичні знання;
· прикладні знання.

Бази знань включають перелік основних по-
нять і положень, якими повинен оволодіти студент, а
також модель її засвоєння (репродуктивний, конст-
руктивний чи творчій рівень). Модель засвоєння бази
знань з теми повинна точно визначати, які з переліче-
них понять, теоретичних і практичних знань мають
бути засвоєні на творчому, а які, відповідно, на реп-
родуктивному чи конструктивному рівнях. У кожній
тематичній базі знань мають також передбачатися
відповідні форми контролю.

Висновки.
Отже, самостійна робота студентів є обов’яз-

ковою складовою навчального процесу, результатом
якої має бути підвищення рівня знань студентів, пол-
іпшення їх професійної підготовки, вміння самостійно
мислити та приймати рішення.
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У кожному виді самостійної роботи сьогоден-
ня має бути пошукове завдання, яке б стимулювало
евристичні пошукові дії особи, що навчається. Суб-
’єктам навчання слід не лише зрозуміти, утримати в
пам’яті знання, наукову інформацію для того, щоб у
подальшій роботі відтворити їх і впоратися з одно-
типними завданнями, а й впевнено вирішувати не-
стандартні завдання, проявляючи творчість та ак-
тивність у своїх діях. Головною мотивацією в
діяльності студента мають бути не вимоги викладача,
а саме пошукова діяльність, яка вміщує у себе вміння
вибирати необхідний матеріал, ставити перед собою
мету, добирати раціональні шляхи для її розв’язання,
застосовувати вже набуті знання для вирішення зав-
дання, опрацьовувати та інтерпретувати  наукову
інформацію відповідно до поставлених завдань.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем визначен-
ня сутності та змісту самостійної роботи студентів у
вищих навчальних закладах.
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Анотація. У статті проаналізовано ряд об’єктивних факторів
проблеми йододефіциту, його наслідки та запропоновані за-
соби профілактики. Існують можливості попередження і по-
долання йододефіциту шляхом пропаганди культури харчу-
вання дітей і дорослих різних вікових категорій з врахуванням
особливостей їх дієти. Йодування солі і використання біоло-
гічно активних добавок до їжі є тільки одним із фрагментів
вирішення питання.
Ключові слова: щитоподібна залоза, йод, йододефіцит, зоб,
гіпотиреоз, здоров’я, біодобавки, профілактика.
Аннотация. Коцур Надежда, Мищенко Оксана. Йододефи-
цит: современное состояние проблемы и мероприятия пре-

одоления. В статье проанализировано ряд объективных фак-
торов проблемы йододефицита, его последствия та рекомен-
дованы профилактические средства. Существуют возможно-
сти предупреждения и преодоление йододефицита путем
пропаганды культуры питания детей и взрослых разных ве-
ковых категорий с учетом особенностей их диеты. Йодиро-
вание соли и использование биологически активных доба-
вок к пище является только одним из фрагментов решения
вопроса.
Ключевые слова: щитовидная железа, йод, йододефицит, зоб,
гипотиреоз, здоровье, биодобавки, профилактика.
Annotation. Kotsur Nadezhda, Mischenko Oksana. Deficiency
of Iodum: the modern state of a problem and a provision of
overcoming. The raw of objective factors of the problem iodine
deficit, its results and offered means of prevention is analyzed
in the article. There are possibilit ies of the warning and
overcoming of deficiency of Iodum by propagation of crop of a
food of children and adult different secular classes with allowance
for features of their diet. Йодирование salts and use biologically
the fissile components to nutrition is only one of fragments of
a solution of a problem.
Key words: thyroid gland, iodine, iodine deficit,  goiter,
hypothyroidism, health, biosupplements, prevention.

Вступ.
Проблема йододефіциту сьогодні є однією із

серйозних чинників погіршення ситуації щодо фізич-
ного і психічного здоров’я населення в усьому світі.
Зокрема, нестача цього мікроелемента в організмі
людини спричинює підвищення захворюваності на
зоб, збільшує кількість випадків вродженого кретин-
ізму та інші серйозні проблеми, які супроводжують-
ся різноманітними функціональними і структурни-
ми змінами.

Дослідження, проведені за останні роки Все-
світньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) у
різних країнах світу, показали, що рівень розумового
розвитку (коефіцієнт інтелекту IQ) пов’язаний із йо-
дом. Показники розумового розвитку населення, що
проживає в регіонах йодної недостатності на 15-20%
нижчі, ніж у регіонах без дефіциту йоду [12, с.13].

Медико-соціальне значення та економічне зна-
чення йодного дефіциту полягає в істотній втраті інте-
лектуального, освітнього і професійного потенціалу
нації, тому проблема зниження недостатності йоду
має першочергове значення для населення України.

Клінічні форми прояву станів, пов’язаних із
недостатністю йоду, самі різноманітні і залежать від
періоду життя, в якому вони виявляються. Найбільш
несприятливі наслідки виникають на ранніх етапах
становлення організму, починаючи від внутрішньо-
утробного періоду, але й у дорослої людини недо-
статність йоду продовжує позначатися на різних сис-
темах і органах, включаючи емоційні розлади:
дратівливість, пригнічений настрій, сонливість,
млявість, забудькуватість, погіршення пам’яті та ува-
ги, зниження інтелекту. У дорослих на першому місці
стоїть зоб і його ускладнення. У дітей, крім ендеміч-
ного зобу і гіпотиреозу, може виявлятися природже-
ний гіпотиреоз, як результат дефіциту йоду під час
внутрішньоутробного розвитку. В йододефіцитних
районах у жінок порушується репродуктивна функ-
ція, збільшується кількість викиднів і мертвонарод-
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жених, підвищується перинатальна та дитяча
смертність.

В Україні проблема йододефіцитних захворю-
вань упродовж останніх років значно загострилася.
Це пов’язано як з ліквідацією попередньої системи
профілактики ЙДЗ, що ґрунтувалася на масовому
використанні йодованої солі, так і з помітним змен-
шенням у харчуванні населення частки продуктів,
відносно багатих йодом. Дослідження останніх років,
що здійснюються Інститутом ендокринології та об-
міну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України,
спільно із спеціалістами з різних регіонів країни, вста-
новили значний ріст поширеності ендемічного зоба і
значне зменшення споживання йоду населенням. У
всіх обстежених на сьогодні регіонах країни встанов-
лений дефіцит йоду в харчуванні. Йодний дефіцит
притаманний також областям України, які постраж-
дали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС.
Нестача йоду зумовила підвищене нагромадження
радіоактивного йоду в щитоподібній залозі у значно-
го числа мешканців (особливо у дітей) і вважається
чинником підвищеного ризику розвитку онкологіч-
них захворювань [11].

Народження розумово неповноцінних дітей –
найфатальніший наслідок дефіциту йоду. Доведено:
якщо у 10-15% населення збільшена щитоподібна за-
лоза, відповідно знижуються індекси, що характери-
зують інтелект особи. Гормональні порушення, що
виникають через дефіцит йоду, часто не мають зовні
вираженого характеру, тому йододефіцит отримав
назву «прихований голод». Найбільше через це страж-
дають діти: їм важко вчитися в школі, засвоювати но-
вий матеріал. Нестача йоду як «будівельного матері-
алу» часто є прихованою причиною багатьох
захворювань.

Робота виконана за планом НДР державного
вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельниць-
кий державний педагогічний університет імені Гри-
горія Сковороди”.

Формулювання цілей роботи.
Нами було проаналізовано причини йододеф-

іцитних захворювань, проблема йодизації та шляхи їх
подолання.

Результати досліджень.
Залежно від вираження йодної недостатності

спостерігаються різного ступеня інтелектуальні роз-
лади і порушення фізичного розвитку. У районах з
тяжким дефіцитом йоду (споживання йоду нижче 20
мкг/добу) від 1 до 10% населення має ознаки кретин-
ізму, у 5-30% спостерігаються легкі моторні пору-
шення і психічні розлади із зниженням здатності до
навчання, абстрактного мислення і соціальної адап-
тації. У 30-70% населення цих регіонів відзначається
зниження розумових здібностей [9].

Ще не так давно було налагоджено виробниц-
тво йодованої солі, тим самим успішно проводилась
протягом кількох десятиліть масова профілактика
йододефіцитних захворювань. Однак, не дивлячись
на активне застосування йодування солі в розвину-

тих країнах, нестача йоду залишається одним з най-
поширеніших мінеральних дефіцитів в світі. Згідно
рекомендацій ВООЗ, в світі застосовують чотири
методи профілактики йододефіцитних захворювань:
йодування солі, хліба, масла і застосування збагаче-
них йодом біологічно активних добавок до їжі.

Останнім часом проблема поглибилася ще і
внаслідок погіршення екологічної ситуації [2-5]. При-
міром, у зарубіжній медичній літературі опублікова-
но результати досліджень, які свідчать про те, що деякі
з токсичних речовин, які потрапляють у грунт, зв’я-
зують йод у недоступну для кореневої системи рос-
лин сполуку. Тож, навіть якщо він є в ґрунті, то не
потрапляє в рослину, а отже, і в організм людини і
тварини, які нею харчуються. Звичайно ж, унаслідок
цього йоду стає менше і в молоці, і в м’ясі. Крім того,
відбувається процес постійного вимивання йоду, як і
інших розчинних мікроелементів, з ґрунтів. Разом із
дощовими і талими водами він з водами річок по-
трапляє в моря, а поповнення його не відбувається.
Адже в сільському господарстві все менше викорис-
товують органічні добрива, а в мінеральних добри-
вах ця сполука в потрібному обсязі відсутня. До того
ж, інші мікроелементи, що є в мінеральних добривах,
зв’язують йод, перешкоджаючи потраплянню його в
рослини. Світова наукова громадськість одностайна
у висновку, що ще 30-40 років тому проблема йодо-
дефіциту не була такою нагальною, як тепер. Метод
йодизації солі – один із найдешевших та найдоступн-
іших, який ще й найлегше впровадити. Це безпереч-
но. Але, на жаль, тут не все так просто, як здається на
перший погляд.

На сьогодні існує ряд об’єктивних факторів
проблеми йододефіциту. По-перше, якщо йодовану
сіль використовують у харчовій промисловості, де
під час виготовлення продуктів застосовують високі
температури (випічка, консервація, ковбаси тощо),
то сполуки калій-йоду чи калій-йод-Оз, якими збага-
чують сіль, розпадаються. У кращому випадку втра-
чається 88-90% йоду. Це щодо хлібобулочних виробів,
виготовлення яких потребує температури близько
90°С. А якщо проаналізувати технологію виготовлен-
ня ковбас та консервів, яка потребує ще вищих тем-
ператур, то, безумовно, треба передбачати більші
втрати йоду.

По-друге, далеко не всі можуть вживати цю
продукцію, бо у медицині відоме таке явище, як алер-
гія на йод. Можливості вилучити зі свого раціону хліб,
ковбаси, консерви та інші продукти, у яких викорис-
товуватиметься йодована сіль, у сучасної людини
немає.

По-третє, у разі деяких захворювань проти-
показане вживання солі або рекомендується значне
обмеження її в раціоні. Зокрема, йдеться про гіпер-
тоніків, хворих на нефрологічні, серцево-судинні зах-
ворювання. Це означає, що ця категорія населення,
попри запропоновані заходи з подолання йододефі-
циту, все одно потерпатиме від нестачі йоду [7].

По-четверте, світова медична громадськість
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Таблиця 1.
Дієтичні добові норми йод-селенових компонентів харчування

сьогодні стверджує, що дітям до трьох років взагалі
сіль не потрібна в харчовому раціоні, їм достатньо
того натрію, який потрапляє в організм з природни-
ми харчовими продуктами. Адже сіль ми використо-
вуємо передусім для поліпшення смаку страви. Отже,
й ця вікова група залишається неохопленою.

По-п’яте, як бути з вагітними, яким потрібно
майже вдвічі більше йоду. Їм недоречно рекоменду-
вати вживати „пересолені страви”.

По-шосте, не всі регіони мають проблеми з
йододефіцитом. Скажімо, деякі з них не потребують
жодних додаткових заходів щодо йодизації. Вони по-
вною мірою отримують цей мікроелемент природ-
ним шляхом, а отже, існує небезпека передозування
цього мікроелемента, про наслідки якого буде сказа-
но нижче.

З метою йодування використовують дві спо-
луки: калій-йод, який випробуваний уже понад сто
років, і калій йодат (калій- йод-Оз), який сьогодні ре-
комендують, хоча він у десять разів за перший, але
стійкіший [8]. Експерти ВООЗ рекомендували його
для країн з тропічним (спекотним і вологим) кліма-
том, в умовах якого калій йод швидко розпадається.
У нас немає потреби вдаватися до цього, адже сьо-
годні ніхто не купує сіль про запас на кілька місяців
наперед, за потреби запаси поповнюються. А отже,
калій йод не встигне розпастися. Потреби застосову-
вати більш токсичну сполуку в Україні немає.

Доза йодування – ще одне питання, яке викли-
кає великі суперечки. У повоєнні роки, коли проводи-
ли йодизацію солі, що, на думку багатьох медиків, спри-
яло подоланню проблеми зоба  в  населення,
користувалися менш токсичним калій йодом у дозі 25
мг на 1 кг солі. Сьогодні пропонують токсичнішу ре-
човину – калій-йодат та ще й удвічі більшої дози: 40±15
мг на 1 кг. Вітчизняні фахівці, що пропонують зазна-
чені дози, не звертають увагу на нюанс, який зарубіжні
спеціалісти вважають дуже важливим і про який бага-
то сказано в іноземній медичній літературі. Якщо на-
селення упродовж тривалого часу живе в умовах йо-
додефіциту, не можна давати йому одразу велику
кількість йоду, оскільки це призводить до йодоіндуко-
ваного гіпертиреозу. Кількість випадків цього захво-
рювання може збільшитися в 5-6 разів. Особливо такі

дії небезпечні для людей, у яких уже порушена функ-
ція щитоподібної залози, якщо вони хворі на гіперти-
реоз чи вузловий зоб. У цьому випадку надлишок не-
органічної сполуки може спричинити розвиток
онкологічної патології за декілька років [9].

Логічною і правильною є позиція медиків, які
вважають, що йодуванням солі запобігти проблемам
здоров’я населення неможливо. Аргументація такої
позиції логічна і зрозуміла. Процес вироблення і зас-
воєння йоду в організмі відбувається так. Щитоподіб-
на залоза виробляє гормон який надходить у кров,
потрапляє у печінку, і там за допомогою ферментів
від нього відділяється одна молекула йоду, утворюю-
чи активний гормон Т3. До складу ферменту, що
відщеплює йод, входять селен, залізо, а сприяють цьо-
му процесу мідь і цинк. Тому ліквідувати дефіцит йоду
– ще не означає позбутися захворювань, що зумов-
лені його нестачею. Адже сьогодні добре відомі так
звані селенозалежні йододефіцитні захворювання, або
селенозалежний зоб, за яких і в продуктах харчування,
і в крові хворих кількість йоду достатня, а зоб росте, бо
не вистачає селену. Зокрема, це стверджують Бабенко
Г.А. і його наукова школа [1], а також представники
московської школи [2-5]. Українські вчені звернули
увагу на взаємозв’язок мікроелементів йоду і селену
[1-2] та інших синергістів йоду – цинку та міді [1-5]. На
сьогодні вже налагоджено випуск препаратів йоду,
збагачених селеном. А тому слід вживати і продукти,
які містять селен – злакові, рибу та м’ясо.

Російським ученим вдалося донести до рос-
ійського законодавчого органу –Державної Думи –
всю небезпеку, що несе в собі тотальна йодизація. І
законопроект щодо цього в черговий раз було відхи-
лено як такий, що несе небезпеку для здоров’я нації.
До речі, далеко не всі європейські держави практи-
кують тотальну йодизацію солі. А в тих країнах, де
прийнято закон щодо цього, на прилавках магазинів
поруч з йодованими продуктами продаються їхні
аналоги, які не містять йоду.

Відомо, що протягом століть і навіть тисячоліть
людина звикла до вживання органічних сполук йоду.
Йод, який надходить в організм природним шляхом з
молоком матері чи будь-якими іншими продуктами,
зв’язаний з білком – амінокислотою тирозином. До
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нього звик людський організм і передозування і не
вплине на його життєдіяльність. Тому в жодному
магазині, де продають морську капусту не стоїть таб-
личка: вживати лише 10 г. Адже саме в такій малій
кількості цього продукту міститься добова потреба
людини в мікроелементі йоду. Це не значить, що за
день можна з’їсти лише 70-90 г морської риби (добо-
ва доза йоду), бо й від значно більшої кількості вжи-
вання цього продукту передозування не буде. Річ у
тім, що процеси засвоєння органічного й неорганіч-
ного йоду дуже різняться між собою. Засвоєння не-
органічного йоду відбувається одразу після надход-
ження в  організм ,  починаючи ще з  ротової
порожнини [9]. Органічний йод, який зв’язаний з
білком, одразу не засвоюється, бо білок має спочат-
ку розщепитися. Це відбувається в тонкій кишці. Там
і починається процес всмоктування. З анатомії лю-
дини відомо, що вся кров з тонкої кишки збирається
у воротній вені, через яку надходить у печінку. Цей
орган є фільтром і пропускає у велике коло кровооб-
ігу лише норму йоду. Його ж надлишок зв’язується
жовчними кислотами і виводиться з організму через
кишечник. Це підтверджують лабораторні аналізи.
Якщо дитині дати морської капусти чи будь-якої
морської водорості, то в її калі значно збільшиться
вміст цього мікроелемента. Якщо вона вживатиме
неорганічний йод, то збільшення його виявлятиметь-
ся не в калі, а в сечі. Це означає, що нирки та інші
органи зазнають підвищеного навантаження. Тому
давно, ще років 40 тому, було запропоновано вводи-
ти сполуки йоду в молочний білок казеїн [1]. Потім
ідея була забута. А кілька років тому науковці взяли
на озброєння цю пропозицію, випустивши на основі
казеїну препарат йоду, який можна придбати в ап-
течній мережі. Сьогодні створено і впроваджено у
виробництво низку препаратів, які сприяють подо-
ланню йододефіциту [12].

Більшість із них базується на природній основі,
зокрема морських водоростях. Вони є не лише ефек-
тивними, а й доступними за ціною для населення. А в
Японії, країні з найвищою середньою тривалістю
життя, де профілактична медицина стоїть на дуже
високому рівні, не лише широко проводиться роз’яс-
нювальна робота, а й ведеться практична профілак-
тика йодозалежних станів. Приміром, у меню закладів
громадського харчування можна побачити величез-
ний перелік страв, який містить добавки морських
водоростей. Щодо України, то та ж морська капуста
сьогодні для нас не є дефіцитом, а крім того джере-
лом „природнього” йоду є морепродукти – бурі та
червоні водорості, морська риба (пікша, палтус, осе-
ледець, сардини), креветки та ін. .

Таким чином, недостатнє споживання йоду
створює серйозну загрозу здоров’ю і вимагає про-
ведення заходів з масової профілактики. Після по-
мітних успіхів профілактики йододефіцитних захво-
рювань у 30-60-ті роки, з початку 70-х років
поширеність  ступінь тяжкості йодного дефіциту
значно збільшилася через обмеження заходів з проф-
ілактики.

Враховуючи зазначені переваги органічних спо-
лук йоду перед його неорганічними формами, остан-
німи роками разом із традиційним способом профілак-
тики – йодуванням солі, в профілактиці йододефіцитних
станів усе ширше використовуються харчові добавки
(для збагачення хліба, молока та інших продуктів) і біо-
логічно активні добавки (БАД), які містять органічні
форми йоду. Однією з таких добавок є «Йодказеїн» –
органічна сполука що являє собою йодований молоч-
ний білок казеїн. Синтезована Медичн6им радіологіч-
ним центром РАМН спільно з науково-виробничим
підприємством « Медбіофарм (Росія).

Популяційна йодна профілактика — найефек-
тивніший та економічний метод поповнення дефіци-
ту йоду. Необхідний ефект звичайно досягається шля-
хом внесення йоду в продукти харчування, При
проведенні профілактичних заходів за допомогою
«Йодказеїну» масова профілактика недостатності
йоду досягається шляхом збагачення цим препара-
том найпоширеніших харчових продуктів: хлібобу-
лочних і молочних виробів.

Групова йодна профілактика проводиться
через організований прийом «Йодказеїну» групами
населення з найбільшим ризиком розвитку захворю-
вань, пов’язаних із недостатністю йоду (діти, підлітки,
вагітні та жінки, що годують груддю). При цьому може
бути рекомендовано як цільове використання про-
дуктів, багатих на «Йодказеїн», окремими колектива-
ми в організованому харчуванні, так і прийом «Йод-
казеїну» в таблетках.

Індивідуальна йодна профілактика — це
профілактичне використання препаратів, які забез-
печують надходження фізіологічно необхідних доз
йоду. Для успішної індивідуальної профілактики не-
достатності йоду необхідно проводити широку
інформаційну роботу серед лікарів загального проф-
ілю, ендокринологів, акушерів-гінекологів, педіатрів
і просвітницьку роботу серед широких верств насе-
лення за допомогою засобів масової інформації.

Висновки.
Результати досліджень з використання біологі-

чно активної добавки до їжі (таблеткових форм «Йод-
казеїну»), особливо на територіях, забруднених раді-
онуклідами в результаті аварії на Чорнобильській
АЕС, де значно підвищена захворюваність щитоподі-
бної залози, показали ефективність «Йодказеїну» як
профілактичного засобу.

Отже, не зважаючи на ряд об’єктивних фак-
торів існування проблеми йододефіциту, існують
можливості попередження і подолання його шляхом
пропаганди культури харчування дітей і дорослих
різних вікових категорій з врахуванням особливостей
їх дієти, а йодування солі і використання біологічно
активних добавок до їжі є тільки одним із фрагментів
вирішення питання.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем викорис-
тання біологічно активних добавок до їжі.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОФІЗИЧНОГО
РОЗВИТКУ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ
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Анотація. У статті представлена інформація про рівень пси-
хофізичного розвитку розумово відсталих підлітків та ре-
зультати аналізу психічних функцій та фізичної підготовле-
ності  цих дітей у  порівнянні з нормально розвинутими
однолітками. Результати дослідження показали низький рівень
психофізичного розвитку у розумово відсталих підлітків.
Розумово відсталі підлітки достовірно відстають за всіма
показниками психофізичного розвитку від нормально роз-
винутих їх однолітків. Це стосується показників мислення –
конструктивна діяльність на об’ємних і площинних предме-
тах, фізичної підготовленості.
Ключові слова:  підлітки , розумова відсталість, психічні
функції, фізичні якості.
Аннотация. Коштур Я.Е. Характеристика психофизическо-
го развития умственно отсталых подростков. В статье пред-
ставлена информация об уровне психофизического разви-
тия умственно отсталых подростков и результаты анализа
психических функций и физической подготовленности этих
детей в сравнении с нормально развитыми одногодками.
Результаты исследования показали низкий уровень психо-
физического развития у умственно отсталых подростков.
Умственно отсталые подростки достоверно отстают по всем
показателями психофизического развития от нормально раз-
витых ровесников. Это касается показателей мышления –
конструктивная деятельность на объемных и плоскостных
предметах, физической подготовленности.
Ключевые слова: подростки, умственная отсталость, психи-
ческие функции, физические качества.
Annotation. Koshtur Y.E. The characteristic of psycho-physical
development of mentally retarded teenagers. This work
represents the information about the level of psycho-physical
development of mentally retarded teenagers and the results of
analysis in which the psycho-physical state of these children

was compared with the state of normally developing children.
As a result of the tests performed, the low level of psycho-
physical development of mentally retarded teenagers was
revealed. Mentally retarded teenagers authentically lose on all
parameters of psychophysical development normally developed
coevals. It  touches parameters of intellection – constructive
activity on volumetric and planar subjects, physical readiness.
Key words: teenagers, mentally retarded, mental functions,
physical qualities.

Вступ.
За останні роки в нашій країні відзначається

тенденція зростання кількості розумово відсталих
дітей в наслідок негативного впливу різних економіч-
них, соціально-екологічних, культурно-психологічних
та інших факторів.

Як відомо, порушення інтелекту у дитини у
переважній більшості випадків поєднується з ано-
мальним розвитком рухової сфери, становлення якої
невід’ємне  від пізнання світу, оволодіння мовою, тру-
довими навиками [2, 4, 7 та ін.].

Питанню про вивчення психофізичного роз-
витку розумово відсталих дітей присвячено у науковій
літературі велика кількість робіт. Його, зокрема, роз-
глядали М.П.Вайзман [1], В.І.Грицюк [3], М.О.Козле-
но [5], С.Б.Раку [6], Л.Л.Харченко [8] та багато інших.
Це викликано тим, що інформація про рівень розвит-
ку психічних функцій та основних рухових здібнос-
тей являється основоположною для вирішення різних
питань теорії та практики фізичного виховання.

Як відмічає О.А.Дмитрієв [4], знання загаль-
них закономірностей нормального психофізичного
розвитку допомагає виявленню відхилень у розвитку
психічних функцій та фізичних якостей, а також вибо-
ру адекватних шляхів їх корекції.

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

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягала у визначенні рівня

психофізичного розвитку розумово відсталих підлітків
у порівнянні з нормально розвинутими однолітками.

Для створення диференційованої методики
корекційних занять плаванням для розумово відста-
лих підлітків нами було проведено дослідження рівня
їх психічного розвитку та фізичної підготовленості.
Реалізація диференційованого підходу, який врахову-
вав індивідуальні особливості психофізичного роз-
витку даної категорії дітей, дозволить формування в
них необхідних рухових вмінь та навичок, цілеспря-
мованого розвитку та корекції рухових якостей та
психічних функцій.

В завдання дослідження входило:
1. Виявлення нових даних про особливості психофізич-
ного розвитку учнів спеціальних шкіл.

2. Виявлення відмінностей у розвитку психофізичної
сфери розумово відсталих підлітків та нормально
розвинутих одноліток.

У роботі застосовувались наступні методи
дослідження: аналіз науково-методичної літератури,
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педагогічні спостереження, тестування рівня фізич-
ної підготовленості, тестування рівня психічних
функцій, методи математичної статистики.

Для визначення рівня психофізичного розвит-
ку був складений блок тестів. Враховуючи специфі-
ку учнів з недоліками інтелекту, надзвичайно важли-
вою умовою до тестів явилося забезпечення їх
доступності та простоти виконання.

Для визначення рівня фізичної підготовленості
враховувались наступні параметри: швидкість рухів
– біг 30м (с); швидкість реакції – схоплення падаючої
лінійки (см); силові здібності – згинання-розгинання
рук в упорі лежачи (кількість разів) і підйом тулуба в
сід за 1 хвилину (кількість разів); динамічна коорди-
нація рухів – човниковий біг 4х9м (с); статична коор-
динація рухів – утримання рівноваги на одній нозі
(с); гнучкість – нахил вперед із положення сидячи
(см); швидкісно-силові здібності – стрибок у довжи-
ну з місця (см); витривалість – 1000 м (с).

Для визначення рівня психічного розвитку
розумово відсталих підлітків ми віддали перевагу вив-
ченню мислення як основної психічної функції пізна-
вальної діяльності. Для цього ми використовували
методики на дослідження процесів аналізу та синте-
зу (матриці Джона Равена серії «А»), узагальнення
(методика „Назви одним словом” на шести групах
предметів), а також конструктивної діяльності на об-
’ємних предметах (кубіки Кооса) та площинних пред-
метах (складання 3-х категорій малюнків).

Роботу виконано згідно плану науково-дослід-
ної роботи Сумського державного педагогічного уні-
верситету ім. А.С.Макаренка. Дослідження проводи-
лось на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
23 м. Суми та спеціальних загальноосвітніх шкіл для
розумово відсталих дітей м. Суми та Сумської області.
Під педагогічним спостереженням знаходились 236
підлітків 11-14 років, з яких 118 нормально розвинутих
підлітків (67 хлопців та 51 дівчат) і 118 підлітків з легкою
формою розумової відсталості (67 хлопців та 51 дівчат).

Результати дослідження та їх обговорення.
В результаті проведеного тестування виявлені

суттєві відмінності у розвитку психофізичної сфери
у розумово відсталих підлітків у порівнянні з їх нор-
мально розвинутими однолітками.

Так, аналіз результатів дослідження показав, що
у розумово відсталих підлітків рівень сформованості
показників мислення набагато нижчий, ніж у нор-
мально розвинутих одноліток, що визначає їх розу-
мову відсталість. Особливо це стосується такого по-
казника мислення, як конструктивна діяльність.

Результати дослідження здатності підлітків до
конструктивної діяльності на об’ємних предметах
показали, що нормально розвинуті підлітки 11-12
років виконали завдання в середньому на 1,27 хвили-
ни швидше, ніж розумово відсталі (р<0,001); підлітки
13-14 років – в середньому на 1 хвилину (р<0,001).
Дані результати стосуються як хлопців, так і дівчат.

Порівняльний аналіз результатів дослідження
конструктивної діяльності на площинних предметах
показав, що у підлітків обох груп спостерігається

збільшення часу виконання завдань за мірою їх уск-
ладнення. Нормально розвинуті підлітки 11-12 років
виконали завдання в середньому на 0,34 секунди швид-
ше (р<0,001), ніж підлітки з розумовою відсталістю як
хлопці, так і дівчата; підлітки 13-14 років – в середньо-
му на 0,22 секунди (р<0,001).

Аналіз результатів тестування процесів аналі-
зу та синтезу показали, що нормально розвинуті
підлітки досить швидко виконували завдання які їм
пропонувались. Для розумово відсталих підлітків ви-
рішення поставлених перед ними завдань було до-
сить складним. Вони виконували в середньому на 4
завдання менше ніж нормально розвинуті. Така тен-
денція спостерігалась як у хлопців, так і у дівчат. Різни-
ця між підлітками 11-12 років складала в середньому
40,81%; між підлітками 13-14 років – в середньому
32,48% (р<0,001).

Дослідження процесів узагальнення встанови-
ли, що нормально розвинуті підлітки виконували зав-
дання досить легко, на відміну від розумово відсталих
підлітків. Результати у розумово відсталих підлітків відста-
вали від нормально розвинутих в середньому в 1,5-2
рази, як у хлопців, так і у дівчат. Різниця між підлітками
11-12 років складала в середньому 56,15%; між підлітка-
ми 13-14 років – в середньому 38,80% (р<0,001).

У результаті дослідження фізичної підготовле-
ності було встановлено, що розумово відсталі підлітки
за всіма показникам поступалися своїм нормально
розвинутим одноліткам. Особливо це стосується та-
ких фізичних якостей, як швидкість реакції, витри-
валість, сила та координаційні здібності.

Порівнюючи результати тесту на визначення
швидкості реакції, ми встановили, різниця у хлопців
11-12 років складала 68,28% (p<0,001), у дівчат цієї віко-
вої групи  вона була дещо більшою – 80,63% (p<0,001).
У хлопців 13-14 років різниця в показниках даного
тесту складала 71,76% (p<0,001), а у дівчат 13-14 років
– 81,98% (p<0,001).

При визначенні рівня витривалості ми встано-
вили, що розумово відсталі підлітки мають гірші ре-
зультати ніж їх нормально розвинуті однолітки
(р<0,001). Так, всі нормально розвинуті підлітки обох
вікових груп, на відміну від своїх одноліток з розумо-
вою відсталістю, подолали дистанцію 1000 метрів. Це
стосується як хлопців, так й дівчат. Жоден із розумово
відсталих хлопців та дівчат 11-12 років, а також дівчат
13-14 років не виконали норматив на витривалість. За
нашими дослідженнями ми встановили, що дистанція,
яку подолали хлопці 11-12 років складала в середньо-
му 661 м, дівчата 11-12 років подолали дещо меншу
відстань, яка дорівнювала в середньому 536 м, а
відстань, яку подолали дівчата 13-14 років дорівнюва-
лась в середньому 743 м. Також нами з’ясувалося, що
із 34 розумово відсталих хлопців 13-14 років дистанцію
1000 м виконали 10 осіб (29,41%), тому середня дис-
танція дорівнювала 879 м. Це можна пояснити тим,
що розумово відсталі підлітки як хлопці, так й дівчата,
які не виконали норматив, не можуть «подолати» сто-
млення, тобто вони мають не лише функціональну
недостатність, але й слабкі вольові якості.
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Значна різниця між підлітками спостерігалася
й у визначенні силових здібностей, де у хлопців 11-12
років вона складала 37,18%; у дівчат 11-12 років –
47,84%; у хлопців 13-14 років – 30,88%; у дівчат 13-14
років 46,22% (р<0,001).

При тестуванні підлітків ми встановили, що
рівень розвитку рівноваги тіла в статичному поло-
женні у розумово відсталих підлітків значно і достов-
ірно нижчий, ніж у їх нормально розвинутих од-
нолітків. Різниця в хлопців 11-12 років складала 40,54%
(p<0,001), у дівчат цієї ж вікової групи – 44,36%
(p<0,001), у віковій групі 13-14 років хлопці мають
різницю 31,03% (p<0,001), а дівчата – 44,22% (p<0,001).

Розумово відсталі дівчата 11-14 років не тільки
поступалися своїм одноліткам з нормальним інтелек-
том, але й мали трохи гірші результати у порівнянні з
розумово відсталими хлопцями того ж віку. Це можна
пояснити тим, що нормально розвинуті дівчата наба-
гато краще виконують це завдання у порівнянні з нор-
мально розвинутими хлопцями тоді, коли дівчата з
розумовою відсталістю за результатами цього тесту
майже не відрізняються від розумово відсталих хлопців.

Аналіз результатів динамічної координації
рухів показав, що розумово відсталі підлітки мають
нижчі показники, ніж їх нормально розвинуті одно-
літки. У хлопців 11-12 років різниця складала 19,94%
(p<0,001), у дівчат 11-12 років – 26,85% (p<0,001), у
хлопців та дівчат 13-14 років – 19,83% та 22,02% відпо-
відно (p<0,001).

Різниця у визначенні швидкісно-силових здібно-
стей в тесті стрибок у довжину з місця у хлопців 11-12
років складала 13,83%; у дівчат 11-12 років вона була
дещо більшою і складала 20,94%; у хлопців і дівчат 13-
14 років – 9,88% та 18,71% відповідно (р<0,001).

Аналіз швидкості рухів в бігу на 30 метрів у
підлітків дозволив зробити висновок, між хлопцями
11-12 років різниця складала 11,82%, між дівчатами –
17,37%, між хлопцями 13-14 років – 18,20%, між дівча-
тами трохи менше – 16,94% (p<0,001).

Аналізуючи показники гнучкості встановили
таку різницю в показниках тесту нахил вперед з поло-
ження сидячи: 30,26% у хлопців 11-12 років, 22% у
дівчат 11-12 років, 34,60% – у хлопців 13-14 років,
22,96% – у дівчат 13-14 років (р<0,001).

Висновки.
Таким чином, в результаті проведених нами

досліджень, ми встановили, що розумово відсталі
підлітки достовірно відстають за всіма показниками
психофізичного розвитку від нормально розвинутих
їх однолітків. Особливо це стосується таких показників
мислення, як конструктивна діяльність на об’ємних і
площинних предметах, а також показників фізичної
підготовленості – швидкість реакції, витривалість, сила
і координаційні здібності.

Вищезазначені дані про психофізичний розви-
ток розумово відсталих підлітків у порівнянні з нор-
мально розвинутими однолітками мають важливе
практичне значення при організації корекційно-пе-
дагогічного процесу та правильного будування ме-
тодики корекційних занять у фізичному вихованні.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем психо-
фізичного розвитку розумово відсталих підлітків.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНАКІВ-

ПЕРШОКУРСНИКІВ
Кулик І.Г.

Кременчуцький державний політехнічний
університет імені Михайла Остроградського

Анотація. У роботі викладено результати досліджень фізич-
ної підготовленості юнаків першого курсу. Виявлено ті по-
казники фізичної підготовленості, які потребують корекції
засобами фізичного виховання.
Рівень фізичної підготовленості юнаків-першокурсників,
виходячи із індивідуальних показників фізичного розвитку,
оцінюється як середній. Найслабшою ланкою фізичної підго-
товленості є сила. Низьке значення силового індексу призво-
дить до зниження сумарного показника рівня фізичного здо-
ров’я. Швидка сила та витривалість знижують загальний
показник фізичної підготовленості.
Ключові слова: юнаки, фізична підготовленість, оцінка, індекс.
Аннотация. Кулик И.Г. Особенности физической подготов-
ленности юношей первого курса. В работе изложены ре-
зультаты исследований физической подготовленности юно-
шей первого курса. Обнаружены те показатели физической
подготовленности, которые нуждаются в коррекции сред-
ствами физического воспитания. Уровень физической под-
готовленности юношей-первокурсников, исходя из индиви-
дуальных показателей физического развития, оценивается как
средний. Слабым звеном физической подготовленности яв-
ляется сила. Низкое значение силового индекса приводит к
снижению суммарного показателя уровня физического здо-
ровья. Быстрая сила и выносливость снижают общий показа-
тель физической подготовленности.
Ключевые слова: юноши, физическая подготовленность, оцен-
ка, индекс.
Annotation. Kulyk I.G. Features of physical preparedness of
freshmen of youths of the first course. The results of researches
of physical preparedness of youths of the first course are in-
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process expounded. Those places are discovered in physical
preparedness, which need correction by facilities of physical
education. The level of physical readiness of young men – first-
year students, proceeding from individual parameters of physical
development, estimates as average. A weak link of physical
readiness is force. Low value of a force index results in decrease
of a total parameter of a level of physical health. Fast force and
persistence reduce a general parameter of physical readiness.
Keywords: youths, physical preparedness, estimation, index.

Вступ.
Фізична підготовленість (ФП) студентів – це

сучасна актуальна проблема.
Якщо проаналізувати тематику дисертаційних

робіт за напрямком 24.00.02 – Фізична культура,
фізичне виховання різних груп населення, то «левова
частка» припадає на удосконалення процесу фізич-
ного виховання у навчальних закладах. Авторами
пропонуються цікаві методики, оцінки [5,10], спосо-
би організації груп [8], способи вирішення проблем
диференціації навантажень [2]. Але, щоб використа-
ти хоч один із названих прийомів, необхідно точно
знати вихідний рівень ФП, належну норму фізичної
підготовленості (як орієнтир), особливості ФП конк-
ретної групи тощо.

На необхідність визначення вихідного рівня ФП
і виховання «відстаючих» рухливих якостей у різний
час вказували Ф.Л.Доленко, В.В.Пепенченко,
Л.В.Волков та ін. [3]. З цієї позиції ми вважаємо наші
дослідження актуальними та своєчасними.

Усі використані нами літературні джерела вка-
зують, що фізична підготовленість – це рівень роз-
витку рухових якостей індивіда, але сучасні автори
[1,6,5,9] додають, що фізична підготовленість до того
ж є результатом фізичної активності людини, це інтег-
ральний показник, оскільки при виконанні фізичних
вправ у взаємодію вступають практично усі органи і
системи організму. Підбираючи спеціальні вправи-
тести, можна визначити рівень функціонування ок-
ремих систем організму, від яких залежить результат
у тестовому випробуванні [6].

Сучасні автори для оцінки фізичної підготовле-
ності студентської молоді пропонують використовува-
ти комплексну оцінку [7,5,2,10]. Методики цих вчених
базуються на урахуванні індивідуальних показників
фізичного розвитку та функціонального стану.

Існують і інші способи тестування та оцінки
фізичної підготовленості – батарея тестів для студентсь-
кої та призовної молоді із Державних тестів та норма-
тивів фізичної підготовленості населення України [4].

Для оцінки отриманих у тестах результатів
можна використовувати:
· індекси;
· центилі;
· моделі;
· середньостатистичні показники для конкретної віко-
вої групи.

Кожен із цих методів знайшов своє застосу-
вання на практиці. Але найчастіше у практичній діяль-
ності викладачі та вчителі використовують середньо-
статистичні показники та норми для відповідної
статево-вікової групи.

Однак, ми поділяємо думку тих вчених, які, вва-
жають, що нормою ФП є не висока середньостатис-
тична, а та, що забезпечує високий рівень здоров’я.

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

Формулювання цілей роботи.
Метою нашої роботи було вивчення особли-

востей ФП юнаків, які щойно вступили до ВНЗ пол-
ітехнічного профілю.

Задачі роботи:
· оцінити рівень ФП юнаків-першокурсників;
· скласти профіль ФП першокурсника;
· виявити найслабші та найсильніші місця у ФП.

Методи дослідження:
· аналіз літературних джерел;
· батарея тестів для тестування ФП юнаків;
· антропометричні вимірювання;
· методика оцінки ФП юнаків за Т.Ю. Круцевич (2005);
· методи математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення.
У дослідженнях прийняли участь юнаки-пер-

шокурсники, які відносяться до основної медичної
групи у кількості 17 чоловік. Дослідження проводи-
лось на початку навчального року. Для тестування
рухових здібностей ми використали випробування,
запропоновані Державними тестами.

Нам відомо, що Державні тести достатньо го-
стро розкритиковані у сучасній літературі, але ж на
заміну їм не запропоновано якогось іншого спосо-
бу, який би враховував усі побажання та вимоги і
давав змогу визначати слабкі місця у ФП, орієнтува-
ти на виконання індивідуальних норм ФП, які забез-
печували б високий рівень фізичного здоров’я тощо.

