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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ І
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДІВ МІНІСТЕРСТВА ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ

Андріанов А.М.
Військовий інститут Київського національного

університету імені Т. Шевченка

Анотація. Підвищення вимог до фізичної і функціональної
підготовленості офіцерського складу Збройних Сил України
диктується кадровою політикою і переходом на професійну
основу. Розробка нових підходів до удосконалення фізичної
підготовленості майбутніх офіцерів є актуальною для вдос-
коналення професійних якостей військовослужбовців.
Ключові слова: фізична підготовленість, функціональний
стан, офіцер, професійна діяльність.
Аннотация. Андрианов А.М. Проблемы формирования фи-
зической и функциональной подготовки курсантов высших
учебных заведений Министерства Вооруженных сил  Укра-
ины. Повышение требований к физической и функциональ-
ной подготовленности офицерского состава Вооруженных
Сил Украины диктуется кадровой политикой и переходом на
профессиональную основу. Разработка новых подходов к
усовершенствованию физической подготовленности буду-
щих офицеров является актуальной для совершенствования
профессиональных качеств военнослужащих.
Ключевые слова: физическая подготовленность, функцио-
нальное состояние, офицер, профессиональная деятельность.
Annotation. Andrianov А.М. Problems of forming physical
and functional preparation of students of higher educational
establishments of Ministry of Military powers of Ukraine. The
increase of requirements to physical and functional preparedness
of officers of Military Powers of Ukraine is dictated by a skilled
policy and transition on professional basis. Development of
new approaches to the improvement of physical preparedness
of future officers is actual for perfection of professional qualities
of servicemen.
Keywords: physical preparedness, functional state, officer,
professional activity.

Вступ.
З точки зору кадрової політики, перехід Зброй-

них Сил на професійну основу передбачає: комплек-
тування особового складу за контрактним принципом;
формування професійного сержантського корпусу,
здатного взяти на себе основне навантаження з вихо-
вання та навчання підпорядкованого особового скла-
ду; запровадження нових засад управління службо-
вою кар’єрою офіцерів; закріплення на військовій
службі військовослужбовців, які отримали досвід
участі в миротворчих операціях, освіту у вищих
військових навчальних закладах, у тому числі – закор-
доном; запровадження військової служби в резерві.

Як показує аналіз літературних джерел у бага-
тьох країнах світу, досить серйозно ставляться до рівня
фізичної підготовки особового складу, який перебу-
ває на військовій службі за контрактом. У різні часи,
ця проблема неодноразово поставала і в колишньо-
му Радянському Союзі, а також і у Збройних Силах
різних держав. В даний час, ця проблема залишаєть-
ся досить актуальною в Збройних Силах України.

Враховуючи курс нашої держави, який спря-
мований на створення професійної армії дане пи-
тання потребує досить ретельного вивчення. На наш

погляд в першу чергу необхідно звернути увагу на
підготовку військових фахівців у вищому навчально-
му закладі. Рівень професійної підготовки кадрових
офіцерів в значній мірі визначає можливість вирішу-
вати складні і різнопланові завдання, які перед ними
ставляться. Тому всі розвинуті держави світу завжди
проявляли і проявляють турботу про підвищення
якості професійної підготовки офіцерського складу.

Професійна діяльність сучасного офіцера до-
сить різноманітна. З однієї сторони, це обумовлено
складною структурою Збройних Сил, наявністю
різноманітних військових спеціальностей, з іншої – з
розвитком людського суспільства відбувається уск-
ладнення самої військової служби. Фізичне здоров’я
офіцера один з основних факторів виконання ним
службових обов’язків.

В процесі фізичного тренування розвивають-
ся не тільки м’язи, але й удосконалюють розумові
здібності офіцера. Сила волі залежить частково від
стану духа і частково від стану тіла. Втома в бою зла-
має так швидко, як ніякий інший стан, втома немину-
че викликає страх в бою, а відсутність навичок пере-
несення фізичних навантажень взагалі
відображається на стані духа і невпевненості в своїх
силах. Сьогодні офіцеру вже недостатньо мати задо-
вільний фізичний розвиток, він ще повинен володіти
певними знаннями і навиками, без яких неможливо
отримати перемогу в сучасній війні. Отже для підго-
товки військового професіонала одне з головних місць
займає фізична підготовленість і функціональний стан
здоров’я військового фахівця.