За результатами тестування ми провели оцінку
отриманих показників, використавши не метод серед-
ньостатистичних показників, а метод індексів, запро-
понований Т.Ю. Круцевич [5]. Позитивною особливі-
стю методу є урахування індивідуальних показників
фізичного розвитку (ваги, маси тіла). Рівень ФП оці-
нювали, виходячи із п’яти показників: силового, швид-
кісно-силового, життєвого індексів, індексу витрива-
лості та проби Мартіне-Кушелевського (відновлення
ЧСС після дозованого навантаження).

За результатами досліджень у одній ака-
демічній групі (n=17), куди увійшли лише юнаки ос-
новної медичної групи, можна стверджувати, що уся
досліджувана маса юнаків сконцентрувалася на рівні:
середнього ( 8 чоловік – 47%) та нижчого за середній
(9 чоловік – 53%) показників.

Загальний бал фізичної підготовленості юнаків
складає за методикою Т.Ю. Круцевич 6,8 бала і знахо-
диться на межі середнього та нижчого за середній РФП.

Найслабшими місцями у ФП згідно проведе-
них досліджень (рис.1) можна вважати силову підго-
товку (СІ=0 балів) та відновлення дихання (1 бал),
індекс витривалості, швидкісно-силовий та швидкіс-
ний індекси (відповідно – 1,3; 1,8 та 2,7 бала) знахо-
дяться в межах нижчого за середній рівня ФП.

Середній бал жодного із досліджуваних показ-
ників не сягнув відмітки «вищого за середній» та «ви-
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 Таблиця 1  
Оцінка індексів фізичної підготовленості юнаків (n=17) 

Індекс Оцінка, балів  Рівень  

Індекс витривалості 1,3 н/середнього 

Відновлення дихання 1  н/середнього 

Силовий індекс 0 низький 

Швидкісно-силовий індекс 1,8 високий 

Швидкісний індекс 2,7 н/середнього 

Сумарний індекс ФП 6,8 н/середнього 
 Таблиця 2 

Розподіл юнаків за рівнями фізичної підготовленості  (n=17)  

РФП Кількість чоловік % 
Високий 0 0 
Вищий за середній 0 0 
Середній 8 47,1 
Нижчий за середній 9 52,9 
Низький 0 0 
Усього 17 100 

 

0 
1 
2 
3 
ІВ

Відновлення
 ЧСС 

СІ ШСІ

ШІ

сокого» рівня. Однак високий індивідуальний рівень
розвитку швидкісно-силових та швидкісних здібнос-
тей продемонстрували відповідно один (5,9%) та два
юнаки (11,8%), вищий за середній рівень зафіксова-
но у показниках індексу витривалості, швидкісно-си-
лового індексу (по 11,8%), відновленні ЧСС (5,9%) та
найбільше – у швидкісному індексі (47,1%).

Викликає занепокоєння той факт, що усі 17
юнаків продемонстрували низький рівень розвитку
сили, тому середній показник силового індексу склав
0 балів. На нашу думку покращення цього показни-
ка приведе до покращення загальної оцінки фізич-
ного здоров’я.

Найкраще у юнаків розвинуті швидкісні
здібності, де не зафіксовано жодного випадку низь-
кого та нижчого за середній рівня розвитку.

Висновки.
Таким чином, завершивши дослідження, ми

дійшли наступних висновків:
1. Рівень фізичної підготовленості слід підтримувати
на такому нормативному рівні, який являє собою
необхідну умову для високого рівня здоров’я і може
розглядатися як соціальний [6]. У той же час на-

Рис.1. Профіль фізичної
підготовленості

юнака-першокурсника

вчальні нормативи (середньостатистичні) – це не
завжди ті, які відповідають хорошому рівню здоро-
в’я та фізичної працездатності.

2. Рівень фізичної підготовленості юнаків-першокур-
сників, виходячи із індивідуальних показників фізич-
ного розвитку, оцінюється як середній.

3.Найслабшою (або «відстаючою») ланкою ФП є
сила, а низьке значення силового індексу, у свою
чергу, призводить до зниження сумарного показ-
ника рівня фізичного здоров’я. Загальний показ-
ник ФП знижують також швидка сила та витри-
валість.

4.Юнаки мають нижчі за середні показники віднов-
лення ЧСС після дозованого навантаження, що
свідчить про неекономний режим роботи серцево-
судинної системи.

5.Фізична підготовленість юнаків-першокурсників не
є гармонійною і потребує корекції засобами фізич-
ного виховання.

Подальші дослідження планується спрямува-
ти на пошук ефективного співвідношення засобів
фізичного виховання для корекції ФП і паралельного
вирішення оздоровчих завдань фізичного виховання.
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КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ:
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТ

Мельник С.А.
Загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів № 36 м. Харкова

Анотація. Стаття присвячена висвітленню окремих аспектів
проблеми ключових компетентностей. У представленій пуб-
лікації окреслено наукові підходи до розкриття дефініцій „ком-
петентність” і „ключові компетентності”, визначення систе-
ми ключових компетентностей та їх змісту. Обґрунтовано
авторську позицію з цих питань.
Ключові слова: процес навчання в загальноосвітньому на-
вчальному закладі, компетентність, ключові компетентності.
Аннотация. Мельник С.А. Ключевые компетентности: опре-
деление и содержание. Статья посвящена освещению отдель-
ных аспектов проблемы ключевых компетентностей. В пред-
ставленной публикации очерчены научные подходы  к
раскрытию дефиниций „компетентность” и „ключевые ком-
петентности”, определению системы ключевых компетент-
ностей и их содержанию. Обоснована авторская позиция по
этим вопросам.
Ключевые слова: процесс обучения в общеобразовательном учеб-
ном заведении, компетентность, ключевые компетентности.
Annotation. Melnick S. A. Key competencies: definition and
content. The article is devoted to the interpretation of different
aspects of key competencies problem. Scientific approaches to
interpretation of „competence” and „key competencies”
definitions, the system of key competencies and their content
are described in represented publication. On these questions the
author point of view is considered.
Key words: process of education in a secondary educational
establishment, competence, key competencies.

Вступ.
Інтенсивний розвиток сучасного інформацій-

ного суспільства, інтеграція України в загальноєвро-
пейський простір зумовлюють необхідність модерн-
ізації змісту шкільної освіти та системи контролю за
засвоєнням його учнями. У світлі цього на початку

ХХІ ст. українські науковці звернули увагу на праці
зарубіжних авторів, в яких пропонувалося оцінюва-
ти результати навчання школярів не у традиційних
параметрах (знаннях, уміннях та навичках), а в інтег-
рованих показниках – компетентностях.

За останні роки проблема формування ком-
петентностей школярів зайняла гідне місце у вітчиз-
няній педагогічній літературі. Зокрема, різні її аспек-
ти розкрито у працях таких авторів, як С. Бондар, Н.
Бібік, О. Овчарук, О. Пометун, І. Родигіна, О. Савчен-
ко та ін.

Науковці підкреслюють, що в сукупності різно-
манітних компетентностей, які повинні засвоїти учні
протягом шкільного терміну навчання, центральне
місце займає група ключових компетентностей. Проте
з’ясовано, що, незважаючи на злободенність пробле-
ми формування компетентностей такого рівня, в на-
укових працях спостерігається неоднозначність
підходів щодо трактування освітянами основних для
цієї проблеми понять, а також визначення для учнів
самих груп ключових компетентностей та їх змісту.
Це доводить необхідність проведення подальших на-
укових пошуків у цьому напрямі.

Роботу виконано відповідно до теми науково-
дослідної роботи кафедри загальної педагогіки Харк-
івського національного педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Цілями статті є окреслення існуючих наукових

підходів до розкриття сутності дефініцій „компе-
тентність” і „ключові компетентності”, визначення сис-
теми ключових компетентностей та їх змісту, а також
обґрунтування авторської наукової позиції з цих питань.

Результати досліджень.
У наукових працях компетентність визначаєть-

ся як: 1) специфічна здатність, котра необхідна лю-
дині для ефектного виконання конкретної дії в певній
галузі й яка включає вузькоспеціальні знання, умін-
ня, способи мислення, а також відповідальність за
свої дії (С. Бондар, В. Кальней, Дж. Рамен, С. Ши-
шов); 2) індивідуальна характеристика ступеня відпо-
відності певним вимогам (А. Маркова); 3) володіння
людиною сукупністю взаємопов’язаних якостей осо-
бистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності,
які задаються відносно певного кола предметів і які
необхідні, щоб якісно й продуктивно діяти відносно
них) (А. Хуторський); 4) спеціально структуровані
(організовані) набори знань, умінь, навичок і став-
лень (О. Пометун).

Як видно, у представлених визначеннях термі-
на  „компетентність” спостерігаються певні
відмінності, проте вони не є принциповими. З ураху-
ванням трактування вищевказаного поняття науко-
вцями пропонується визначення дефініції „ключова
компетентність”. Так, на їхню думку, ключові компе-
тентності – це:
· найвагоміші й найбільш інтегровані компетентності

(О. Овчарук [2, с. 8]);
· компетентності, що відносяться до загального (мета-
предметного) змісту освіти (А. Хуторський [4, с. 63]);
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· визначальні компетентності, які відповідають умовам
реалізації, що не обмежені, занадто специфічні, про-
те певною мірою універсальні (С. Шишов [5, с. 20]);

· об’єктивна категорія, яка фіксує суспільно визна-
ний комплекс певного рівня знань, умінь, навичок,
ставлень тощо, які можна застосовувати у широкій
сфері діяльності людини (О. Пометун [3, с. 67]).

Вважаємо, що різні визначення поняття „клю-
чова компетентність” у науковій літературі теж не
суперечать між собою, даючи можливість з різних
сторін схарактеризувати цей багатоаспектний фено-
мен. О. Пометун також визначає основні ознаки клю-
чових компетентностей, а саме такі:
· поліфункціональність: дають можливість вирішу-
вати різноманітні проблеми в різних царинах осо-
бистого й суспільного життя;

· надпредметність і міждисциплінарність: застосовні
не тільки у школі, а й в інших галузях життєдіяль-
ності;

· багатовимірність: охоплюють знання, розумові
процеси, інтелектуальні, навчальні та практичні
вміння, творчі здібності, стратегії, технології, про-
цедури, емоції, оцінку тощо;

· забезпечують широку сферу розвитку особистості:
її логічного, творчого та критичного мислення, са-
мопізнання, самовизначення, самооцінки, самови-
ховання й т. ін. [3, с. 67].

Як свідчить аналіз наукових праць, ученими
пропонуються різні підвалини щодо виокремлення
груп ключових компетентностей. Так, І. Зимня виді-
ляє три групи таких компетентностей. На її думку,
перша група об’єднує компетентності щодо ставлен-
ня людини до себе як до особистості та суб’єкта діяль-
ності. До цієї групи дослідниця відносить: 1) компе-
тентності, які пов’язані із збереженням здоров’я
людини (знання та дотримання норм здорового спо-
собу життя, правил особистої гігієни та ін.); 2) компе-
тентності ціннісно-смислової орієнтації у світі
(цінності буття, культури, науки тощо); 3) компетент-
ності інтеграції (структурування знань, ситуативно-
адекватної актуалізації знань та ін.); 4) компетентності
громадянськості (знання та дотримання прав і обо-
в’язків громадянина тощо); 5) компетентності само-
вдосконалення, саморегулювання, саморозвитку,
особистої та предметної рефлексії.

За І. Зимньою, друга група складається із ком-
петентностей, які мають відношення до соціальної
взаємодії людини та соціальної сфери (компетент-
ності соціальної взаємодії із суспільством, колекти-
вом  і  партнерами,  толерантність,  соціальна
мобільність), а також компетентності у спілкуванні
(крос-культурне спілкування, ділова переписка, усне
мовлення, письмова комунікація та ін.).

До третьої групи дослідниця відносить компе-
тентності, які стосуються діяльності людини (постанов-
ка та розв’язання пізнавальних завдань, створення та
розв’язання проблемних ситуацій, планування, про-
ектування й моделювання діяльності тощо), а також
компетентності інформаційних технологій (прийом,
опрацювання, видача інформації тощо) [1, с. 22].

С. Шишов здійснює розподіл ключових ком-
петентностей на групи залежно від того, які можли-
вості вони дають людині, а саме:
· вивчати (вміти з користю використовувати досвід,
організовувати взаємозв’язок своїх знань та упо-
рядковувати їх, самостійно займатися власним на-
вчанням тощо);

· шукати (використовувати різні бази даних, отриму-
вати інформацію, вміти працювати з документами
та класифікувати їх і т. ін.);

·  думати (критично ставитися до різних аспектів
життєдіяльності, організовувати взаємозв’язок ми-
нулих і теперішніх подій, відпрацьовувати власну
позицію в дискусіях та ін.);

· співпрацювати (вміти працювати у групах, прий-
мати рішення, вміти домовлятися тощо);

· прийматися за справу (включатися у проект, нести
відповідальність, організовувати свою роботу та ін.);

· адаптуватися (виявляти гнучкість у потоці швидких
змін, вміти використовувати нові технічні й інфор-
маційні комунікації) [5, с. 21].

О. Пометун констатує, що у вітчизняній нау-
ковій думці поширеним принципом щодо виділен-
ня ключових компетентностей є їх відбір відповідно
до сфер суспільного життя, в яких особистість реал-
ізує себе та організує власну діяльність. За резуль-
татами діяльності робочої групи з питань запровад-
ження компетентнісного підходу, створеної в рамках
проекту ПРООН „Освітня політика та освіта „рівний
– рівному”, запропоновано такий перелік ключо-
вих компетентностей: 1) уміння вчитися (навчаль-
на); 2) громадянська; 3) загальнокультурна; 4) ком-
петентність з інформаційних та комунікативних
технологій; 5) соціальна; 6) підприємницька; 7) здо-
ров’язберігаюча [3, с. 67].

Висновки.
1. В умовах динамічного розвитку суспільства перехід
шкільних закладів до оцінювання результатів на-
вчання школярів через компетентності є цілком
виправданим кроком. Найважливішими серед них
є ключові компетентності. Проте, як свідчить вив-
чення наукової літератури, дотепер триває диску-
сія між науковцями щодо переліку та змісту таких
компетентностей. Це значно ускладнює розробку
процедур та критеріїв щодо їх оцінювання як ре-
зультатів освіти.

2. На основі врахування різних точок зору науковців
тощо трактування поняття ключових компетентно-
стей ми дійшли висновку, що в контексті нашого
дослідження під цією категорією йдеться про сис-
темну сукупність суспільно визнаних знань, умінь,
навичок, цінностей, які є результатом засвоєння
учнями метапредметного змісту освіти. Ключові
компетентності мають надпредметний і міждисцип-
лінарний характер. Їх можна застосувати в різних
сферах життєдіяльності людини.

3. Однією з провідних цілей сучасної шкільної освіти є
формування загальної життєвої компетентності лю-
дини як сукупності її ключових компетентностей. Ця
компетентність є інтегральною властивістю людини.
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Наше дослідження не претендує на вичерпний
аналіз розглянутої проблеми. У подальшій науково-
дослідній роботі передбачається здійснити аналіз
ієрархічної системи компетентностей різного рівня.
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АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ТЯЖЕЛОАТЛЕТОК РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП

ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ
Олешко В.Г.1, Лутовинов Ю.А.2, Ткаченко К.В.3

Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины1,3

Луганский профессиональный аграрный лицей2

Аннотация. В статье рассмотрены показатели физического
развития и физической подготовленности тяжелоатлеток раз-
личной квалификации и групп весовых категорий. Установ-
лено, что антропометрические показатели имеют нормати-
вы увеличения с повышением групп весовых категорий.
Показатели длины тела у высококвалифицированных женщин
– тяжелоатлеток с повышением групп весовых категорий име-
ют тенденцию к увеличению в среднем на 6,0 % (Р< 0,05).
Ключевые слова: тяжелоатлетки, физическое развитие, физи-
ческая подготовленность, рывок, толчок.
Анотація. Олешко В.Г., Лутовінов Ю.А., Ткаченко К.В. Аналіз
фізичного розвитку та фізичної підготовленості важкоатле-
ток різних груп вагових категорій. В статті розглянуто по-
казники фізичного розвитку та фізичної підготовленості важ-
коатлеток різної  кваліфікації та груп вагових категорій.
Встановлено, що антропометричні показники мають норма-
тиви до збільшення з підвищенням груп вагових категорій.
Показники довжини тіла у висококваліфікованих жінок-важ-
коатлеток з підвищенням груп вагових категорій мають тен-
денцію до збільшення в середньому на 6,0 % (Р< 0,05).
Ключові слова: важкоатлетки, фізичний розвиток, фізична
підготовленість, ривок, поштовх.
Annotation. Oleshko V.G., Lutovinov Y.A., Ткahenko K.V.
Analysis of physical development and physical preparedness of
female weightlifters. The article deals with the problem of
physical development and physical preparedness of female
different qualified weightlifters and groups in weight categories.
It is established, that antropometric the data of weight-lifters
tend to increase with increase of groups of weight categories.
Parameters of length of a body at competent women of weight-
lifters with increase of bunches of weight classes tend to
augmentation on the average on 6,0 % (Р <0,05).
Key words: female weightlifters, physical development, physical
preparedness, snatch, clean and jerk.

Введение.
В теории и практике подготовки женщин-тя-

желоатлеток огромное значение занимает проблема
исследования уровня физического развития и соот-
ветствие его физической подготовленности [2, 5, 8].

 Достижение женщинами высоких результатов
на международной арене невозможно без соответ-
ствующего уровня физической подготовленности,
которая зависит от морфометрических показателей,
имеющих, в отличие от мужчин, свои присущие им
особенности [5,8].

 Анализ отечественной и зарубежной литерату-
ры показал, что авторами приведены данные об осо-
бенностях физического развития женщин-тяжелоатле-
ток, но детального анализа показателей физического
развития женщин различных групп весовых категорий
не проводилось. Поэтому, на основании анализа лите-
ратуры, протоколов международных и национальных
соревнований, опроса ведущих специалистов и трене-
ров считаем, эта проблема должна быть изучена.

Работа выполнена согласно сводного плана
НИР Национального университета физического вос-
питания и спорта Украины.

Цель работы – изучить уровень физического
развития и физической подготовленности женщин-
тяжелоатлеток.

Методы исследований: 1) анализ научно- ме-
тодической литературы; 2) анализ протоколов меж-
дународных и национальных соревнований; 3) оп-
рос ведущих специалистов, тренеров и спортсменок;
4) антропометрия;  5) динамометрия; 6) контрольные
результаты в рывке и толчке; 7) методы математи-
ческой статистики.

Исследовано 27 тяжелоатлеток, участниц ХХ-
го юбилейного Международного турнира Я.Г. Куцен-
ко по тяжелой атлетике, среди них 2 мастера спорта
международного класса, 9 мастеров спорта, 14 канди-
датов в мастера спорта, 2- е І- й разряд. Все спорт-
сменки были разделены на группы весовых катего-
рий: первая- 48- 58, вторая- 63, 69, третья- 75, +75 кг.

Результаты исследований.
Ниже приведены показатели физического раз-

вития квалифицированных тяжелоатлеток и достовер-
ность отличий между ними в различных группах ве-
совых категорий (рис. 1).

Анализ показывает, что длина тела всех спорт-
сменок повышается на 6 %. Во второй группе она
выше, чем в первой – на 2,8 %; а третьей, выше чем
во второй- на 3,3 %, но достоверны только различия в
третьей с первой (Р< 0,05).

Показатели окружности грудной клетки воз-
растают во второй группе по отношению к первой
на 6,6 %. В третьей, они выше чем первой- на 13,6 %,
и во второй- на 7,5 % (Р< 0,05).

Показатели окружности талии также возрас-
тают во второй группе по отношению к первой- на
6,6 %, в третьей они больше, чем в первой- на 13,2 %,
а в третьей больше, чем во второй- на 7,1 % (Р<0,05).

Показатели окружности плеча больше во вто-
рой группе, чем в первой- на 10,8 %, в третьей, боль-
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Рис.1. Показатели физического развития квалифицированных тяжелоатлеток
различных групп весовых категорий

Рис. 2. Показатели физической подготовленности квалифицированных
тяжелоатлеток различных групп весовых категорий
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ше чем в первой- на 17,8 %, и в третьей, больше чем
во второй- на 9,5 % и проверены своей достовернос-
тью (Р<0,05).

Показатели окружности бедра больше во вто-
рой группе, чем в первой- на 7,2 %, а в третьей, боль-
ше чем первой- на 11,8 %, в третьей, больше чем во
второй- на 5,0 %. Различия достоверны в сравнении
только второй и первой, третьей и первой (Р<0,05).

Показатели окружности голени больше во вто-
рой группе, чем в первой- на 3,2 %, в третьей, боль-
ше чем в первой- на 10,3 %, в третьей, больше чем во
второй- на 7,4 %, но достоверны только между тре-
тьей и первой, третьей и второй (Р<0,05).

Ниже приведены показатели физической под-
готовленности квалифицированных тяжелоатлеток
различных групп весовых категорий (рис. 2).

Анализ данных показывает, что показатели
динамометрии правой кисти у высококвалифициро-
ванных тяжелоатлеток больше во второй группе, чем

в первой – на 13,5 %; в третьей, больше чем в первой
– на 33,6 %; третьей, больше чем во второй – на 23,3
%. Достоверность различий получена только между
третьей и первой, третьей и второй (Р<0,05).

Результаты в рывке больше во второй группе,
чем в первой – на 8,9 %; в третьей, больше чем в пер-
вой – на 28,1 %; а в третьей, больше чем во второй – на
21,0 %. Достоверность различий получена только меж-
ду третьей и первой, третьей и второй (Р<0,05).

Похожая тенденция получена и по результа-
там в толчке. Они больше во второй группе, чем в
первой – на 13,2 %; в третьей, больше чем в первой –
на 27,1 %; в третьей, больше чем во второй – на 16,1
%, но достоверны различия только между третьей и
второй, третьей и первой (Р<0,05).

Сравнение показателей окружности грудной
клетки, талии и плеча во второй группе весовых кате-
горий в отличии от первой показывает, что они боль-
ше у высококвалифицированных тяжелоатлеток, чем
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у тяжелоатлеток сборной команды Украины по В.Г.
Олешко (2005) – на 1,6 % (Р<0,05).

Выводы.
1. Установлено, что показатели длины тела у

высококвалифицированных женщин-тяжелоатлеток
с повышением групп весовых категорий имеют тен-
денцию к увеличению в среднем – на 6,0 % (Р< 0,05).

2. Показатели окружности грудной клетки, та-
лии и плеча во второй группе весовых категорий в
отличии от первой у высококвалифицированных тя-
желоатлеток юного возраста выше, чем у тяжелоат-
леток сборной команды Украины по В.Г. Олешко
(2005) соответственно на 1,6, 0,6 и 1,9 % и подтверж-
дены своей достоверностью различий (Р< 0,05).

3. Показатели динамометрии правой кисти у
высококвалифицированных тяжелоатлеток юного
возраста больше во второй группе, чем в первой –
на 13,5 % (Р>0,05); в третьей, больше чем в первой –
на 33,6 % (Р< 0,05); в третьей, больше чем во второй –
на 23,3 % (Р< 0,05).

4. Результаты в рывке у высококвалифициро-
ванных тяжелоатлеток юного возраста во второй груп-
пе весовых категорий выше, чем в первой – на 8,9 %
(Р>0,05); в третьей, выше чем в первой – на 28,1 % (Р<
0,05); в третьей, выше чем во второй – на 21,0 %
(Р<0,05). Результаты в толчке во второй группе весо-
вых категорий выше, чем в первой – на 13,2 % (Р>0,05);
в третьей, выше чем в первой – на 27,1 % (Р<0,05); в
третьей, выше чем во второй – 16,1 % (Р<0,05).

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
подготовки в различных группах тяжелоатлетов.
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ТЕХНОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ
МОРАЛЬНИХ ПОГЛЯДІВ ТА ЗНАНЬ У
СТУДЕНТІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Панасюк О.П.
Інститут педагогічних технологій, м. Луцьк

Анотація. У процесі науково-дослідницької роботи виявле-
но, що формування моральних поглядів та знань у ході про-
фесійної підготовки студентів фізичної культури є одним з
важливих аспектів формування особистості майбутнього
вчителя, який дозволяє розвивати духовне мислення особи-
стості. Виховна діяльність, спрямована на комплексне вив-
чення системи моральних поглядів і знань студентів дозволяє
узагальнити наше бачення ролі виховного процесу. Вихов-
ний процес активізує формування морально-етичної підго-
товки майбутніх вчителів фізичної культури, сприяє підви-
щенню  ефективності морального мислення, дозволяє
удосконалювати вміння і навички студентів.
Ключові слова: моральні погляди, моральні знання, профес-
ійна підготовка.
Аннотация. Панасюк А.П. Технология исследования разви-
тия моральных взглядов и знаний у студентов физической куль-
туры. В процессе научно-исследовательской работы установ-
лено, что формирование моральных взглядов и знаний в
процессе профессиональной подготовки студентов физичес-
кой культуры есть одним из важных аспектов формирования
личности будущего учителя, который позволяет развивать
духовное мышление личности. Воспитательная деятельность,
направлена на комплексное изучение системы моральных взгля-
дов и знаний студентов и позволяет обобщить наше видение
роли воспитательного процесса. Воспитательный процесс
активизирует формирование морально-этической подготов-
ки будущих учителей физической культуры, оказывает содей-
ствие повышению эффективности морального мышления, по-
зволяет совершенствовать умения и навыки студентов.
Ключевые слова: нравственные взгляды, нравственные зна-
ния, профессиональная подготовка.
Annotation. Panasyuk O.P. Technology of research of
development of intellectual views and knowledge at students of
physical training. In the process of scientific-research work has
ascertained the formation of moral views and knowledge during
professional training of students of  Physical Culture departments
is one of the important aspects of forming a personality of a future
teacher,  which allows to develop moral thinking of the personality.
Educational activity, is directed on complex study of a system of
intellectual views and knowledge of students and allows to generalize
our vision of a role of educational process. Educational process will
activate formation of moral – ethical preparation of the future
teachers of physical training, assists increase of efficacyy of
intellectual intellection, allows to improve skills of students.
Key words: moral views, moral knowledge, professional training.

Вступ
Обґрунтування наукової проблеми передбачає

розкриття сутності формування моральних поглядів
та знань студентів у процесі навчально-пізнавальної
діяльності та удосконалення технології виховання їх
позитивних моральних рис через різноманітні фор-
ми та методи наукового дослідження, що розкриваєть-
ся через відбір запропонованих дослідницьких ідей у
фаховій підготовці майбутнього вчителя фізичної
культури [1-5].

Робота виконана у відповідності до плану НДР
Інституту педагогічних технологій (м. Луцьк).

Формулювання мети роботи
Мета статті – дослідити засоби та методи

реалізації системи формування моральних поглядів
та знань у студентів фізичної культури; обґрунтувати
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аспекти модульно-пізнавальної, модульно-технолог-
ійчної, модульно-розвивальної професійної підготов-
ки особистості.

Авторська ідея. Дослідник виходив з того, що
у процесі професійної підготовки студентів фізичної
культури варто розвивати моральне мислення на ос-
нові нових освітньо-виховних технологій; ефективно
здійснювати процес професійної підготовки майбут-
нього вчителя через методи навчально-дослідниць-
кої роботи.

Сутнісний зміст: теоретично обґрунтувати
роль педагогічно-дослідницьких явищ у формуванні
моральних поглядів та знань,  сутність практично-дос-
лідницьких та духовних надбань суспільства, які відоб-
ражають сучасний рівень виховного процесу у ви-
щому навчальному закладі у відповідності до вимог
Болонських ідей, які втілюються в результаті дослід-
ницької діяльності і суттєво впливають на технологію
морально-професійної підготовки особистості.

Результати дослідження.
Модульно-пізнавальний аспект. Модуль – в

нашому дослідженні, європейська одиниця виміру
наукової інформації, поданої у логічній послідовності
у стислому викладі для вибраної теми.

Обґрунтування проблеми формування мо-
ральних поглядів та знань, переосмислення життєвої
позиції особистості, викристалізування системи мо-
рально-етичних норм; визначення ставлення сту-
дентів фізичної культури до аспектів професійної
підготовки особистості до процесів, пов’язаних із
трансформацією суспільно-політичного життя від
тоталітаризму до демократії, визначили основні ком-
поненти методики нашого дослідження.

У ході дослідження ми використовували нау-
кові методи різних рівнів пошукової роботи: органі-
заційні (порівняльний, комплексний); теоретичні
(аналіз психолого-педагогічної літератури, синтез та
узагальнення історичного матеріалу); емпіричні (діаг-
ностичне анкетування, інтерв’ю, рейтинг, бесіди);
обсерваційні (пряме і опосередковане спостережен-
ня); прогностичні (шкалювання, комплексний рей-
тинг, системне узагальнення); експериментальні (кон-
статуючий і  формуючий експеримент);
праксиметричні (аналіз результатів творчої діяльності
вчителів, студентів, учнів); системно-рівневий аналіз
(рівні пізнавальної діяльності, системний аналіз, мо-
делювання, прогнозування).

Здійснюючи діагностичний підхід та реаліза-
цію науково-пошукової роботи, ми одним із основ-
них компонентів визначили врахування коефіцієнта
інтелектуальності особистості студента факультету
фізичної культури. Коефіцієнт інтелектуальності (КІ)
– один із способів оцінки рівня розвитку інтелекту
людини з допомогою психологічних тестів. Обчис-
люється за формулою КІ = РВ/ХВ-100, де РВ – розу-
мовий вік, ХВ – хронологічний вік, 100 -співмнож-
ник, який використовується для того, щоб усі
показники КІ виражалися цілими числами. Якщо сту-
дент І курсу справляється з тестами для певного пер-
іоду навчання, то його КІ=8/8-100-100, коли йому під

силу тести для II курсу, то його КІ=9/8-100=112. КІ,
який дорівнює 100, вказує на те, що інтелектуальні
здібності студента зростають нормальним темпом,
вищий показник – на прискорення інтелектуального
розвитку, нижчий, навпаки, – на сповільнення його
порівняно з нормою. Розрізняють високий рівень
розвитку інтелекту (КІ=110-130), дуже високий
(КІ=140-160), середній (КІ=90-МО) і низький (КІ=60-
80). На першому етапі розвитку тестів інтелекту вва-
жали, що КІ є незмінною характеристикою інтелек-
туального потенціалу. Однак пізніше теорія
“константності КІ” була спростована. Тепер загаль-
ноприйнятою є думка про те, що КІ лишається не-
змінним лише настільки, наскільки не зазнають істот-
них змін умови навчання й виховання дитини.

Так, наприклад, студенти II курсу факультету
фізичної культури міст Луцька, Вінниці, Тернополя
виявили такий коефіцієнт інтелекту при засвоєнні
філософських знань (К -181, в процентах).

Використовуючи методику визначення коефі-
цієнта інтелектуальності виявили, що високий рівень
інтелекту мали студенти факультету фізичної культу-
ри (КІ) – 44 %, а середньо-активний рівень інтелекту
(КІ) – 28 %. Також (КІ) – 28 % виявився середньо-
пасивним рівнем інтелекту у респондентів, які брали
участь у дослідженні.

Модульно-технологічний аспект. Узагальнен-
ня проблеми формування моральних поглядів та
знань особистості, проведення дослідно-пошукової
роботи та організації обробки дослідно-експеримен-
тальних даних застосовувались як загальнонаукові, так
і спеціальні методи дослідження:

а) теоретичні: аналіз філософської, психолого-
педагогічної та іноземної літератури і узагальнення
одержаної інформації, аналіз та узагальнення експе-
риментальних даних, класифікація, моделювання,
побудова аналогій, інтегрування, порівняння, аналіз
передового педагогічного досвіду;

б) емпіричні: діагностичні методи (анкетуван-
ня, бесіди); соціологічні методи; обсерваційні мето-
ди (пряме, включне спостереження, самоспостере-
ження; прогностичні методи (експертні оцінки,
незалежні оцінки); експериментальні методи; вивчен-
ня архівних матеріалів тощо.

У процесі дослідження нами корелювались
різноманітні методи та методичні прийоми, необхідні
для одержання достовірних даних про обґрунтуван-
ня основ формування системи моральних поглядів і
знань особистості. З цією метою ми використали та-
кий науковий підхід:
1.Методи одержання ретроспективної інформації:
а)аналіз наукових першоджерел;
б)аналіз архівних документальних матеріалів на те-
рені України та за її межами;
в)систематичне спостереження, анкетування, тес-
тування, бесіди, інтерв’ю, вивчення вузівської до-
кументації;

2.Методи одержання нової інформації:
а)педагогічний аналіз і оцінка навчально-вихов-
них ситуацій;
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б)хронометрування;
в)стенографування, магнітофонні записи;
г) тестування на основі дидактичних завдань;
ґ) аналіз успішності студентів на основі конт-
рольних робіт та виконанні спортивних норма-
тивів;

3. Методи організації експериментально-дослідниць-
кої роботи:
а)виконання експериментальних завдань;
б)одержання контрольної інформації;
в) індивідуальна експериментальна робота сту-
дентів.
Нами широко застосовувалася комплексна

система психолого-педагогічних експериментальних
досліджень, в основу яких було покладено природ-
ний експеримент і комп’ютерно-статистичне опра-
цювання одержаних результатів.

Модульно-розвивальний аспект. Дослідно-
експериментальна робота виконувалась на базі Во-
линського державного університету ім. Лесі Україн-
ки. Поряд з цим вивчався досвід науково-методичної
роботи ряду педагогічних кафедр та спеціальних ка-
федр фізичного виховання міст Тернополя та Вінниці.

Пізнавальний компонент діяльності студента у
виховному процесі тісно зв’язаний з процедурою,
спрямованою на засвоєння способів виховної діяль-
ності як частини професійної роботи майбутнього
спеціаліста. Оскільки така діяльність в процесі прове-
дення лабораторних занять в основному носить інди-
відуальний характер, то процес пізнання особливос-
тей спеціальності відбувається через призму власної
свідомості.

Щоб оцінити процес пізнання студента
кількісно, потрібно зробити ранжування за типами
навчання, спираючись на теорію поетапного фор-
мування розумових дій. При етапному формуванні
розумових дій не виникає проблеми відриву мораль-
них знань від умінь та навичок, бо у такий спосіб
знання формуються без попереднього повторення.

Середній бал, що припадає на одного студента
експериментальної групи, становить 4,48, а контрольної
– 4,21. Достовірність різниці за таблицею Стьюдента
досить велика (Р < 0,05). Варто відзначити, що експе-
риментальне навчання досягло своєї мети – значно
підвищило рівень професійної готовності студентів, що
є показником доцільності запропонованої системи
навчання у вузі професором А.С.Нісімчуком. Дифе-

ренційований підхід до навчання – один із важливих
аспектів формування моральних поглядів та знань,
який потребує системного дослідження на нинішньо-
му етапі перебудови діяльності вищої школи.

Забезпечити умови для ефективної підготов-
ки майбутнього спеціаліста фізичної культури як суб-
’єкта навчально-пізнавальної діяльності, зацікавлено-
го у самозміні, здатного до неї, – таке вихідне завдання
формування моральних поглядів та знань особистості
у нинішньому вузі. Брати участь у навчальному про-
цесі як суб’єкт студент зможе в тому випадку, коли
буде здатний самостійно знаходити шляхи вирішення
конкретних моральних завдань і виявляти нетрадиц-
ійне мислення, вміло обирати оригінальні рішення.
За результатами нашого дослідження виявлено таких
студентів на констатуючому рівні -17,7%.

Для викладача вузу важливо знати, що успіх у
процесі розвиваючого навчання прийде тоді, коли
студент усвідомить, об’єктивну основу своїх дій (сло-
вом, вирішенням конкретних гуманітарних завдань).

У програмах розвиваючого навчання з конк-
ретного предмета має передбачатися система науко-
вих моральних понять, засвоєння яких дасть змогу
студенту самостійно та свідомо знаходити шляхи ви-
рішення широкого кола практичних і пізнавальних
завдань. Алгоритми програми мають підкреслюва-
ти, що йдеться саме про засвоєння таких понять, як
усвідомлення власних дій, а не словесного визначен-
ня терміна, бо для майбутнього спеціаліста фізичної
культури важливо знати, чому він діє саме так, а не
інакше. В експериментальних групах таких студентів
було 57,6%, а в контрольних – 16,8%.

Необхідність засвоєння студентами наукових
понять через основу власних дій дає змогу передба-
чати певну логіку побудови навчальних предметів,
відбору матеріалу для формування моральних знань
і способів його розміщення і викладу. Студент пови-
нен мати можливість усвідомити необхідність повно-
го, логічного врахування моральних якостей та відно-
шень об’єкта вивчення. Для цього потрібна логіка
використання предметної дії, яка спирається на ту чи
іншу систему наукових понять (термінів).

Отже, “стрижнем” програми розвиваючого
навчання у засвоєнні моральних знань буде предмет-
на дія, в процесі реалізації якої виявиться походження
системи загальнонаукових понять, що лежить в її ос-
нові, в пізніше детальний і поступовий розгляд цього

Таблиця  
Якість засвоєння морально-етичних знань студентами експериментальної 

 та контрольної групи до і після експерименту 
 

Кількість студентів з високим,  
вище середнього рівнем знань 

Експериментальний ефект 

до експерименту після експерименту Групи 

асб. % асб. % 
асб. % 

Контрольна  
(30 студентів) 

16 53,3 19 63,3 3 10 

Експериментальна  
(30 студентів) 

16 53,3 25 86,7 10 33,3 

 



111

явища, яке впливає на формування моральної свідо-
мості особистості.

У процесі реалізації технології виховання вик-
ладач уособлює людину, яка не пояснює, не навчає, а
аргументує діяльність студента, спрямовану на аналіз
змісту матеріалу, на узагальнення принципів побу-
дови тих чи інших дій, процесів, явищ. При такому
навчанні формується база для розвитку моральної
свідомості, загальних і спеціальних здібностей, а та-
кож якостей характеру; майбутній фахівець
звільняється від створюваних викладачем рамок,
підіймається до рівня метастворюючого суб’єкта. І з
цього моменту він стає на шлях професіоналізму. При
констатуючому експерименті, коли викладач аргу-
ментує діяльність студента, виявлено 21,7 % таких
фахівців.

Проведена  експериментальна перевірка
підтвердила, що використання принципу суб’єктив-
ності і створення сприятливого виховного середови-
ща суттєво вплинуло на підвищення рівня самостійно-
го морального мислення студентів .  В
експериментальних групах кількість студентів фізич-
ної культури, які піднялися на вищий рівень мораль-
ного мислення склала 75,2 %, а в контрольних 41,0 %.

З метою вивчення експериментального ефек-
ту проведено дослідження ми відібрали лише ті кате-
горії студентів фізичної культури, у яких рівень зас-
воєння морально-етичних знань є високий та вище
середнього.

Аналіз показав, що спостерігається зростання
кількості студентів з вищевказаними рівнями (в кожній
групі), але, найсуттєвішим воно є в експеримен-
тальній.

Висновок.
Виховна діяльність, спрямована на комплекс-

не вивчення системи моральних поглядів і знань сту-
дентів дозволяє узагальнити наше бачення ролі ви-
ховного процесу,  який активізує формування
морально-етичної підготовки майбутніх вчителів
фізичної культури, сприяє підвищенню ефективності
їх морального мислення, дозволяє удосконалювати
вміння і навички студентів для проведення виховної
роботи у сучасній школі.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем розвит-
ку моральних поглядів та знань у студентів фізичної
культури.
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОСТУ ПОКАЗНИКІВ, ЩО
ПОБІЧНО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ СПЕЦІАЛЬНУ
ВИТРИВАЛІСТЬ ТА ІГРОВУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ
У ЮНИХ ВАТЕРПОЛІСТІВ 13 – 15 РОКІВ

Попрошаєв О.В.
Національна юридична академія
України ім. Ярослава Мудрого

Анотація. У даній статті представлено аналіз динаміки при-
росту показників, що побічно характеризують спеціальну
витривалість та ігрову працездатність ватерполістів у віко-
вому діапазоні від 12 до 15 років. Для визначення рівня спец-
іальної витривалості ватерполістів використовувався  «5-ти
хвилинний плавальний спецтест», а ігрової працездатності
«модернізований спецтест», у якому плавальні завдання, що
входять до спецтесту плавальної працездатності, чергують-
ся з виконанням прийомів володіння м’ячем.
Ключові слова: спеціальна витривалість, спеціальна ігрова
працездатність, юні ватерполісти, вік 12-15 років.
Аннотация. Попрошаев А.В. Анализ динамики роста пока-
зателей, которые косвенно характеризуют специальную вы-
носливость и игровую работоспособность у юных ватерпо-
листов 13-15 лет.  В данной  статье представлен анализ
динамики роста показателей, которые косвенно характери-
зуют специальную выносливость и игровую работоспособ-
ность ватерполистов в возрастном диапазоне от 12 до 15 лет.
Для определения уровня специальной выносливости ватер-
полистов использовался «5-ти минутний плавательный спец-
тест», а игровой работоспособности «модернизированный
спецтест», в котором плавательные задания, которые входят
в спецтест плавательной работоспособности, чередуются с
выполнением приемов владения мячом.
Ключевые слова: специальная выносливость, специальная
игровая работоспособность, юные ватерполисты, возраст
12-15 лет.
Annotation. Poproshaev A.V. The analyse of dynamic the
growth of the indexes which characterize special endurance and
playing working of the water-polo players in 13-15 ages. In this
article there is the analyse which indirect characterize spesial
endurance of dinamic the growth of the indexes of techical
preparation and special playing working of the water-polo
players in 13-15 ages. For the determination level of special
endurance used «5-min. swimming special test» and in the special
playing working «modernize special test» in which one
swimming exersices which includes in the special test of
swimming working, alternation with doing receiving owner the
ball.
Key words: special endurance, special playing working, water-
polo players, 12-15 ages.

Вступ.
На сучасному етапі підготовки спортсменів у

водному поло велика уваги приділяється тим показ-
никам яки в найбільшій мірі сприяють позитивному
результату в ігровій та змагальній діяльності. Серед
таких показників найголовнішими є спеціальна пла-
вальна витривалість та ігрова працездатність. Тому
що на фоні останніх змін у правилах гри, де
збільшується час гри та періодів, фізична підготов-
леність спортсменів здобуває особливого значення.
Цю проблему вивчали такі автори як И.Ф.Земцова
[5], Д.Ц.Карангозашвили [6], М.М.Рыжака [7],
В.Н.Чернова [8, 9] та інших. Проте, велике коло пи-
тань залишається ще не вирішеним чи недостатньо
вивченим.

Робота виконана за планом НДР кафедри
фізичного виховання Національної юридичної ака-
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демії України ім. Ярослава Мудрого та кафедри вод-
них видів спорту Харківської державної академії
фізичної культури

Формулювання цілей роботи.
Метою роботи є характеристика динаміки

росту показників, що побічно характеризують спец-
іальну витривалість та ігрову працездатність ватер-
полістів у віці 12 – 15 років.

Матеріали і методи дослідження. Експери-
ментальне дослідження проводиться на базі ОДЮСШ
басейну «Піонер» м. Харкова. Обстежена група скла-
далася зі спортсменів різного віку (13-15 років) і ква-
ліфікації (від груп початкової підготовки до навчаль-
но-тренувальних груп),  що спеціалізуються у
водному поло. Виміри проводилися, починаючи зі
спортсменів 13 років, раз на півроку (двічі в рік). Про-
грама тестування містила тести, розроблені та вип-
робувані на практиці раніше [9].

Для оцінки рівня спеціальної витривалості
нами використовувався «5-ти хвилинний плавальний
спецтест», у який входять чотири спеціальних плаваль-
них вправи («5*3 м у створі воріт», «15 м ватерполь-
ним кролем», «2*10 м ватерпольним кролем», «30 м
традиційним кролем»), що виконуються у певній по-
слідовності. Спеціальну ігрову працездатність ми
визначали за допомогою «модернізованого спецтес-
ту», у якому плавальні завдання, що входять до спец-
тесту плавальної працездатності, чергуються з вико-
нанням прийомів володіння м’ячем. Докладний опис
«5-ти хвилинного плавального спецтесту» та «модер-
нізованого спецтесту» представлено у роботі В.Н.Чер-
нова зі співавторами [9]. Критерієм результатів даних
тестів є обсяг роботи, який спортсмен встигає викона-
ти протягом запропонованого проміжку часу. Оди-
ницею виміру цих тестових завдань є м/хв.

Результати досліджень і їхнє обговорення.
Спеціальна витривалість. 5-хвилинний спецтест

плавальної працездатності і підготовленості ми стали
знімати з 13 річного віку, тому що в 12 років це було

недоцільно, оскільки більшість спортсменів його не
могли виконати цілком. Починаючи з 13 річного віку і
до 15 років, результати плавального спецтесту поліпшу-
валися у тих, хто випробовувався, з різною швидкістю.

Як видно з табл. 1, найбільші величини абсо-
лютного приросту спостерігаються в спортсменів по
закінченню першого року навчання в НТГ (13-14
років (4.54 м/хв; р<0,001)). Далі у порядку спадання
йде віковий період відповідний 14 (3,1 м/хв) та 13 ро-
кам (2,63 м/хв). По закінченню другого року навчан-
ня в НТГ (14-15 років) нами був зафіксований най-
менший приріст, який склав 2,02 м/хв.

Як відзначає А.А. Гужаловский [3], найбільш
оптимальним віковим періодом для розвитку витри-
валості є період з 14 до 15 років. Отримані нами дані,
узгоджуючись з думкою вказаного автора, дають мож-
ливість припустити наявність тісного взаємозв’язку
між інтенсивним приростом плавальної працездат-
ності в 14 років і значним збільшенням рівня загальної
витривалості юних ватерполістів у цьому ж віці.

Необхідно також відзначити наявність зв’язку
між найбільшими значеннями приросту результатів
у даному тестовому завданні, з одного боку, і рівнем
фізичного розвитку і підготовленості, тих, хто випро-
бується, з іншої сторони. Так, пік приросту резуль-
татів тесту в 14 років збігається з бурхливим ростом
соматичних показників юних спортсменів.

Таким чином, результати плавального спецте-
сту, що характеризують рівень розвитку плавальної
працездатності, найбільш інтенсивно збільшуються
у 14 років. Високі темпи приросту у цьому віці, на
наш погляд, пов’язані з тим, що це рухове завдання
висуває високі вимоги до рівня прояву загальної і
спеціальної витривалості, а організм юних спорт-
сменів має схильність до розвитку різних видів вит-
ривалості саме в 14 і 16 років [8].

Спеціальна ігрова працездатність. Результати
«модернізованого спецтеста», що побічно характери-
зує спеціальну ігрову працездатність, збільшуються з

Таблиця 1 
Динаміка приросту результатів плавального спец тесту у ватерполістів 12-15 років 

 
№ 
виміру 

Навчальний підрозділ, рік навчання і 
вік спортсменів 

Кількість  
спортсменів (n) 

 _ 
X см σ Приріст м/хв 

Вірогідність  
за t, p. 

1 ГПП, 2 п., II р.н. (12-13 р.) 34 38,04 1,99 - - 
2 НТГ, 1 п., I р.н. (13 р.) 23 40,67 1,89 2,63 < 0,001 
3 НТГ, 2 п., I р.н. (13-14 р.) 19 45,21 2,09 4,45 < 0,001 
4 НТГ, 1 п., II р.н. (14 р.) 16 48,31 2,09 3,1 < 0,001 
5 НТГ, 2 п., II р.н. (14-15 р.) 16 50,33 2,24 2,02 < 0,05 
 

Таблиця 2 
Динаміка приросту результатів модернізованого спецтеста у ватерполістів 12-15 років 

 
№ 
виміру 

Навчальний підрозділ, рік навчання і 
вік спортсменів 

Кількість  
спортсменів (n) 

 _ 
X см σ Приріст м/хв 

Вірогідність  
за t, p. 

1 ГПП, 2 п., II р.н. (12-13 р.) 34 33,32 3,46 - - 
2 НТГ, 1 п., I р.н. (13 р.) 23 37,74 2,68 4,42 < 0,001 
3 НТГ, 2 п., I р.н. (13-14 р.) 19 42,21 2,92 3,47 < 0,001 
4 НТГ, 1 п., II р.н. (14 р.) 16 44,56 2,87 3,35 < 0,01 
5 НТГ, 2 п., II р.н. (14-15 р.) 16 45,6 3,15 1,04 > 0,05 
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віком, про що свідчать дані, наведені в таблиці 2
Збільшення це відбувається нерівномірно.

Максимальний приріст має місце в 13 років (4,42 м/
хв; р< 0,001), значних значень приріст досягає в 14 –ти
річному віці (3,35 м/хв) і до 15 років відзначається
найменший приріст, що складає 1,04 м/хв (р>0,05).

Порівнюючи подані дані модернізованого
спецтеста з динамікою приросту результатів плаваль-
ного спецтеста, можна назвати такі розходження. Пік
приросту спеціальної плавальної працездатності має
місце в 14-ть років (4,54 м/хв), а в 13-ть років (2,63 м/
хв) приріст майже вдвічі нижче. У той самий час,
приріст спеціальної ігрової працездатності досягає
свого піку вже до 13 –ти років (4,42 м/хв), а в 14-ти
річному віці приріст є значним, але не максималь-
ним (3,34 м/хв). Настільки раннє збільшення резуль-
татів приросту тестового завдання, що побічно оці-
нює ігрову працездатність юних ватерполістів, на наш
погляд, пов’язане з наявністю в модернізованому
спецтесті кидкових завдань на точність і дальність, що
висуває високі вимоги до функціонування рухового
аналізатора. А, як відзначалося вище, бурхливий його
розвиток відбувається в 13-ти річному віці. Безсумн-
івно, що істотне значення тут має і рівень загальної
витривалості, «критичним» періодом розвитку якої
ряд авторів називають вік 13 – 14 років [1-3]. Крім
цього, у 14 років спостерігається бурхливий ріст со-
матичних ознак юних ватерполістів. Як відомо, розм-
іри кисті – одного із сегментів верхньої кінцівки знач-
но впливають на дії ватерполіста з м’ячем, а довжина
ноги, що визначає величину важелів м’язів нижньої
кінцівки, так само здобуває особливе значення, якщо
врахувати, що при виконанні кидків велику роль гра-
ють «жимові» рухи ногами у воді.

Висновки.
1. Результати плавального спецтеста, що характери-
зують рівень розвитку плавальної працездатності
та спеціальну витривалість, найбільш інтенсивно
ростуть в 13-14 років (відповідно 4,45 м/хв і 3,1 м/
хв). Це рухове завдання висуває високі вимоги до
рівня прояву загальної й спеціальної витривалості,
а організм юних спортсменів має схильність до
розвитку різних видів витривалості в 14 й 16 років.
Із цим, на наш погляд, і пов’язані високі темпи при-
росту результатів плавального спецтесту в 14-ти
річному віці.

2. Результати модернізованого спецтеста, що побічно
характеризує спеціальну ігрову працездатність,
інтенсивно ростуть в 13 років. Це на наш погляд,
пов’язане з наявністю в модернізованому спецтесті
кидкових завдань на точність і дальність, що висуває
високі вимоги до функціонування рухового аналі-
затора, бурхливий розвиток якого відбувається в 13
– ти річному віці. Безсумнівно, що істотне значення
тут має і рівень загальної витривалості, «критичним»
періодом розвитку якої є вік 13 – 14 років.

У подальшому перспектива розвідок у дано-
му напрямку може торкатися питань пов’язаних з
динамікою психологічних та психофізіологічних по-
казників у юних та кваліфікованих ватерполістів.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕРКАМЕНА
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ

С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
Прихода И.В.

Луганский национальный педагогический
университет имени Тараса Шевченко

Аннотация. В статье проанализированы результаты терапии
с использованием Леркамена в лечении больных с дисцирку-
ляторной энцефалопатией. Обследовано 60 пациентов с дис-
циркуляторной энцефалопатией. Полученные данные сви-
детельствуют об эффективности и безопасности применения
Леркамена у этой категории больных. Препарат эффектив-
но показал себя в отношении положительной динамики це-
ребрального кровотока. Отмечено селективное действие
препарата в отношении повышения возможностей церебро-
васкулярного резерва мозгового кровообращения и избира-
тельного действия на венозную систему головного мозга.
Ключевые слова: влияние, Леркамен, дисциркуляторная эн-
цефалопатия.
Анотація. Прихода І.В. Використання Леркамену у лікуванні
хворих з дисциркуляторною енцефалопатією. У статті про-
аналізовані результати терапії з використанням Леркамену у
лікуванні хворих з дисциркуляторною енцефалопатією. Об-
стежено 60 пацієнтів з дисциркуляторною енцефалопатією.
Отримані дані свідчать про ефективність та безпечність ви-
користання Прамістару у даної категорії хворих. Препарат
ефективно показав себе відносно позитивної динаміки це-
ребрального кровотока. Відзначено селективну дію препа-
рату відносно підвищення можливостей цереброваскуляр-
ного резерву мозкового кровообігу й виборчої дії на венозну
систему головного мозку.
Ключові слова: вплив, Леркамен, дисциркуляторна енцефа-
лопатія.
Annotation. Prikhoda I.V. The therapy of Lercamen on treatment
in patients with dyscirculatory encephalopathy.  The results of the
therapy of Lercamen on treatment in patients with dyscirculatory
encephalopathy pas been analysed in the article. There were
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examined 60 patients with dyscirculatory encephalopathy. The
efficacy and security of clinical application were determined. The
specimen has effectively proved to be in the attitude of positive
changes of a cerebral blood-groove. The selection operation of a
specimen in the attitude of a heightening of opportunities of a
cerebrovascular redundancy of a cerebral circulation and selective
effect at venous system of a brain is marked.
Key words: influence, Lercamen, dyscirculatory encephalopathy.

Введение.
В настоящее время острые и хронические це-

реброваскулярные заболевания представляют важ-
ную медицинскую и социальную проблему. По дан-
ным  эпидемиологических исследований,
дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) составляет
до 67% в структуре цереброваскулярных заболева-
ний. Из них 15 – 20% случаев обусловлено кардио-
генной патологией, 47 – 55% – атеросклеротическим
поражением сосудов головного мозга в сочетании с
артериальной гипертензией [2, 3, 4, 7].

В настоящее время термином ДЭП обозначает-
ся цереброваскулярная патология, развивающаяся при
множественных очаговых или диффузных поражениях
головного мозга. Диагноз ДЭП устанавливается при
наличии основного сосудистого заболевания и рассе-
янных очагов неврологических симптомов в сочета-
нии с общемозговыми симптомами: головной болью,
головокружением, шумом в голове, снижением памя-
ти, работоспособности и интеллекта [2, 3, 4].

Атеросклеротическая ДЭП возникает вслед-
ствие ишемической гипоксии, развивающейся при
недостаточном кровоснабжении головного мозга из-
за нарушения проходимости церебральных артерий.
Это приводит к ишемической атрофии нервных кле-
ток со вторичной реакцией глии, распадом миелино-
вой оболочки и осевого цилиндра. Для атеросклеро-
тической ДЭП характерно сочетание очагов
неполного некроза с малыми поверхностями (гра-
нулярная атрофия коры) и глубинными инфарктами,
а часто – и более крупные корково-подкорковые ин-
фаркты [2, 3, 4].

Ультразвуковая диагностика состояния цереб-
рального кровотока является новым перспективным
направлением в изучении ДЭП. Ультразвуковые ди-
агностические методы широко применяются в мире
для объективной оценки состояния сосудов головы и
шеи, определяя стратегию лечебно-профилактических
мероприятий и дифференцированное лечение боль-
ных с цереброваскулярными заболеваниями [2, 3].

Транскраниальная ультразвуковая допплерогра-
фия (УЗДГ) предоставляет надежную информацию о
характере атеросклеротического поражения, наличии
стеноза, окклюзии и вазоспазма основных церебраль-
ных артерий, кровотоке через виллизиев круг, цереб-
роваскулярных мальформациях, помогает в выявлении
микроэмболических сигналов, источника тромбоэм-
болии, позволяет оценить резерв цереброваскулярной
реактивности [5, 6, 7, 10]. Актуальным является исполь-
зование транскраниальной УЗДГ для оценки динами-
ки церебрального кровотока у больных с ДЭП, что по-
зволяет объективно оценить вазотропное действие
некоторых медикаментозных препаратов.

Блокаторы кальциевых каналов (БКК) с момен-
та своего появления на мировом фармацевтическом
рынке стали незаменимыми средствами антигипер-
тензивной и антиишемической терапии и до настоя-
щего времени по праву остаются препаратами пер-
вого ряда. Механизм действия БКК – блокада входа
ионов кальция через медленные каналы в гладкой
мускулатуре сосудов, что приводит к вазодилатации
резистивных артериол и уменьшению периферичес-
кого сосудистого сопротивления. БКК не вызывают
никаких негативных метаболических эффектов. Это
даёт возможность применять их без ограничений при
разных нарушениях метаболизма (дислипидемиях,
нарушении толерантности к глюкозе, сахарном диа-
бете, метаболическом синдроме Х, подагре, нару-
шениях электролитного гомеостаза и др.). Результа-
ты многочисленных многоцентровых исследований
доказали положительное влияние БКК на жёсткие
конечные точки – сердечно-сосудистую заболевае-
мость и смертность. Имеются сведения о замедле-
нии на фоне терапии БКК прогрессирования когни-
тивных расстройств, связанных с возрастом, как
сосудистого генеза, так и болезни Альцгеймера. Кро-
ме того, в отдельных исследованиях показано замед-
ление прогрессирования атеросклеротических пора-
жений коронарных, сонных, периферических артерий
под влиянием БКК, в том числе у больных с артери-
альной гипертензией [12]. Этот эффект связывают с
благоприятным влиянием на функцию эндотелия.

Лерканидипин – новый вазоселективный БКК
3-го поколения дигидропиридинового типа, который
блокирует L-тип кальциевых каналов в мембранах.
Благодаря высокой липофильности лерканидипин
имеет медленное начало и очень длительный период
действия в сравнении с другими препаратами этого
класса. Кроме того, он накапливается в липидном
слое клеточной мембраны, благодаря чему его диф-
фузия происходит очень медленно.

Химически Лерканидипин – метил-1,1-диме-
тил-2-[N-(3,3-дифенилпропил)-N-метиламино] этил
2,6-диметил-4(Знитрофенил-1,4-дигидропиридин-3,5
диасарбоксилат) в виде гидрохлорида. Препарат Лер-
канидипин представляет собой рацемическую смесь
R- и S-энтантиомеров (S-энтантиомер имеет более,
чем в 100 раз сильный аффинитет к L-типу кальцие-
вых каналов, нежели R-энтантиомер) [11].

Лерканидипин всасывается в пищеварительном
тракте, пиковая концентрация в крови достигается че-
рез 1 – 3 часа после применения. Абсорбция может
увеличиваться под влиянием еды. Элиминация про-
исходит через биотрансформацию в неактивные ме-
таболиты. 50% дозы выводится с фекалиями и 44% – с
мочой. Через высокий эффект первого прохождения
абсолютная биодоступность при оральном примене-
нии лерканидипина составляет около 10%. Степень
присоединения к белкам крови превышает 98%. Срок
полувыведения из плазмы составляет от 2,8 до 3,7 ча-
сов. По данным исследований, биотрансформация и
выведение препарата мало изменяются при заболева-
ниях печени, а также у людей пожилого возраста. В
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тоже самое время показано, что может наблюдаться
накопление лерканидипина в организме пациентов,
получающих программный гемодиализ [8, 11].

Способность лерканидипина накапливаться в
мембране и особенности его фармакокинетики обес-
печивают уникальные свойства – длительный эффект
блокады кальциевых каналов при относительно не-
долгом периоде циркуляции препарата в крови.

Антигипертензивный эффект лерканидипина
реализуется через периферическую вазодилатацию
при минимальных изменениях частоты сердечных
сокращений. Вследствие вазодилатации в экспери-
ментах на собаках показано увеличение перифери-
ческого и коронарного кровотока. Так же точно в
экспериментах доказано, что лерканидипин имеет в
сотни раз меньший негативный инотропный эффект
в сравнении с фелодипином и нитрендипином. Это
доказывает высокую вазоселективность препарата [9,
11]. Экспериментальным путём доказаны вазопро-
текторные способности лерканидипина, а также его
антиатеросклеротический эффект. Кроме этого, до-
казано, что применение лерканидипина у собак дос-
товерно увеличивает мозговой и почечный крово-
ток,  уменьшая региональное сосудистое
сопротивление [13]. У крыс со спонтанной гипертен-
зией под влиянием лерканидипина наблюдали поло-
жительные структурные изменения в артериях моз-
га, следствием чего могут быть определённые
церебропротекторные эффекты [14].

Недостаточные знания причин и механизмов
развития ДЭП, как и трудности в прогнозировании и
лечении этого тяжёлого заболевания, обусловлива-
ют необходимость дальнейшей научной разработки
этой актуальной проблемы клинической медицины.

Работа выполнена по плану НИР Луганского
национального педагогического университета име-
ни Тараса Шевченко.

Формулирование целей исследования.
Целью исследования было изучение динамики

церебрального кровотока у больных с ДЭП на фоне
лечения современным вазоселективным 3-го поколе-
ния Леркаменом (лерканидипин, BERLIN-CHEMIE,
Германия) по данным транскраниальной УЗДГ.

Основной задачей исследования было сравне-
ние эффективности Леркамена (лерканидипин, BERLIN-

CHEMIE, Германия) в группе больных со смешанной
ДЭП II стадии на фоне церебрального атеросклероза
и/или артериальной гипертензии и Норваска (амлоди-
пин, PFIZER, США) в клинически сопоставимой груп-
пе больных со смешанной ДЭП II стадии (атеросклеро-
тической, гипертензивной, венозной).

Материалы и методы исследования.
Обследовано 60 больных (40 мужчин и 20 жен-

щин) в возрасте от 50 до 76 лет (средний возраст
63,4±2,6 лет) с ДЭП II стадии. Клинический диагноз
больным выставлен согласно классификации сосу-
дистых заболеваний головного мозга Е.В.Шмидта [1,
4]. Верификация диагноза цереброваскулярной па-
тологии проведена методами нейропсихического те-
стирования, дуплексного сканирования брахице-
фальных артерий, методов нейровизуализации
головного мозга (магнитно-резонансная томография,
компьютерная томография) [4, 5, 6, 7, 8].

Результаты и их обсуждение.
Состояние цереброваскулярной гемодинами-

ки, анатомических и функциональных источников
компенсации церебрального кровообращения оце-
нивали по данным УЗДГ магистральных сосудов го-
ловного мозга с использованием нагрузочных комп-
рессионных, вентиляционных, ротационных тестов на
ультразвуковом допплерографе „Сономед-325”.

 Исходя из этиопатогенетических причин по-
ражения церебральных сосудов были выделены 2
основные группы больных (таблица).

1-я (основная клиническая) группа – 40 боль-
ных с ДЭП II стадии. В основе этого заболевания у 26
больных были церебральный атеросклероз и арте-
риальная гипертензия (1-я подгруппа), у 14 – сочета-
ние церебрального атеросклероза, артериальной ги-
пертензии и венозной дисгемии (2-я подгруппа).
Больным этой группы на фоне гиполипидемической
и антиагрегантной терапии назначали препарат Лер-
камен (лерканидипин, BERLIN-CHEMIE, Германия)
в суточной дозе 10 мг.

2-я группа (группа сравнения) – 20 больных с
ДЭП II стадии, сопоставимых по полу, возрасту, ин-
дексу массы тела и длительности заболевания, также
разделенных на 2 подгруппы по этиопатогенетичес-
ким причинам недостаточности церебрального кро-
вообращения. Больным этой группы на фоне гипо-

Таблица  
Клиническая характеристика обследованных больных 

 
Показатель Основная группа  Группа 

сравнения  
Количество пациентов 40 20 
Снижение анатомо-функциональных возможностей 
компенсации кровотока каждой из соединительных артерий 
виллизиева круга 

10(25%) 6(30%) 

Допплерографические признаки венозной дисциркуляции 22(55%) 12(60%) 
Отличия фоновой церебральной гемодинамики показателей 
ЛСК в магистральных сосудах головы и шеи от нормальных 
возрастных показателей 

38(95%) 18(90%) 

Асимметричный магистральный тип кровообращения 12(30%) 5(25%) 
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липидемической и антиагрегантной терапии назна-
чали препарат Норваск (амлодипин, PFIZER, США) в
суточной дозе 10 мг.

Комплексное обследование больных проводи-
ли трижды: до начала курса лечения, на фоне прово-
димой терапии (на 15-е сутки) и в конце лечения.
Продолжительность курса лечения составила 30 дней.

Проведение компрессионных проб выявило
снижение анатомо-функциональных возможностей
компенсации кровотока каждой из соединительных
артерий виллизиева круга у 10 (25%) пациентов 1-й
группы и 6 (30%) 2-й группы. Допплерографические
признаки венозной дисциркуляции определялись у
22 (55%) больных 1-й группы и 12 (60%) 2-й группы.

Критериями нарушения венозного кровооб-
ращения считали одностороннее повышение линей-
ной скорости кровотока (ЛСК) до 24,5 см/с по глаз-
ничному венозному сплетению с ретроградным
кровотоком и повышение ЛСК по большой вене моз-
га, базальным венам Розенталя и прямому синусу
выше 20 см/с; наличие кровотока по позвоночному
венозному сплетению в горизонтальном положении
пациентов. При исследовании фоновой церебраль-
ной гемодинамики показатели ЛСК в магистральных
сосудах головы и шеи отличались от нормальных
возрастных величин у 38 (95%) больных 1-й группы и
18 (90%) больных 2-й группы. Асимметричный ма-
гистральный тип кровообращения наблюдался у 12
(30%) больных 1-й группы и 5 (25%) больных 2-й груп-
пы. Коэффициент асимметрии по интракраниаль-
ным артериям превышал 15%, регистрировались
спектральные характеристики нарушения потока и
активизации коллатерального кровообращения.

При транскраниальной УЗДГ на фоне прово-
димой вазоактивной терапии отмечалось статисти-
чески достоверное улучшение показателей цереб-
ральной гемодинамики у больных 1-й клинической
группы, принимавших Леркамен. При этом у боль-
ных основной клинической группы с венозными дис-
гемиями регистрировалось статистически достовер-
ное снижение ЛСК (р<0,001) по глазничному
венозному сплетению, большой вене мозга, базаль-
ным венам Розенталя, но с сохранением флебосиг-
налов от позвоночного венозного сплетения в гори-
зонтальном положении пациента (р>0,05). У больных
2-й клинической группы, принимавших Норваск, ди-
намика всех вышеуказанных показателей была не
достоверной (р>0,05).

Наряду с позитивным изменением количе-
ственных и качественных спектральных характерис-
тик потока церебрального кровообращения в груп-
пе больных, принимавших Леркамен, наблюдалось
повышение коэффициентов реактивности на гипер-
капническую и гипокапническую нагрузки, что сви-
детельствовало об улучшении ауторегуляторных воз-
можностей церебрального кровообращения. Также
положительная динамика церебрального кровотока
при применении препарата Леркамен заключалась
в статистически достоверном снижении межполу-
шарной асимметрии по интракраниальным артери-

ям и наблюдалось у 26 (65%) больных основной груп-
пы, в то время как в группе сравнения статистически
достоверное уменьшение межполушарной асиммет-
рии отмечалось только у 6 (30%) больных (р < 0,001).

Клинический эффект препарата Леркамен
проявлялся в уменьшении цефалгического, астени-
ческого и синдрома вегетососудистой дистонии у
больных с ДЭП II стадии. Улучшение показателей
УЗДГ прямо коррелировало с улучшением клини-
ческих показателей по снижению интенсивности и
частоты субъективных проявлений, выраженности
неврологических синдромов и нейропсихологичес-
кому тестированию по шкалам GBS Райсберга
(Reisberg Global Deterioration Scale), MMSE (Mini
Mental State Examination), адаптированного теста Век-
слера и шкале Линдмарка [7].

Сравнительное исследование переносимости
и безопасности препаратов выявило более высокий
профиль переносимости и безопасности у Леркаме-
на. Все обследованные пациенты препарат Лерка-
мен переносили хорошо, ни в одном случае не было
отмечено побочных эффектов, способствующих
уменьшению суточной дозы или отмене препарата.
У 1 (5%) пациента группы сравнения, принимавше-
го Норваск, отмечены отёки обеих лодыжек; у 2 (10%)
пациентов отмечено покраснение лица, сопровож-
давшееся чувством жара и тахикардией.

Таким образом, как видно из представленных
результатов, Леркамен эффективно показал себя в
отношении положительной динамики церебрально-
го кровотока по данным транскраниальной УЗДГ и
клинического улучшения у больных с ДЭП, включая
как показатели очаговых неврологических симпто-
мов, так и нейропсихологических характеристик. От-
мечено селективное действие препарата Леркамен в
отношении снижения межполушарной асимметрии
кровотока, повышения возможностей церебровас-
кулярного резерва мозгового кровообращения и из-
бирательного действия на венозную систему голов-
ного мозга.

Выводы.
1.Использование препарата Леркамен (лерканиди-
пин, BERLIN-CHEMIE, Германия) улучшает цереб-
ральный кровоток у больных с ДЭП по данным
транскраниальной УЗДГ.

2.Препарат Леркамен (лерканидипин, BERLIN-
CHEMIE, Германия) оказывает селективное дей-
ствие в отношении снижения межполушарной
асимметрии кровотока, повышения возможностей
цереброваскулярного резерва церебрального кро-
вообращения и избирательного действия на веноз-
ную систему головного мозга.

3.Применение препарата Леркамен (лерканидипин,
BERLIN-CHEMIE, Германия) у больных с ДЭП бе-
зопасно, хорошо переносится и не сопровождает-
ся побочными эффектами.

Дальнейшие исследования планируется посвя-
тить изучению других вопросов использования Лер-
камена у больных с ДЭП.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЮНЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОК 12-15 ЛЕТ В

ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ
ФУНКЦИИ

Прудникова М. С.
Харьковская государственная академия физической

культуры

Аннотация. Важное значение имеет изучение физического
развития, так как данные об антропометрических, соматос-
копических показателях в онтогенезе позволяют судить о
росте и развитии, помогают решать вопросы своевременно-
го выявления нарушений репродуктивной функции, вовре-
мя регламентировать характер, объем и интенсивность фи-
зических нагрузок. Динамика физического развития юных
велосипедисток отражает влияние физических упражнений
на процессы роста, особенностей телосложения.
Ключевые слова: велоспорт, репродуктивная функция жен-
щин, антропометрические показатели.

Анотація. Пруднікова М.С. Дослідження фізичного розвитку
юних велосипедисток 12-15 років в період становлення реп-
родуктивної функції. Важливе значення має вивчення фізич-
ного розвитку, оскільки дані про антропометричних, сома-
тоскопичних показниках в онтогенезі дозволяють судити про
зростання і розвиток, допомагають вирішувати питання своє-
часного виявлення порушень репродуктивної функції, вчас-
но регламентувати характер, об’єм і інтенсивність фізичних
навантажень. Динаміка фізичного розвитку юних велосипе-
дисток відображає вплив фізичних вправ на процеси зрос-
тання, особливостей статури.
Ключові слова: велоспорт, репродуктивна функція жінок,
антропометричні показники.
Annotation. Prudnikova M.S. Research of physical development
of junior bicyclists 12-15 years in the period of becoming of
reproduction function. An important value has a study of
physical development, because information about
anthropometric indexes in ontogenesis allow to judge about
growth and development, help to decide the questions of timely
exposure of viola tions of reproduction function, in time to
regulate character, volume and intensity of the physical loadings.
The dynamics of physical development of young bicyclists
reflects influence of physical exercises on the processes of
growth, features of build.
Keywords: cycle racing, genesia l function of women,
anthropometric indexes.

Введение.
По мнению Маркина Л.Б., Шабалова Н.П.,

Эрмана Л.В. [8], организация индивидуальной гине-
кологической помощи детям и подросткам необхо-
дима для осуществления контроля за правильным
развитием репродуктивной системы девочек и деву-
шек, своевременного выявления нарушений и ока-
зание необходимой помощи в организации и плани-
ровании тренировочного процесса

Наряду с этим, в последнее время ставятся
вопросы об отрицательном воздействии физических
нагрузок на организм девушки в легкой атлетике,
лыжном спорте, гимнастике [2,6], в том числе и от-
рицательном влиянии спорта на формирование те-
лосложения спортсменок [3].

В работах по женскому спорту все больше
внимания уделяется разработке тренировочных про-
грамм с учетом фаз ОМЦ [2,3,5], что дает возмож-
ность практического применения их рекомендаций
при подготовке женщин в различных видах спорта.

Вместе с тем, в велосипедном спорте мало кто
уделяет внимание особенностям тренировки спорт-
сменок с учетом МЦ, в то время как в других видах
спорта уже давно практикуется применение мето-
дик с учетом ОМЦ [2,3,5]

Большой вклад в разработку проблем, связан-
ных с подготовкой женщин в спорте, внесли украин-
ские ученые Ю.Т. Похоленчук, Л.Г. Шахлина, А.Р.
Радзиевский, С.К. Фомин и другие, которые опреде-
лили и представили направления совершенствования
процесса тренировки женщин с учетом специфичес-
ких биологических особенностей их организма. Это
дало возможность выполнить целый ряд диссерта-
ционных работ в отдельных видах спорта: лыжных
гонках, гребле, гимнастике, легкой атлетике, биатло-
не, баскетболе, плавании, футболе [2,3].

Публикации последних лет показывают, что
исследования в данном направлении продолжаются,



118

в то же время они в основном касаются особеннос-
тей воздействия физических нагрузок на организм
спортсменок, а также разработки тренировочных
программ с учетом фаз ОМЦ.

Остаётся вопрос построения тренировочного
процесса девушек 12-15 лет с учетом становления
репродуктивной системы юного организма, посколь-
ку в велосипедном спорте у девушек этого возраста,
как правило, не имеют отличий, что требует специ-
альных исследований.

В то же время, как правило, тренировки в вело-
сипедном спорте у девушек и юношей 12-15 лет не име-
ют отличий, что требует специальных исследований.

Исследование данной проблемы входило в
сводный план НИР в области физической культуры и
спорта на 2001-2005 г.г. Государственного комитета
Украины по физической культуре и спорту по теме
1.2.12. «Теоретико-методичні основи оптимізації си-
стеми багаторічного спортивного удосконалення в
циклічних видах спорту», а также по теме 2.1.9.2
«Удосконалення системи підготовки спортсменів в
циклічних видах спорту в різних структурних утво-
реннях багаторічної спортивної підготовки»

Формулирование целей работы.
Цель работы – исследовать особенности фи-

зического развития юных велосипедисток 12-15 лет
в период становления репродуктивной системы
организма.

Задачи исследования:
1.Определить типы телосложения юных велосипеди-
сток 12-15 лет.

2.  Выявить зависимость становления менархе от типа
телосложения юных велосипедисток.

В исследованиях приняли участие 40 девушек
12-15 лет. Экспериментальная группа осуществляла
тренировочный процесс по общепринятой в вело-
спорте методике. В течение четырех лет в начале под-
готовительного периода нами исследовались антро-
пометрические показатели девушек в лабораторных
условиях (врачебно – физкультурный диспансер) с
помощью соматометрии, т.е. измерения между оп-
ределенными точками, благодаря чему получали
данные, отражающие типы телосложения.

При оценки физического развития нами ис-
пользовались показатели антропометрических дан-
ных: окружности грудной клетки на выдохе – ОГК
выд., ПДГК – плечевой диаметр грудной клетки, НР –
наружный размер ( высота большого вертела бедра
от пола), ПД – плечевой диаметр (расстояние между
плечевыми костями на уровне больших бугорков),
БД -бедренный диаметр (расстояние между больши-
ми вертелами бедер), рост, массу тела – для опреде-
ления типа телосложения по классификации Черно-
рудского и специальная техника антропометрических
измерений, предложенная Decourt и Doumic наибо-
лее часто применяемая в гинекологии.. [8].

Рис. 1. Типы телосложения ( Decourt и Doumic и Рогинский Я.Я.): 1. Гиперстенический тип; 2.
Интерсексуальный тип; 3. Астенический тип; 4. Инфантильный тип; 5. Атлетический тип (ком-

бинация отдельных признаков).

Рис. 2. Типы телосложения юных велосипедисток 12-15 лет
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Рис. 3. Антропометрический профиль
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Таблица 1 
Динамика антропометрических показателей девушек 12-15 лет  

в период становления репродуктивной функции 
 

12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 
№ Показатели 

1Х ±m1 2Х ±m2 3Х ±m3 4Х ±m4 
Достоверность различий 

1. Рост, см 152,5±2,44 155,3±1,16 157,9±1,59 160,8±1,45 
2,1Х  p>0,05 3,1Х  р >0,05 

4,1Х  р <0,05 3,2Х  р>0,05 

4,2Х  р<0,05 4,3Х  р>0,05 
2. ОГК 

выд.,см 
75,9±1,08 76,2±0,95 77,1±1,03 78,5±1,93 

2,1Х  p>0,05 3,1Х  р >0,05 

4,1Х  р>0,05 3,2Х  р>0,05 

4,2Х  р>0,05 4,3Х  р>0,05 
3. ПДГК, см 23,4±0,84 24,1±0,83 25,1±0,66 26,9±0,85 

2,1Х  p>0,05 3,1Х  р >0,05 

4,1Х  р< 0,05 3,2Х  р>0,05 

4,2Х  р<0,05 4,3Х  р>0,05 
4. НР, см 80,3±2,13 82,8±0,59 83,2±0,67 84,2±0,79 

2,1Х  p>0,05 3,1Х  р >0,05 

4,1Х  р>0,05 3,2Х  р>0,05 

4,2Х  р>0,05 4,3Х  р>0,05 
5. БД, см 31,2±0,38 31,5±0,27 32,1±0,56 32,5±1,35 

2,1Х  p>0,05 3,1Х  р >0,05 

4,1Х  р<0,05 3,2Х  р>0,05 

4,2Х  р<0,05 4,3Х  р>0,05 
6. ПД, см 28,8±1,27 31,2±0,61 32,9±0,92 35,3±1,35 

2,1Х  p>0,05 3,1Х  р<0,05 

4,1Х  р<0,05 3,2Х  р>0,05 

4,2Х  р<0,05 4,3Х  р>0,05 
7. Вес, кг 49,8±2,57 52,1±1,86 53,6±1,50 54,9±0,91 

2,1Х  p>0,05 3,1Х  р>0,05 

4,1Х  р>0,05 3,2Х  р>0,05 

4,2Х  р>0,05 4,3Х  р>0,05 
ОГК выд.- окружности грудной клетки на выдохе; 
ПДГК – плечевой диаметр грудной клетки; 
НР – наружный размер (высота большого вертела бедра от пола); 
ПД – плечевой диаметр (расстояние между плечевыми костями на уровне больших бугорков); 
БД – бедренный диаметр (расстояние между большими вертелами бедер). 
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Результаты исследования.
Под влиянием постепенно повышающегося

объема и интенсивности нагрузок происходит пере-
стройка костного скелета ,  обеспечивающего
спортивную деятельность. Результатом такой пере-
стройки становится усиление повышающихся нагру-
зок в тренировочной и соревновательной деятельно-
сти.  Основным  условием  сохранения
репродуктивной функции при возрастающих нагруз-
ках является требование соразмерности возникаю-
щих адаптационных сдвигов и пределов резервных
возможностей [2,6].

Наши исследования показали, что при пост-
роении морфограмм в каждой возрастной группе
достоверных отклонений от нормы не было (рис.3.).
Наиболее часто встречались следующие типы телос-
ложения: гиперстенический, интерсексуальный, ас-
тенический, инфантильный. Между указанными типа
телосложения был вариант, который присущ комби-
нации признаков, свойственный атлетическому типу
телосложения, мы его отнесли к атлетическому типу,
что совпадает с данными Я.Я. Рогинского (Рис.1.).

По данным соматоскопии, можно судить о
том, что все предложенные типы телосложения при-
сущи юным велосипедисткам 12-15 лет. В процессе
этого возрастного периода, происходит миграция
типов телосложения, гиперстенический в атлетичес-
кий, инфантильный в гиперстенический, астеничес-
кий в инфантильный, гиперстенический в интерсек-
суальный типы телосложения.

Параллельно с этим нами проводилась оцен-
ка соматотипа методом индекса Рисса. При вычис-
лении индекса Рисса, нами были получены результа-
ты соответствующие трем типам телосложения:
астенический, нормостенический и гиперстеничес-
кий (Рис 2).

По данным исследования, полученные резуль-
таты по классификации Черноруцкого не дают чет-
ких определений типов телосложения девушек. Как
видно (рис. 2), трех типов не достаточно, чтобы опре-
делить необходимый для юной девушки соматотип.

В ходе исследования антропометрические по-
казатели постепенно возрастали, так достоверно уве-
личились показатели ПДГК (плечевой диаметр груд-
ной клетки), БД (бедренный диаметр), ПД (плечевой
диаметр), роста, (p<0,05) (табл. 1).

Отсюда следует, что в конце эксперимента ин-
терсексуальный и атлетический и инфантильный тип
телосложения явились основополагающими в физи-
ческом развитии девушки.

Выводы
1.Определение и удержание соматотипа в женском
велоспорте на начальной стадии спортивной карь-
еры юной велосипедистки, является основопола-
гающим в формировании репродуктивной систе-
мы организма.

2.Наиболее распространенным является инфантиль-
ный, интерсексуальный и атлетический тип телос-
ложения у юных велосипедисток 12-15 лет.

3.Становление менархе зависит от типа телосложе-
ния. Так, для инфантильного типа характерен не-
большой рост, недоразвитие молочных желез, об-

щеравносуженным тазом, первая менструация
наступает позже обычного срока. Интерсексуаль-
ный тип характерен недостаточной дифференци-
ровкой пола, особенно вторичных половых при-
знаков .  Атлетический тип характерен
расстройствами эндокринного аппарата.