Робота виконана за планом НДР Військового
інституту Київського національного університету
імені Т. Шевченка.

Формулювання цілей роботи.
Ціллю роботи є розробка та впровадження у

практику фізичного виховання методики підвищен-
ня фізичних якостей і поліпшення функціонального
стану курсантів в умовах навчання  у вищому військо-
вому навчальному закладі.

Завдання які вирішувались:
1.Вивчити стан фізичної підготовленості і функціо-
нального стану курсантів 1-4 курсів.

2.Апробувати запропоновану методику удосконален-
ня фізичних якостей і  підвищення функціонально-
го стану курсантів в процесі навчання.

Методи та організація досліджень. Норма-
тиви з фізичної підготовки основних фізичних якос-
тей курсантів: сили, швидкості, витривалості, силової
витривалості, координаційних здібностей. Функціо-
нальні проби Штанге, Генче, проба Кверга. Матема-
тичні обрахунки здійснювались за допомогою мате-
матичної програми Statistica.

Дослідження проводились на курсантах 1-4
курсів Військового інституту Київського Національ-
ного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Результати дослідження.
Для вирішення першого завдання був прове-

дений констатуючий експеримент зі здачі контрольних
нормативів з фізичної підготовленості курсантів 1-4



4

курсів. Швидкість визначали за результатами бігу на
100 м, силу – за кількістю підтягувань  на перекла-
дині, силову витривалість – за часом виконання ком-
плексної вправи (10 разів – згинання і розгинання рук
в упорі лежачи, 10 разів -  з положення упору лежачі
в упор-присід, 10 разів – з положення лежачі на спині
руку за головою підйом тулуба в сід, 10 разів - вист-
рибування в гору з положення повний сід. Всього 5
таких повторень  у визначеній послідовності), загаль-
ну витривалість – за результатами бігу на 3000 метрів,
координаційні здібності  - за розробленим комплек-
сом (досліджуваний виконує один цикл комплексної
атлетичної вправи: з положення вису на перекладені
виконує одне підтягування, один раз піднімає рівні
ноги до перекладини і один підйом переворот на пе-
рекладині, зістрибує з перекладини на швидкості про-
бігає між десятьма стійками, підбігає до брусів на
руках проходить 5м по брусах, зістрибує з них і вико-
нує 25 раз нирки під брусами просуваючись вперед.
Після цього перестрибує через планку на двох ногах
висотою 10 см і довжиною в 10 м в спеціально визна-
чені квадрати, які розташовані з обох сторін планки і
знаходяться на різній дистанції один від одного, потім
пробігає по колоді 10 метрів, зістрибує і оббігає 10
стійок тільки спиною вперед).

Для оцінки функціонального стану дихальної
системи курсантів були використовували проби Штан-
ге і Генче. Функціональна проба за Квергом дала
можливість оцінити функціональний стан серцево-
судинної системи і рівень тренованості курсантів. В
результаті чого були отримані наступні показники,
які наведені в таблиці 1.

Як ми бачимо з отриманих результатів наведе-
них в таблиці 1, фізична підготовленість не досить
суттєво відрізняється між курсантами 1-4 курсів. Так
показники бігу на 100 м, які визначають швидкісні
дані курсантів поступово збільшуються на 2 курсі, на
третьому дещо зменшуються і на 4 курсі знову
збільшуються. Дані показники можуть свідчити про
відсутність позитивного впливу існуючої системи
підготовки на швидкість курсантів, про що свідчить
достовірність результатів між 1-4 курсами Р<0,05. На
наш погляд результати  швидкості більше залежать від
спадково-індивідуальних здібностей кожного курсан-
та, а не від існуючої системи навчання.

Результати бігу на 3000м свідчать про посту-
пове зниження показників, з кожним роком навчан-
ня відбувається погіршення загальної витривалості,
порівняльна регресія між 1-4 курсів підтверджується
достовірними показниками Р<0,05.