4.Не правильно спланированная тренировочная и со-
ревновательная деятельность юных велосипедисток,
не предусматривающая снижение физических на-
грузок в период становления менархе, ведет к изме-
нению соматотипа и задержки полового развития.

Дальнейшие исследования предполагают изу-
чение данной проблемы по определению полового
развития юных велосипедисток 12-15 лет в период
становления репродуктивной функции.
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СПОРТСМЕНОВ-ПОДРОСТКОВ  СРЕДСТВАМИ
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы коррекции
ситуативной тревожности у борцов-подростков с помощью
пролонгированной скоростно-силовой подготовки. К наибо-
лее тревожным типам характера по параметрам личностной
тревожности относятся подростки эмотивного, тревожно-бо-
язливого и педантичного типов. Юным борцам с гипертимны-
ми чертами личности свойственны низкие уровни генетичес-
кой и ситуативной тревожности. Противоположные тенденции
характерны для подростков с неуравновешенным типом харак-
тера с параноидальной акцентуацией: у 75% спортсменов это-
го типа отмечен высокий уровень ситуативной тревожности.
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Ключевые слова: ситуативная тревожность, скоростно-сило-
вая подготовка.
Анотація. Романенко В.О., Хорьяков В.А., Мосенз В.А., При-
ходько  Е.А., Иващенко Н.В., Соколова В.Ю. Особливості ко-
рекції негативних психоемоційних станів у спортсменів-
підлітків засобами спортивної підготовки. У статі розглядаються
проблеми корекції ситуативної тривожності у борців-підлітків
за допомогою пролонгованої швидкісно-силової підготовки.
До найбільш тривожних типів характеру по параметрах осо-
бистісної тривожності ставляться підлітки емотивного, три-
вожно-боязкого й педантичного типів. Юним борцям з гипер-
тимними рисами особистості властиві низькі рівні генетичної
й ситуативної тривожності. Протилежні тенденції характерні
для підлітків з неврівноваженим типом характеру з параної-
дальною акцентуацією: в 75% спортсменів цього типу відзна-
чений високий рівень ситуативної тривожності.
Ключові слова: ситуативна тривожність, швидкісно-силова
підготовка.
Annotation. Romanenko V.A., Choryakov V.A., Mosenz V.A.,
Prihodko E.A.,  Ivaschenko N.V., Sokolova V.J. The correction
of young sportsmen’s negativity emotional station by the sport
training. This article is devoted to the problem of the correction
of young sportsmen’s alert station by the long velocity-force
training. Teenagers concern to the most alarming phylums of
character on parameters of personal uneasiness emotional,
disturbing – timid and pedantic phylums. To juvenile fighters
with hyperthymia features of the person low levels of genetical
and situational uneasiness are peculiar. Inverse tendencies are
characteristic for teenagers with unstable phylum of character
with paranoid accentuated: at 75 % of sportsmen of this type the
high level of situational uneasiness is marked.
Key word: alert, velocity-force training.

Введение.
Изменение социально-экономического устрой-

ства общества привело к существенному увеличению
количества психосоматических расстройств и негатив-
ных психических состояний. Особенно  ярко выражена
эта тенденция в отношении подростков, в том числе
спортсменов-единоборцев [2, 4, 5]. Отсюда вытекает
необходимость коррекции этих негативных состояний.
Причем, предпочтительно с использованием специфи-
ческих средств специализированной спортивной под-
готовки. Следовательно, организация такой подготовки
должна предусматривать не только достижение опре-
деленных спортивных результатов, но и коррекцию не-
гативных психических состояний у подростков.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
национального университета.

Формулирование цели работы.
Цель исследований заключалась в изучении

влияния пролонгированной скоростно-силовой под-
готовки на уровень ситуативной тревожности у юных
борцов с учетом их личностных характеристик и ней-
родинамических свойств.

Для достижения цели решали ряд задач:
1.Оценивали уровни личностной (ЛТ) и ситуативной
тревожности (СТ) у юных борцов.

2.Изучали особенности их нейродинамики, индиви-
дуально-психологических свойств и акцентуаций
характера.

3.Определяли зависимости между уровнями их ге-
нетической тревожности с одной стороны и типо-
логическими особенностями ВНД и акцентуация-
ми характера – с другой.

4.Изучали закономерности трансформации повы-
шенных уровней ситуативной тревожности у юных

спортсменов под влиянием этапной скоростно-си-
ловой подготовки.

Результаты исследований и их обсуждение
С целью достижения поставленных задач об-

следовали борцов (n=47) вольного стиля в возрасте
15-16 лет. У них посредством методик Спилберга,
Стреляу, Айзенка и Леонгарда оценивали уровни
личностной (ЛТ) и ситуативной тревожности (СТ),
особенности процессов нейродинамики и акцентуа-
ций характера. Самочувствие, активность и настрое-
ние измеряли по методике “САН” [1, 6, 9, 12].

В результате исследований установлено, что
для 30% подростков характерен высокий уровень СТ,
детерминированный (r=0,69) ее генетической фор-
мой. Психофизиологическим базисом (r=0,65) пос-
ледней является низкая подвижность нервных про-
цессов, сила по возбуждению и торможению [6, 9].
Наиболее высокие уровни ЛТ и СТ характерны для
подростков-меланхоликов. Менее тревожны флегма-
тики и холерики. Сангвиникам свойственны наиме-
нее выраженные признаки личностной и ситуатив-
ной тревожности. Анализ результатов исследований
по вектору “экстра – интроверсия” и шкале “нейро-
тизм – эмоциональная стабильность” показал неко-
торую (-0,4<r<0,5) обратную зависимость уровней ЛТ
и СТ от степени выраженности экстра-интроверти-
рованности личности и прямую (0,65<r<0,73) – от
уровней нейротизма. Для интровертов с высокими
показателями по шкале нейротизма характерны вы-
сокие значения ЛТ и СТ. К наиболее тревожным ти-
пам характера по параметрам личностной тревож-
ности относятся подростки эмотивного,
тревожно-боязливого и педантичного типов. Юные
борцы с гипертимными чертами личности характе-
ризуются низкими уровнями ЛТ и СТ. Противопо-
ложные тенденции свойственны подросткам с “заст-
ревающим”, неуравновешенным типом характера с
параноидальной акцентуацией: у 75% юных борцов
этого типа отмечен высокий уровень СТ. Среди бор-
цов-педантов с ригидной акцентуацией и тревожно-
боязливым типом характера с невротической реак-
цией высокий уровень ситуативной тревожности
характерен для 70%, а с эмотивным типом – для 50%
подростков.

Выраженная зависимость ситуационной тре-
вожности от ее генетического базиса, нейродинами-
ческих и индивидуально-типологических особеннос-
тей личности достаточно четко проявляется после
этапа скоростно-силовой подготовки. Тренировочные
занятия на этом этапе проводили четыре раза в неде-
лю по 1,5 часа. Их моторная плотность составляла в
среднем 31%, пульсовая стоимость дискретных (10-15
с) тренировочных нагрузок максимальной мощности
общей (30%) и специальной модальности (70%) варь-
ировала в пределах 145-155 уд/мин. Подобные эрго-
физиологические режимы приводят к активации кор-
ковых отделов сенсорных систем [3, 7], повышению их
чувствительности, активации эндогенных опиатов, и
как следствие – возникновению положительных эмо-
ций [8, 9]. Эта закономерность подтверждается субъек-
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тивной оценкой спортсменами своего психоэмоцио-
нального состояния. В среднем без учета типологи-
ческих и личностных характеристик самочувствие,
активность и настроение спортсменов после трени-
ровочных занятий повышаются соответственно на 15,
17 и 23%. Эмоции выступают как биологический ре-
гулятор поведенческих реакций человека, а положи-
тельные эмоции, вызванные полезными действиями,
побуждают субъекта деятельности к их достижению и
сохранению [8]. Очевидно, трехмесячная специализи-
рованная подготовка в указанных эргофизиологичес-
ких режимах способствует закреплению положитель-
ных эмоций, и как следствие – снижению уровней СТ
у всех подростков. Количество юных борцов с высо-
ким уровнем ситуативной тревожности понизилось с
30 до 12%, то есть в 2,5 раза. Причем, наибольший
эффект отмечен в отношении подростков с эмотив-
ным, тревожно-боязливым и аффективно-экзальтиро-
ванным типами характера. У спортсменов с данной
типологией очень высокий исходный уровень ситуа-
тивной тревожности понизился до средних значений.
Проведенные исследования позволяют сформулиро-
вать некоторые выводы и наметить перспективы даль-
нейших исследований.

Выводы:
1.Для 30% борцов-подростков характерен высокий
уровень ситуативной тревожности, детерминиро-
ванный ее генетической формой. Психофизиоло-
гическим базисом последней является низкая под-
вижность нервных процессов ,  их сила  по
возбуждению и торможению.

2.Уровни личностной (генетической) и ситуативной
тревожности находятся в обратной зависимости от
степени выраженности экстра-интровертированно-
сти личности подростков и в прямой – от уровня
нейротизма.

3.К наиболее тревожным типам характера по пара-
метрам личностной тревожности относятся под-
ростки эмотивного, тревожно-боязливого и педан-
тичного типов. Юным борцам с гипертимными
чертами личности свойственны низкие уровни ге-
нетической и ситуативной тревожности. Противо-
положные тенденции характерны для подростков с
“застревающим”, неуравновешенным типом ха-
рактера с параноидальной акцентуацией: у 75%
спортсменов этого типа отмечен высокий уровень
ситуативной тревожности.

4.Пролонгированная скоростно-силовая подготовка
способствует существенному (в 2,5 раза) сниже-
нию уровня ситуативной тревожности. Наиболь-
ший эффект отмечен в отношении подростков с
эмотивным, тревожно-боязливым и аффективно-
экзальтированным типами характера.

5.Установленные закономерности могут быть ис-
пользованы для коррекции повышенных уровней
ситуативной тревожности у подростков вне зави-
симости от этиологии и патогенеза негативных пси-
хических состояний.

Перспективы дальнейших исследований свя-
заны с диагностикой психоэмоциональных состоя-

ний у подростков – спортсменов различных дисцип-
лин, определением их патопсихофизиологических
механизмов и разработкой на этой базе оптималь-
ных методов коррекции этих состояний с использо-
ванием средств спортивной подготовки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ МАЛЬЧИКОВ

10 -12 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ
Ситникова Н.С.

Запорожский национальный университет

Аннотация. Проведено изучение влияния коррекционных
занятий на уровень функциональной подготовленности юных
легкоатлетов 10 – 12 лет. Полученные материалы позволили
констатировать выраженное положительное влияние восста-
новительных мероприятий на физическую работоспособ-
ность и функциональную подготовленность юных спорт-
сменов и возможность их практического использования в
учебно-тренировочном процессе.
Ключевые слова: юные легкоатлеты, тренировочный процесс,
физическая работоспособность, восстановительные мероп-
риятия, функциональная подготовленность.
Анотація. Сітнікова Н.С. Використання комплексу відновних
заходів для підвищення функціональної підготовленості хлоп-
чиків 10 -12 років що займаються легкою атлетикою. Прове-
дено вивчення впливу коректувальних занять на рівень фун-
кціональної підготовленості юних легкоатлетів 10 – 12 років.
Одержані матеріали дозволили констатувати виражений по-
зитивний вплив відновних заходів на фізичну працездатність
і функціональну підготовленість юних спортсменів і мож-
ливість їх практичного використання в учбово-тренуваль-
ному процесі.
Ключові слова: юні легкоатлети, тренувальний процес, фізична
працездатність, відновні заходи, функціональна підготовленість.
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Annotation. Sitnicova N.S. Drawing on complex of restorations
measures for the increase of functional preparedness of boys 10
-12 years engaged in track-and-field. The study of influencing
of corrections employments is conducted on the level of
functional preparedness of young athletes 10 – 12 years. The
got materials allowed to establish the expressed positive influence
of restorations measures on a physical capacity and functional
preparedness of young sportsmen and possibility of their
practical use in an educational training process.
Keywords: young athletes, training process, physical capacity,
restorations measures, functional preparedness.

Введение.
В последние годы значительное число диссер-

тационных исследований посвящено изучению мор-
фофункциональных изменений развивающегося
организма при занятиях тем или иным видам спортив-
ной деятельности [1,2,4,5,6,8,9]. Очевидно, что знание
данных изменений является необходимой основой
для создания эффективной системы контроля  за со-
стоянием здоровья занимающихся и коррекции учеб-
но-тренировочного процесса. Вместе с тем, практи-
чески не изученным является вопрос относительно
оптимизации двигательной подготовленности, фун-
кционального состояния и адаптационных возмож-
ностей детей школьного возраста в процессе их сис-
тематических занятий спортом  с помощью
восстановительных мероприятий. Совершенно оче-
виден факт, что повышение эффективности процес-
са подготовки юных спортсменов наряду с совер-
шенствованием средств и методов спортивной
тренировки важнейшую роль играют факторы, спо-
собствующие росту работоспособности и ускоряю-
щие восстановительные процессы после тренировоч-
ных нагрузок [3,7]. Актуальность и, несомненно,
практическое значение данной проблемы послужи-
ли предпосылками для настоящего исследования.

Работа выполнена по плану НИР Запорожс-
кого национального университета.

Формулирование целей работы.
Целью исследования стало изучение эффектив-

ности применения программы коррекционных ме-
роприятий в оптимизации двигательной подготовлен-
ности и функционального состояния школьников 10-12
лет, систематически занимающихся легкой атлетикой.

Материалы и методы исследований. В соот-
ветствии с целью исследования нами было проведе-
но обследование 26 мальчиков в возрасте 10-12 лет,
систематически занимающихся легкой атлетикой по
традиционной программе. Все школьники были раз-
делены на две группы: контрольную (15 мальчиков) и
экспериментальную (11 мальчика), представители
которой проходили в течение всего исследования курс
коррекционных мероприятий. Разработанная нами
программа включала следующие мероприятия:
юные спортсмены 10 – 12 лет использовали водный
тренинг, гидромассаж и самомассаж.

В процессе обследования у всех детей регист-
рировались: уровень общей физической работоспо-
собности (aPWC150, кгм/мин и оPWC150, кгм/мин/
кг), максимальное потребление кислорода (аМПК,
л/мин и оМПК, мл/мин/кг), алактатная и лактатная

мощность (вт/кг) и алактатная и лактатная емкость
(%) с использованием компьютерной программы
«ШВСМ». Все полученные в ходе исследования дан-
ные были обработаны с использованием статисти-
ческого пакета Microsoft Excel.

Результаты исследований.
Как видно из результатов, представленных в

таблице 1, в начале исследования у юных спортсме-
нов контрольной и экспериментальной групп были
зарегистрированы не очень высокие для данного вида
спорта абсолютные значения практически всех фун-
кциональных показателей, характеризующих уровень
их общей физической работоспособности, аэробной
выносливости и энергообеспечения мышечной дея-
тельности. Необходимо отметить также отсутствие
статистически достоверных различий между предста-
вителями обеих групп в отношении величин всех ис-
пользованных в работе функциональных параметров.

Очевидно, таким образом, что в начале иссле-
дования, выбранные нами группы юных спортсме-
нов, были достаточно однородны и однотипны. Бе-
зусловно, данный факт имеет важное значение, для
получения объективных данных относительно изу-
чения степени влияния того или иного фактора.

 Представители экспериментальной группы
занимались весь подготовительный период и исполь-
зовали в тренировочном процессе предложенную
нами программу коррекционных мероприятий. В
таблице 2, представлены результаты обследования
мальчиков 10 – 12 лет контрольной и эксперимен-
тальной групп в конце исследования.

Как видно из приведенных данных у юных лег-
коатлетов обоих групп отмечалась положительная
тенденция к росту уровня общей физической рабо-
тоспособности и функциональной подготовленнос-
ти. Хочется отметить представителей эксперимен-
тальной группы,  которые проходили курс
коррекционных мероприятий. В этой группе, прак-
тически все показатели функциональной подготов-
ленности их организма были статистически досто-
верно выше,  чем  в  начале эксперимента ,  по
сравнению с контрольной группой. Для мальчиков
спортсменов 10 – 12 лет занимающихся по предло-
женной нами программе, было характерно не толь-
ко достоверное повышение общей физической ра-
ботоспособности (синхронный рост aPWC150 и
оPWC150), аэробной емкости и мощности, но и по-
вышение их потенциальных анаэробных способнос-
тей. Достаточно отметить, что к окончанию исследо-
вания, в отличие от представителей контрольной
группы, у ребят занимающихся по нашей програм-
ме, было зарегистрировано достоверное повышение
aPWC150 на 468,13 ± 21,04%, oPWC150 на 11,14 ± 0,20%,
оМПК на 49,13 ± 1,37%, АЛАКм на 3,65 ± 0,06%, ЛАКм
на 2,86 ± 0,05%, а значения АЛАКе и ЛАКе на 22,02 ±
0,37% и 17,53 ± 0,27%.

Несмотря на убедительный характер представ-
ленных материалов, мы посчитали необходимым
провести сравнительный анализ величины относи-
тельного прироста показателей физической подго-
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 Таблица 1. 
Величины изученных функциональных показателей у мальчиков 10 – 12 лет занимающихся легкой 

атлетикой, контрольной и экспериментальной групп в начале исследования (М ± m) 
 

Показатели физической 
подготовленности 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

aPWC150 (кгм/мин) 419,12 ± 15,45 417 ± 20,72 
oPWC150 (кгм/мин/кг) 10,06 ± 0,18 9,93 ± 0,25 
aМПК (л/мин)  1,95 ± 0,03 1,95 ± 0,04 
оМПК (мл/мин/кг) 47,28 ± 0,08 47,07 ± 1,37 
АЛАКм (вт/кг)  3,31 ± 0,07  3,30 ± 0,09 
АЛАКе (%)  20,15 ± 0,37 20,00 ± 0,50 
ЛАКм (вт/кг)  2,60 ± 0,05  2,57 ± 0,06 
ЛАКе (%)  16,00 ± 0,28 15,85 ± 0,37 

Таблица 2. 
Величины изученных функциональных показателей у мальчиков 10 – 12 лет занимающихся легкой 

атлетикой, контрольной и экспериментальной групп в конце исследования (М ± m) 
 

Показатели физической 
подготовленности 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

aPWC150 (кгм/мин) 436,17 ± 15,35 468,13 ± 21,04*** 
oPWC150 (кгм/мин/кг) 10,48 ± 0,20 11,14 ± 0,20 
aМПК (л/мин)  1,98 ± 0,03 2,04 ± 0,04* 
оМПК (мл/мин/кг) 47,99 ± 0,92 49,13 ± 1,37** 
АЛАКм (вт/кг)  3,46 ± 0,07  3,65 ± 0,06* 
АЛАКе (%)  20,86 ± 0,39 22,02 ± 0,37** 
ЛАКм (вт/кг)  2,71 ± 0,05  2,86 ± 0,05 
ЛАКе (%)  16,65 ± 0,30 17,53 ± 0,27 

Примечание: *- p < 0,01; **- р < 0,05; ***- р < 0,001 по сравнению с экспериментальной группой. 

Таблица 3. 
Величины относительного прироста показателей физической подготовленности  
у мальчиков-легкоатлетов 10 – 12 лет контрольной и экспериментальной групп  

в конце исследования 

Показатели физической 
подготовленности 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

aPWC150 (мм/мин) 4,07 ± 1,42 12,3 ± 1,40*** 
oPWC150 (мм/мин/кг) 4,15 ± 1,35 12,18 ± 1,59*** 
aМПК (л/мин) 1,48 ± 1,42 4,41 ± 1,40 
оМПК (мл/мин/кг) 1,50 ± 1,38 4,37 ± 1,41 
АЛАКм (вт/кг) 4,35 ± 1,42 10,60 ± 1,69** 
АЛАКе (мм/лим/кг) 3,54 ± 1,39 10,12 ± 1,69** 
ЛАКм (вт/кг) 4,49 ± 1,36 11,47 ± 1,70** 
ЛАКе (мм/лим/кг) 4,12 ± 1,37 10,59 ± 1,69 

Примечание: **- р < 0,01; ***- р < 0,001 по сравнению с контрольной и экспериментальной 
группой. 

товленности у мальчиков-легкоатлетов 10 – 12 лет кон-
трольной и экспериментальной групп в конце иссле-
дования (таблица 3).

По результатам, представленных в таблице 3,
для юных легкоатлетов экспериментальной группы

были характерны более существенные величины от-
носительного прироста практически всех парамет-
ров функциональной подготовленности их организ-
ма. По показателю aPWC150 результаты выросли на
12,3%; oPWC150 – на 12, 18%; aМПК и оМПК – на
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4,41% и 4,37%. Особенно существенные различия
были отмечены в отношении параметров функцио-
нальной подготовленности, характеризующих спо-
собность работы организма в условиях гипоксии или
недостатка кислорода.

Так у юных спортсменов, занимающихся лег-
кой атлетикой по предложенной нами программе
коррекционных мероприятий был зарегистрирован
гораздо более выраженный рост алактатной и лак-
татной мощности (на 10,60% и 11,47% против 4,35% и
4,49% среди ребят контрольной группы), а также алак-
татной и лактатной емкости (как 10,12% против всего
лишь 3,54% и 10,59% против 4,12%).

Выводы.
Таким образом, представленные материалы

убедительно свидетельствуют о том, что примене-
ние дополнительных восстановительных мероприя-
тий среди представителей экспериментальной груп-
пы мальчиков спортсменов 10 – 12 лет, занимающихся
легкой атлетикой способствовало выраженной опти-
мизации их двигательной подготовленности и повы-
шению эффективности работы системы энергообес-
печения мышечной деятельности. Очевидно, что
полученные результаты могут свидетельствовать в
пользу достаточно высокой эффективности предло-
женных нами восстановительных мероприятий и воз-
можности их практического использования при мно-
голетней подготовке юных спортсменов.

Дальнейшее исследование предполагается
провести в изучении других проблем использования
восстановительных мероприятий для повышения
функциональной подготовленности легкоатлетов раз-
личных возрастов.
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ВЛИЯНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ТРЕНИРОВКИ НА
СПЕЦИАЛЬНУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ У
ТХЭКВОНДИСТОВ С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ
ВЕСТИБУЛОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕАКЦИИ

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

Аннотация. Выявлено, что вестибулярные тренировки, на-
правленные на совершенствование вестибулярной устойчи-
вости с учётом типа вестибуловегетативной реакции досто-
верно повышают уровень специальной подготовленности
тхэквондистов. Полученные результаты свидетельствуют о
том, что в сложно-координированных видах спорта, какими
являются единоборства,  способность  ориентироваться  в
пространстве и времени в значительной мере зависит от до-
стигнутого уровня равновесия и устойчивости.
Ключевые условия: тип вестибуловегетативной реакции,
тхэквондо, подготовленность.
Анотація. Сишко Д.В. Вплив вестибулярного тренування на
спеціальну працездатність у тхеквондістів з різним типом
вестибуловегетативної реакції. Виявлено, що вестибулярні
тренування, спрямовані на вдосконалювання вестибулярної
стійкості з урахуванням типу вестибуловегетативної реакції
вірогідно підвищують рівень спеціальної підготовленості
тхеквондистів. Отримані результати свідчать про те, що в
складно-координаційних видах спорту, якими є єдинобор-
ства, здатність орієнтуватися в просторі й часі значною
мірою залежить від досягнутого рівня рівноваги й стійкості.
Ключові слова: тип вестибуловегетативної реакції, тхеквон-
до, підготовленість.
Annotation. Syshko D.V. Influence vestibular load on special
preparedness into account the type of vestibulovegetativ
reaction of athlete’s taekvondo. It is revealed, that the vestibular
trainings directed on perfecting of vestibular stability with
allowance for such as vestibulovegetativ to reaction
authentically increase a level of special readiness taekvondo.
The obtained outcomes testify about a volume, that in difficult
– introduced kinds of sports what single combats are, ability to
be guided in space and time largely depends on the reached
equilibrium level and stability.
Keywords: type of vestibulovegetativ reaction, a thlete’s
taekvondo, special preparedness.

Введение.
Сложность оценки эффективности соревнова-

тельной деятельности в единоборствах, и, в частно-
сти, в тхэквондо, предопределена спецификой сорев-
новательного упражнения – спортивного поединка,
структура которого состоит из большого числа са-
мых разнообразных технических и тактических дей-
ствий, сопровождается проявлением различных фи-
зических качеств и индивидуально-психологических
особенностей спортсменов [5]. В спортивных едино-
борствах (борьбе, боксе) в процессе соревнователь-
ных поединков специалисты из всего многообразия
критериев уровня соревновательной подготовленно-
сти спортсменов, как правило, оценивают отдельные
технико-тактические действия или сочетания их, в
которых наличествуют специфические двигательные
качества и навыки, отражающие физическую и тех-
нико-тактическую подготовленность, а также прояв-
ление индивидуально-психологических особеннос-
тей спортсмена [1]. Для определения эффективности
коррекционной программы вестибулярной трени-
ровки спортсменов тхэквондистов было проведено
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исследование, в задачи которого входила оценка и ана-
лиз уровня технико-тактической подготовленности.
Уровень технической подготовленности определялся
через оценку эффективности технических действий,
выполненных во время поединков. Исследования про-
водились в соответствии с планами научно-исследо-
вательской работы кафедры теории и методики физи-
ческой культуры и кафедры медико-биологических
основ физической культуры Таврического Националь-
ного университета им. В.И. Вернадского по програм-
ме: «Медико-биологическое обоснование системы
физического воспитания» (гос.регистрация №
0101U005752 (2001-2005)). Руководитель проекта про-
фессор, д.м.н. Ефименко А.М. Это направление явля-
ется составляющим Межотраслевой комплексной
программы “Здоровье нации” на 2002-2011 г.г. В связи
с этим целью исследования было выявления эффек-
тивности влияния коррекционных воздействий на спе-
циальную подготовленность тхэквондистов с различ-
ным типом вестибуловегетативной реакции.

Методы и организация исследований.
В исследовании принимали участие спортсме-

ны тхэквондисты, члены сборной АР Крым и сбор-
ной г. Севастополя со спортивной квалификацией от 1
разряда до мастера спорта (всего 40 человек). Иссле-
дуемые были разделены на две группы контрольную
и экспериментальную (по 20 человек в каждой). Экс-
периментальную группу составили спортсмены с ги-
перкинетическим типом вестибуловегетативной реак-
ции (n=11) и гипокинетическим типом реакции (n=9),
проходившие коррекционную программу. В конт-
рольную группу составили спортсмены с гиперкине-
тическим типом вестибуловегетативной реакции
(n=14) и гипокинетическим типом реакции (n=6), за-
нимавшиеся по стандартной программе по тхэквон-
до. Тип вестибуловегетативной реакции определяли с
помощью критерия К по формуле:

К= 1000 (СВ2 – СВ1 ) / ОПСС2 , (1)
где СВ1 – сердечный выброс в покое, СВ2 – сердеч-
ный выброс после вестибулярной нагрузки;
ОПСС2 – общее периферическое сосудистое сопро-
тивление после вестибулярной нагрузки. Вестибуляр-
ная нагрузка задавалась при помощи вращений в
кресле Барани ( 20 вращений за 10 сек.).

Нами была использована методика оценки эф-
фективности техники соревновательной деятельности
тхэквондистов [4]. Следует отметить, что в оценку были
включены наиболее важные критерии уровней под-
готовленности, которые характеризуют тхэквондо как
вид спорта и предопределяют результат соревнователь-
ных поединков. Эффективность действий оценивалась
по следующим показателям: количеству ударов, на-
несенных спортсменом; количеству ударов, дошедших
до цели; количеству парированных ударов и количе-
ству ударов, получивших оценку судей. На основе этих
показателей выявлялась эффективность боевых дей-
ствий путем вычисления коэффициентов эффектив-
ности: атакующих действий (Кэад), защитных действий
(Кэзд), боевых действий (Кэбд) и коэффициента ре-
зультативности (Кр). Кэад показывает процентную

долю ударов, дошедших до цели, т.е. отношение числа
ударов, дошедших до цели (эад), к числу всех ударов,
нанесенных тхэквондистом за поединок (ΣАД), умно-
женное на 100%:

           Кэад = эад / ΣАД  ⋅100%; (2)
Кэзд – показывает процентную долю удавших-

ся защит, т.е. отношение числа парированных ударов
(эзд) к общему числу ударов, нанесенных атакую-
щим (ЭЗД), умноженное на 100%:

          Кэзд = эзд / ΣЗД  ⋅100%; (3)
Средняя арифметическая суммы коэффици-

ентов эффективности атакующих и защитных дей-
ствий (Кэад+Кэзд ) представляет собой коэффици-
ент эффективности боевых действий (Кэбд):

         Кэбд = Кэад + Кэад / 2; (4)
Кр показывает процентную долю оцененных

ударов, т.е. отношение числа ударов, получивших
оценку судей (р), к числу всех ударов, дошедших до
цели (Р), умноженное на 100%:

         Кр = р/Р ⋅100%. (5)
На основе оценки вышеперечисленных коэф-

фициентов определялся уровень технической подго-
товленности тхэквондистов. Для сравнения уровней
технической подготовленности спортсменов с наи-
высшими показателями технического мастерства
была рассчитана “идеальная” модель технической
подготовленности тхэквондистов. “Идеальная” мо-
дель представляет собой модель, в которой коэффи-
циент эффективности атакующих действий равен
100% в том случае, когда все нанесенные спортсме-
ном удары достигли цели; коэффициент эффектив-
ности защитных действий равен 100%, когда все на-
несенные атакующим  удары парированы
тхэквондистом; коэффициент эффективности боевых
действий равен 100% при условии вычисления сред-
ней арифметической суммы двух предельных вели-
чин коэффициентов эффективности атакующих и
защитных действий; коэффициент результативности
равен 100% в случае, когда все удары, дошедшие до
цели, получили оценку судей.

Результаты исследований и их обсуждение.
Полученные результаты исследования свиде-

тельствуют о том, что коррекционные воздействия,
изменяя тип вестибуловегетативной реакции и по-
вышая вестибулярную устойчивость у спортсменов,
значительно улучшают эффективность техники со-
ревновательной деятельности тхэквондистов.

Результаты исследования показали, что в кон-
трольной группе показатели эффективности техники
соревновательной деятельности не изменились (рис
1). Так Кэад до исследования составил 56,4+4,7 %,
после 55,2+4,0 %; Кэзд до исследования составил
47,4+5,9 %, после соответственно 47,9+4,4 %; Кэбд до
исследования составил 58,2+3,4 %, после 60,1+3,8 %;
Кр до исследования составил 4,0+1,2 %, после соот-
ветственно 3,9+1,2 %. Достоверных отличий в пока-
зателях до и после исследования не было.

В контрольной группе вестибулярная устой-
чивость спортсменов как с гиперкинетическим так и
гипокинетическим типами реакций осталась прак-
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Рис.1. Показатели эффективности соревновательной деятельности
до и после исследования в контрольной группе.

Рис.2. Показатели эффективности соревновательной деятельности
до и после исследования в экспериментальной группе.

тически неизменной, что вероятно связано с недо-
статочным количеством вестибулярных упражнений
в их тренировочной программе. Величина К, харак-
теризующая вестибуловегетативный тип реакции у
спортсменов с гиперкинетическим типом реакции,
до исследования составила 1,26+0,14 у.е., после –
1,27+0,12 у.е., а у спортсменов с гипокинетическим
типом реакции до исследования – 0,43+0,1 у.е. после
– 0,44+0,03 у.е. (p<0,05).

У спортсменов экспериментальной группы
после прохождения коррекционной программы су-
щественно (p0,05) улучшилась показатели результа-
тивности соревновательной деятельности (рис.2).

Так, показатели эффективности техники сорев-
новательной деятельности достоверно увеличились:
Кэад до исследования составил 55,2+4,3 %, после
68,4+4,1 %; Кэзд до исследования составил 45,8+6,2
%, после соответственно 55,1+5,9 %; Кэбд до иссле-
дования составил 56,4+4,7 %, после 62,2+3,3 %; Кр до
исследования составил 3,1+0,4 %, после соответствен-
но 9,2+1,1 %.

Таким образом, эффективность атакующих дей-
ствий увеличилась на 19,2% (p<0,05), эффективность

защитных действий на 16,8% (p<0,05), эффективность
боевых действий на 9,3% (p<0,05), общая результатив-
ность техники соревновательных действий возросла на
66,3% (p<0,05). Исследование в экспериментальной груп-
пе с идеальной моделью показало, что до проведения
исследований спортсмены обеих групп имели практи-
чески одинаковые показатели (рис 3).

После проведения педагогического экспери-
мента спортсмены экспериментальной группы дос-
товерно превосходили представителей контрольной по
показателям эффективности атакующих действий на
23,9% (p<0,05), эффективности защитных действий на
15,0% (p<0,05), эффективности боевых действий на
3,4% (p<0,05) и общей результативности техники со-
ревновательных действий в 2,3 раза (p<0,05). (Рис. 4).

Полученные результаты свидетельствуют о
том, что в сложнокоординированных видах спорта,
какими являются единоборства, способность ориен-
тироваться в пространстве и времени в значитель-
ной мере зависит от достигнутого уровня равнове-
сия и устойчивости [2,5]. Устойчивость тела
обусловлена деятельностью многих анализаторов,
среди которых ведущее место занимает вестибуляр-
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ный анализатор [3]. При совершенствовании деятель-
ности вестибулярного аппарата необходимо учиты-
вать основные разновидности и проявления равно-
весия, характерные для спортивных единоборств: –
сохранение равновесия после вращательных движе-
ний; – устойчивость после прыжков и прыжковых
упражнений; – сохранение равновесия в действиях с
прямолинейным и угловым ускорением; – устойчи-
вость при преодолении противодействия партнера.

Выводы.
1.Использование предложенной нами программы
коррекции типа вестибуловегетативной реакции в
тренировочном процессе тхэквондистов приводит
к увеличению темпов прироста важнейших элемен-
тов соревновательной деятельности по исследуе-
мым параметрам и проявлениям уровня техничес-
кой подготовленности.

2.Использование вращательных нагрузок в процес-
се подготовки тхэквондистов позволяет учитывать
составляющие элементы равновесия и максималь-
но оптимизировать учебно-тренировочный про-
цесс с учетом типа реагирования спортсмена на
вестибулярные раздражители.

Рис.4. Показатели эффективности соревновательной деятельности после исследования
в контрольной и экспериментальной группах.
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Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения влияния вестибуляр-
ных тренировок на уровень подготовленности спорт-
сменов занимающихся циклическими видами спорта.
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Рис.3. Показатели эффективности соревновательной деятельности до исследования
в контрольной и экспериментальной группах.
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ФОРМУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ
ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КРЕДИТНО-
МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Тимошенко О.В.
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імені М.П. Драгоманова

Анотація. У статті розкрите питання, що стосується психо-
фізіологічної готовності студентів до професійної діяльності
під час формування її на основі кредитно-модульної систе-
ми організації навчального процесу. Особливістю органі-
зації професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної
культури є орієнтація на студента, стимулювання його са-
мостійної роботи, творчої активності, що позначається на
якості підготовки студентської молоді.
Ключові слова: готовність, технологія, студент, навчання,
діяльність, система, підготовка.
Аннотация. Тимошенко О.В. Формирование психофизиоло-
гической готовности будущих учителей физической культу-
ры к профессиональной деятельности на основе кредитно-
модульной технологии обучения. В статье раскрыт вопрос,
касающийся психофизиологической готовности студентов к
профессиональной деятельности во время формирования ее
на основе кредитно-модульной системы организации учеб-
ного процесса. Особенностью организации профессиональ-
ной подготовки будущих учителей физической культуры есть
ориентация на студента, стимулирование его самостоятель-
ной работы, творческой активности, что влияет на качество
подготовки студенческой молодежи.
Ключевые слова: готовность, технология, студент, обуче-
ние, деятельность, система, подготовка.
Annotation. Тіmoshenko O.V. The forming of psycho–
physiological readiness of future teachers of physical culture
for professional activity on the basis of credit-module
technology of education. The question, which touches psycho–
physiological readiness of students to professional activity during
forming of it on the basis of modular credit system of
organization of educational process, exposed in this article.
The orientation on the student is the feature of organization
professional preparation of future teachers of physical culture,
stimulation of his independent work, creative activity, which
reflect on quality of preparation of student young people.
Keywords: readiness, technology, student, training, activity,
system, preparation.

Вступ.
Одним з найважливіших аспектів оптимізації

професійної підготовки спеціалістів, яка проводиться
в європейському освітянському просторі є введення в
державах-учасницях двоступеневої системи навчан-
ня і нових технологій її реалізації [4]. Такою техноло-
гією є кредитно-модульна система організації навчаль-
ного процесу (КМСОНП) під час підготовки фахівця.

Кредитно-модульна система організації на-
вчання на думку В.І. Євдокимова та інших [2, с. 118],
спрямована на подальшу демократизацію навчаль-
ного процесу, організації найбільш раціонального і
ефективного засвоєння визначених знань, стимулю-
вання компоненту, формування само оцінювальних
дій і перетворення контролю на дієвий механізм уп-
равлінського процесу. Впровадження кредитно-мо-
дульної технології навчання суттєво підвищить якість
вищої освіти, забезпечить конкурентоспроможність
випускників вищих навчальних закладів на європейсь-

кому ринку праці, дозволить виконати Україні основні
вимоги Болонського процесу [1, 3, 5].

Робота виконана за планом НДР національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Формулювання цілей роботи.
Мета досліджень – виявити ефективність про-

фесійної підготовки майбутніх вчителів фізичної куль-
тури на основі кредитно-модульної системи органі-
зації навчального процесу.

Результати досліджень.
На сьогоднішній день оптимізація навчальної

діяльності майбутніх вчителів фізичної культури пе-
редбачає усвідомлення студентом самого себе як
конкретної творчої індивідуальності, визначення своїх
особистих якостей і здібностей та пошук шляхів для їх
подальшого удосконалення. При цьому важливе зна-
чення при переході КМСОНП має психофізіологічна
готовність студентів до професійної (педагогічної)
діяльності в сучасних умовах під час її формування у
ВНЗ. З метою вивчення даного питання була розроб-
лена анкета, результати якої свідчать про те, що у сту-
дентів ІІ і ІV курсів час, який в середньому на день
витрачається студентами на підготовку до академіч-
них занять та позанавчальні справи достовірно
збільшився. Що стосується третьокурсників, то
кількість часу, який вони витрачають на підготовку
до академічних занять і позанавчальні справи навпа-
ки знизився. Якщо порівняти дані результати з серед-
ньою успішністю під час навчання за кредитно-мо-
дульною технологією можна побачити, що найгірші
показники абсолютної і якісної успішності спостері-
гаються як раз у студентів третього курсу.

При переході на КМСОНП як навчальне, так і
загальне навантаження для студентів збільшилось. Так,
75% опитаних відповіли, що за традиційною системою
навчальне навантаження для них середнє, тоді як 85,5%
вказують на середнє навантаження під час навчання
за кредитно-модульною системою. При цьому 5%
опитаних вважають, що за традиційною системою на-
вчальне навантаження дещо перебільшене, а 2% – ве-
лике. Що стосується КМСОНП, то дещо перебільше-
ним  навчальне навантаження вважають 3,4%
респондентів, а 2,4% опитаних вказують на велике на-
вчальне навантаження. Крім цього, 18% студентів вва-
жають, що під час навчання за традиційною системою
навчальне навантаження для них низьке, тоді як за кре-
дитно-модульною технологією про це говорять лише
8,8% опитаних. Така тенденція спостерігається при
оцінці і позанавчального навантаження (табл. 1, 2).

Отримані результати вказують на те, що при
переході на КМСОНП навчальне і позанавчальне на-
вантаження для студентів зростає. Це пояснюється
впровадженням модульно-рейтингової системи оці-
нки успішності, яка передбачає постійний контроль
за знаннями майбутніх вчителів фізичної культури, а
це у свою чергу, вимагає більш глибокої і система-
тичної підготовки. Хоча при цьому кількість аудитор-
ної роботи зменшується.

КМСОНП вимагає нових підходів до роботи зі
студентами. Якщо традиційний навчально-виховний
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процес був орієнтований насамперед на створення
однакових умов для всіх студентів, то тепер виникає
проблема створення сприятливих умов окремо для
кожного студента. Педагогічна технологія навчально-
го процесу має бути спрямована перш за все на те,
щоб забезпечити студенту вільний вибір темпів, ме-
тодів та засобів навчання, які б відповідали його інди-
відуальним фізичним та інтелектуальним можливо-
стям. Втілення на практиці вищезазначеного потребує
тісного продуктивного взаємозв’язку між усіма
структурними компонентами ВНЗ. Тому нас цікавив
теперішній стан відносин у системах «студент-сту-
дент» і «студент-викладач». Під час навчання за
КМСОНП покращуються стосунки між студентами і
викладачами. Про це свідчать результати анкетуван-
ня (табл. 3). Так, під час навчання за традиційною
технологією 2% респондентів оцінили стосунки між
однокурсниками як погані, 17% – посередні, 68% –
добрі і 13% – дуже добрі. Тоді як за кредитно-модуль-
ною технологією поганих стосунків між однокурс-
никами не спостерігалось. 7,6% студентів вказали на
посередні стосунки між собою, 69,7% вважають сто-
сунки між однокурсниками як добрі, а 22,6% – як
дуже добрі. Що стосується відношення студентів до
викладачів, то і тут спостерігається покращення да-
них показників. Так, за традиційною системою 3%
респондентів вважають відношення між студентами і
викладачами як погані, 27% – як посередні, 67% – як
добрі і лише 3% – як дуже добрі. У той же час під час
навчання за кредитно-модульною системою органі-
зації навчального процесу поганими стосунки вва-
жають лише 1,5% опитаних, на посередні стосунки
вказують 16,9%. 74% студентів говорять про добрі
стосунки з викладачами, а 7% – про дуже добрі.

Цікавими і важливими результатами є ті, які
вказують на відношення студентів до навчання. При
переході на КМСОНП зацікавленість студентів до на-
вчання зростає (табл. 4). Так, під час навчання за тра-
диційною системою 3% студентів вказують на низь-
ку їх зацікавленість до навчання, 25% респондентів
вважають своє відношення до отримання знань, умінь
і навичок як посереднє, 49% – як вище за середнє,
21% – як високе і лише 2% – як дуже високе.

Що стосується рівня мотивації студентської
молоді під час навчання за кредитно-модульною тех-
нологією, то 2,4% опитаних вважають свій рівень низь-
ким, 10,6% – посереднім, 46,% – вищим за середній,
37,8% – високим і 2,4% – дуже високим.

На питання «Чи будуть студенти після закін-
чення ВНЗ працювати вчителями?» відповіді сту-
дентів як під час навчання за традиційною системою,
так і за кредитно-модульною технологією навчання
були майже однакові, різниця між ними не спостері-
галась (табл. 5). При цьому слід вказати, що на ІІ і ІІІ
курсах велика кількість студентів планують працюва-
ти за спеціальністю, тоді як на ІV курсі бажаючих
мало. Тому перехід на кредитно-модульну систему
організації навчального процесу не впливає на прий-
няття рішення працювати у майбутньому за своїм
фахом.

Використання новітніх технологій у навчаль-
ному процесі позитивно впливає на рівень самооці-
нки студентами своїх знань, умінь і навичок. Студен-
тська молодь більш реально оцінює свою успішність
(табл. 6) Так, під час навчання за традиційною техно-
логією низькими вважають свої знання і уміння 18%
опитаних, посередніми – 49% респондентів, високи-
ми – 31% студентів, дуже високими – 2% тих, хто брав
участь у анкетуванні. При цьому ніхто із опитаних не
вказав на те, що рівень їх знань і умінь дуже низький.
Тоді як за КМСОНП дуже низькими свої знання і ум-
іння вважають 8,8% опитаних, низькими – 4,3% тих,
хто брав участь у анкетуванні, посередніми – 45,3%
респондентів, високими – 47,6% студентів. При цьо-
му тих, хто оцінив свої знання і уміння на дуже висо-
кому рівні немає.

При переході на КМСОНП зменшується
кількість аудиторної роботи. У зв’язку з чим
збільшується час на самостійну роботу, а також
кількість і обсяг занять фізичною культурою і спортом
на тиждень (табл.. 7, 8). Так, під час навчання за тра-
диційною системою взагалі не займались фізичною
культурою і спортом 3% опитаних, а майже кожного
дня займались лише 2% респондентів. Тих, хто зай-
мається фізичною культурою і спортом 1 раз на тиж-
день 30%, 2-3 рази на тиждень – 22% опитаних і 4-5
разів на тиждень – 43% респондентів. Що стосується
кількості занять фізичною культурою і спортом на
тиждень, під час навчання за кредитно-модульною
технологією, то тих, хто взагалі не займається фізич-
ними вправами немає. При цьому 5,7% опитаних зай-
маються фізичною культурою і спортом 1 раз на тиж-
день, 34,6% респондентів – 2-3 рази на тиждень, 19%
студентів – 4-5 разів на тиждень і майже кожного дня
44,9% тих, хто брав участь в анкетуванні.

Обсяг занять фізичною культурою і спортом
під час навчання за КМСОНП зріс на 1,1 годину на
тиждень. При цьому 1-2 години на тиждень займа-
ються 5,4% студентів, 3-4 години – 9,4% респондентів,
5-6 годин – 19,1% студентів і тих, хто займається
більше 7 годин на тиждень – 66,1% майбутніх вчи-
телів фізичної культури. В середньому на заняття
фізичною культурою і спортом студенти витрачають
10,9±0,34 години на тиждень, тоді як під час навчання
за традиційною системою 9,8±0,35 години.

Впевненість щодо потенційної здатності орган-
ізовувати та здійснювати власну діяльність, необхід-
ну для досягнення певної мети при переході на
КМСОНП дещо підвищилась (табл. 9). Так, 18% сту-
дентів оцінили свою впевненість високою, тоді як при
навчанні за традиційною системою лише 8% опита-
них. Свою навчальну самоефективність вище за се-
редню вважають 50,7% респондентів, середню – 28,5%
студентів. І тих хто вказує на нижчу за середню свою
впевненість становить лише 2,5% майбутніх вчителів
фізичної культури.

Так-як майже 24,7% відсотків студентів про-
живають і навчались у сільській місцевості, 22,4% – у
малих і 52,9% у великих містах, важливим є дослід-
ження питання щодо адаптації і поведінки студентсь-
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Таблиця 1
Час, що в середньому на день витрачається студентами  

на підготовку до академічних занять та позанавчальні справи 
 

На початку експерименту Після експерименту Різниця  
ПОКАЗНИК 

 

 
Курс 

 
n до 1 
год. 

1,5 – 2,5 
год. 

3 – 
4 
год. 

4,5 
≤  
год. 

М 
(год.)

Мх до 1 
год. 

1,5 –  
2,5 
год. 

3 – 4 
год. 

4,5 ≤ 
год. 

М 
(год.)

Мх М 
(год.)

Мх 

ІІ 
95 41% 45% 14% – 1,66 0,09 31,9% 40,4% 27,7% - 1,91 0,11 +0,25 0,10

ІІІ 
94 17% 25% 50% 8% 2,58 0,13 12% 42,8% 45,2% - 2,38 0,11 -0,20 0,12

ІV 
51 47% 20% 20% 13% 2,24 0,13 16,7% 38,9% 33,3% 11,1% 2,58 0,16 +0,34 0,14

Підготовка до 
занять 

всі 
разом 240 33% 31% 29% 7% 2,16 0,12 20,2% 40,7% 35,4% 3,7% 2,29 0,13 +0,13 0,12

ІІ 
95 4% 18% 35% 43% 4,49 0,18 - 8,5% 38,3% 53,2% 4,93 0,21 +0,44 0,19

ІІІ 
94 – 9% 43% 48% 5,37 0,21 2,4% 2,4% 33,3% 61,9% 5,26 0,19 -0,11 0,20

ІV 
51 6% 6% 25% 63% 7,84 0,23 - 5,6% - 94,4% 8,08 0,27 +0,24 0,25

Позанавчальне 
навантаження 

всі 
разом 240 3% 12% 35% 50% 5,39 0,21 0,8% 5,5% 23,9% 69,8% 6,09 0,22 +0,7 0,21

Таблиця 2
Оцінка студентами величини свого навчального та загального навантаження 

 
На початку експерименту Після експерименту  

Оцінка  
наван-
таження 

 
 

Курс 

 
 
n НизькеНормальне

Дещо 
пере-
більшене 

Велике Дуже велике Низьке Нормальне
Дещо 
пере-
більшене 

Велике Дуже велике 

ІІ 95 22% 74% 4% – – 6,4% 93,6% - - - 
ІІІ 94 13% 74% 9% 4% – 9,5% 78,6% 4,8% 7,1% - 
ІV 51 19% 81% – – – 10,5% 84,2% 5,3% - - 

Нав- 
чального 

всі 
разом

240 18% 75% 5% 2% – 8,8% 85,5% 3,4% 2,4% - 

ІІ 95 4% 57% 35% 4% – 6,5% 47,8% 26,1% 17,4% 2,2% 
ІІІ 94 – 71% 17% 12% – - 59,5% 26,2% 14,3% - 
ІV 51 6% 75% 19% – – 5,3% 47,4% 26,3% 10,5% 10,5% 

Загаль- 
ного 

всі 
разом

240 3% 67% 24% 6% – 3,9% 51,6% 26,2% 14,1% 4,2% 

Таблиця 3
Оцінка студентами своїх стосунків з однокурсниками та викладачами 

 
На початку експерименту Після експерименту  

Стосунки 
 

Курс 
 
n Дуже 
погані 

ПоганіПосередніДобрі Дуже 
добрі 

Дуже 
погані 

Погані Посередні Добрі Дуже 
добрі 

ІІ 95 4% – 13% 70% 13% - - 12,8% 61,7% 25,5% 
ІІІ 94 – – 21% 62% 17% - - 4,8% 73,8% 21,4% 
ІV 51 – – 19% 75% 6% - - 5,3% 73,7% 21% 

 
З однокурсниками

всі разом240 2% – 17% 68% 13% - - 7,6% 69,7% 22,6%
ІІ 95 – 4% 39% 48% 9% - 2,1% 19,1% 70,2% 8,6% 
ІІІ 94 – 4% 21% 75% – - 2,4% 26,2% 64,3% 7,1% 
ІV 51 – – 19% 81% – - - 5,3% 89,4% 5,3% 

 
З викладачами 

всі разом240 – 3% 27% 67% 3% - 1,5% 16,9% 74,6% 7% 
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кої молоді до навчання за новими технологіями, зок-
рема, з впровадженням КМСОНП в залежності від
місця проживання і навчання.

Необхідно вказати, що великої різниці в
кількості годин на день, які студенти витрачають на
підготовку до навчальних занять між респондента-
ми, що проживають у різних місцевостях не виявле-
но. Так, студенти, які мешкають у селі, малому і вели-
кому містах в середньому витрачають на підготовку
до занять на день від відповідно 2±0,22 год., 2,5±0,31
год. і 2,2±0,25 год. Що стосується позанавчального
навантаження, то тут також не виявлено достовірної
різниці. Так, на позанавчальне навантаження студен-
ти, які проживають у селі в середньому витрачають
5,1±0,17 год, у малому і великому містах відповідно
по 5,2±0,21 години. При цьому кількість тих, у кого
позанавчальне навантаження більше 4,5 годин на день
проживають у сільській місцевості. Таких виявлено
64,2% опитаних, тоді-як тих, що проживають у малих
містах – 52,6%, а у великих містах – 52,8% респон-
дентів. Щодо навчального навантаження, то тут спо-
стерігається зворотня тенденція. Так, тих, хто витра-
чає на день більше 4,5 годин виявлено у великих містах
(3,3%), тоді як таких у малих містах лише 2,6%, а сту-
дентів, що проживають у сільській місцевості взагалі
немає. Це засвідчує про те, що, студенти, які прожи-
вають у сільській місцевості під час навчання у школі
більше часу витрачали на допомогу батькам по гос-
подарству, ніж на підготовку до уроків. Така зако-
номірність збереглася і під час навчання у ВНЗ, де
студентська молодь, яка мешкає у сільській місце-
вості, як правило, проживає у гуртожитку. Таким сту-
дентам необхідно більше часу приділяти побутовим
проблемам, ніж тим студентам, що проживають вдо-
ма, де велику допомогу в цьому їм надають батьки.

Результати анкетування показали, що велике
бажання навчатися мають студенти, які проживають
у малих містах. Так, висока і дуже висока зацікав-

леність до навчання у них становить відповідно 47,4%
і 7,8%, тоді як у респондентів, що мешкають у
сільській місцевості ці показники на рівні 31% і 2,3%.
Що стосується опитаних, які проживають у великих
містах, то високу зацікавленість у навчанні проявили
31,5%, а дуже високу – 3,4% студентів. При цьому
добрими свої знання відмічають студенти, які про-
живають у великих містах (39,9%) та у сільській місце-
вості (28,6%), а у респондентів, що мешкають у ма-
лих містах цей показник дорівнює 11,2%. Крім цього,
13,2% цих студентів вважають свої знання, як низькі,
тоді як у опитаних, які проживають у сільській місце-
вості цей показник на рівні 9,5%, а у мешканців вели-
ких міст – на рівні 11,2%.

Необхідно відмітити, що студенти, які прожи-
вають у великих містах більшу кількість разів на тиж-
день займаються фізичною культурою і спортом. Так,
майже кожного дня тренуються 53,9% опитаних, тоді
як тих, хто проживає у малих містах і селі цей показ-
ник на рівні відповідно 44,7% і 45,2% респондентів.
Якщо брати середній показник, то у студентів, що
мешкають у великих містах він дорівнює 5,4±0,13 разів
на тиждень. Молодь, яка проживає у малих містах і в
сільській місцевості фізичною культурою і спортом
займається по 4,9±0,09 разів на тиждень. Така тенден-
ція спостерігається, якщо взяти і об’єм занять. Більше
7 годин на тиждень займаються фізичною культурою
і спортом студенти, які проживають у великих містах
(71,9%), за ними знаходиться молодь, що мешкає у
сільській місцевості (66,7%) та у малих містах (57,9%).
Середній показник об’єму занять фізичною культу-
рою і спортом у студентів, що проживають у великих
містах становить 11,8±0,21 годин на тиждень, а у мо-
лоді, яка мешкає у малих містах він достовірно мен-
ший – 10,1±0,19 год. Що стосується тих, що прожива-
ють у сільській місцевості, то вони в середньому на
тиждень тренуються 9,7±0,20 години.

Таблиця 4
Самооцінка зацікавленості студентів у навчанні (рівень мотивації) 

 
На початку експерименту Після експерименту  

Курс 
 
n Низька Посередня Вища за середню Висока Дуже  

висока 
НизькаПосередня Вища  

за середню 
Висока Дуже  

висока
ІІ 95 8% 34% 33% 25% – - 6,4% 53,2% 40,4% - 
ІІІ 94 – 21% 58% 21% – 7,1% 9,5% 45,3% 31% 7,1% 
ІV 51 – 19% 56% 19% 6% - 15,8% 42,1% 42,1% - 

всі разом 240 3% 25% 49% 21% 2% 2,4% 10,6% 46,8% 37,8% 2,4% 
 

Таблиця 5
Намір студентів працювати викладачем  

 
На початку експерименту Після експерименту  

Курс 
 
n Не будуть Скоріш  

не будуть
Ще не  
вирішили 

Напевно 
будуть 

Будуть Не  
будуть

Скоріш  
не будуть 

Ще не  
вирішили 

Напевно 
будуть 

Будуть 

ІІ 95 30% 22% 26% 13% 9% 2,1% 19,2% 48,8% 19,1% 12,8% 
ІІІ 94 – 17% 41% 34% 8% 7,1% 21,4% 35,7% 31% 4,8% 
ІV 51 6% 6% 32% 37% 19% 5,3% 26,3% 47,4% 10,5% 10,5% 

всі разом 240 13% 16% 33% 27% 11% 4,6% 22,2% 43,9% 20,1% 9,2% 
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Таблиця 7
Кількість занять студентів фізичною культурою та спортом на тиждень 

 
На початку експерименту Після експерименту Різниця  

Курс 
 
n Не 
займаються 

1 
раз 

2 – 
3  
рази 

4-5  
разів

Майже  
кож. 
день 

М 
 
Мх Не  
займаються 

1 раз 2 – 3 
рази 

4-5  
разів 

Майже  
кож. 
день 

М 
 
Мх М 

 
Мх 

ІІ 95 – 26% 26% 44% 4% 3,260,31 - 14,3% 29,8% 29,8% 38,3% 4,790,36+1,56 0,33
ІІІ 94 – 29% 25% 46% – 3,170,27 - 2,4% 21,4% 16,7% 59,5% 5,470,44 +2,3 0,35
ІV 51 12% 38% 12% 38% – 2,750,23 - - 52,6% 10,6% 36,8% 4,370,31+1,62 0,27
всі 
разом 

240 3% 30% 22% 43% 2% 3,1 0,27 - 5,7% 34,6% 19% 44,9% 4,880,37+1,83 0,32

Таблиця 8
Обсяг занять студентів фізичною культурою та спортом на тиждень 

 
На початку експерименту Після експерименту Різниця  

 
Курс 

 
 
n 

0 год.1 – 2 
год. 

3 – 4 
год. 

5 – 6 
год. 

7 ≤ год. М 
(год.)

Мх 0 год.1 – 2 
год. 

3 – 4 
год. 

5 – 6 
год. 

7 ≤ год. М 
(год.)

Мх М 
(год.)

Мх 

ІІ 95  9% 4% 18% 69% 10,1 0,45 - 8,5% 10,6% 17,1% 63,8% 10,4 0,37 +0,3 0,41
ІІІ 94 – – 9% 30% 61% 9,7 0,32 - 2,4% 7,1% 19,1% 71,4% 11,7 0,34 +2 0,33
ІV 51 – 7% 20% 13% 60% 9,7 0,27 - 5,3% 10,5% 21,1% 63,1% 10,6 0,31 +0,9 0,29

всі разом240 - 5% 10% 21% 64% 9,9 0,35 - 5,4% 9,4% 19,1% 66,1% 10,9 0,34 +1,1 0,34

Таблиця 9
Навчальна самоефективність студентів (Шкала самоефективності Р. Шварцера та М. Єрусалема) 

 
На початку експерименту Після експерименту Різниця  

 
Курс 

 
 
n 
Ви- 
сока 

Вища 
за 

середню 

Серед-
ня 

Нижча 
за 

середню 

Низь-
ка 

М 
 Мх 

Ви-
сока 

Вища 
за 

середню 

Серед-
ня 

Нижча 
за 

середню 

Низь-
ка 

М 
 Мх 

М 
 Мх 

ІІ 95 10% 65% 25% - - 29,1 0,47 10,6% 59,6% 27,7% 2,1% - 31,3 0,43 +2,2 0,45
ІІІ 94 4% 44% 52% - - 29,3 0,39 28,6% 45,2% 26,2% - - 32,4 0,41 +3,1 0,4 
ІV 51 11% 89% - - - 33,0 0,53 15,7% 47,4% 31,6% 5,3% - 31,6 0,39 -1,4 0,46
всі 
разом

240 8% 59% 33% - - 29,9 0,4618,3% 50,7% 28,5% 2,5% - 31,8 0,41 1,3 0,44

 

Таблиця 6
Самооцінка студентами власних педагогічних знань та вмінь 

 
На початку експерименту Після експерименту  

Курс 
 

n Дуже 
низькі

НизькіПосередні Високі Дуже 
високі 

Дуже  
низькі 

НизькіПосередніВисокі Дуже 
високі 

ІІ 95 – 35% 48% 17% – 21,2 % 10,6% 63,8% 23,4% - 
ІІІ 94 – 8% 63% 29% – - 2,4% 35,7% 61,9% - 
ІV 51 – 6% 31% 57% 6% 5,3% - 36,8% 57,9% - 

всі разом240 – 18% 49% 31% 2% 8,8% 4,3% 45,3% 47,6% - 

Також студенти, що мешкають у великих містах
більш здатні організовувати та здійснювати власну
діяльність, яка необхідна для досягнення певної мети
при переході на кредитно-модульну систему органі-
зації навчального процесу. Так, вище за середню і
високу самоефективність навчання оцінюють відпо-
відно 45% і 18% мешканців великих міст. При цьому
таких, що проживає в малих містах спостерігалось
відповідно 18% і 8% опитаних. Що стосується меш-
канців сільської місцевості, то свою впевненість оці-

нюють на рівні вище за середнього 25%, а на високо-
му рівні лише 2% респондентів

Важливим питанням є визначення рівня успі-
шності навчання в залежності від місця проживання
студентської молоді. Результати досліджень показу-
ють, що найвищий середній бал успішності мають
студенти, які проживають у великих містах (4,1±0,07),
потім розміщені мешканці сільської місцевості
(3,85±0,05), а за ними знаходяться студенти, що меш-
кають у малих містах (3,8±0,04). При цьому за тради-
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ційною системою навчання у студентів, що прожи-
вають у великих містах середній бал успішності ста-
новив 4,2±0,08, а у молоді, яка проживає у малих
містах і селах по 3,8±0,03 бали. При переході на кре-
дитно-модульну систему організації навчального
процесу краще адаптувались студенти, які прожива-
ють у селі. Їх середня успішність покращилась на 0,1
бали і становить 3,9±0,05 бали. На нашу думку, це
пояснюється працьовитістю вихідців з сільської місце-
вості. У молоді, яка мешкає у малих містах цей показ-
ник не змінився і дорівнює 3,8±0,03. У студентів, які
проживають у великих містах середня успішність
погіршилась на 0,2 бали і складає 4,0±0,06. Слід також
відмітити, що і при переході на КМСОНП, не дивля-
чись, що середній показник успішності у студентів,
які мешкають у великих місцях погіршився, всеодно
він у них залишається вищим ніж у молоді, яка про-
живає у малих містах та в сільській місцевості.

Висновки.
Особливістю організації професійної підготов-

ки майбутніх вчителів фізичної культури є орієнтація
на студента, стимулювання його самостійної роботи,
творчої активності, що позначається на якості підго-
товки студентської молоді. Тому КМСОНП має
відчутні переваги перед вітчизняною імперативно-
репресивною системою освіти, яка надає студентам
дуже мало свободи, націлена більше на навчальний
процес, а не на результат. Перевагою КМСОНП є те,
що вона якраз передбачає стимулювання активності
самого студента, його зацікавленості у результатах
навчання: студент усвідомлює, що його освіта – його
особиста справа.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем форму-
вання психофізіологічної готовності майбутніх вчи-
телів фізичної культури до професійної діяльності на
основі кредитно-модульної технології навчання.
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ІМУННІ КОМПОНЕНТИ ПОРУШЕНЬ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ

ПРИ ВИСОКИХ СПОРТИВНИХ
НАВАНТАЖЕННЯХ
Футорний C.М.

Національний університет фізичного
виховання і спорту України

Анотація. Узагальнено дані сучасної наукової літератури про
імунні компоненти порушень функціонального стану орган-
ізму під впливом високих спортивних навантажень. Поглиб-
лене вивчання механізмів впливу фізичних навантажень на
імунологічну реактивність, організація імунологічного конт-
ролю при заняттях фізичною культурою і спортом, а також
при корекції порушень імунологічної реактивності, що роз-
вилися в наслідок відхилень від оптимуму фізичної активності
– задачі сьогоднішнього дня сучасної спортивної медицини.
Ключові слова: імунітет, імунодефіцит, лімфоцити, імуног-
лобуліни, імуномоніторинг.
Аннотация. Футорный С.М. Иммунные компоненты нару-
шений функционального состояния организма при высоких
спортивных нагрузках. Обобщены данные современной на-
учной литературы об иммунных компонентах нарушений
функционального состояния организма при  высоких
спортивных нагрузках. Углубленное изучение механизмов
влияния физических нагрузок на иммунологическую реак-
тивность, организация иммунологического контроля при
занятиях физической культурой и спортом, а также при кор-
рекции нарушений иммунологической реактивности, кото-
рые развились вследствие отклонений от оптимума физичес-
кой активности – задачи сегодняшнего дня современной
спортивной медицины.
Ключевые слова: иммунитет, иммунодефицит, лимфоциты,
иммуноглобулины, иммуномониторинг.
Annotation. Futorny S.M. Immune components of violations
of the functional state of organism at the high sporting loadings.
In clause are generalized given of modern scientific literature
on immune components of violations of the functional state of
organism at the high sporting loadings. Problems of today of
the modern sports medicine: the profound study of mechanisms
of effect of exercise stresses on an immune responsiveness,
organization of immunological monitoring at occupations by
physical training and sports. Also – at correction of violations
of an immune responsiveness which have developed owing to
deflections from an optimum of physical activity.
Key words: immunity, immunodeficiency, lymphocytes,
immunoglobulins, immunomonitoring.

Вступ.
Заняття фізичними вправами викликають в

організмі цілий комплекс фізіологічних і біохімічних
змін, серед яких ведучу роль грають зміни імунолог-
ічної реактивності організму. Дослідження останніх
10-15 років в галузі імунології показують, що імунна
система не тільки визначає стійкість до інфекційних
агентів, але й забезпечує імунологічний нагляд для
підтримки внутрішнього гомеостазу. При система-
тичному впливі фізичних факторів саме імунна сис-
тема бере участь, у першу чергу, у формуванні адап-
таційних реакцій у відповідь на ці впливи.

Щодо питання про вплив спортивних наванта-
жень на імунітет немає єдиної точки зору. Результати
ранніх досліджень свідчать, що заняття фізичною куль-
турою і спортом справляли позитивний вплив, спри-
яли зниженню захворюваності, збільшенню трива-
лості життя, поліпшенню показників природнього
імунітету. Однак, у роботах, проведених у 80-90-х ро-
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ках XX-го сторіччя [5, 6, 10, 3, 17], показано, що су-
часний спорт вищих досягнень справляє гнітючу дію
на імунну систему.

На думку деяких авторів [1, 2, 11, 12] при занят-
тях спортом система імунітету піддається, з одного
боку, тренуючому впливу фізичних і емоційних на-
вантажень, що розширює її функціональні границі, а
з іншого, – дистресорному впливу екстремальних
подразників, якщо напруги надмірні .

Незважаючи на достатню кількість публікацій,
питання про вплив спортивних навантажень на сис-
тему імунітету, на імунні органи, надзвичайно чуттєві
стосовно всіх екстремальних факторів [12], дослідже-
не недостатньо.

Роботу виконано згідно плану НДР Націо-
нального університету фізичного виховання і спорту
України.

Формулювання цілей роботи.
Ціль роботи – аналіз даних сучасної наукової

літератури, що стосуються імунних компонентів по-
рушень функціонального стану організму при висо-
ких спортивних навантаженнях.

Результати дослідження.
Відомо, що фізичне навантаження під час тре-

нувань і змагань є причиною прямого впливу на іму-
нокомпетентні клітки та їх функціональну активність
[1, 9]. Вивчення тимчасових навантажень показало,
що такий варіант фізичної активності не приводив до
імуносупресії. Орловою З.С., Орловою Г.С. [6] було
відмічено тільки перерозподіл імунокомпетентних
кліток. В інших дослідженнях встановлено істотне
збільшення кількості лімфоцитів й нейтрофілів у крові
спортсменів [12, 9].

Вивчення захворюваності серед учасників
Олімпійських ігор 2000-го року свідчить, що відхи-
лення в стані здоров’я були виявлені більш, ніж у 1/3
атлетів. Це перешкодило їм взяти участь в змаганнях
і прийняти старт із-за хворобливого стану [12, 15].

Ще у 1979 р. в СРСР протягом передстартово-
го періоду та під час Олімпійських ігор у 1980-му році
вивчали причини захворюваності у спортсменів на
піке їх спортивної активності, внаслідок чого був
відкритий феномен зникнення імуноглобулінів [7]. За
даними літератури [13] аналіз результатів обстежен-
ня 350 спортсменів екстракласу продемонстрував, що
серед людей з виявленою імуносупресією у певної
частини атлетів була зареєстрована особлива форма
вторинного імунодефіциту, при якій один з класів
імуноглобулінів не міг бути визначений в сироватці:
IgA не був виявлений у 5 (1,42%), IgG – у 3 (0,86%) і
IgM – у 4 (1,14%) спортсменів. Імуноглобуліни різних
класів не визначалися в діапазоні від 0,85 до 9,14%
випадків. Цей варіант імунодефіциту мав місце че-
рез деякий час або відразу після закінчення змагань.
Повне відновлення початкового рівня вмісту відбу-
валося в терміни від 21 до 27 днів. В середньому, три-
валість нормалізації складала: для IgA – 21±3,6, для
IgG – 25,3±1 і для IgM – 27,1±2,3 дня.

Феномен зникнення імуноглобулінів  у
відповідь на фізичне навантаження був відтворений

в умовах експерименту на тваринах. Експеримен-
тальні дані виявилися схожими з тими, які були отри-
мані у людей [13, 8].

Використання різних варіантів дезорбції дозво-
лило отримати реальну кількість імуноглобулінів з
різних кліток крові і у спортсменів, і у експеримен-
тальних тварин [8, 9]. Ці спостереження дали можливість
зробити припущення про те, що сорбційний механізм
може грати помітну роль у розвитку вторинних іму-
нодефіцитів. Посилення сорбції різних класів імуног-
лобулінів відбувається в людському організмі з віком,
під впливом стресу, хронічних неспецифічних легене-
вих захворювань та патологічних аутоімунних, імуно-
комплексних і онкологічних процесів.

За даними Г.Н. Пропастіна , А.С. Бєлова [10],
Р.С. Суздальницького [13] при аналізі сироваткових
білків глобулінової фракції виявлено, що в результаті
напружених вправ коливаються концентрації імуног-
лобулінів. Наприклад, у момент старту у марафонців
концентрація сироваткового імуноглобуліну зростає
і надалі достовірно знижується [13].

Таким чином, концентрація сироваткових іму-
ноглобулінів під впливом напружених фізичних тре-
нувань значно знижується, що може бути обумов-
лене їх сорбцією на формених елементах крові і інших
клітках організму.

Наприкінці 90-х років ХХ-го століття були опуб-
ліковані результати, підтверджуючі, що рівень іму-
ноглобулінів і нормальних антитіл у слині спортсменів
під час змагань значно знижений. С. Raschka, М.
Parzeller, М. Kind et al. [17] описали ситуацію знижен-
ня рівня імуноглобуліну у борців високого класу, а T.
Noakes, A. Rose, J. Benjamin [16] виявили те ж саме у
висококваліфікованих лижників. У слині, так само як
і в сироватці крові, феномен зникнення імуногло-
булінів і природних антитіл добре виявляється [12, 9] .

Імунодефіцит, який розвивається після фізич-
них вправ, приводить до збільшення захворюваності, і
діагностичний моніторинг імуноглобулінів в секретах
організму дозволяє отримати цінну інформацію спорт-
сменам, тренерам і лікарям спортивної медицини.
Захворюваність у спортсменів у порівнянні з людьми,
які мало займаються спортом або взагалі не займа-
ються фізичними вправами, значно вище [1, 11, 12].

Імуномоніторинг атлетів показав, що знижен-
ня рівня IgA в слині і частота ГРВІ залежать від вели-
чини й тривалості фізичного навантаження. Вивчен-
ня імуноглобулінів в слині продемонструвало зв’язок
(ланку) між секрецією і сироватковими імуноглобул-
інами. У слині так само, як і в сироватці крові, імуно-
супресія розвивається до повної недостатності іму-
ноглобулінів у певної частини спортсменів [15, 13].

Вивчення клітинного компоненту імунної си-
стеми у спортсменів продемонструвало значне зни-
ження кількості імуноцитів, особливо CD4+ Т-кліток
з хелперною функцією на фоні збільшення кількості
натуральних кілерів CD16+ й CD8+ [2, 15, 8]. Автори
припускають, що лімфопенія після навантаження
може бути пов’язана з апоптичною загибеллю лімфо-
цитів. Вивчення програмованої клітинної загибелі у
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спортсменів є пріоритетним напрямом, оскільки по-
рушення цього механізму може бути початком роз-
витку багатьох патологічних процесів, раніше всього
формування імунодефіцитних станів.

В-лімфоцити володіють відносно високою
стійкістю до фізичних навантажень [2, 3].

Фізичне навантаження може давати підвищен-
ня кількості моноцитів периферичної крові.

Певні типи фізичного навантаження у людини
та експериментальних тварин є причиною посилення
функцій макрофагів, таких як хемотаксис, адгезія, фа-
гоцитоз і стійкість до пухлинного зростання [17, 12].

У 1992 р. М. Finkel, С. Oddis [14] опублікували
результати досліджень реакцій цитокінів на фізичні
вправи. У цих дослідженнях була виявлена тісна коре-
ляція між креатинкіназой і ІЛ-1 (інтерлейкін), а вплив
навантаження був усунений за допомогою лікуван-
ня антитілами до ІЛ-1.

Дослідники цитокінів [17, 14, 8] представили
докази, що фізичні вправи приводять до істотних змін
в їх кількісному змісті, особливо ІЛ-6, локальний син-
тез якого пов’язаний з пошкодженням м’язової тка-
нини. Динаміка виробництва цитокінів певною
мірою характеризує відповідь імунної системи на
зростаючу фізичну активність і направлена на по-
тенційне збільшення запальних процесів в кістково-
м’язовій системі.

Водночас з отриманням результатів вивчення
імунітету у спортсменів у науково-дослідних розроб-
ках з’явилася нова міждисциплінарна область – пси-
хоімунологія, яка почалася з вивчення впливу мозку
на імунітет і розвинулася до того рівня, коли під цим
розуміють вивчення реципрокних зв’язків між актив-
ністю кліток імунної системи і функціями централь-
ної нервової системи [4]. Підхід до вивчення діяль-
ності імунної системи як відособленої функції, мало
пов’язаної з центральними нервовими механізмами,
свого часу змінився аналізом загальних закономірно-
стей регуляції, експресії рецепторів, продукції й
сприйняття медіаторів й, зокрема, нейромедіаторів,
гормонів та інших компонентів. Це привело до усві-
домлення інтегрованості і цієї системи в організмі.
Стало загальноприйнятим, що три найважливіші інтег-
раційні регуляторні системи організму – нервова,
ендокринна і імунна – функціонують в тісній взає-
модії. Імунна і нервова системи завдяки нейропеп-
тидам мають двосторонні контакти [4, 12].

Є.А. Корнєва [4], М.Р. Сапін, М.Г. Ткачук [12]
встановили, що всі відомі нейропептиди опосеред-
кують регуляторні реакції між нервовою, ендокрин-
ною і імунною системами під час процесів адаптації
після фізичних вправ різної інтенсивності. Оптиміза-
ція цих взаємин надзвичайно важлива, оскільки
спортсмени крім фізичних навантажень піддаються
сильним психоемоційним стресовим діям, які суп-
роводжуються імунодепресією [13].

Висновки.
Аналізуючи наукові публікації слід зазначити,

що оцінку стану імунної системи під дією фізичних
навантажень варто проводити з урахуванням багать-

ох факторів, серед яких особливу роль грає вид і спря-
мованість фізичних навантажень. Сучасний спорт ви-
щих досягнень впливає на процеси імуногенеза. Зміни
імунітету в найбільшій мері виявляються і довгостро-
ково зберігаються при поєднаному впливі на організм
емоційних і фізичних напруг, які характерні для зма-
гань. Зміни імунітету в умовах хронічних стресорних
впливів знаменують собою результат загального адап-
таційного стрес-синдрому у фазу виснаження,
свідчать про зрив адаптації і створюють у спортсменів
ризик підвищеної захворюваності. Тому, при аналізі
стану імунної системи під впливом факторів зовніш-
нього середовища, у тому числі фізичних навантажень,
необхідно враховувати механізми імунологічної
відповіді при стрес-реакціях різної природи.

Поглиблене вивчання механізмів впливу фізич-
них навантажень на імунологічну реактивність,
організація імунологічного контролю при заняттях
фізичною культурою і спортом, а також при корекції
порушень імунологічної реактивності, що розвили-
ся в наслідок відхилень від оптимуму фізичної актив-
ності, – задачі сьогоднішнього дня сучасної спортив-
ної медицини.

Подальші дослідження передбачається прово-
дити у напрямку вивчення інших проблем впливу стре-
сових факторів (інтенсивні фізичні навантаження, об-
меження рухової активності) на анатомо-функціональну
характеристику органів та систем організму.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПСИХОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОК ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ СРЕДСТВАМИ БАСКЕТБОЛА

Церковная Е.В.
Харьковский национальный
университет радиоэлектроники

Аннотация. В статье раскрыты результаты  применения
средств баскетбола для развития психофункциональной го-
товности к будущей профессиональной деятельности сту-
денток технического вуза. После применения системы уп-
ражнений  профессионально-прикладного характера
произошли положительные изменения в развитии чувства
времени у студенток экспериментальной группы на 486,0
мс (р<0,05). В контрольной группе девушек этот показатель
имеет тенденцию к ухудшению.  Средние показатели спо-
собности дифференцировать усилия в контрольной и экспе-
риментальной группах имеют тенденцию к улучшению.
Ключевые слова: психофункциональная готовность, техни-
ческий вуз, студент, баскетбол.
Анотація. Церковна О.В. Оптимізація психофункціональної
готовності студенток вищих навчальних закладів технічного
профілю засобами баскетболу. У статті розкриті результати
застосування засобів баскетболу для розвитку психофункц-
іональної готовності до майбутньої професійної діяльності
студенток технічного вузу. Після застосування системи вправ
професійно-прикладного характеру відбулися позитивні
зміни в розвитку почуття часу в студенток експерименталь-
ної групи на 486,0 мс (р<0,05). У контрольній групі дівчат
цей показник має тенденцію до погіршення.  Середні показ-
ники здатності диференціювати зусилля в контрольній і екс-
периментальній групах мають тенденцію до поліпшення.
Ключові слова: психофункціональна готовність, технічний
вуз, студент, баскетбол.
Annotation. Tserkovnaya E.V. Optimization of psychologic
functional readiness of students of higher educational
establishments technical the structure means of basketball. The
thesis researches the problem of perfection of the professionally
applied physical training of students of higher technical
educational establishments, which use computer technologies

in the process of teaching. After application of a system of
exercises of professional – applied character there were positive
changes in development of time sense at students of experimental
bunch on 486,0 ms (р <0,05). In control bunch of girls this
parameter tends to deterioration. Average indices of ability to
differentiate gains in control and experimental bunches tend to
enriching.
Keywords: psychophysiological properties, technical higher
educational establishments, student, basketball.

Введение.
Главной целью и результатом обучения сту-

дентов в высших учебных заведениях является фор-
мирование их готовности к будущей профессиональ-
ной деятельности. Научно-технический прогресс и
всемирная компьютеризация приводят к дальнейшей
интенсификации и усложнению процесса обучения
в вузе. Объем получаемой студентами информации
стремительно растет, и это требует большого психи-
ческого напряжения.

Трансформация характера процесса обучения
не может не отразиться на особенностях адаптаци-
онных процессов, и, соответственно, состоянии здо-
ровья людей, которые занимаются преимуществен-
но умственным трудом и проводят много времени
за компьютером. Многими учеными и специалиста-
ми [1,2,4,5,6] поднимается вопрос о необходимости
принятия мер для роста не только профессиональ-
ных знаний, но и комплексной готовности к будущей
трудовой деятельности.

Поэтому изучение проблемы организации
физического воспитания в техническом вузе, кото-
рое обеспечивает необходимый уровень адаптации,
укрепления здоровья и развития профессиональных
физических и психофизиологических способностей,
является своевременным и актуальным.

Поиск адекватных средств и методов физичес-
кого воспитания для повышения эффективности про-
фессионально-прикладной физической подготовки
(ППФП) студентов, активно использующих в процес-
се обучения и в дальнейшей профессиональной дея-
тельности компьютерные технологии, обусловлен
малым количеством работ по данной проблематике.

При разработке содержания ППФП студенток
технических вузов:
- изучались особенности влияния факторов среды
обучения в современном техническом вузе на раз-
личные функциональные системы студентов [3];

- исследовалась специфика и динамика заболевае-
мости студентов вуза технического профиля в про-
цессе обучения [8];

- определялись важные физические и психо-функци-
ональные качества студентов технических вузов, от
уровня которых зависит успешность обучения и
готовность к профессиональной будущей деятель-
ности [9].

С учетом этого подбирались средства и мето-
ды физической культуры, эффективность которых
проверялась в процессе педагогического экспери-
мента.

Исследование выполнено согласно плану на-
учной работы ХНУРЭ.



138

Формулирование целей исследования.
Цель работы – разработать и эксперименталь-

но обосновать методику оптимизации психофункцио-
нальной готовности студенток высших учебных заведе-
ний технического профиля средствами баскетбола.

Методы исследования: анализ литературных
источников, анкетирование, педагогическое тестиро-
вание, функциональные пробы, психофизиологичес-
кие тесты, методы математической статистики.

Результаты исследования.
Для выявления наиболее значимых качеств,

характеризующих психофункциональную готов-
ность, нами было проведено комплексное тестиро-
вание студенток 1-2 курсов Харьковского националь-
ного университета радиоэлектроники, и получены
82 показателя на каждого респондента. В результате
собственного факторного анализа полученных дан-
ных [8], анализа данных литературных источников [6],
нами была выявлена факторная структура комплек-
сной подготовленности студенток технических вузов,
которая, включает широкий диапазон педагогичес-
ких, физиологических, психофизиологических пока-
зателей. Определены наиболее значимые психофи-
зиологические показатели, это, прежде всего,
способность проявлять заданные силовые напряже-
ния, статическая выносливость; объем, распределе-
ние и переключение внимания; устойчивость кон-
центрированного внимания; оперативное мышление,
скорость реакции, чувство времени.

Нами была разработана методика, направлен-
ная на развитие данных психофункциональных спо-
собностей у девушек технического вуза, основанная
на применении средств баскетбола.

Баскетбол является одной из самых популяр-
ных игр, в том числе, и среди студентов. Большое
количество разнообразных средств: ходьба, бег, ос-
тановки, повороты, прыжки, ловля, броски, ведение
мяча, осуществляемые в единоборстве с соперни-
ком позволяет развивать различные двигательные
качества и умения. Так как игра в баскетбол дает раз-
ностороннюю нагрузку на организм, способствует
развитию различных видов реакции, концентрации,
координации, в том числе тонких дифференцировоч-
ных движений кистью, что оказывает положительное
влияние на развитие центральной нервной системы
в целом. Баскетбол способствует развитию пропри-
оцептивной чувствительности, что отмечается в ра-
ботах современных специалистов [5].