Силові якості курсантів з отриманих результатів
знаходяться в такому самому положенні, як і швидкісні.
Вони носять не стабільний характер, що підтверджує
індивідуальність кожної особи в розвитку даної якості.
Показники даних результатів між 1-4 курсів показують
достовірний регресивний результат Р<0,05.

Для визначення силової витривалості і коор-
динаційних здібностей ми відійшли від стандартних
тестів і запропонували свої комплекси. В результаті
ми отримали такі показники. Силова витривалість
курсантів з першого по третій курс незначно, але по-

кращуються хоча показники являються недостовір-
ними Р>0,05. На четвертому курсі знову іде погіршен-
ня часу на виконання комплексу Р>0,05.

Координаційні здібності знаходяться в ідентич-
ному положенні, як і силова витривалість до третьо-
го курсу прослідковується покращення, а на четвер-
тому знову спад показників Р>0,05.

За допомогою показників функціональних
проб ми здійснювали контроль розвитку дихальної
системи, яка відіграє велику роль у розвитку загаль-
ної витривалості курсантів. А також нас цікавила за-
гальна працездатність курсантів, яка характеризує
функціональний стан серцево-судинної системи.

Показники проби Штанге свідчать, що проце-
си аеробної функції покращуються до третього кур-
су про що і свідчить Р<0,05. А на 4 курсі ці показники
різко знижуються. Функціональні проби Генче у кур-
сантів з самого початку засвідчують регресивний
характер показників про що говорить показник дос-
товірності Р<0,05.

Беручи до уваги отримані показники за оцінкою
Кверга ми можемо сказати, що працездатність курсан-
та з кожним роком навчання погіршується. Отримані
показники 1-4 курсів знаходяться на рівні незадовільно,
даний регрес також підтверджується Р<0,05.

На базі отриманих результатів, був проведе-
ний детальний аналіз і запропонована експеримен-
тальна програма, для покращення фізичної і функці-
ональної підготовленості курсантів.

В першу чергу був підготовлений теоретич-
ний курс для курсантів, в якому викладалась методи-
ка виховання фізичних якостей і роль функціональ-
них систем в забезпеченні виховання необхідних
якостей. Згідно вимог до випускників ВВНЗ офіцерів
зобов’язаний вміти проводити заняття з фізичного
виховання, тому даний теоретичний матеріал відігра-
вав досить важливу роль.

Наступним етапом була розробка експеримен-
тальної методики розвитку фізичних якостей:
- вивчались вимоги професійної діяльності і підби-
рались відповідні вправи;

- створювались спеціальні комплекси, які відповіда-
ють за змістом та навантаженням основним видам
службово-бойової діяльності в повсякденній ро-
боті, а також при особливих умовах;

- застосовувались спеціальні вправи направлені на
тренування психологічної стійкості до зовнішніх под-
разнень.

На останньому етапі здійснювалось впровад-
ження розробленої методики. Після здійснення зап-
ланованих етапів ми визначили дві навчальні групи.
В кожній з груп займалось по 30 курсантів. Одна гру-
па займалась за розробленою методикою експери-
ментальна, а інша контрольна група займалась за існу-
ючою програмою. Обидві групи працювали за
програмами на протязі року.

В результаті проведеного експерименту були
отримані результати, які наведені в таблиці 2.

В отриманих результатах після проведення ек-
сперименту відбулися наступні  зміни.
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Таблиця 2.
Показники фізичної і функціональної підготовленості курсантів після експерименту 

 
контрольна група експериментальна група Назва тестів n 

початок кінець початок Кінець 
Біг 100 м (с) 30 13,48±0,93 13,34±0,54 13,49±0,65 13,14±0,53* 
Біг 3000 м (с) 30 785,98±55,55 740,1±37,09* 782,96±49,45 688,33±51,62* 
Підтягування на перекладині (рази) 30 13,43±2,8 15,63±2,77* 13,13±2,19 18,13±2,45* 
Комплексна вправа (с) 30 283,43±18,47 279,16±17,5* 281,0±19,37 270,00±20,2* 
Координаційний тест (с) 30 70,33±3,86 66,13±3,75* 71,03±3,32 64,0±3,16* 
Проба Штанге(с) 30 67,8±7,65 79,06±7,42* 68,43±9,52 89,0±6,77* 
Проба Генче (с) 30 49,46±8,9 54,86±7,61* 48,03±8,29 58,1±7,81* 
Оцінка за Квергом (у.о.) 30 85,63±8,18 84,23±10,26 83,83±8,64 104,3±4,49* 
 * – дані показники є достовірними Р<0,05. 

 

Таблиця 1.
Показники фізичної і функціональної підготовленості курсантів 1-4 курсів 

 
Назва тесту n 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Біг 100 м (с) 20 13,45±0,63 13,56 ± 0,67 13,47 ±  0,56 13,93 ± 0,92* 
Біг 3000 м (с) 20 746,0± 25,46 753,15± 42,32 755,65± 33,20 301,0 ± 51,8* 
Підтягування на перекладині (рази) 20 15,1 ± 5,07 12,05  ±  4,19 16,15 ± 3,22 11,95 ± 3,2* 
Комплексна вправа (с) 20 287,3 ± 30,9 285,45 ±  22,5 281,0 ±  24,59 284,55  ± 19,14 
Координаційний тест (с) 20 76,15 ± 10,84 71,20  ± 13,94 69,95 ±  5,64 71,80  ± 6,03 
Проба Штанге (с) 20 62,5 ± 6,89 69,6 ±  4,85* 76,25  ± 7,25* 59,7 ±  11,08 
Проба Генче (с) 20 37,75 ± 5,64 33,45  ±  5,16* 27,7 ± 5,72* 23,75 ±  2,97* 
Оцінка за Квергом (у.о.) 20 90,4 ± 12,61 88,6 ±  12,71 89,5  ± 10,95 71,5 ±  6,00* 
* – дані показники є достовірними Р<0,05. 

У контрольній групі показники швидкості по-
кращились на 1,05% (Р>0,05), в експериментальній
на 2,7% (Р<0,05). Загальна витривалість має дещо
кращі зміни ніж швидкісні, так в контрольній групі
час подолання відстані зменшився на 6,2% (Р<0,05), в
експериментальній на 13,8% (Р<0,05). В показниках
силових здібностей були отримані позитивні резуль-
тати в обох групах, контрольна група збільшила по-
казники на 14,1% (Р<0,05), експериментальна – 27,6%
(Р<0,05). Показники силової витривалості такі: конт-
рольна група 1,5% (Р<0,05), експериментальна група
– 4,1% (Р<0,05). Координаційні здібності характери-
зувались таким підвищенням: контрольна група – 6,4
(Р<0,05), експериментальна – 11% (Р<0,05).

Функціональні показники були отримані до-
сить цікаві, проби Штанге і Генче в контрольній групі
покращились на 14,2%  і 9,8% (Р<0,05), в експеримен-
тальній групі відповідно на 23,1% і 17,3% (Р<0,05).
Показники працездатності у курсантів контрольної
групи знизився на 1,7% (Р>0,05), а в експеримен-
тальній групі підвищився на 19,6% (Р<0,05).

Як видно з наведених результатів, отримані
результати в експериментальній групі перевершують
показники контрольної групи майже в два рази окрім
показника працездатності.

Висновки.
· Існуючий рівень фізичної і функціональної підго-
товки курсантів ВНЗ Збройних сил України знахо-
диться на досить низькому рівні, що потребує пе-
регляду і удосконалення самої системи підготовки;

· отримані позитивні зрушення у фізичних показни-
ках в контрольній групі в більшій мірі залежать від

індивідуальних особливостей курсантів, а також
залежать від психічних якостях, що проявляються в
процесі здачі нормативів;

· результати експериментальної групи показують, що
систематичні заняття, які сплановані методично
правильно і насичені більш цікавими і практични-
ми комплексами з врахуванням спеціальних вправ
прикладного і психологічного напрямку є більш
прогресивними і досконалими, про що свідчать от-
римані результати.