Для развития различных видов реакций на
учебных занятиях по баскетболу нами применялись
следующие упражнения: старты и эстафеты на рас-
стоянии 20 м из различных исходных положений (лежа
на спине, на животе, сидя, сидя спиной к направле-
нию движения, с ведением мяча и без); изменение
вида ведения, передач, бросков, перемещений по
различным сигналам. Включались упражнения для
развития внимания, концентрации, координации: эс-
тафеты с ведением баскетбольного мяча, одновре-
менно складывая или вычитая двухзначные числа;
ведение мяча и одновременный счет вслух каждого

четного или нечетного удара мяча от 1 до 30; ведение
баскетбольного мяча с закрытыми глазами; сжима-
ние и разжимание кистевого экспандера с одновре-
менным ведением баскетбольного мяча и др. При-
менялись упражнения на развитие чувства времени:
совершить заданное количество бросков за опреде-
ленное время; игра в баскетбол (на атаку дается 10с.,
15с, 20с); преодоление отрезков заданной длинны за
определенное время (лицом вперед с ведением мяча;
спиной вперед; в защитной стойке) время выполне-
ния задания варьировалось от 10 до 30 секунд. Для
развития способности дифференцировать усилия мы
использовали: броски в кольцо с ближних точек мя-
чей различной величины; штрафные броски; доста-
вание баскетбольного щита (сетки) в прыжке после
разбега под различными углами к щиту и с различ-
ных расстояний (3-10м); передачи баскетбольного
мяча на заданное расстояние; передачи баскетболь-
ного мяча в стену, имеющую неровную поверхность.

Для проверки данной методики был проведен
трехгодичный педагогический эксперимент, в кото-
ром приняли участие студентки 1-2 курсов, две учеб-
ные группы девушек экспериментальная (28) и конт-
рольная (32).

В начале эксперимента все показатели конт-
рольной и экспериментальной групп были оценены
по достоверности различий между средними вели-
чинами при помощи t – критерия Стьюдента.

В результате применения разработанной ме-
тодики в экспериментальной группе девушек, досто-
верно (р<0,05) улучшились показатели устойчивос-
ти внимания на  1,5 усл.ед.  (тест Бурдона) ,
эффективности работы на 4,05 усл.ед. и показателя
врабатываемости на 0,9 усл.ед. (тест Шульте).

Аналогичные показатели в контрольной груп-
пе девушек практически не изменились.

Время сложной реакции и в контрольной, и в
экспериментальной группах девушек имеет тенден-
цию к улучшению, но эти изменения в обеих группах
статистически не достоверны (р>0,05).

Выявлено, что после применения в процессе
педагогического эксперимента системы упражнений
профессионально-прикладного характера произошли
положительные изменения в развитии чувства време-
ни у студенток экспериментальной группы на 486,0
мс (р<0,05), в то время как в контрольной группе деву-
шек этот показалель имеет тенденцию к ухудшению.

Выявлено, что средние показатели способно-
сти дифференцировать усилия в контрольной и экс-
периментальной группах девушек имеют тенденцию
к улучшению, но достоверно не изменились.

Выводы.
Проведенные исследования показали, что при-

менение средств баскетбола на занятиях со студент-
ками технических вузов способствовало развитию
психофункциональных способностей необходимых
специалистам, использующих в своей профессио-
нальной деятельности компьютерные технологии.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
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оптимизации психофункциональной готовности сту-
денток высших учебных заведений технического про-
филя средствами баскетбола.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ
Шевчук Е.Н.

Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины

Аннотация. В спорте высших достижений активно ведется
разработка методов улучшения техники соревновательных
упражнений и тактики ведения спортивной борьбы на осно-
ве моделирования.  Эффективность технико-тактической
подготовки фехтовальщиков может быть повышена исполь-
зованием компьютерного моделирования боевых схваток с
потенциальными противниками на основе анализа их сорев-
новательной деятельности.
Ключевые слова: фехтование, технико-тактическая подго-
товка, фехтовальная схватка, компьютерное моделирование
Анотація. Шевчук О.М. Сучасні тенденції організації техні-
ко-тактичної підготовки кваліфікованих фехтувальників. У
спорті вищих досягнень активно ведеться розробка методів
поліпшення техніки змагальних вправ  і тактики ведення
спортивної боротьби на основі моделювання. Ефективність
техніко-тактичної підготовки фехтувальників може бути
підвищена використанням комп’ютерного моделювання бой-
ових сутичок з потенційними суперниками на основі аналі-
зу їх змагальної діяльності.
Ключові слова: фехтування, техніко-тактична підготовка,
фехтувальна сутичка, комп’ютерне моделювання.

Annotation. Shevchuk O.M. Modern tendency of the organization
of elite fencers’ technique-tactical training. In sports of the higher
reachings development of methods of enriching of engineering
of competitive exercises and tactics of support of sports struggle
is awakely carried on on the basis of simulation. The eficciency
of the fencers’ technic-tactical training can be raized by means of
fencing combat against potential rivals computer modelling, baised
on analysis of their competitive activity.
Key words: fencing, technique-tactical training, fencing combat,
computer modelling.

Введение.
Поиск путей повышения эффективности тех-

нической и тактической подготовки фехтовальщиков
стимулировал большое количество исследований по
технике и тактике фехтовальных поединков. Пробле-
мы совершенствования техники фехтования рассмат-
ривались в трудах отечественных специалистов по
фехтованию (Д.Д. Хазан, 1976, 1984; А.В. Лысых, 1980;
А.М. Поляков, 1990; Л.Г. Рыжкова, 1990; М.М. Сини-
цин, 1988; Э.Д. Сладков, 1967; Г.Д. Тышлер, 1987; Д.А.
Тышлер, 1998; В.М. Чурин, 1989; В.П. Козицький, 1972;
В.Г. Войтов, 2002, 2005, Ю.М. Бычков, 2005, 2006 и др.).

Методы совершенствования технико-тактичес-
кой подготовки фехтовальщиков на шпагах нашли свое
отражение в работах В.А. Андриевского, 1947; А.Н.
Глазкова, 1964; Э.Д. Сладкова, 1967; Б.И. Белякова, 1974;
Ю.П. Смолякова 1977; К.И. Ядловского, 1985; В.С. Кар-
пова, 1989; В.П. Козицкого, 1988; Я.А. Куценко, Л.Г.
Харитоновой, 1993, 1996; В.В. Лисовского, 1994; Е.О.
Лишентьева, 1992; А.Д. Мовшовича, 1993; и др.

Необходимо отметить, что количество научных
исследований технико-тактических действий фехтоваль-
щиков на шпагах за последнее время имеет тенденцию
к уменьшению (С. В. Парамонов, 1978; О. Мороз, В.А
Бусол, 2006;  В.В. Шадрина, 1998; Л. Ясько, 2003).

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

Формулирование целей работы.
Целью данной работы является изучение со-

временных средств повышения технико-тактическо-
го мастерства квалифицированных фехтовальщиков.
Для достижения поставленной цели использовались
следующие методы исследования: анализ научно-
методической литературы, опрос тренеров.

Результаты исследований.
В современном фехтовании успех в поединке

зависит от многих факторов, ведущими среди кото-
рых, по мнению специалистов, являются техничес-
кая и тактическая подготовленность спортсмена (М.
Мидлер, Д.А. Тышлер, 1966; К. Булочко, 1967; Д.А.
Тышлер, 1978; О. Глазов, 1982;).

Многие специалисты фехтования (В.А. Бусол,
1975; В.А. Бусол, А.П. Варакин, 1976; С. Исаков, 1966;
Ю. Думский, 1962 и др.) особую роль в технической
подготовке фехтовальщика уделяют совершенство-
ванию атакующих и защитных действий. Этой про-
блеме посвящен ряд научно-исследовательских ра-
бот,  в  которых определены кинематические
параметры, техники действий – угол между плечом
и предплечьем в исходном положении, амплитуда
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движения руки на укол, амплитуда наката на махо-
вую ногу, амплитуда маха, общее время выполнения
атакующего действия, время разгибания руки,  вре-
мя выпада и т.д. (Э.Д. Сладков, 1967, А.В. Лысых, 1980;
Синицын М.М., 1987, Т.А. Дубовенко, А.И. Пе-
рельман, 1984), критерии ее оценки (Л.Г. Рыжкова,
1988; А.М. Поляков, 1978; М.Л. Иткин, 1989).

Моделирование движений, как основа опти-
мизации техники атакующих действий в фехтовании,
нашло свое отражение в работе М.М. Синицина 1988,
в которой были разработаны критерии эффективно-
сти (оптимальности техники атакующих действий). В
результате анализа 48 параметров техники была по-
строена имитационная статистическая модель в виде
корреляционных связей.

В фехтовании, где быстрота и динамичность
не позволяет объективно оценивать координацион-
ные особенности атак, защит, контратак, большое
значение при технико-тактической подготовке при-
обретают инструментальные методы контроля вы-
полнения соревновательных упражнений (В.А. Бу-
сол, А.П. Варакин 1976; Т.А. Дубовенко, А.И.
Перельман 1984). В 1966 году было изобретено уст-
ройство, позволяющее моделировать некоторые эле-
менты соревновательной деятельности фехтовальщи-
ков .  Применение данного устройства
предусматривало выполнение определенного дей-
ствия спортсменом на избирательный сигнал устрой-
ства (И.Н. Сальченко, 1966). Так же были разработа-
ны инструментальные методики регистрации
качества уколов в фехтовании (точность, легкость,
кратковременность) (Э.Д. Сладков, Р.И. Струк, 1963).

Один из методов совершенствования точнос-
ти укола предложен Козицким В.П.  Он заключается в
применении специально разработанных очков, ко-
торые ограничивают поле зрения спортсмена.

Практики считают, что для успешного веде-
ния поединка первостепенное значение имеет пра-
вильность выбора атакующего действия и момента
для его совершения (Ю.М. Бычков, 2000), в то время
как доскональность исполнения приема оружием от-
ходит на второй план. Умение технически совершен-
но выполнять соревновательные упражнения не все-
гда  обеспечивает успех в  бою,  выигрывает
спортсмен, который имеет более высокий уровень
тактической подготовленности (В. Аркадьев, 1969; А.
Бочаров, 1984).

Основным критерием технико-тактической
подготовленности является эффективность боевых
действий, которая выражается в их своевременности
и адекватности действиям противника (В.А. Бусол,
М.Л. Иткин, 1988; В. Г. Войтов, 2005). Рациональность
техники приемов фехтования определяется эффек-
тивностью их применения в различных ситуациях
спортивных поединков (А.К.  Аветисян,  1973, 1974;
А.В. Лысых, А.В. Варакин, 1979).

В результате продолжительных исследований
технико-тактических действий в фехтовании были
разработаны программы повышения технико-такти-
ческого мастерства (М.Л. Иткин, А.В. Лысых, 1980;

Л.Г. Рыжкова, 1988; М.М. Синицин, 1989; А.М. Поля-
ков, 1990; И. Дюмин, 1992; Х.З. Гаппаров, 1994; и др.).

Так, в работах А.И. Павлова, 1988; В.М. Чури-
на 1989; В.А. Аджемяна, 1989; И.В. Дупнака, 1994 с
целью совершенствования методики технико-такти-
ческой подготовки рапиристов разработаны и экс-
периментально проверены целевые комплексные
программы, состоящие из подпрограммы управле-
ния, подпрограммы технических средств развития
спортивно-важных качеств, подпрограммы контро-
ля. Методика заключалась в систематическом исполь-
зовании упражнений, отражающих особенности так-
тического взаимодействия спортсменов в поединке
(соотношение разновидностей атак, состав тактичес-
ких умений адекватно действовать в неожиданно воз-
никающих ситуациях).

На основе определения коэффициента актив-
ности Ка, Б.В. Турецкий (1980) выявляет четыре стиля
деятельности (непрерывно-атакующий, маневренно-
атакующий, позиционно-маневренный, позиционно-
выжидательный). Для совершенствования тактичес-
кой подготовки фехтовальщиков были разработаны
специальные упражнения с учетом характерного для
них уровня принятия решения и стиля деятельности.
Например, с фехтовальщиками непрерывно-атаку-
ющего стиля отрабатывались упражнения, силового
давления, захват инициативы, создания дефицита вре-
мени для принятия решения.

Большое внимание уделяется совершенство-
ванию техники и тактики в индивидуальном уроке,
успех применения которого зависит от способнос-
тей тренера к моделированию целенаправленных
двигательных действий с учетом персональных по-
требностей при подготовке спортсменов (А.В. Еро-
хин, 1988; Ю.М. Бычков, 2006). Выявлены основные
объекты моделирования, применяемые в индивиду-
альном уроке и их сравнительная значимость на раз-
ных этапах подготовки. Так же определены основ-
ные ошибки в двигательных действиях тренеров,
которые отрицательно влияют на технико-тактичес-
кую подготовку спортсменов (Ю.М. Бычков, 2006).

В статье Д.А. Тышлера, А.Д. Мовшовича (1993)
предложены и описаны такие методы технико-такти-
ческого совершенствования: повторение обусловлен-
ных приемов в заданных ситуациях, нормирование
количества (продолжительности) серий выполняемых
приемов (действий), сочетание альтернативных дей-
ствий при специализировании реагирований, произ-
вольное чередование взаимозаменяемых действий в
заданных ситуациях, усложнение идеомоторных пред-
ставлений при выборе и применении действий.

Как показал опрос ведущих тренеров по фех-
тованию в Украине, сегодня в сборной команде Ук-
раины применяются в основном традиционные ме-
тоды совершенствования технико-тактического
мастерства – индивидуальные уроки, учебные бои,
упражнения в парах. Лишь некоторые тренеры ис-
пользуют в тренировочном процессе нетрадицион-
ные методы (применение тренажеров, бои с двумя
соперниками одновременно и т.д.).
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Эффективность подготовки спортсменов во
многом может быть обеспечена моделированием в
тренировочном процессе объективных условий вза-
имодействия с противником (В.Г. Войтов, 2005).

Применение высоких современных техноло-
гий в споре и биомеханических, в частности, создает
предпосылки для использования моделирования дви-
гательных действий спортсменов на основе ЭВМ как
метода совершенствования технико-тактического
мастерства (А. Полозов, 1997; Е. Мирошниченко,
1998; М. Шестаков, 1998; О. Дмитриев, Э. Ахмедзя-
нов, Е. Калинина, 1999; А.Н. Лапутин, В.И. Бобров-
ник, 1999; В.В. Гамалий, 2007).

В последнее десятилетие активно разрабатыва-
ются методы компьютерного моделирования для ви-
дов спорта, в которых спортивный результат зависит в
основном от техники выполнения упражнений (В.М.
Адашевский, Д.А. Бородавченко, 2007; А.П. Лапутин,
Р. Зубрилов, 1999; О.И. Загревский, 2000; Г.А. Заборс-
кий, 2000; А. Воронов, 2004; Д.А. Лавшук, 2007; В.И.
Виноградова, 1999; Л.А. Хасин, А.В. Хохлов, 1999). Во
многих случаях синтез соревновательных упражнений
производился на основе решения уравнений второго
порядка, уравнений Лагранжа второго рода, которые
принято условно принимать как базовую математи-
ческую модель движения биомеханической системы
(Д.А. Лавшук, 2007). Здесь имеют место количество
звеньев моделируемой системы, динамические харак-
теристики тела человека, обобщенные координаты
звеньев биомеханической системы, скорости, ускоре-
ния каждого звена, управляющие моменты. Так, при
реализации подобной модели на ЭВМ, задав началь-
ные и граничные условия, возможно разработать тех-
нику упражнения с заранее обусловленными харак-
теристиками.

Использование компьютерных программ ус-
пешно применяется и при моделировании структу-
ры подготовки спортсменов. В исследовании В.Н.
Селуянова, Е.Д. Максимова (2005) с помощью про-
граммного обеспечения, разработанного М.П. Шес-
таковым и Анненковым К.В., (1996) было проанали-
зировано влияние объема  и интенсивности
тренировочных нагрузок на основные системы и
функции организма. ЭВМ удалось рассчитать 630
вариантов цикла подготовки, длительностью 360 дней
каждый, из которых был выбраны оптимальный.

Более сложной представляется проблема мо-
делирования в тех видах спорта, где нет четко опреде-
ленной структуры движений и наблюдается вариа-
тивность технико-тактических действий. На наш взгляд
с помощью компьютерного моделирования удалось
исследовать лишь некоторые технико-тактические
аспекты. Так, в исследовании В.Г. Хусаинова (2005)
была выведена зависимость, характеризующая пер-
вичный результат подачи в теннисе – попадание мяча
в квадрат, где постоянной величиной является рост
игрока, а переменной величиной выступало место-
нахождение подающего игрока.

Широко применяются компьютерные техноло-
гии в моделировании соревновательных упражнений

в командных видах спорта (М.П. Шестаков, В.М. Зуб-
ков, 1999; С.В. Сайфулин, 1999; А.А. Полозов, 1997).
Успешность разработки методов компьютерного мо-
делирования в гандболе обусловлена хорошей алго-
ритмизацией тактических задач, решаемых игроками.
Одной из главных задач при моделировании игрового
процесса С.И. Дорохов (2004) определяет формализа-
цию – выделение необходимых и существенных со-
ставляющих моделируемого процесса и их описание
каким-либо образом. Игрок  представляется в виде
конечного набора своих спортивных качеств (парамет-
ров). В нападении это: вероятность гола при броске,
вероятность обыгрывания противника, вероятность
успешной передачи партнеру и др. Для каждого игро-
ка задается также алгоритм его поведения на площад-
ке. Он состоит из конечного набора последовательно
чередующихся между собой действий игрока и усло-
вий выполнения этих действий. Игровой процесс в ходе
реализации модели идет пошагово, путем “вбрасыва-
ния” вероятностей выполнения какого-либо действия
на каждом шаге алгоритма с помощью датчика слу-
чайных чисел. Один шаг каждого игрока выполняется
после того, как учтены ближние и дальние его цели и
особенности ситуации, сложившейся на площадке в
результате предыдущего шага. Однако, на наш взгляд,
данная модель не может использоваться в подготовке
спортсменов высокой квалификации в фехтовании, где
высока вариативность технико-тактических действий
и не всегда присутствует единый алгоритм решения
тактической задачи.

Программа «Handball ver. 4.1.», разработан-
ная для моделирования процесса тактической подго-
товки в спортивных играх, представлена в виде базы
упражнений тактической направленности, насчиты-
вающей около 3000 единиц. Просмотрев базу упраж-
нений, тренер может найти комплекс, соответствую-
щий игре предстоящих соперников (М.П. Шестаков,
В.М. Зубков 1999). Подобным образом – в процессе
реализации многоуровневой информационной базы
данных, содержащей каталог из 2010 тактических по-
строений, была решена задача моделирования так-
тических действий нападения в волейболе (С.В. Сай-
фулин, 1999).

В более сложном виде представлена компью-
терная версия футбольного матча. Возможный ва-
риант матча представляет собой воспроизведение
возможной картины игры на основе полученных
через решение систем линейных уравнений данных.
Уравнения учитывают позитивные действия нападе-
ния и защиты, изменение количества обороняющих-
ся и атакующих игроков на пути следования мяча, а
так же такие объективные факторы, как вертикаль-
ный и горизонтальный углы, под которыми видны
ворота из точки осуществления удара по воротам,
время полета мяча до них и др. (А.А. Полозов, 1997).

В качестве примера компьютерного моделиро-
вания можно привести разработанные для совершен-
ствования навыков судейства, мультимедиа соревно-
вания по карате-до. Модель спарринга представлена в
виде совокупности соотношений, реализуемых в виде
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программы для ЭВМ, элементами последовательнос-
ти которого являются видеофрагменты записи натур-
ного поединка; переменными выступают время спар-
ринга, количество очков, допустимых в этом спарринге.
Так, задавая начальные и конечные условия для пере-
менных и элементов последовательности, пользова-
тель самостоятельно моделирует спарринги, оцени-
вая и комментируя ситуацию (О.Б. Дмитриев, В.А.
Широков, П.К. Петров, 2000).

Разнообразие  фехтовальной техники куда бо-
лее внушительно, нежели в других видах спорта. В
вольной борьбе насчитывается более 200 способов
нападения, в футболе применяются более 640 специ-
ализированных действий, в фехтовании до настояще-
го времени не учтены все варианты атаки – их не-
сколько тысяч (В.С.  Келлер 1977). Высокая
вариативность противодействия противнику, дефи-
цит времени и большое количество потенциальных
соперников (в некоторых этапах кубка мира участву-
ет более 300 шпажистов) значительно усложняет ал-
горитм решения тактических задач и затрудняет про-
цесс моделирования боевой схватки. Однако попытки
отечественных специалистов воссоздать с помощью
компьютера фехтовальный поединок ведутся давно.

В кандидатской диссертации Х.З. Гаппарова
(1994) с использованием компьютерной программы
В.Г. Сивицкого «Фехтовальный поединок» были оп-
ределены основные типы деятельности (рефлексив-
ный, аналитический, рациональный, рецепторный)
и их психологические особенности, приоритеты их
соревновательной деятельности, а так же выработа-
ны рекомендации по ведению поединков с предста-
вителями того или иного типа. Так, например, с пред-
ставителем рефлективного типа: постоянно
навязывать ему свой темп и ритм боя, ставя его в
ситуацию, затрудняющую рефлексивную игру, не
предоставляя достаточно времени для принятия адек-
ватных решений.

Для решения ряда задач тактической подготов-
ки фехтовальщиков В.Г. Сивицким совместно с
Б.В.Турецким в 1991 году была разработана диагнос-
тическая и развивающие методики, реализованные
на персональном компьютере в виде программы
«Фехтовальный поединок».

Управляя фехтовальщиком на экране, спорт-
смен может провести виртуальный поединок про-
тив компьютера, действующего по определенному
алгоритму, или против человека, который управляет
другим бойцом на экране. В программе имитиру-
ются типичные стили соревновательного поведения
в поединке (по Б.В.Турецкому (1978), а также случай-
ное поведение и возможность создать новую модель
тактической деятельности в бою.

Стремительное развитие вычислительных
средств сегодня предъявляет высокие требования к
моделированию взаимодействий в фехтовании, где
тактика играет столь важную роль в условиях жестко-
го дефицита времени. Актуальной является разработ-
ка средств для построения систем, работающих не толь-
ко на  символьно-логическом уровне (как

разработанные функции принятия решений в стрель-
бе (В.Т. Пятаков, 2001), но и на сенсорно-перцептив-
ном и образном уровнях. Перед компьютерной про-
граммой, синтезирующей поединок, ставятся задачи
ситуационного анализа и управления виртуальной ре-
альностью. Речь идет об интегрированной интеллек-
туальной системе, которая имеет структуру знаний,
организованную по признакам нечеткости, обучае-
мости и эффективности. Математический метод не-
четких множеств создан для того, чтобы математичес-
ки обрабатывать субъективные данные. Он позволяет
описывать правила функционирования системы на
качественном уровне – используя критерии “близко –
далеко”, “хорошо – плохо”, “много – мало”, “быстро
– медленно” и т.д. Существует четыре способа состав-
ления правил нечеткого управления, т.е. проектирова-
ния нечетких регуляторов: 1) на основе опыта и зна-
ний эксперта; 2) путем создания модели действий
оператора; 3) путем обучения и 4) на основе нечеткой
модели оборудования (М.П. Шестаков, 1998, 2003).

В преддверии ХХIХ Олимпийских Игр в Пеки-
не особенно актуальна  проблема  повышения
спортивного мастерства  олимпийцев. Одним из важ-
ных направлений в его совершенствовании  является
технико-тактическая подготовка, в процессе которой
закладываются объективные предпосылки к дости-
жению побед над соперниками.

Современные возможности осуществления
технико-тактической подготовки позволяют исполь-
зовать различные тренировочные программы, бази-
рующиеся на компьютерном моделировании пред-
стоящих боевых схваток с предполагаемыми
противниками.

Решение этой проблемы требует комплексных
исследований для накопления базы данных о техни-
ко-тактических действиях потенциальных соперников
в условиях соревнований высшего ранга, что позво-
лит в дальнейшем разрабатывать индивидуальные
модели ведения поединка.

Выводы.
В спорте высших достижений активно ведется

разработка методов улучшения техники соревнова-
тельных упражнений и тактики ведения спортивной
борьбы на основе моделирования. Вместе с тем, про-
блемы технико-тактического совершенствования
шпажистов недостаточно освещены в современной
научной литературе, что обуславливает необходи-
мость дальнейших исследований возможностей по-
вышения технико-тактического мастерства фехто-
вальщиков на  шпагах с использованием
компьютерного моделирования.
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МЕТОДИКА ТРЕНУВАННЯ
ТРАВМОВАНИХ БІГУНІВ
Шульга М.П., Лізньова В.І.

ДВНЗ “Переяслав Хмельницький
державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди”

Анотація. Статтю присвячено висвітленню проблем органі-
зації  процесу тренувань  бігунів у  період травм нижніх
кінцівок. У статті розкриваються засоби та методи трену-
вань травмованих легкоатлетів-бігунів. Використання гумо-
вих трубок, поплавків, поясів і жилетів для плавальних вправ,
ходьби та бігу у воді дає можливість підтримати діяльність
серцево-судинної і дихальної систем і швидкого відновлення
фізичних здібностей спортсменів . Розкриті методи та засо-
би можуть сприяти вирішенню проблем організації процесу
тренувань легкоатлетів-бігунів.
Ключові слова: тренування, засіб, біг, ходьба, плавання, ме-
тод, травми, легкоатлет.
Аннотация. Шульга Н.П., Лизнева В.И. Методика трениров-
ки травмированных бегунов. Статья посвящена проблемам
организации процесса тренировок бегунов в период травм
нижних конечностей. В статье раскрываются средства и ме-
тоды  тренировок травмированных легкоатлетов-бегунов.
Использование резиновых трубок, поплавков, поясов и жи-
летов для плавательных упражнений, ходьбы и бега в воде
дает возможность поддержать деятельность сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем и быстрого восстановления
физических способностей спортсменов. Раскрытые методы
и средства могут оказывать содействие решению проблем
организации процесса тренировок легкоатлетов-бегунов.
Ключевые слова: тренировка, средство, бег, ходьба, плава-
ние, метод, травма, легкоатлет.
Annotation. Shulga M.P., Lizneva V.I. Procedure of training of
injured runners. The article is devoted to the problems of
organization of the runners’ training process in a period their
traumas at the lower extremities. The means and methods of
training the injured athletes-runners are open up in the article.

Use of rubber tubes, floats, girdles and waistcoats for swimming
exercises, walkings and run in water enables to support activity
of cardiovascular and respiratory systems and fast regeneration
of physical abilities of sportsmen. The uncovered methods and
means can assist a solu tion of problems of organization of
process of trainings of athletes – runners.
Keywords: training, means, run, walking, swimming, method,
trauma, athlete.

Вступ.
Процес підготовки спеціалістів у різних сфе-

рах людської діяльності завжди будується на принци-
пах поступовості та доступності і розрахований на
декілька років. Спроби форсувати період планомір-
ної підготовки частіше всього призводять до того, що
вихованці не опановують необхідними знаннями та
навичками, а це в подальшому негативно впливає на
рівень їх професійної підготовленості.

На сьогодні в усьому світі, завдяки ранній
спортивній спеціалізації, спостерігається тенденція
зросту спортивних результатів із бігу. Звідси, загост-
рюється конкуренція тренерів і спортсменів у бо-
ротьбі за перемогу. Тренери вперто шукають нові
прийоми, методи тренування, залучаючи до спортив-
ної орбіти спеціалістів суміжних і дуже віддалених, на
перший погляд, сфер діяльності.

Лікарі, фізіологи, біохіміки, інженери, психо-
логи, спеціалісти з кібернетики й статистики допома-
гають сьогодні тренерам і спортсменам у боротьбі
за першість на світовій спортивній арені.

Аналіз статистичних даних і досліджень [1; 2;
9] свідчить про те, що пошук шляхів, які забезпечу-
ють успішне вдосконалення підготовки юних спорт-
сменів при їх переході до дорослих груп, є пробле-
мою світового спорту в цілому.

Застосування інтенсивного тренування в ран-
ньому віці може містити серйозний ризик і нанести
велику шкоду здоров’ю. Кожному тренерові, особ-
ливо тому, який працює в невеликому місті, де немає
лікарняного диспансеру і навіть спортивного лікаря,
без сумніву доводилось стикатись із проблемою
травм вихованців. Може здатися, що такий вид рухо-
вої активності, яким є легкоатлетичний біг, не пови-
нен призводити до травм, але все-таки вони трапля-
ються. В такому випадку тренер вимушений сам
знаходити практичні методи та засоби тренування
травмованих спортсменів із метою підтримки діяль-
ності серцево-судинної й дихальної системи на дос-
татньому рівні.

Аналіз теорії та практики доводить, що умови
сьогодення викликають потребу дослідження та удос-
коналення методики тренування травмованих бігунів.

Робота виконана за планом ДВНЗ “Переяслав
Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди”.

Формулювання цілей статті.
Мета статті – вдосконалення методики трену-

вань травмованих легкоатлетів-бігунів.
Основними завданнями даної роботи є надан-

ня необхідних знань, методів і засобів тренування лег-
коатлетів-бігунів у період травм нижніх кінцівок.



144

Результати дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій в ос-

новному направлений на підготовку спортсменів
високого класу, їх фізичну реабілітацію в умовах
фізкультурно-лікарняних диспансерів і центрів ліку-
вальної фізкультури, проте недостатньо уваги при-
діляється проблемі тренування травмованих спорт-
сменів в умовах малого міста.

Кожному тренерові, який працює в невелико-
му місті, де немає лікарняного диспансеру і навіть
спортивного лікаря, без сумніву доводилось стика-
тись з проблемою травм у своїх вихованців. Може
здатися, що такий вид рухової активності, яким є лег-
коатлетичний біг, не повинен призводити до травм,
але все-таки вони трапляються.

У юних легкоатлетів переважають травми
нижніх кінцівок – легкі травми (75,6 %). У бігунів на
середні, довгі дистанції і стипль-чезистів найчастіше
трапляються травми гомілковостопного суглоба, зад-
ньої поверхні стегна, травми ахіллового сухожилля,
біль у надкісниці.

Основні типові помилки тренерів і спорт-
сменів, що призводять до травм: нераціональне чер-
гування навантажень, коли наступне заняття прово-
диться на фоні вираженої втоми після попереднього;
застосування надто тривалих дистанцій, що призво-
дять до великої втоми ; надто висока інтенсивність,
що не відповідає рівню адаптації м’язової, кісткової і
волокнистої тканини; зловживання бігом по піску і
пересіченій місцевості; недостатньо ефекти «на роз-
минка; відсутність відновлювальних засобів (масаж,
ванни, спеціальні розтирання та ін.) між окремими
тренувальними заняттями з великим навантаженням;
відсутність контролю за якістю спортивного взуття,
одягу, харчування.

Цілеспрямована робота з усунення цих поми-
лок здатна знизити травматизм серед бігунів в 3-4 рази.

Необхідно відзначити, що спортивно-педагог-
ічна направленість профілактики захворювань і трав-
матизму тісно пов’язана з ефективністю тренуваль-
ної  й змагальної  діяльності  спортсменів ,
удосконаленням правил змагань, якістю суддівства,
якістю спортивних споруд та інвентарю і т.д.

Ефективність профілактичної роботи спорт-
сменів і тренерів знаходиться в прямій залежності від
знань факторів ризику, здатних призвести до захво-
рювань і травматизму. У сфері організації й методи-
ки підготовки до змагань у сучасному спорті необх-
ідно враховувати наступні фактори ризику.
1.Матеріально-технічне забезпечення тренувально-
організаційної змагальної діяльності:
– поганий стан спортивних споруд, місць прове-
дення тренувальних занять;

– низька якість спортивної форми й інвентарю;
– низька якість медичного забезпечення підготов-
ки й змагань.

2. Погодні, кліматичні і географічні умови:
– несприятливі погодні умови;
– висока температура;
– висока вологість;

– низька температура;
– різка зміна часових поясів.

3. Підготовленість і функціональні можливості спорт-
сменів:
– недостатні знання в області профілактики захво-
рювань і травм;

– недостатня еластичність м’язів, зв’язок і сухо-
жиль;

– низький рівень координаційних здібностей;
– непропорційний розвиток м’язів-антагоністів;
– наявність прихованих форм захворювань і не ви-
лікуваних травм.

4. Система спортивної підготовки:
– невідповідність тренувальних завдань рівню
підготовленості, спортсмена;

– нераціональна спортивна техніка;
– недостатня й неефективна розминка;
– виконання складних тренувальних завдань в умо-
вах явної втоми ;

– надмірні фізичні й психологічні навантаження;
– нераціональний режим праці й відпочинку;
– нераціональні методи і засоби підготовки.

5. Харчування й відновлення :
– нераціональне харчування, що не відповідає спе-
цифіці виду спорту й характеру навантажень;

– недостача вітамінів і мікроелементів;
– нераціональний режим харчування;
– відсутність або нераціональне застосування за-
собів відновлення.

6. Організація й проведення змагань:
– недосконалість правил змагань;
– низька якість суддівства;
– грубі дії суперників;
– недостатня й неефективна розминка;
– використання недостатньо засвоєних прийомів і дій.
Існує ще багато різних причин і факторів, які

можуть призвести до травм.
Коли бігун травмувався (особливо це стосуєть-

ся травм нижніх кінцівок), необхідно підтримувати
діяльність серцево-судинної й дихальної систем на
достатньому рівні. Для цього бігунам рекомендуєть-
ся виконувати “локальні вправи”, направлені на роз-
виток або підтримання досягнутого рівня витрива-
лості – найбільш підходять для цього вправи без
обтяжень, що виконуються у великій кількості (мож-
ливо в серіях). Дуже корисні також різноманітні впра-
ви з гумовим джгутом, що виконуються з різним об-
сягом  та  інтенсивністю.  Ці  вправи також
рекомендується виконувати серіями. Корисно допов-
нювати їх вправами на гнучкість.

Найкращим тренувальним засобом для трав-
мованих бігунів буде плавання. Залежно від місця й
характеру травми можна використовувати плавання
брасом, на спині.

Застосовується травмованими бігунами такий
допоміжний засіб плавання: напівнадута гумова труб-
ка обв’язується навколо грудей і під пахвами, у воді
тіло повинне прийняти напіввертикальне положен-
ня, так, щоб майже весь тулуб занурився у воду, руки
й ноги рухаються енергійно, з тим, щоб можна було
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переміщуватись у воді. З цією ж метою можуть ви-
користовуватися поплавки, прикріплені до ременя.
Цей пояс особливо корисний, коли травмована одна
нога, бо він дозволяє переміщуватися у воді за допо-
могою роботи обох рук і тільки однієї ноги. Завдяки
енергійній роботі руками й ногами у легкоатлета
підвищується частота серцевих скорочень, забезпе-
чуючи достатньо велике навантаження на киснево-
транспортну систему.

Тренери й спеціалісти вважають доцільною
ходьбу у воді (рівень води до талії), використовуючи
роботу рук як при веслуванні.

Другий спосіб тренування у воді – викорис-
тання плавучого жилета, котрий був розроблений
американським ученим, в минулому бігуном, Гле-
ном Макуотерсом. Отримавши поранення в стегно
під час в’єтнамської війни в 1970 році, позбавлений
можливості бігати через появу сильного болю при
поштовхах від землі, він експериментальним шляхом
створив цей жилет. Таким чином, у нього з’явилася
можливість бігати по воді, не торкаючись дна і не
відчуваючи болю. Як потім з’ясувалось, такий біг дає
прекрасний тренувальний ефект, і ризик травмува-
тись фактично виключається.

Такі пояси й жилети можна виготовити з піноп-
ласту по своїй фігурі і підігнати таким чином, щоб
тіло було занурене у воду по шию.

При такому виді тренування можна досягти
мінімального навантаження на суглоби й хребет, що
дозволяє збільшити число тренувань. Спортсмен зна-
ходиться немов у підвішеному, вертикальному стані,
що дає можливість включати до роботи майже всі
м’язи, відвернути дисбаланс у їх розвитку і значно
збільшити виділення енергії, ефективно розвивати
гнучкість. Для цього не потрібно високого рівня тех-
ніки бігу і великої майстерності. Жилет дозволяє ви-
конувати у воді нахили, а також плавати у полегше-
них умовах. Ефект такого виду тренування корисний
і тим, що частота серцевих скорочень у воді на 10-20
ударів менша, ніж на суші. Дуже полегшує виконан-
ня вправ виштовхуюча сила води. За 30 хвилин бігу у
воді енергії витрачається навіть більше ніж при 45-30
хвилин бігу по доріжці стадіону.

Вправи з бігу або ходьби у воді (ноги при цьо-
му не дістають дна) виконуються таким чином: трохи
нахилившись вперед, рухи ногами (як при бігу або
ходьбі на суші), зберігаючи рівновагу без зайвих
рухів. Зігнуті під кутом 90 градусів руки виконують
рухи вперед-назад. Якщо зігнути руки під більшим
кутом для створення кращого опору, то посилиться
навантаження на м’язи плечового поясу й зміниться
швидкість пересування у воді.

Щоб бігти на місці, необхідно виконувати рухи,
що нагадують рухи велосипедиста.

При підтримці жилету можна виконувати не-
звичайні вправи, що підібрані відповідно до постав-
лених завдань.

Серед таких вправ – вертикальні обертання
тулуба (вліво, вправо), присідання (підтягування ніг
до грудей), ходьба з опущеними вниз руками, рухи

тулубом у горизонтальному положенні (вліво, впра-
во) із зігнутими та підтягнутими до живота ногами,
сплески руками попереду й позаду, горизонтальні
стрибки або зведення та розведення рук і ніг, підтягу-
вання зігнутих у колінах ніг до грудей (почергово лівої,
правої та обох разом), підтягування коліна до проти-
лежного плеча, піднімання та опускання прямих ніг
під кутом 90 градусів. Усі ці вправи виконуються у
вертикальному положенні.

Орієнтовне дозування вправ для початківців
– 10 хвилин бігу або ходьби, виконання перерахова-
них вправ, кількість повторів – до 10. На кожний на-
ступний тиждень занять додається дві хвилини бігу
або ходьби і два повторення кожної вправи, біг або
ходьбу доводять до 30 хвилин і виконують 30 повто-
рень вправ при трьох заняттях на тиждень. Дозуван-
ня бігу більше 30 хвилин при 4-денних тренуваннях
на тиждень несе в собі велике фізичне навантажен-
ня і застосовується лише в підготовці тренованих
спортсменів.

Для спортсменів початковим дозуванням мо-
жуть служити 30 хвилин бігу і 30 повторень кожної
вправи. Для створення сприятливого емоційного
фону можна чергувати зазначені вправи з плаван-
ням. Для підтримання працездатності можна вико-
ристовувати також велосипед (або велоергометр),
веслування, взимку – лижі й ковзани.

Висновки.
Використання напівнадутих гумових трубок,

поплавків, поясів і жилетів для плавальних вправ, ходь-
би та бігу у воді в період травм нижніх кінцівок бігунів
дає можливість підтримати діяльність серцево-судин-
ної і дихальної систем й швидкого відновлення фізич-
них здібностей спортсменів. Розкриті методи та засо-
би можуть сприяти вирішенню проблем організації
процесу тренувань легкоатлетів-бігунів у період травм
нижніх кінцівок.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем трену-
вання травмованих бігунів.

Література:
1 . Валик Б. Тренерам юных легкоатлетов. – М.: Физкульту-
ра и спорт, 1974. – С. 5-16.

2 . Волдков В. Тренеру о подростке. – М.: Физкультура и
спорт, 1973. – С. 77.

3 . Еббетс Р. Подготовка  стипль-чезиста / / Трек  техник,
США. – 1987. – С. 82.

4 . Кулаков В. Выход один – многолетняя подготовка // Лег-
кая атлетика. –1985. – № 12. – С. 13.

5 . Кулаков В. И все же объем // Легкая атлетика. – 1983. – №
6. – С.15.

6 . Кялле У., Журбина А. Структура силовой подготовки //
Легкая атлетика. –1978. – № 5.– С. 13.

7 . Платонов В.Н., Сахновский К.П. Подготовка юного спорт-
смена. – К.: “Радянська школа”, 1988. – С. 254.

8 . Полунин А. Цель – выносливость // Легкая атлетика. –
1990. – № 12. – С. 14.

9 . Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. –
М.: Физкультура и спорт, 1980. – С. 20-25.

10.Шульга М.П. Підготовка юнаків у бігу з перешкодами:
Навчальний посібник. – Київ: Вид-во ПП “Люксар”, 2005.
– 180 с.

Надійшла до редакції 18.01.2008р.