Подальший напрямок роботи буде направле-
ний на вивчення і впровадження в систему навчання
вищих навчальних закладів силових структур новітніх
систем і технологій удосконалення фізичного вихо-
вання офіцерів відповідно до вимог професійного
війська.
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В
ПРАКТИЧНИХ ОРГАНАХ І ПІДРОЗДІЛАХ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Бабенко В.Г.

Академія управління МВС (м. Київ)

Анотація. Пошук нових і вдосконалення основних напрямків
підвищення професіоналізму працівників органів і підрозділів
внутрішніх справ України, курс на зміцнення здоров‘я засо-
бами фізичної культури та спорту, досягнення високих ре-
зультатів і показників особистої фізичної підготовленості
можливий на основі визначення рівня організації кадрового,
нормативного і матеріально-технічного забезпечення на-
вчального процесу.
Ключові слова: зміцнення здоров‘я, професійна підготовка,
фізичні кондиції, фізична підготовка.
Аннотация. Бабенко В.Г. Актуальные аспекты усовершенство-
вания системы физической подготовки в практических орга-
нах и подразделах внутренних дел Украины. Поиск новых и
усовершенствование основных направлений повышения про-
фессионализма работников органов и подразделений внут-
ренних дел Украины, курс на укрепление здоровья средства-
ми физической культуры и спорта, достижение высоких
результатов и показателей личной физической подготовлен-
ности возможный на основе определения уровня организа-
ции кадрового, нормативного и материально-технического
обеспечения учебного процесса.
Ключевые слова: укрепление здоровья, профессиональная
подготовка, физические кондиции, физическая подготовка.
Annotation. Babenko V.G. Actual aspects of development of
system of physical preparation in practical members and
subitems of internal affairs of Ukraine.  Search new and
improvement of the basic directions of increase of
professionalism of workers of bodies and subitems of internal
affairs of Ukraine, a rate on strengthening of health by means
of physical training and sports, achievement of high results and
parameters of personal physical readiness possible (probable)
on the basis of definition of a level of the organization personnel,
normative and material support of educational process.
Key words: strengthening of health, vocational training, physical
standards, physical preparation.

Вступ.
Наукові дослідження практичної діяльності

міліцейських підрозділів свідчать, що досягнення
відмінних результатів оперативно-службової роботи
можливе лише за умов високої психофізичної підго-
товленості працівників органів внутрішніх справ Ук-
раїни, яка є основою їх професіоналізму. На підставі
цього, а також з метою якісного виконання вимог
Національної доктрини розвитку фізичної культури і
спорту (Постанова Кабінету Міністрів України від 13
грудня 2004 року), Державної програми розвитку
фізичної культури та спорту на 2007-2011 рік (Поста-
нова КМУ від 15 листопада 2006 року №1594), наказів
Міністерства освіти та науки України №450-2002 року
і №4-2006 року, наказів Міністерства внутрішніх справ
України №1444-2003 року, №1122-2006 року та №322-
2007 року, необхідно здійснювати заходи, спрямовані
на підвищення професійно-фізичної підготовленості
курсантів і слухачів відомчих вищих навчальних зак-
ладів, працівників практичних органів та підрозділів
внутрішніх справ (далі – ОВС) щодо ефективного ви-
конання ними службово-оперативних завдань, покла-
дених на міліцію в Україні.

Більшість наукових праць і досліджень, які про-
водилися та видавалися у межах цієї галузі, присвяче-
но лише окремим складовим багатогранної системи
підготовки до служби в ОВС. Ураховуючи значення
якісної професійно-фізичної підготовки персоналу до
успішного виконання службових завдань, відсутність
достатньої її теоретичної, практичної та методичної
розробленості, а також вимоги реалій сьогодення
міліцейської теорії й практики зумовили вибір теми
даного дослідження щодо подальшого розвитку та
вдосконалення системи фізичної підготовки і спорту в
Міністерстві внутрішніх справ України.