146

БИООБЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ,
ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
ПРОЖИВАЮЩИХ В МАЛОМ И БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ
Эйдер Ежи, Котарска Катаржина,

Дрохомирецка Алися, Приймаков Александр
Щецинский институт физической культуры
Щецинский университет, Щецин, Польша

Аннотация. Изучено влияние биообщественных факторов
на уровень физического развития и психомоторику детей
дошкольного возраста, проживающих в малом и большом
городе северо-западного региона Польши. Представленный
материал отражает уровень физического развития детей конца
двадцатого века – в переломном периоде происходящей об-
щественно-политической трансформации. Дан анализ уров-
ня физического развития детей дошкольного возраста и вли-
яния биообщественных  зависимостей  из  области менее
исследованной по сравнению с другими районами Польши.
Ключевые слова: физическое развитие, биогеографические
факторы, дети 4-6 лет.
Анотація. Ейдер Є., Котарска К., Дрохомирецка А., Прий-
маков О. Біосуспільні фактори, що обумовлюють фізичний
розвиток дітей дошкільного віку, що проживають у малому і
великому місті. Вивчений вплив біосуспільних факторів на
рівень фізичного розвитку і психомоторику дітей дошкіль-
ного віку, що проживають у малому і великому місті північно-
західного регіону Польщі. Представлений матеріал відбиває
рівень фізичного розвитку дітей кінця двадцятого століття –
у переломному періоді суспільно-політичної трансформації.
Дано аналіз рівня фізичного розвитку дітей дошкільного віку
й впливу біосуспільних залежностей з області менш дослід-
женої в порівнянні з іншими районами Польщі.
Ключові слова: фізичний розвиток, біогеографічні фактори,
діти 4-6 років.
Annotation. Ejder E., Kotarska K., Drochomirecka A.,
Pryiimakov O. The effect of biological and social factors on
the level of physical and psychomotor development of pre-
school children in a big city and a small city. The effect of
biological and social factors on the level of physical and
psychomotor development of pre-school children in town and
cities of different regions of Poland has been studied. The
introduced stuff reflects a level of physical development of
children of the end of the twentieth blepharon – in the critical
term of descending political transformation. Analysis of a level
of physical development of children of preschool age and
influence of biopublic dependences from range of Poland less
investigated in comparison with another districts is given.
Key words: physical development, psychomotor development,
pre-school child.

Введение.
Период дошкольного возраста является осо-

бенно важным в процессе развития человека, как с
точки зрения генотипа так и становления человечес-
кого организма в онтогенезе. С одной стороны, все
процессы, формирующие организм ребенка игра-
ют решающую роль в функционировании организ-
ма взрослого человека, а с другой – именно в этом
возрасте организм особенно чувствителен к влиянию
различных факторов: генетических, биогеографичес-
ких, климатических, общественных, культурных и
др.[13, 16-19]. Кроме этого, произошедшие в после-
дние годы общественно-политические перемены не
могли не сказаться на развитии семьи, а особенно –
развитии ребенка.

Изменения в развитии ребенка дошкольного
возраста происходят наиболее динамично. Ребенок
находится под сильным влиянием окружающей сре-
ды, семьи, позднее от ровесников [15,16]. Характер-
ным для ребенка в этом периоде является огромное
желание двигаться, постоянно улучшается коорди-
нация движений, наступает последовательное и ра-
зумное комбинирование движений, постепенно раз-
виваются двигательные способности [4,12]. Оценка
физического развития ребенка дошкольного возрас-
та чрезвычайно важна, поскольку именно на основе
приобретенных в детском возрасте двигательных на-
выков и умений в будущем формируется вся его дви-
гательная функция [6, 17] .

Проведенные до сих пор исследования в этом
направлении далеко не полны и не позволяют в дос-
таточной степени объяснить причины большинства
явлений, связанных с психомоторикой детей дошколь-
ного возраста [1,3,19]. По данной теме отсутствуют
публикации, касающиеся единых принципов иссле-
дований, в одинаковых отрезках времени, на группах
детей из той же самой общественной среды, или про-
живающих в одном и том же районе [2,4,7]. Приме-
няемый до сих пор способ проведения исследова-
ний привел к использованию множества различных
тестирующих упражнений в одном исследовании, что,
в свою очередь, не позволило сформулировать чет-
ких и однозначных выводов [5, 9,14, 20]. В настоящее
время, ни в Польше, ни в других странах нет обще-
принятых и стандартизированных анкет по оценке
физической подготовленности детей дошкольного
возраста, которые бы не вызывали сомнений с науч-
ной точки зрения [8, 10,11].

 Кроме того, в исследованиях с детьми дош-
кольного возраста, очень трудно определить их дви-
гательные возможности и принудить к выполнению
максимальной физической нагрузки. Способ моти-
вации должен быть адаптирован к психике ребенка,
его полу и среде, в которой находится в момент про-
ведения анкетирования [6].

В связи с этим, в процессе организации и про-
ведения исследований согласно данной тематике
была выдвинута следующая гипотеза:
· Степень урбанизации окружающей среды остав-
ляет свой отпечаток на уровне физического разви-
тия этих детей.

· Общественные условия большого и маленького
городов по-разному влияют на уровень физичес-
кого развития исследуемых детей.

· Общественно-экономические изменения также в
умеренной степени влияют на уровень биологи-
ческого развития детей.

· Уровень биологического развития родителей име-
ет непосредственное влияние на биологическое
развитие ребенка.

Формулирование целей работы.
На основании выдвинутых предположений

были сформулированы цель и задачи работы.
Основной целью данной работы является изу-

чение влияний биообщественных факторов на уро-
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вень физического развития и психомоторику детей
дошкольного возраста, проживающих в малом и боль-
шом городе.

Задачи работы: 1) Определить уровень физи-
ческого развития и физической подготовленности де-
тей дошкольного возраста, проживающих в малом и
большом городе; 2) Определить роль биогеографи-
ческх факторов в формировании уровня физическо-
го развития детей дошкольного возраста; 3) Опреде-
лить роль общественных факторов в формировании
физического развития и физической подготовленнос-
ти детей дошкольного возраста в общественной среде
с различной степенью урбанизации.

Организация и методы исследований. Экспе-
риментальный материал был собран в 1996-1997 гг. в
группах детей, проживающих в большом и малень-
ком городах северо-западной части Польши: Щецине
и Старгарде Щецинском (далее Старгард). Анкетиро-
ванию подверглись 865 детей (168 мальчиков и 185 де-
вочек) в возрасте от 4-6 лет из пяти детских садов.

Степень физического развития определялась
на основе измерения роста и веса тела, а также на
основе модифицированной Вроцлавской провероч-
ной анкеты физической подготовленности [11], в со-
ответствии с которой осуществлялась оценка силы
(по длине броска из-за головы медицинбола весом 1
кг и по величине прыжка в длину с места толчком с
двух ног), скорости (по времени пробегания 20-мет-
ровой дистанции), ловкости (по времени выполне-
ния челночного бега – 4x5 м).

В исследовании использован также опросный
лист, в котором собиралась и кодировалась инфор-
мация об общественной среде ребенка: возрасте,
росте и весе родителей, выполняемой ими работы (1
– физическая работа, 2 – умственная работа), состо-
янии здоровья, образовании родителей (1 – началь-
ное образование, 2 – среднее образование, 3 – выс-
шее образование), материально-бытовых условиях (1
– плохие, 2 – хорошие, 3 – замечательные), количе-
ства членов семьи, количества детей в семье и каким
по счету является исследуемый ребенок. Было выде-
лены разные типы семей. (Табл. 1).

Исследовались только полные семьи. По ко-
личеству детей они были поделены на 3 категории: 1
– один ребенок, 2 – двое детей, 3 – трое и более детей.

Материальные условия оценивались, соответ-
ственно, следующим категориям: 1 – плохие, 2 – хо-
рошие, 3 – замечательные.

Биологическое состояние семьи характеризо-
валось на основании возраста, роста и веса тела ро-
дителей.

Для выяснения различий в биологической зре-
лости и физическом развитии детей, родители кото-
рых находятся на крайних позициях с точки зрения
возраста, была выделена группа молодых отцов и
матерей, к которой зачислялись все те, чей возраст
был ниже, чем М – 0,5δ, и группа старших родите-
лей, чей возраст был выше, чем М + 0,5δ.

В отношении роста родителей был принят по-
добный принцип: к группе низкорослых зачислялись
отцы и матери со средним ростом – М-0,5δ. К группе
высокорослых – М + 0,5δ.

Критерии раздела на группы были такими,
чтобы оба родителя были в конкретной группе. Та-
ким образом, появились новые подгруппы.

Данный материал дополнен информацией по
календарному возрасту каждого ребенка. Кроме того,
был рассчитан «Показатель уровня биологической
зрелости» (ПУБЗ) («возраст роста тела», «возраст веса
тела»). Эти показатели устанавливались при сопостав-
лении исследуемых параметров со стандартами при-
нятыми в Познаньской области. ПУБЗ рассчитывался
согласно формуле принятой И. Чесликом [2, 3].

Показатель ПУБЗ позволял определить степень
расхождения биологического возраста от календар-
ного: показатель ПУБЗ со знаком (+) говорит о не-
совпадении календарного возраста с биологическим
в сторону ускоренного развития ребенка, а показа-
тель со знаком (-) свидетельствует о заторможеннос-
ти развития [2].

Были выделены также группы, различающие-
ся очередностью рождаемости исследуемых детей в
семье: 1 – первый ребенок, 2 – второй ребенок, 3 –
третий и следующий ребенок.

Образование отца и матери классифицирова-
лось следующим образом: 1 – начальное образова-
ние, 2 – среднее образование, 3 – высшее образова-
ние. В определении типов семьи, согласно данному
критерию, выделено несколько комбинаций (табл. 2).

Собранный материал обработан статистически.
Результаты исследования.
Анализ исследуемого материала показал, что:

а) уровень развития мальчиков и девочек большого
города в возрасте от 4-7 лет близок, при небольшой
тенденции к превалированию роста и веса тела у
мальчиков; б) уровень развития детей в малом горо-

Таблица 1 
Типы исследованных семей по характеру выполняемой работы 

 
Тип Отец Мать 

1:1 физический характер работы физический характер работы 

1:2 физический характер работы умственный характер работы 
2:1 умственный характер работы физический характер работы 

2:2 умственный характер работы умственный характер работы 
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де выглядит подобным образом, за исключением
шестилетних мальчиков, показатели роста и веса ко-
торых в малом городе (Старгарде) значительно выше,
чем у их ровесников из большого города (Щецина).
В тоже время, мальчики 4-5 лет в Щецине выше и
сильнее чем их ровесники из Старогарда. Различия у
девочек несистематичны и случайны. Результаты
свидетельствуют о том, что различия в развитии че-
ловека под влиянием среды начинают проявляться
уже в раннем возрасте, хотя и в не очень выражен-
ной форме.

Сравнительный анализ физического развития
детей больших городов Польши (Щецина, Вроцлава
и Познани) [2,10,16] показал, что параметры роста и
веса у мальчиков и девочек из Щецина выше, чем у
их ровесников из Вроцлава и из Познани. Эти разли-
чия сохраняются до шестилетнего возраста.

Что касается физической подготовки детей, то
проведенный анализ показал, что хотя расхождения
наступают уже с 4-x-летнего возраста и выступают с
разной степенью интенсивности для различных тес-
товых упражнений на протяжении всего дошкольно-
го периода, большинство междуполовых различий в
физической подготовленности не являются система-
тическими, с возрастом изменяются и формируют-
ся в разных группах по-разному.

Независимо от возрастного фактора, дети из
северо-западного региона (Щецин) достигли лучших
показателей в пробах на выносливость и скорость и
худших в пробах на силу и ловкость. По всей видимо-
сти, это является результатом разного влияния город-
ских факторов на определенные физические способ-
ности исследуемых детей.

Анализ влияния семейной среды на уровень
физического развития ребенка свидетельствует о
том, что биологическое созревание, обусловленное
количеством детей в семье в группе мальчиков и де-
вочек из Щецина, снижается в очередности – один,
два, три ребенка и больше, в группе детей из малого
города (Старгарда) – два ребенка, один, три и далее,
согласно очередности рождения.

Уровень образования матери и отца оказыва-
ет значительное влияние на уровне биологической
зрелости ребенка: чем выше образование родителей,
тем выше биологическая зрелость детей. Согласно
проведенным наблюдениям, более важным, по вли-
янию на биологическую зрелость ребенка, является
образование матери, чем отца.

Умственный характер работы родителей
более позитивно влияет на биологическую зрелость,
как мальчиков, так и девочек. Большее влияние на
ребенка оказывает умственный характер работы ма-
тери. Эти закономерности приблизительно равны как
для групп детей из большого, так и из маленького
города.

Оценка влияния материальной ситуации в
семье на биологическую зрелость детей большого
города (Щецина) не подтвердила в отношении маль-
чиков правило о том, что чем лучше материальная
ситуация, то тем выше биологическая зрелость ре-
бенка. По отношению же к девочкам это правило
проявилось. Что касается детей из маленького горо-
да, то показатель материальной обеспеченности ока-
зывает заметное положительное влияние на уровень
биологической зрелости детей. За исключением
ПУБЗ роста девочек.

Сопоставление показателей возраста и веса
родителей с биологическим развитием детей показа-
ло, что дети, родители которых моложе и выше рос-
том, характеризуются более выраженной биологи-
ческой зрелостью, как в большом, так и в малом
городе.

Анализ влияния семейной среды на физичес-
кое развитие детей позволяет утверждать, что в дан-
ном возрастном диапазоне, на уровень физического
развития как большого, так и малого города не влия-
ют существенно: ни численность семьи, ни число
детей, ни их очередность.

Исследования зависимости уровня физичес-
кого развития ребенка от образования и характера
выполняемой работы родителей позволили опреде-
лить, что дети умственно работающих родителей ха-

Таблица 2 
Типы исследованных семей по критерию образования 

 
Тип Отец Мать 
1:1 начальное начальное 
1:2 начальное среднее 
1:3 начальное высшее 

2:1 среднее начальное 

2:2 среднее среднее 

2:3 среднее высшее 

3:1 высшее начальное 

3:2 высшее среднее 

3:3 высшее высшее 



149

рактеризуются лучшими показателями физической
подготовки. Однако статистически существенные
различия проявлялись время от времени и только в
некоторых возрастных группах. Из этого следует, что,
в сущности, образование и характер выполняемой
работы родителей только в незначительной мере вли-
яют на физическую подготовку детей, как из боль-
шого, так и маленького города.

Выявлено, что материальное благосостояние
семьи не влияет на физическое развитие ребенка.
Факторы биологического состояния семьи, опреде-
ляемые возрастом и ростом родителей, также не вли-
яют на уровень физического развития исследован-
ных детей.

Выводы:
1.Представленный материал отражает уровень фи-
зического развития детей конца двадцатого века – в
переломном периоде происходящей общественно-
политической трансформации. Дан анализ уровня
физического развития детей дошкольного возрас-
та и влияния биообщественных зависимостей из
области менее исследованной по сравнению с дру-
гими районами Польши.

2. Выявлено, что различия в уровне физического раз-
вития и физической подготовленности детей дош-
кольного возраста из северо-западного региона, в
сравнении с детьми из других областей Польши,
свидетельствуют о преимуществе детей из Щецин-
ской области. Это говорит о том, что временной
фактор, а также изменения, происходящие в Ще-
цине, положительно повлияли на уровень физичес-
кого развития исследуемых детей.

3. В работе отражен аспект влияния большого горо-
да на маленькие, независимые и близко располо-
женные города. Определено, что маленький по
числу жителей город, находящийся в непосред-
ственной близости и под влиянием большого го-
рода, становится подобным в стремлениях к моде-
ли жизни и уровню обеспеченности в большом
городе. Вследствие чего биогеографические фак-
торы свойственные городу с меньшей населенно-
стью, несмотря на определенные различия по от-
ношению к большому городу, не влияют на
уровень физического развития исследуемых детей.

4.Общественная позиция родителей, обусловленная
их образованием, характером выполняемой рабо-
ты, материальным благосостоянием и биологичес-
кое состояние, выраженное возрастом и ростом,
оказывают незначительное влияние на уровень
развития детей дошкольного возраста малого и
большого городов. Различия, которые проявились
в уровне физического развития, с возрастом уве-
личиваются, что свидетельствует об уменьшении
со временем влияния генетического фактора.

5.Доказано уменьшение роли общественного рас-
слоения в среде большого города и минимальном
влиянии этого фактора на уровень развития и фи-
зической подготовки детей дошкольного возраста.
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Annotation. The history of health care climate in Glucholazy, in
the province of Silesia Opole begins in the 17th century, when the
Jesuits who owned this territory discovered the healing properties
of it. However, at that time they could not make proper use of
these powers and the properties of nature were soon forgotten
for many years. They were rediscovered as late as in the 20the
century when the town was granted health resort rights and it
applied Sebastian Kneipp‘s methods of treatment. When the
method began to lose its popularity and it turned out that the
waters in this area are not mineralized enough and they had no
therapeutic values, the value of climate gained its importance.
Many health resorts have been founded there since 1902 and
special inhalatoriums for the ill with tuberculosis have been
created. The most important centre was the Province Tuberculosis
Centre in the Upper Silesia which was established in 1926. Its
director dr Ludger Rickmann contributed to the development of
climatotherapy in general and to the development of Glucholazy
as a health resort. He developed a very modern in those days and
useful method of treatment of larynx tuberculosis. He applied sun
irradiation and bed rest on a veranda to treat it. In the post war
Poland, from 1945 to 1949, three important tuberculosis centers
were built. One of the most progressive is still existing Ministry
of Internal Affairs and Administration Hospital which was
accredited in 2003. The climatic values of the town noticed in
the 17th century and the modern centers established in its beautiful
neighbourhood of pine and spruce forests have been conducive to
treatment, rehabilitation and preventive treatment of respiratory
diseases. As a result, for many years the town has established its
high position on the medical market and has become a well known
climate health resort.
Key words: history of progress, health care climate, Glucholazy.
Анотація. Мигала Мариуш. Історія кліматичної охорони здо-
ров’я в Глючолазі. Історія кліматичної охорони здоров’я в
Глючолазі в області Сілезії починається з Ополе в 17-ому
сторіччі, коли Єзуїти визнали цю територію й виявили ко-
рисні властивості природи. Однак, тоді вони не могли вико-
ристати ці можливості й про властивості природи забули на
багато років. Знову вони були відкриті вже в 20-ому сторіччі,
коли місту надали права курорту й можливості природних
умов використав Себастьян Кнеіпп. Згодом метод почав втра-
чати свою популярність і виявилося, що вода в цій зоні не
досить мінералізована й не має ніяких терапевтичних цінно-
стей. Тоді зросла значимість і цінність клімату. З 1902 року
було засновано багато курортів, а також спеціальні приміщен-
ня для хворих на туберкульоз. Найважливішим лікувальним
об’єктом був Центр туберкульозу області у Верхній Сілезії,
що починає свою історію з 1926 року. Його провідний спец-
іаліст доктор Ладджер Рикманн вніс вклад у розвиток кліма-
тотерапії й у загальний розвиток Глючолазі як курорту. У ті
роки він розвивався як сучасний і корисний метод обробки
туберкульозу гортані. Щоб лікувати це він застосував опро-
мінення сонця й постільний режим на веранді. Після війни з
1945 до 1949 рік були побудовані три важливих центри ту-
беркульозу. Один  найбільш популярний  усе ще існує як
лікарня Міністерства Внутрішніх Справ з 2003 року. Кліма-
тичні цінності міста, заміченого в 17-ом сторіччі, й сучас-
них центрів, що розташовані у його гарній околиці сосно-
вих і ялинових лісів сприяють лікуванню, відновленню й
профілактиці респіраторних захворювань. У результаті, ба-
гато років місто займає провідні позиції на медичному рин-
ку послуг і стало відомим кліматичним курортом.

Ключові слова: історія розвитку, кліматична охорона здоро-
в’я, Глючолазі.
Аннотация. Мигала Мариуш. История климатического здра-
воохранения в Глючолази. История климатического здраво-
охранения в Глючолази в области Силезии начинается с Ополе
в 17-ом столетии, когда Иезуиты признали эту территорию и
обнаружили заживающие свойства природы. Однако, тогда
они не могли использовать эти возможности и о свойствах
природы скоро забывали на много лет. Вновь они были от-
крыты уже в 20-ом столетии, когда городу предоставил пра-
ва курорта и возможности природных условий использовал
Себастьян Кнеипп. Со временем метод начал терять свою
популярность и оказалось, что вода в этой зоне не достаточ-
но минерализована и не имеет никаких терапевтических
ценностей. Тогда возросла значимость и ценность климата.
С 1902 было основано много курортов, а также специаль-
ные помещения для больного туберкулезом. Самый важным
лечебным объектом был Центр Туберкулеза Области в Вер-
хней Силезии, который начинает свою историю с 1926 года.
Его ведущий специалист доктор Ладджер Рикманн внес вклад
в развитие климатотерапии и в общее развитие Глючолази
как курорта. В те годы он развивался как современный и
полезный метод обработки туберкулеза гортани. Чтобы ле-
чить это он применил облучение солнца и постельный ре-
жим на веранде. После войны с 1945 до 1949 год были пост-
роены  три важных центра  туберкулеза.  Один наиболее
популярный все еще существует как больница Министер-
ства Внутренних Дел с 2003 года. Климатические ценности
города, замеченного в 17-ом столетии, и современных цен-
тров, расположенных в его красивой окрестности сосновых
и еловых лесов способствуют лечению, восстановлению и
профилактике респираторных заболеваний. В результате,
много лет город занимает ведущие позиции на медицинском
рынке услуг и стал известным климатическим курортом.
Ключевые слова: история развития, климатическое здраво-
охранение, Глючолази.

The history of the health care climate in
Glucholazy and making use of the natural environment
energy in health care, especially atmospheric, reaches
the antiquity when in 1300 started to treat using the
bathes. Pulmonary diseases treatment in Alpine areas
and Mountains of Liban was recommended by the
ancient medical schools of Roma. The positive results
of menenteric lymphnodular tuberculosis treatment were
observed during the children stay on the seaside in 17th

and was described by Richard Russel. In order, John
Oockley Lettsome (1744 – 1845) set up in Margate the
children hospital with 30 beds where children suffering
from this disease were treated [7].

The climatic therapy has been used in a large
scale since 19th, especially in tuberculosis therapy which
characterized the largest death rate. According to statistic
data, per 1000 deaths among the person between 20-50
ages the disease occupied the first position. The real
total number of deaths due to the tuberculosis was
higher because of it varieties and more the tuberculosis
wasn’t often the main cause of the death [8].

The Swiss doctor Lucido Ruedi founder the
famous health resort – Davos Sanatorium (1841), where
was treated children menenteric lymphnodular
tuberculosis elaborated the climatic therapy rules in first
half 19th. The therapy of tuberculosis in Davos started
Aleksander Spengler in 1853. For the first time the sun
and air was used in the tuberculosis of bones therapy
when in the Switzerland was opened high –mountain
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sanatorium (1560 m n.p.m) in Leysin (1903) by August
Rollier.  In this place the sun exposure was the
supplementary therapy [3,7].

The tuberculosis, like no other diseases, needs
the health resort treatment what was pointed by many
of doctors. Domestic medicine, family care and finally
hospitalization is enough for many other diseases but
it’s dangerous for ill with tuberculosis and doesn’t
provide with positive results and it’s threatening factor
for familly [8].

In 19th were made efforts in tuberculosis therapy
with the help of artificial lighting in conjunction with the
heliotherapy and climatotherapy development. Through
the years during the therapy were applied mostly:
nutritious diet, quiet, embrocating and rest on a fresh air.
Physical training was used very carefully due to existence
of active and passive conception as a result of
superstitions and opinions about causes of the diseases.

The using of sanatorium method of tuberculosis
therapy started Herman Brehmer on the Silesia. In 1859
he founded the areotherapy medical institution in
Gцrbersdorf (561 m n. p. m.) near the Walbrzych. He was
the first who considered that the tuberculosis is curable
in a early stage of development and seldom in advanced
one. According to his convictions the tuberculosis
wasn’t the main reason of the deaths but patients’
“indiscipline” and their doctors’ “carelessness”. Deck
– chair room for patients suffering from tuberculosis
was activated by Herman Brehmer as the first of such a
kind of building in the Europe. Peter Dettweiler modified
his teacher’s propositions. In his opinion tuberculosis
therapy should take place in closed institution with
taking into consideration the climatic values, not
necessarily high – mountain, but first of all the rest and
nutrition. The mentioned above opinions increasing the
immunity are used nowadays despite of implementation
to tuberculosis therapy the powerful medicines [1,7].

In Poland, the history of climatotherapy started
at the turn of the 14th and 15th when Ludwig The Hungary
and Poland’s King suffering from tuberculosis was sent
out in Tatry by doctor Jan Radlica. Moreover, the Alfred
Sokolowski contributed to popularization of the
knowledge about the tuberculosis. He founded the
Antituberculosis Society in 1908 and organized a lot of
preventive campaigns and consultations on this subject.
He also contributed to the extension of Gцrbersdorf
Health Resort (after The War called Sokolowsko) and
opening a few sanatories (Zakopane, Otwock) well
known for nowadays. It was the beginning of the
covered terraces, porches, rooms (areosolarium)
destined of rest where regardless of seasons and
weather patients could rest almost a day long.
Contribution to climatotherapy development had also
Ludomir Korczyсski, Antoni Sabatowski and Czeslaw
Trybowski who published theirs researches on making
use of climatic therapy in interwar years [3].

The Bad Ziegenhals (after The War – Glucholazy)
was one of the major on Opole Silesia Region health
resort at the beginning of the 20th. The Jesuits in17th

discovered the treatment climatic attributes of this area,

sheltered from eastern and northern winds with warm
south ones. Thanks to it the climate was mild, without
the fogies and with the extra value like Parkowa
Mountain Woods. The Jesuits arranged near the
“golden tunnels” the rest resort for monks called
“Waldhof” but the attributes of naturals goods were
soon forgotten for many years. It’s rediscovered again
when the Sebastian Kneipp’s basic method of treatment
began to lose it popularity and because of water weak
mineralized and it therapeutic values. The first resort
specialized in natural tuberculosis therapy was “Sanitas”
Sanatorium founded by Heinrich Ehrlich in 1902. Many
health resorts have been founded with a special
inhalatoriums for the ill with tuberculosis. Franz Ballestren
bought and opened “Waldesruh” health resort for ill
with tuberculosis and asthma in 1908, and in 1926 opened
the larynx tuberculosis treatment resort. Moreover it was
founded the resorts: for ill men in Podlesie (1927) and
for children in Jarnoltуwek.

It is beyond doubt that the most important resort
was the Province Tuberculosis Centre in the Upper
Silesia. It director dr Ludger Rickmann contributed to
climatotherapy development and elaborated the modern
in those days and useful method of larynx tuberculosis
treatment. He applied sun irradiation and bed rest on
the veranda to treat it. The method consisted in that
patient was sitting over the chair with open mouth and
turned back on sun. Opposite the patient there was a
mirror where the sun rays reflected and irradiated the
larynx. The weak patients irradiated the larynx in
recumbent position. In the course of time this method
was modified and was replaced with roentgen rays
irradiation. The sun irradiation in larynx tuberculosis
therapy made Rickmann famous and contributed to
obtaining a specialist title in a mentioned disease
treatment [4].

The doctor’s pionier work contributed to the
Glucholazy climatic health resort development useful in
tuberculosis treatment. The excellent climatic values of
the health resort and it contribution to tuberculosis
therapy were frequently pointed out by doctor and
assistants in his works. He proved that the most patient
firstly suffering from tuberculosis and than incorrectly
treated suffering from larynx tuberculosis. Moreover,
the piedmont climate, not maritime nor mountain one,
has a great influence on patients convalescence with
the special significance of mountains. The doctor’s
opinions and proposes were the result of direct
meteorological analyses. The health resort had own
weather station which was built in 1926 and was used to
this analysis. Everyday weather observations afforded
the knowledge about climatic diseases reactions or
patients mental health. Many years of weather
observations (1926-1936) revealed the existence of
advantageous climate conditions in Glucholazy
corresponding to average mountain areas. During this
period there was observed no extreme weather
conditions, average air humidity and seldom foggy
weather on this area. Glucholazy took the second place
with regard to length of isolation on all measurement
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points on the Silesia Region. For this reason, the patients
and tourists stay in the health resort was advised both
in summer months and winter ones [4].

Although Poland took the second place in the
Europe with the regard to the number of tuberculosis
deaths before the Second World War, the disease
problem with double intensity appeared years after the
war. Many sanatoriums, hospitals, clinics were
destroyed by the war and many of celebrity doctors
who took up the tuberculosis disease problem died.
During the postwar years the tuberculosis was treated
using the extrapleural and intrapulmonary pneumothorax
method or using the climatic conditions like bed rest on
the veranda or sun irradiation due to the lack of
antituberculotic medicines. Despite of the difficulties, it
was reconstructed and increases: the number of beds to
the tuberculosis treatment from 9.300 before the war to
15.450 and the number of clinics from 450 to 532.
Moreover, the radiological examination among the
students and medical courses for doctors was done and
the antituberculous vaccinations were started on a large
scale. The index of the tuberculosis deaths per 100.000
decreased from 150 before the war (500 at the and of the
occupation) to 184 in 1947 [6].

In the post war Poland from 1945 to 1949, on the
basis of the sanatoriums which have existed before, three
important tuberculosis therapy centers were built in
Glucholazy. Pre – war “Waldfrieden” Sanatorium was
turned into Public Tuberculosis Sanatorium, in order
the “Sanitas” Sanatorium was turned into Lungs and
Tuberculosis Diseases Rail Center and “Franzensbad”
sanatorium into Antituberculous Sanatorium of Ministry
of Public Security in 1949.

It was centre with 100 beds where almost 100%
patients were suffering from tuberculosis, mainly it were
a young people in the age from 20 to 40 years. In 1950,
the pneumothorax was the basic method of treatment
85% patients staying in the sanatorium. The
antituberculotic medicines: streptomycyn and para-
aminosalicylic acid were used in patients treatment and
supported the pneumothorax therapy. The dynamic
development of chemotherapy took place in 1960-1969.
The number of used antituberculotic medicines was
increased. Better and more effective models of
chemotherapy were introduced and the surgical
treatment was effective supplementation of
antituberculotic one. Due to it the tuberculosis mortality
rate have been reduced. The accurate, coordinated,
conscious and proper representatives of different
institution activity as epidemiological situation
improvement in the country, the percentage of patient
suffering from tuberculosis has been systematically
reduced during the years. In the end of the seventies of
20th the percentage of patients estimated 30% but it was
of no importance that the disease problem disappeared
irretrievably. The new event at the beginning of the
nineties was permanently increasing number of patients
suffering from chronic obstructive pulmonary disease
and it was the 70% of patients hospitalized in Glucholazy
hospital. Modification of therapy profile caused the

changes and innovations in diagnostic and medical
sections of this hospital. Considering the modern
diagnostic and therapeutic infrastructure
Antituberculous Sanatorium was in 1974 turned into
Pulmonary Specialist Hospital which is modern medical
institution with the highest standard of medical
equipment. The comfort hospitalization conditions and
well educated medical personnel was appreciated by
awarding of Accredited Hospital status in 2003 (in 2006
confirmed again). There is 270 beds in the 3 pulmonary
and tuberculosis hospital wards and 2 rehabilitation and
prevention ones in the hospital. Moreover, the hospital
has 4 beds in intensive medical care hospital ward, well
equipment medical improvement section, laboratory of
clinical pathology and one of the most progressive in
Poland the lungs function tests laboratory and others.
The hospital offers high level of medical and
physiotherapy services and also psychotherapy and
preventive treatment programs increasing the patients
medical knowledge [5].

The climatic values of the town noticed in 17th

century and the modern centers established in its
beautiful neighborhood of pine and spruce forests have
been conductive to treatment, rehabilitation and
preventive treatment of respiratory diseases. Its are
treated presently in Ministry of Internal Affairs and
Administration Specialist Hospital and in the pulmonary
ward of City Hospital. Glucholazy as a tourist town is
famous for it natural and landscape values or tourist
management is a very attractive place to rest, to ski, to
ride a bicycle or hiking. For this reason Glucholazy
became known as a “tourist pearl of Opole Region”.
The result of the advantageous position and using
treatment methods was the high position on the medical
market for many years. Nowadays Glucholazy has
become well know climate health resort [2].
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INTERMITTENT HYPOXIC
TRAINING IMPROVES OUTCOMES

OF THE ADOLESCENT DYSFUNCTIONAL
UTERINE BLEEDING REHABILITATION

Marija Radzijewska, Pawel Radzijewski
Departments of Rehabilitation, Sport Traumatology

University of Szczecin,  Poland

Annotation. Thirty five 12-15 years girls were hospitalized for
treatment of adolescent dysfunctional uterine bleeding (DUB).
While thirteen patients received pharmacological treatment only
(control group), twenty two girls (experimental group), in addition
to traditional treatment, received a course of intermittent hypoxic
training (IHT). The IHT course consisted of 12 daily sessions.
Each session included three 5 min periods of breathing the gas
mixture containing 12% of oxygen, with two 5 min intermissions,
when patients were breathing regular air. The beneficial effects of
the IHT were observed starting from the fifth session. All the
indexeses of hypoxia (oxygen consumption, body oxygen
regimen, working capacity) have improved. Significant
improvement in clinical outcomes of the treatment (uterine
bleeding, hemoglobin blood concentration, urine pregnandiol
content, number of keratosic cells in vaginal smears) were observed
in comparison with the control group of patients. Possible
mechanisms of the beneficial effects of the IHT are discussed.
Key words: juvenile bleeding, anemia, body oxygen regimen,
intermittent hypoxic training.
Аннотация. Радзиевская Мария, Радзиевский Павел. Нормо-
барическая прерывистая гипоксическая тренировка в реаби-
литации ювенильных дисфункциональных маточных крово-
течений. 35 12-15 летних девушек были госпитализированы с
ювенильными дисфункциональными маточными кровотече-
ниями (ЮДМК). 13 пациенток получали только традицион-
ную терапию (контрольная группа), 22 девушки в дополне-
нии к традиционной терапии получали курс прерывистой
гипоксической тренировки (ПГТ), которая включала в себя
12 ежедневных сеансов. Каждый сеанс состоял из трех пяти-
минутных вдыханий гипоксической газовой смеси с 12% кис-
лорода с двумя пятиминутными перерывами с вдыханием ком-
натного воздуха. Позитивный эффект ПГТ наблюдался уже
после пятого сеанса. Все показатели, характеризующие ги-
поксическое состояние (кислородный гомеостаз, кислород-
ные режимы организма, физическая работоспособность), по-
высились. Увеличилось содержание гемоглобина в крови
увеличилось. Время остановки кровотечения в контрольной
группе наступило достоверно позже, чем в группе получав-
шей курс ПГТ. Механизмы нормализации гормонального ста-
туса и остановки кровотечения благодаря адаптации к гипок-
сии в курсе ПГТ при ЮДМК обсуждаются в статье.
Ключевые слова: ювенильные маточные кровотечения, ане-
мия, кислородные режимы организма, прерывистая гипок-
сическая тренировка.
Анотація. Радзієвська Марія, Радзієвський Павло. Нормоба-
ричне переривчасте гіпоксичне тренування в реабілітації
ювенільних дисфункційних маткових кровотеч. 35 12-15-
літніх дівчат було госпіталізовано з ювенільними дисфункц-
ійними матковими кровотечами (ЮДМК). 13 пацієнток от-
римали тільки традиційну терапію (контрольна група), а 22
дівчини отримали на додаток до традиційної терапії курс
переривчастого гіпоксичного тренування, яке тривало 12
діб, щоденно. Кожен сеанс гіпоксітерапії містив у собі 3
п’ятихвилинних вдихань гіпоксичної газової суміші з 12
відсотками кисню, між ними були 2 нормоксичних інтерва-
ли з вдиханням кімнатного повітря. Курс ПГТ  позитивно
вплинув на стан організму хворих, покращились кисневий
гомеостаз, стан кисневих режимів організму та фізична пра-
цездатність, збільшився вміст гемоглобіну у крові. Зупинка
кровотечі в групі контролю мала місце в більш пізні терміни
ніж в групі хворих, яка отримала ПГТ. В статті обговорю-
ються механізми адаптації до гіпоксії в курсі ПГТ, які зумо-
вили її позитивний ефект в реабілітації хворих на ЮДМК.
Ключові слова: ювенільні дисфункційні маткові кровотечі,
анемія, кисневі режими організму, переривчасте гіпоксичне
тренування.

The juvenile dysfunctional uterine bleedings
(JDUB) make 10% of menstrual function disturbances
in the girls of pubertal age [3].

Women’s childbearing function depends in many
respects upon the character of puberty: 28.2% of women
with JDUB in the reproductive age suffer from menstrual
dysfunctions, 35.5% of women are primary (hormonally)
sterile, 35% have abortions [17]. The girls born by the
mothers with the disturbed reproductive system often
have physical development disorders.

The period of puberty is one of the most critical
periods in the life of the women [1, 2, 3]. In European
peoples, especially in the northern countries, the period
of puberty in closes 12-15 years [2]. During this very
important period the rearrangements of nervous and
humoral regulation of the vitally important functions
take place[3, 12].

The etiology and pathogenesis of the JDUB are
not yet clear. Many factors contribute to the
development of the pathology of this type:
hypovitaminoses (B1, A, B6, E), acute chronic infections,
psychic traumas, overloads, stresses associated with
the feedback disordered steroid-hypothalamic
mechanism when the adrenal steroids suppress the
function of the cyclic center of the hypothalamic area
responsible for the menstrual function [3]. The
endocrine glands interrelation is being maintained via
the “long way” (hypophysis – peripheric endocrine
glands), the “short way” (hypothalamus-hypophysis)
and the “ultrashort way” (self regulation of the glands
secreting several hormones). A complex interrelation
between the endocrine glands function can be the cause
of frequent disturbances of sexual development under
the dysfunction of either gland causing the changes in
the whole endocrine system [3].

The “vulnerability” of the hypothalamus –
hypophysis – ovarium- uterus system during pubertal
development is of a great significance for occurring the
JDUB. In most JDUB cases the hypothalamic centers
are not ready to function because of their insufficient
maturity, the changed function of the anterior part of
this area, or production of the disordered liberins
providing hormonopoesis of the hypophysis [3, 10].

According to the clinical-morphologic features,
the JDUB are divided into ovular and anovular types. In
the period of puberty more anovular  acyclic
dysfunctional uterine bleedings because of persistence
or atresia of the follicles occur more frequently. During
the anovularitory uterine bleedings ovulation is absent
and so is the lutein phase. In case of follicle persistence
the matured follicle continues producing large quantities
of estrogens which affect the hormone-dependent
organs, the uterus, in particular.

As the result of reduced hormonal activity there
develops endometrium plethora with trichangyectasia:
a decreased blood supply of endometrium with
concomitant hypoxia and the disturbance of metabolism.
dystrophic and necrotic areas occures. Due to this
persistent thisuneven rejections of endometrium causing
the bleeding and anemia take place.
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The JDUB leads to significant disorders in
preadolescent girls state: in the majority of them the
secondary anemia develops: the functions of
cardiovascular and respiratory systems are changed:
oxygen consumption is reduced; oxygen regimen of the
body are altered [3, 4, 5].

Unfortunately, the efficiency of the methods and
drugs used thus far to cure the JDUB patients have
proved to be inadequate. The role of this pathology in
woman life and her future’s off springs make the
physicians search for new methods of JDUB treatment.

Hypoxic training was shown to be one of the
effective methods of anemic states treatment [2, 3, 4]. In
1971 Krupko-Bolshova Yu.A., Koltchinskaya A.Z. used
mountain training of 30 JDUB patients. A month staying
in Terskol – the settlement placed at the foot of Elbrus at
the altitude of 2000 m above the sea level, had a favorable
effect on the girls with JDUB. In 28 of the tested girls
bleedings stopped, normal menstrual cycles reappeared,
blood hemoglobin level increased significantly, oxygen
regimen of the body became normal. However, the
expensiveness of the method and difficulties in the
organization of the treatment under these conditions made
us to continue the search of a more simple and available
method simulating the effect of mountain climate. Interval
hypoxic training (IHT) during which the adaptation to
hypoxia takes place and which according to the data of
E.N.Tkachouk et al. [6, 7] has a therapeutic effect on some
diseases was proposed as such method.

The aim of this work is to describe the effect of
applying IHT for the treatment of JDUB patients.

Methods
The IHT course according to the procedure

suggested by E.N. Tkachouk and A.Z.Kolchinskaya [4,
5, 6] was used in the Department of Physiology and
Pathology of Puberty of the Research Institute of
Pediatrics, Obstetrics and Gynecology in the Kiev 14th
Children Hospital.

35 girls aged 12-15 years suffering from the JDUB
received the course of IHT. Their body mass and height
were 48±2 kg and 162±4 cm, respectively. The duration
of the disease ranged from 1 to 3 years. The auxiliary
diagnostics tests (measurement of basal temperature,
analysis of the vaginal smears for determining the
estrogen saturation, etc.) revealed anovular cycles.

Before and at the end of the IHT course the
functional state of the cardiovascular and respiratory
systems at the conditions of basal metabolism and
relative rest as well as body responses of the JDUB
girls to breathing in hypoxic mixtures (HM – 13) were
studied.

Under the conditions of basal metabolism and
relative rest the measurements of respiratory minute
volume (VE), frequency of breathing ( f ), O2 and CO2
concentrations in the expired air (with the use of gas
analyzer, GA-O-4), heart rate (HR), arterial oxygen
saturation (SaO2) (using the “Oxyshuttle” device) were
performed. The same values were recorded during the
hypoxic test at the 3rd and 8th minutes of HM-13
inhalation. HR and SaO2 were recorded continuously.

To determine the general working capacity of the
patients prior to and following the IHT course the Master
test was conducted. During 5-min period the girls
ascended to and descended from the 0,35 m-high
platform at the rate of 15 movements per minute. HR
was measured at the first 10 s. of the recovery after
exercise. The maximal oxygen consumption was
calculated (using the Dobeln formula, 1968).

Three girls from the basic group (13,6%)
displayed infantilism and 4 (18,1%) girls had a low body
weight with normal or high height. The overwhelming
majority of girls had neurocirculatory dystonia of
hypotensive type. All patients complained of headache,
weakness and dizziness.

The inpatient complex drug treatment was aimed
at termination of bleeding, elimination of secondary
anemia, and normalization of subsequent menstrual
cycles (MC). Besides symptomatic treatment (uterotonic
means: oxytocin, smartweed extract, dicynon) the
complex of drug therapy included vitamins. In addition
each patient received 5 drop infusions [3, 4] (400 ml of
5% or 10% glucose solution, 4 units of insulin, S units
of oxytocin, 50 g of cocarboxylase, and 1 ml of 5% vitamin
C solution mixed ex temporae). To normalize function of
the hypothalamo-pituitary system choreogonin,
profasin, etc. were administered. For fixation and
normalization of the cycle patients received for 3-4
months folic acid in the first MC phase (0.001 x 3 times a
day), ascorbic acid in second phase (0.1-0.2 x 3 times a
day) and aevit capsule once a day for 14 days. The IHT
course consisted of 12-14 sйances of breathing a
hypoxic gas mixture containing 12 % of O2 (GM-12).
Regimes of breathing and O2 content in hypoxic mixtures
were chosen strictly individually general development
of the girls since their birth until based on results of the
hypoxic test.  The IHT was produced using a
“Hypoxicator” of the firm “Hypoxia Medical”.

The clinical effect of IHT course
After 14-17 days of inpatient therapy uterine

bleeding stopped in patients of the control group.
Recurrent bleeding was observed in two girls (l5,4 %)
from the control group. According to the data of
literature patients having undergone the drug treatment
display 18 % recidivation.

In patients subjected to – the IHT course in
addition to the drug treatment (basic group), the clinical
effect was evident as soon as after 5 (6,4 ± l,4) sйances
of IHT. Bleeding completely stopped in all patients of
this group after 8 sйances. We continued catamnestic
observation of the patients with JDUB treated with
conventional means combined with the IHT, about which
we have previously reported [4]. None of the patients
had recurrent  bleeding for months.

The patients subjects to the IHT course
displayed a tendency for  increasing the basal
temperature in the expected phase of ovulation. Before
the treatment the patients had a monophasic curve of
basal temperature.

After the IHT course, urine pregnandiol
increased by 62,5% (from 8,58-9,73 to 13,94 –
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15,81mmol*l
-1) and the amount of keratosic cells in i

vaginal smears increased by 62,7% (from 12,4 – 15.2%
to 20,17-24,73%) in patients of the basic group.
The results of clinical and physiological examination.

In patients of the basic-group, Hb increased from
109,7±0,8 g*I-1 to 144,5±0,5 g*I-1 and RBC increased from
3,401±0.190 106*mm-3 to 4,116±0,260 106*mm-3 (p<0,05).
In patients of the control group, Hb was 107,4±0,9 g*I-1

before the treatment and 137,4±0,6 g*I-1 after the
treatment. Thus the increment of Hb was 34,8 g*I-1 in the
IHT group and it was significantly smaller in the control
group – 22,0 g*I-1 (p<0,05). The increment of RBC was as
significantly greater in patients after the IHT course.

In their physical development, patients with JDUB
fell behind healthy girls of the same age. Clinical and
physiological investigations have confirmed the
previous conclusion [1] that the respiratory system of .
girls with JDUB fell behind the age-related norm and
that the patients had a reduced rate of step-by-step
oxygen delivery and oxygen consumption. The JDUB
patients of basic and control groups had the chest
volume and the total lung capacity (TLC) at the lowest
normal range. The TLC and VC were significantly less
by 750±96 and 600±80 ml respectively and the maximal
lung ventilation and the respiratory reserve were less
than normal by l0-12 l*min-1 (p<0.05).

Breathing of patients with JDUB was more
frequent and shallow. The tidal volume (VT) was 250±I3
ml and the minute volume of breathing (VE) was
4,900±0,380 l*min-1 while in the norm, the VT comprises
315±22 ml and the VB – 5,650±0,I96 l*min-1. In patients
with JUUB of control and basic groups, the cardiac
output (Q) was higher than the age-related norm
(4.434±14,5 l*min-1). Such volumes rate of blood flow
was due to the higher heart rate (75,2±1,99 beats*min-1)
and at blood with Hb<70 g*l-1  85,0±3,2 beats*min-1.

In patients with JDUB, the lowered Hb content
and oxygen blood capacity were the cause of low efficient
oxygen supply to tissues by the blood flow; on admission
the oxygen blood capacity was I46±4.8 ml*l-1.

Thus the BOR of patients with JDUB is
characterized diminished oxygen transport rate into the
airways and alveoli (740±66 ml*min-1) than in norm
(1l00±66 ml*min-1). Despite the high velocity of blood
flow arterial blood of patients delivers less oxygen
(480±48 ml*min-1 vs. 605±59 ml*min-1 in norm) to tissues.
Possibly, the reduced oxygen transport. by arterial blood
is responsible for the decreased oxygen consumption,
i.e., for tissue hypoxia in patients even at rest. In anemia,
tissue hypoxia seems to be the major cause for
secondary functional disorders of the hypothalamo-
hyphophysis-ovarian system [3, 4, 6, 7, 14, 17] .

The IHT course exerted a considerable effect on
the functional condition of patients with JDUB. The
examinations carried out before and immediately after
the course showed that patients subjected to the IHT
course displayed improvements in the state of
respiration, circulation and in the blood respiratory
function. Breathing became more deep and less
frequen1; the share of alveolar ventilation in the VE

increased; and breathing became more economical. The
blood flow became more economical in respect of oxygen
supply to tissues; the HR decreased in the conditions
of relative rest; and the Q reduced. The increases in Hb
and in the blood capacity increased the arterial blood
oxygen content and normalized the rate of oxygen
delivery to tissues (at lower blood flow). Combined with
higher oxygen tension in the blood, this created more
beneficial conditions for oxygen utilization in tissues.
The oxygen uptake significantly increased from 143±5
to 184±4 ml*min-1  (p<0,05). The hypoxic test performed
before and after the IHT course demonstrated that the
organism of patients with  JDUB became adapted to
hypoxia as a result of the IHT course from
subcompensated before IHT was transformed into
compensated hypoxia after IHT, the signs of tissue
hypoxia disappearing.

The course of IHT enhanced the working capacity
of patients: a standard physical load was better tolerated
and was performed at a lesser increase in HR.

Discussion
In analyzing the data obtained, a natural question

arises on the mechanisms that ensure the beneficial
effect of IHT on J DUB patients. A partial answer is
given by many-year studies of the effect of reduced
partial oxygen pressure in inhaled air (pO2) on the
organism and by available data of the literature on cyclic
function of the hypothalamo-hyphophysis-ovarian
system [3, 7-17]. One can suggest that the therapeutic
effect of IHT on patients with JDUB depends both on
the generalized effect of low pI02 and on its specific
action on the hypothalamo-hyphophysis-ovarian
system [13]. The generalized organismic response to
low pI02 ensures the increased rate of oxygen step-by-
step delivery and oxygen utilization in tissues [1, 2]. It is
due to excitation of higher divisions of the brain, of
chemoceptors of carotid and aortic zones, of respiratory
and cardiovascular centers of the medulla, which
enhance respiration and circulation.

An acute hypoxic exposure induces red cell
release from depots and increases the Hb concentration
in blood and the oxygen blood capacity [I, 2, 4-6 and
others]. Breathing air with low pO2 leads to excitation of
vegetative centers, activation of adrenal cortex function,
and increased catecholamine concentration in the blood,
which, in turn, affects vegetative functions  and
metabolic processes with mixed venous blood. More
protracted hypoxic exposure leads to increased amount
of respiratory enzymes and respiratory ensembles in
mitochondria, to increased surface of the internal
membranes, cristas and total amount of mitochondria,
which decreases the critical pO2 level in tissues [I, 2].

Multiple observations and experimental studies
[1, 14, 17] leave no doubt that oxygen deficiency exerts
a pronounced effect on sexual function. Chronic
infections, intoxication, improper feeding, influence of
radiation and other factors on infantile and adolescent
organism exerts a negative effect on the function of
hypothaiamo-hyphophysis-ovarian system which
determines the course of biological cycles in women [3,
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7-16]. It induces pronounced changes in electrical
activity of the hypothalamus [9] in secretion of
corticotropic pituitary hormones. Hypoxia induces also
changes in ovarian parenchyma. Investigations of A.A.
Nazarenko carried out in our laboratory [1] evidence
that ovarian tissue is very sensitive to low p02: the
intensity of oxidative processes in ovarian tissue
significantly declines in hypoxic environment.

In puberty which is especially sensitive to
hypoxia, hypothalamic-pituitary insufficiency entails
disorders of the normal process of sexual maturation
an’d provokes acyclic bleeding which requires special
treatment [3, 12, 15]. A deficiency of sex hormones causes
changes in the brain cortex and hypothalamus, which
may result in vegetative neuroses, in disorder of to
respiration and circulation and BOR control, and worsen
the quality of ORO regulation.

The results of the studies carried out allow to
conclude that inclusion of the IHT into the complex of
therapeutic measures is efficient in JDUB.
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STRUKTURA CZASOWA MECZÓW PIŁKI
SIATKOWEJ MĘŻCZYZN NA PODSTAWIE BADAŃ

FINAŁÓW   LIGI ŚWIATOWEJ   2007
Wnorowski K., Protasewicz J.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdańsku (Polska)

Adnotacja.  Na skutek  częstych zmian w przepisach gry,
występujących w ostatnich kilkunastu latach, piłka siatkowa uległa
dużym przeobrażeniom. W artykule przedstawione zostały wyniki
badań zmierzających  do precyzyjnego określenia struktury czasowej
meczów, setów, akcji, występujących przerw, we współczesnej piłce
siatkowej.  Badania przeprowadzone zostały na podstawie analizy
gry męskich zespołów siatkarzy rozgrywanych spotkania w ramach
finałowego turnieju Ligi Światowej 2007. Wyniki badań potwierdzają
istotną rolę zmian w przepisach na zmiany czasu trwania meczu i
wszystkich jego składowych.
Słowa kluczowe: Liga Światowa, piłka siatkowa, czas gry.
Анотація. Вноровський К., Протасевіч  Я. Часова структура
волейбольних матчів серед чоловіків на підставі аналізу
фінального турніру Лігі Чемпіонів, 2007. За останні роки у
волейболі відбувалися часті зміни у правилах змагань, що
спричинило до значних змін часової структури гри. У статті
наведено результати дослідження, яке було спрямоване на
уточнювання часової структури матчів у сучасному волей-
болі. Роботу виконано на підставі аналізу матчів чоловічих
волейбольних команд під час проведення фінального турні-
ру Лігі  Чемпіонів у 2007 році.  Результати дослідження
підтверджують існування впливу змін у правилах змагань на
тривалість матчів і окремих їх компонентів.
Ключові слова: Ліга Чемпіонів, волейбол, час гри.
Аннотация. Вноровский К., Протасевич Я. Временная струк-
тура волейбольных матчей среди мужчин на основании ана-
лиза финального турнира Лиги Чемпионов, 2007. В после-
дние годы в волейболе происходили частые изменения в
правилах соревнований, что привело к существенному изме-
нению временной структуры игры. В статье представлены
результаты исследования, направленного на уточнение вре-
менной структуры матчей в современном волейболе. Работа
выполнена на основании анализа матчей мужских волейболь-
ных команд во время проведения финального турнира Лиги
Чемпионов в 2007 году. Результаты исследования подтверж-
дают влияние изменений в правилах соревнований на  про-
должительность матчей и отдельных их компонентов.
Ключевые слова: Лига Чемпионов, волейбол, время игры.
Annotation. Wnorowski K., Protasewicz J. The time structure
of  men’s volleyball matches on the basis of  the analysis of the
world league 2007 final tournament. Frequent changes in
volleyball rules, which have occurred in recent years, resulted in
radical transformations in volleyball. The herein article presents
the results of the study leading to a precise determination of the
time structure of matches, sets, actions and time outs in modern
volleyball. The study was carried on the basis of the analysis of
men’s teams in the World League 2007 final tournament. The
results confirm a crucial influence of changes in volleyball rules
upon a duration of a match and all its components.
Key words: World League, volleyball, game time.

Wprowadzenie
W swojej historii piłka siatkowa uległa ogromnym

przeobrażeniom, stając się dynamiczną, pełną ekspresji
dyscypliną sportu. Poszukiwania zmierzające do
uatrakcyjnienia gry, a co za tym idzie częste zmiany
przepisów, miały wpływ na ewolucję techniki i taktyki, a
także nie pozostawała bez wpływu na strukturę walki
sportowej [1].

W 1998 roku Światowa Federacja Piłki Siatkowej
(FIVB) wprowadziła jedne z najbardziej radykalnych
zmiany przepisów:
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a)wprowadzono nowy sposób liczenia punktów – każda
akcja jest punktowana (bez względu na to, który z
zespołów wykonuje zagrywkę), sety są rozgrywane
do 25 punktów (z wyjątkiem seta piątego-
decydującego rozgrywanego do 15 punktów) przy
minimum dwóch punktach różnicy;

b)wprowadzono zawodnika Libero – zastępuje on
jednego z zawodników linii obrony i jest
odpowiedzialny za przyjęcie zagrywki oraz grę w
obronie [5];

c)wydłużono czas, w którym należy wykonać zagrywkę
z pięciu do ośmiu sekund, przy ograniczeniu jej
wykonania do jednej próby [2].

Wyniki badania prezentowane przez autorów [1,
3] bezpośrednio po tych zmianach w przepisach mówiły
o radykalnym skróceniu czasu trwania gry. Obserwacje
prowadzone w ostatnich latach zdają się zaprzeczać tym
wcześniejszym tendencjom. W związku z powyższym
postanowiono precyzyjnie określić aktualną strukturę
gry w piłce siatkowej na przykładzie zespołów męskich.

Cel badań
Celem badań jest określenie czasu trwania akcji,

seta, meczu oraz przerw w grze we współczesnej piłce
siatkowej w świetle obowiązujących przepisów na
przykładzie męskich zespołów reprezentujących
najwyższy poziom mistrzostwa sportowego.

Materiał i metoda badań
Analizie poddano  10 meczów Turnieju

Finałowego Ligi Światowej, który odbył  się w
Katowicach w terminie 11-15 lipca 2007 roku. W turnieju
uczestniczyły reprezentacyjne zespoły siatkarzy Polski,
Rosji, USA, Brazylii, Francji i Bułgarii. Spośród meczów
objętych analizą dwa zakończyły się wynikiem 3:2, pięć
– 3:1 oraz trzy – 3:0.

Wszystkich pomiarów dokonano na podstawie
zapisu dokonanego za pomocą kamery firmy „Sony”. Do
ich wykonania wykorzystano stoper marki „Selektor” [4].

Wykonane pomiary dotyczyły:
- liczby i czasu trwania każdej akcji,
- liczby i czasu trwania przerw między akcjami, z

uwzględnieniem przerw regulaminowych (zmiana
zawodników, przerwa techniczna, przerwa na
odpoczynek) oraz nieplanowanych dłuższych przerw
związanych np. z niewłaściwym zachowaniem
zawodników.

- ponadto oszacowano liczbк zagrywek punktowych i
zepsutych.

Wszystkie wyniki opracowano statystycznie
obliczając:
· średnie arytmetyczne, wartości minimalne i

maksymalne dla poszczególnych setów i meczów jak i
całego turnieju;

· udział zagrywek punktowych i  sumę zagrywek w
ogólnej liczbie rozegranych akcji;

· udział  przerw regulaminowych oraz przerw
nieplanowanych w ogólnej liczbie przerw między
akcjami.

Obliczeń dokonano przy pomocy programu
Microsoft Excel pakietu komputerowego Microsoft
Office 2007.

Wyniki badań
Na podstawie analizy wyników badań

stwierdzono, że średnio w secie rozegrano 47,2 akcji, z
czego 19,7% stanowiły akcje bardzo krótkie, składające
się jedynie z zagrywki (punktowej lub zepsutej).
Największą średnią liczbę akcji w secie (55) zanotowano
w meczu numer 6, natomiast  najmniejszą (43) w meczu 1.
Dokładne dane wraz z liczbą zdobytych i straconych
punktów zagrywką oraz łączną liczbę akcji w każdym
meczu pokazują wykres 1 i 2.

Największą  liczbą rozegranych akcji (236)
charakteryzuje się mecz numer 2, najmniejszą zaś
obserwujemy w meczu kolejnym numer 3 (140). Średnia
liczba rozegranych akcji we wszystkich dziesięciu
analizowanych meczach wyniosła 183,4. Badane wartości
zostały przedstawione graficznie w postaci wykresu 2.

Średnia liczba przerw wahała się od 42 do 54 w
secie. Wśród nich były przerwy dłuższe:  regulaminowe
(dla odpoczynku, techniczne, na dokonanie zmiany
zawodników) oraz wydłużane przez zawodników czy
trenerów (np. niewłaściwe zachowanie, dyskusja z
sędziami). Stanowiły one 20,4% wszystkich przerw
między akcjami (tabela 1).

Średni czas trwania meczu dla całego turnieju
wynosi 99,7 min. Mecze zakończone w pięciu setach
trwały średnio 118,5 minut ,w  czterech – 101,8 minut, a
w trzech – 83,7 minut.

Z danych dotyczących poszczególnych setów
(bez 5-tych) wynika, że średni czas ich trwania to 26 min.
Czas najkrótszego wynosi 21 min, najdłuższego zaś 39
min. (tabela 2).

Czas trwania wszystkich 1834 rozegranych akcji
był bardzo zróżnicowany: od 2 sekund przy zepsutej
zagrywce, do 35,3 sekund dla akcji , z wieloma obronami
i kontratakami. Średni czas akcji to 11,1 sek. (wykres 3).

Zdecydowaną  większość akcji 1756 w
analizowanych meczach badanego turnieju  rozegrano
w czasie do 20 sekund co stanowiło 95,7 % całości.
Natomiast tylko 75 akcji trwało w przedziale od 20,1 do
30 sekund. Tylko 3 akcje podczas całego turnieju miały
długość powyżej pół minuty (wykres 4).

Przerwy między akcjami były znacząco dłuższe
od rozgrywanych akcji. Wartość minimalna to 8,7 sek., a
maksymalna 109,8 sek., a średnia 22,3 sek. W każdym z
analizowanych meczów średni czas przerwy był dłuższy
od średniego czasu akcji (wykres 5).

Dyskusja
Jak podkreśla wielu teoretyków sportu, zmiana

przepisów, w każdej zespołowej grze sportowej pociąga
za sobą istotne zmiany w działalności techniczno-
taktycznej i w strukturze przebiegu walki sportowej.
Szczególnie dużo, w ostatniej dekadzie, istotnych
przepisów uległo zmianie w piłce siatkowej zmieniając
obraz tej dyscypliny sportu.

W konsekwencji ewolucję przeszły różne aspekty
taktyki ataku i obrony, przejawiając się między innymi
zmniejszeniem częstości występowania wszystkich
działań techniczno-taktycznych. Wyniki analizy meczów
pierwszoligowych siatkarzy prowadzona w pierwszym
sezonie rozgrywanym według nowych przepisów
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Wykres 1.  Średnia liczba akcji w secie w badanych meczach

Wykres 2.  Łączna liczba akcji w badanych meczach

Tabela 1. 
Średnia liczba przerw między akcjami w secie w badanych meczach 

Mecz 
przerwy 
między 
akcjami 

przerwy regulaminowe 
i nieplanowane 

Odsetek przerw 
regulaminowych i 
nieplanowanych 

(%) 
1 42,0 9,2 21,90 
2 46,2 7,2 15,60 
3 45,7 11,0 24,10 
4 47,3 10,7 22,50 
5 46,5 10,0 21,50 
6 54,0 9,7 17,90 
7 42,3 8,3 19,50 
8 46,5 10,0 21,50 
9 44,3 9,0 20,30 

10 46,8 9,0 19,30 
Średnia 46,2 9,4 20,40 
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Wykres 3.  Charakterystyka dіugoњci akcji w badanych meczach

Wykres 4.  Liczba akcji w wyznaczonych przedziałach czasowych

Wykres 5.  Porównanie czas  trwania  akcji i przerw między akcjami w meczach (s)
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dowiodła, że nowe uwarunkowania występujące w grze
w sposób bardzo istotny przyczyniły się do ograniczenia
średniej wartości czasu trwania seta oraz całego meczu.

Jak podają Z. Ważny i K. Kowalczyk [1], czas meczu
zespołu siatkarzy w sezonie ligowym 1998/1999,
bezpośrednio po zmianie przepisów gry, skrócił się o 30%.
Wyniki naszych badań wskazują na odmienną tendencję
obserwowaną w następnych latach, osiągając wartość
sprzed wprowadzenia zmian. Porównując czas gry
siatkarzy uczestniczących w igrzyskach olimpijskich w
Monachium w 1972 roku (96 minut) z naszymi badaniami
z roku 2007 (99,7minut) dochodzimy do  wniosków, że
czas trwania seta i meczu wcale nie uległ skróceniu, a
wręcz przeciwnie nieznacznie nawet się wydłużył. Na
podkreślenie zasługuje fakt ograniczenia czasu gry w
swoich skrajnych wymiarach (nie ma meczów trwających
skrajnie długo lub krótko). Przeprowadzone badania
dowodzą że najkrótszy mecz rozgrywany w analizowanym
turnieju trwał 74 minuty, zaś najdłuższy 122 minuty.

Podając za Z. Ważnym i K. Kowalczykiem [1], mecze
rozgrywane w  systemie sprzed zmianami w przepisach
trwały od 50  do 151 minut najdłuższy. Wychodząc z
założenia, iż trenować należy w sposób odpowiadający
specyfice uprawianej dyscypliny, powyżej stwierdzone
fakty, muszą zostać uwzględnione w  pracy szkoleniowej
przez trenerów. Wnioski z badań prowadzić powinny w
efekcie szkoleniowców do dostosowania intensywności i
czasu trwania aplikowanych  ćwiczeń w treningu do nowej
struktury czasowej meczu.

Wnioski:
1.  Średni czas trwania meczu w analizowanym turnieju

wynosi 99,7 minut a seta    rozgrywanego do 25
punktów (od 1 do 4)- 26 minut.

2.  Dominują akcje trwające do 10 sekund oraz  od 10,1-
do 20 sekund. Stanowią one odpowiednio  48% i 47,7%
wszystkich akcji . Najdłużej rozgrywane trzy akcje
trwały powyżej  30 sekund.

3.  Średni czas trwania przerwy jest dłuższy od średniego
czasu trwania akcji i wynosi 22,3 sekundy (minimum
8,7 s – maksimum 109,8 s )

4. Przerwy,  techniczne, regulaminowe i wynikające z
opóźniania gry stanowią 20% wszystkich przerw
występujących w analizowanych meczach.

5. Średni czas trwania meczu zwiększył się  od 1998 roku
o ponad 30%  (z 66 minut do 99,7 minut).
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ELEMENTY PEDAGOGICZNEJ TECHNOLOGII
KSZTA˛TOWANIA WYOBRAŻEŃ

RUCHOWYCH PRZY NAUCZANIU ĆWICZEŃ
GIMNASTYCZNYCH

Andrzej Zdzieszyński, Jarosław Skowron,
Wiktor Bołoban

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie

Adnotacja. Wyobrażenia ruchowe są  podstawą skutecznego
nauczania studentów ćwiczeń gimnastycznych. Celem pracy była
ocena poziomu wyobrażeń ruchowych studentów AWF
wykonujących podstawowe ćwiczenia gimnastyczne na zajęciach
praktycznych i zawodach. Poziom ruchowych wyobrażeń  u
studentów wykonujących ćwiczenia gimnastyczne z programu
studiów okazał się niedostateczny, co odzwierciedla niska ocena
za wykonanie ćwiczeń na zajęciach praktycznych i zawodach. Z
pośród 15 analizowanych ćwiczeń aż 14 zostało opanowanych
z poważnymi technicznymi błędami. Opracowaliśmy elementy
pedagogicznej technologii kształtowania wyobrażeń ruchowych
początkowego nauczania ćwiczeń gimnastycznych.
Słowa kluczowe: ćwiczenia gimnastyczne, studenci, nauczanie,
wyobrażenia ruchowe.
Анотація. Здзієсзінські Анджей, Сковрон Ярослав, Болобан
Віктор. Елементи педагогічної технології формування рухо-
вих уявлень у процесі навчання базовим гімнастичним впра-
вам. Рухові уявлення є основою ефективного навчання гімна-
стичним вправам. Ціль досліджень – оцінити рівень рухових
уявлень студентів АФВ при виконанні базових гімнастичних
вправ на практичних заняттях і змаганнях. Рівень рухових уяв-
лень у студентів про вправи навчальної програми є низьким,
про що свідчать суддівські оцінки за виконання гімнастичних
вправ на практичних заняттях і змаганнях. Так, з 15 вивчених
вправ, в 14 з них виявлені значні технічні помилки. Розроблено
елементи педагогічної технології формування рухових уяв-
лень у процесі навчання базовим гімнастичним вправам.
Ключові слова: гімнастичні вправи, студенти, навчання, рухові
уявлення.
Аннотация. Здзиесзынски Анджей, Сковрон Ярослав, Боло-
бан Виктор. Элементы педагогической технологии формиро-
вания двигательных представлений в процессе обучения ба-
зовым гимнастическим упражнениям. Двигательные
представления являются основой эффективного обучения гим-
настическим упражнениям. Цель исследований – оценить уро-
вень двигательных представлений студентов АФВ при выпол-
нении базовых гимнастических упражнений на практических
занятиях и соревнованиях. Уровень двигательных представ-
лений у студентов об упражнениях учебной программы явля-
ется низким, о чем свидетельствуют судейские оценки за вы-
полнение гимнастических упражнений на практических
занятиях и соревнованиях. Так, из 15 изученных упражне-
ний, в 14 из них обнаружены значительные технические ошиб-
ки. Разработаны элементы педагогической технологии фор-
мирования двигательных представлений в процессе обучения
базовым гимнастическим упражнениям.
Ключевые слова: гимнастические упражнения, студенты,
обучение, двигательные представления.
Annotation. Zdzieszynski Andrzej, Skowron Jaroslaw, Boloban
Wiktor. Devices of pedagogical technology of shaping of
motorial representations during learning to base gym exercises.
Kinetic images constitute a base of the efficient teaching the
students how to do gymnastic exercises. The purpose of this
work is the grading the level of kinetic images of the AWF
students carrying out basic gymnastic exercises during practical
and competition. The level of kinetic images the students
carrying out basic gymnastic exercises turned out to be
unsatisfactory, what we can see looking at the very low grades
during practical and competition. Out of 15 analyzed exercises
14 were executed with severe technical errors. We drew up the
components of the educational technology of shaping the kinetic
images during the initial stage of gymnastic exercises teaching.
Key words: gymnastic exercises, students, teaching, kinetic images.
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Wstęp.
Problem i jego rozwiązania. W procesie nauczania

ćwiczeń gimnastycznych i akrobatycznych uczeń i
nauczyciel przechodzą trzy kluczowe etapy: etap
formowania wyobrażeń ruchowych początkowego
nauczania ćwiczeń, etap pogłębionego nauczania
ćwiczeń, etap umacniania i doskonalenia ćwiczeń Szlemin
1973, Starosta 1978; 2003, Smolevski, Gavierdovski 1978,;
1999, Bołoban 1986; 1990, Szczepanik 1996, Wiśniowski,
Niznikowski, Bołoban 2002, Niżnikowski, Sadowisk,
Bołoban, Mastalerz, Wiśniowski, Niżnikowska 2006).
Wymienieni autorzy, eksperymentalnie uzasadnili
kolejność pedagogicznego procesu formowania
wyobrażeń ruchowych przy nauczaniu ćwiczeń
gimnastycznych i akrobatycznych. Podmiotem w tym
procesie jest oczywiście sportowiec (uczeń), jego wiek,
klasa sportowa, poziom przygotowania fizycznego,
technicznego, psychicznego, niezbędne do nauczania
ćwiczeń. Pierwszym krokiem w procesie nauczania jest
stworzenie wizualnego obrazu ruchu. Pokaz ma na celu
zapoznanie sportowca (ucznia) z nauczanym ćwiczeniem
i jego pozami, położeniem ciała, orientacji ruchów, fazami
ruchów, sterowniczymi ruchami, dynamiczną postawą,
węzłowymi elementami techniki sportowej.

Do najważniejszych należy rozpoczęcie procesu
formowania wyobrażeń przy wykorzystaniu specjalnie
opracowanych celowych programów, orientacja na
podłożu i w locie, czucie krótkotrwałego,
średniotrwałego i długotrwałego wykonania ruchów, siły
potrzebnej do wykonania, kinestetycznego różnicowania
ruchów, przedsionkowej wrażliwości i stabilności:
program – czas ruchu, program – czucie ruchu, program
-orientacja przestrzenna, program – regulacja pozy ciała.

W pedagogicznym postępowaniu sportowiec
(uczeń) powinien wykonywać oddzielne części
ćwiczenia, fazy ćwiczenia pod ciągłą świadomą kontrolą
i z pomocą trenera, kopiując pokaz i korygując
wykonanie z własnymi wyobrażeniami oraz czuciem
ruchu. Wykonując pierwsze próby ćwiczeń z celowych
programów oraz ćwiczeń  przygotowawczych,
pomocniczych i imitacyjnych proces formowania
wyobrażeń ruchowych przebiega jakby po spirali,
podstawą, której są modalne komponenty (Smolevski,
Gavierdovski 1999). Termin modalne komponenty
wyobrażeń ruchowych wyjaśnimy za Smolevskim i
Gavierdovskim na przykładzie cytryny. Z czego składa
się nasze wyobrażenie o cytrynie? Ze wzrokowego
wrażenia (kolor żółty, kształt elipsy), węchowego
wrażenia (aromat), mięśniowo – ruchowego odczucia
powstającego przy próbie zważenia cytryny na dłoni,
odczucia poprzez zmysł dotyku jej chropowatej
powierzchni. Wszystko to modalne komponenty, z
których w naszej świadomości formuje się obraz tego,
co my nazywamy cytryną. Przy formowaniu wyobrażenia
ruchu dochodzi do czegoś analogicznego, jak w
przypadku z cytryną.

Jakie mogą być modalne komponenty ćwiczenia
gimnastycznego z pozycji wyobrażeń ruchowych?
Smolevski, Gavierdovski (1999), wskazują na obiektywne
i subiektywne modalne komponenty. Obiektywne to

biomechaniczne parametry i ich wskaźniki: kinematyka
zmiany pozy ciała, przemieszczanie się ciała, czasowe
parametry ruchu, wskaźniki wysiłków mięśniowych, siły
współdziałania, wskaźniki wewnętrznych sił, kontakt z
podłożem, strukturalne wskaźniki ruchów. Subiektywne
to sensomotoryczna integracja (Maas 1999) na podstawie
funkcjonowania zmysłów wzroku, słuchu, dotyku,
przedsionkowego, proprioreceptywnego oraz tworzenia
pamięciowej struktury ruchu. Pomiędzy obiektywnymi i
subiektywnymi modalnymi komponentami wyobrażeń
ruchowych dochodzi do współzależności. Na rys. 1
podano opracowaną strukturę i elementy pedagogicznej
technologii kształtowania wyobrażeń ruchowych
(Bołoban 1990; Niżnikowski, Sadowski, Bołoban,
Mastalerz, Wiśniowski, Niżnikowska 2006; Zdzieszyński,
Skowron, Bołoban 2007).

Prawidłowo przeprowadzony pierwszy etap
gwarantuje zarówno poprawność jak i skrócenie procesu
uczenia i utrwalania ćwiczeń.

Metody i techniki badań.

Celem pracy była ocena poziomu wyobrażeń
ruchowych studentów AWF wykonujących
podstawowe ćwiczenia gimnastyczne na zajęciach
praktycznych oraz kształtowanie wyobrażeń ruchowych
początkowego nauczania ćwiczeń. Zakładamy, że
skuteczne podniesienie poziomu opanowania
podstawowych ćwiczeń gimnastycznych zawartych w
programie nauczania studentów pierwszego roku AWF
nastąpi poprzez kształcenie wyobrażeń ruchowych z
wykorzystaniem celowego autorskiego programu.
Rozwój i doskonalenie jakości oceny orientacji
przestrzennej, czasu wykonywania ćwiczeń ,
kinestetycznego różnicowania ruchów oraz skuteczność
wykorzystania siłowych parametrów i wskaźników
ruchu. Grupa badanych studentów liczyła 76 osób, z
których 64 czynnie uprawia sport (różne dyscypliny,
średnio 7.92 roku, średni wiek 20.43, średni ciężar ciała
76,49 i średnia wysokość ciała 181,66 cm), świadczą o
ponadprzeciętnych możliwościach badanych.

Punktem wyjścia w pracy było sprawdzenie
poziomu opanowania podstawowych ćwiczeń
gimnastycznych, zawartych w programie nauczania
pierwszego roku studiów kierunku Wychowania
Fizycznego w AWF w Warszawie. Analizę oparto na
porównaniu ocen, jakie uzyskali studenci za
poszczególne ćwiczenia zaliczeniowe w pierwszym i
drugim semestrze w roku akademickim 2006/2007.

Drugim elementem oceny jest ankieta
przeprowadzona wśród studentów pierwszego roku, na
temat osobistego odczucia stopnia trudności
opanowania poszczególnych ćwiczeń akrobatycznych,
ćwiczeń na przyrządach i skoków gimnastycznych,
poprzez ocenę czucia przestrzeni, czasu, kinestetycznego
różnicowania ruchów.

Zaliczenie poszczególnych elementów oparte jest
na trzystopniowym systemie. Te same elementy
wykonywane są w różnych formach, od podstawowych
(teoretycznie najłatwiejszych), poprzez bardziej złożone
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(różne pozycje wyjściowe i końcowe), do trudnych:
najłatwiejsza forma – ocena dostateczna (3), forma
trudniejsza – ocena dobra (4), formy najtrudniejsze –
ocena bardzo dobra (5).

Wyniki badań.

Studenci zapoznają się ze wszystkimi formami
wykonywanych elementów. Wybór formy zaliczenia
ćwiczenia zależy od własnych umiejętności i możliwości
studenta, przy obowiązku prawidłowego,
zapewniającego bezpieczne wykonanie, opanowania
techniki każdego z elementów. Poniższe tabele 1 i 2
przedstawiają zestawienie średnich ocen, uzyskanych
za poszczególne, wybrane elementy zaliczeniowe,
zawarte w programie nauczania gimnastyki pierwszego
roku studiów kierunku Wychowania Fizycznego.

Średnie oceny uzyskane w dwóch semestrach są
niemal identyczne, co uprawnia do stwierdzenia, że w

procesie nauczania nie osiągnięto znaczących postępów.
Wstępna analiza ocen wskazywała na duże

trudności w opanowaniu nawet najłatwiejszych ćwiczeń.
Z pośród 15 analizowanych ćwiczeń aż 14 zostało
opanowanych z poważnymi technicznymi błędami.
Wystąpiła również grupa studentów, którzy mieli
problemy z opanowaniem ćwiczeń w podstawowej,
najłatwiejszej formie.

Średnie ocen za poszczególne elementy
zaliczeniowe plasują się poniżej oceny 4 (wyjątkiem jest
przewrót w przód). Ocena średnia uzyskana za zaliczenie
przewrotu w przód to 4.03. Biorąc pod uwagę, że jest to
podstawowy element, z jakim niemal wszyscy zetknęli
się już w wieku dziecięcym a następnie w szkole
podstawowej, oraz że mamy do czynienia z młodzieżą
wyselekcjonowaną, nie może być to wynik zadowalający.

Pozostałe elementy zostały zaliczone w przedziale
ocen od 3.3 do 3.99 a więc w większości tylko nieco
powyżej wymaganego minimum zaliczeniowego.

Semestr pierwszy Średnia ocena 
  
Przewrót w przód 4,03 
Przewrót w tył 3,55 
Stanie na rękach 3,64 
Stanie na głowie 3,71 
Skok kuczny 3,78 
Wymyk przodem na drążku 3,17 
Stanie na barkach na poręczach 3,3 
Zamachy i zeskok na poręczach 3,74 

Średnia ocen 3,62 
 

Rys 1. Oznaczenia:
1 – cel – kształcenie wyobrażeń ruchowych początkowego nauczania ćwiczeń,
2 – pedagogiczne zadania,
3 – dydaktyczne zasady,
4 – 5 – 6 – 7 – wieloaspektowe (polidyscyplinarne) osobliwości kształtowania wyobrażeń ruchowych początkowego

nauczania ćwiczeń: biologiczne, biomechaniczne, regulacyjne, pedagogiczne (Bołoban 1990),
8 – metody nauczania,
9 – celowe programy kształtowania wyobrażeń ruchowych,
10 – środki nauczania ćwiczeń gimnastycznych i akrobatycznych,
11 – warianty nauczania ćwiczeń,
12 – kolejność nauczania ćwiczeń,
13 – nauczanie o charakterze oszczędnym (ćwiczenia łatwe do wykonania) i  intensywnym (ćwiczenia które swoją

strukturą są zbliżone do wymogów techniki sportowej,
14 – usuwanie błędów,
15 – regulacja procesu nauczania,
16 – kontrola jakości nauczania, korekta,
17 – formy zajęć i sposoby organizacji ćwiczących.

 Struktura i elementy pedagogicznej technologii kształtowania wyobrażeń ruchowych 
przy nauczaniu ćwiczeń gimnastycznych i akrobatycznych. 

1 2 3 7 4 6 5 8 9 10 14 11 13 12 15 16 17 

Tabela 1.
Zestawienie średnich ocen za elementy zaliczeniowe w pierwszym semestrze
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Stanowczo najsłabiej opanowane zostały
elementy złożone, wykonywane na przyrządach (drążek
i poręcze). Przyczyną takiego stanu rzeczy oprócz braku
doświadczeń  ćwiczących z przyrządami we
wcześniejszym okresie edukacji, jest również niemożność
wyobrażenia sobie złożonego krótko, średnio i
długotrwałego ruchu.

Własna ocena trudności polegała na wypełnieniu
ankiety, w której studenci mieli za zadanie określić w
skali od 1 do 5 trudność, jaką sprawiło im opanowanie
lub próba opanowania 15-stu elementów programowych:
1 – bardzo łatwe,
2 – łatwe,
3 – optymalnej trudności,
4 – trudne,
5 – bardzo trudne.

Z analizy ankiet wynika jednoznacznie, że
studenci uważają za trudne, elementy o bardzo złożonej
strukturze ruchu o średnim i długim czasie trwania.

Zaskakujące jest,  iż bardzo mały odsetek
studentów potraktował ćwiczenia, które z założenia były
najtrudniejsze jako bardzo trudne do opanowania.
Chodzi o ćwiczenia złożone o krótkim czasie trwania.
Świadczy to o błędnych wyobrażeniach ruchowych
ćwiczeń gimnastycznych.

Wnioski

Poziom ruchowych wyobrażeń u studentów
AWF wykonujących ćwiczenia gimnastyczne z
programu studiów okazał się niedostateczny, co
odzwierciedla niska ocena za wykonanie ćwiczeń na
zajęciach praktycznych i zawodach. Z pośród 15
analizowanych ćwiczeń aż 14 zostało opanowanych z
poważnymi technicznymi błędami. Brak umiejętności
oceny i wyobrażenia ruchu pod względem struktury,
pozy i czasu wykonywania utrudnia i znacznie opóźnia
proces opanowania prawidłowej i skutecznej techniki.
Posiadanie takich umiejętności jest szczególnie istotne
w początkowym etapie nauczania ćwiczeń
gimnastycznych.

Potrzebne jest kształtowanie wyobrażeń
ruchowych z wykorzystaniem autorskiego, celowego

Semestr drugi Średnia ocena 
  
Kołowroty na drążku 3,41 
Wspieranie na poręczach 3,43 
Wspieranie wychwytem 3,52 
Skok - przerzut w przód 3,83 
Przerzut bokiem 3,53 
Salto w przód 3,99 
Przerzut w przód 3,73 
Zeskok podmykiem 3,56 

Średnia ocen 3,63 
 

Tabela 2.
Zestawienie średnich ocen za elementy zaliczeniowe w drugim semestrze

programu ćwiczeń jako sposobu na efektywne i wydatnie
skracające proces nauczania.
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