У зв’язку з цим, його актуальність полягає у
визначенні найбільш ефективних психолого-педагог-
ічних та управлінських напрямків, форм, методів і
засобів, які сприяють розвитку фізичної підготовки в
системі професійної освіти працівників МВС Украї-
ни. Вони повинні демонструвати систему загальноп-
рийнятих у практичних органах та підрозділах
внутрішніх справ України науково обґрунтованих
поглядів на зміст фізичної підготовки на фоні психо-
емоційної готовності рядового й начальницького
складу ОВС до виконання оперативно-службових зав-
дань, процесу їх постійного професійно-фізичного
вдосконалення та управління ним.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження є подальший роз-

виток та вдосконалення системи фізичної підготовки і
спорту в Міністерстві внутрішніх справ України. А саме:
1) покращення й подальше вдосконалення реально-
го стану організації фізичної підготовки в прак-
тичних органах та підрозділах внутрішніх справ, а
також у відомчих навчальних закладах системи
МВС України;

2) розробка тез до проекту концептуально єдиного
підходу щодо організації та управління системою
фізичної підготовки в МВС України;

3) забезпечення постійної професійно-фізичної готов-
ності працівників ОВС до виконання оперативно-
службових завдань, покладених на міліцію в Україні.

Результати дослідження.
Чинними нормативними документами МВС

України, які визначають багатоступеневу професій-
ну підготовку особового складу практичних ОВС,
встановлено, що обов’язкові заняття з фізичної підго-
товки є найважливішим компонентом конкретно-
спрямованого впливу на якість оперативно-службо-
вої діяльності [1-3]. Дана обставина окреслює
значущість формування інтересу й бажання до сис-
тематичних занять фізичними вправами у працівників
практичних ОВС з метою підвищення якості їх готов-
ності до виконання специфічних службових обо-
в’язків. На підставі цього, ми вважаємо, що в основу
будь-якої діяльності напрямку фізичної підготовки та
спорту в ОВС має бути закладено:
· вивчення ретроспективно-історичних, нормативно-
законодавчих, психолого-педагогічних, фізіологіч-
них, управлінських та сучасних засад розвитку й
удосконалення чинної системи фізичної підготов-
ки рядового й начальницького складу;
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· означення реального стану даної проблеми в прак-
тиці органів і підрозділів внутрішніх справ України
з визначенням місця, ролі, сутності й специфічних
особливостей структурних компонентів професій-
но-фізичної готовності персоналу органів та
підрозділів внутрішніх справ України до виконання
оперативно-службових завдань;

· концептуальна розробка механізму цільового ефек-
тивного функціонування системи фізичної підго-
товки в різних умовах діяльності працівників
міськрайлінорганів з найбільш оптимальним по-
єднанням кіл службово-особистісних інтересів, ба-
жань та мотивів, що панують у процесі фізичного
вдосконалення персоналу;

· релаксація персоналу після проведення виснажли-
вих спеціальних заходів, пов’язаних з виникненням
ситуацій професійного ризику;

· попередження випадків виникнення професійної
деформації працівників.

Таким чином, методологічну основу проце-
су вдосконалення діяльності існуючої системи фізич-
ної підготовки та спорту повинні становити [1, 4-6]:
- основні положення принципів єдності соціального
й біологічного, загального й часткового при вив-
ченні психолого-педагогічних явищ фізичного вдос-
коналення;

- принципи об’єктивності, єдності логічного та кон-
цептуального положення психолого-педагогічної
науки щодо діяльності та свідомості, становлення
особистості працівника міліції як основного суб-
’єкта оперативно-службової діяльності;

- ідеї особистісно-діяльнісного підходу щодо розвит-
ку особистості;

- функції фізичної культури і спорту та їх співвідно-
шення з професійною освітою працівників спец-
іальних служб чи підрозділів практичних ОВС як
явищ соціальної дійсності у рамках формування
оперативно-службових знань. умінь та навичок для
майбутньої й подальшої практичної діяльності в
органах і підрозділах внутрішніх справ України.

Це, насамперед, дозволить удосконалити загаль-
ну систему професійно-фізичної підготовки праців-
ників МВС України на основі модернізації цільового
управління даним процесом, а також суттєво покра-
щити систему відомчої освіти в галузі фізичної підго-
товки та спорту, знизити випадки травматизму й заги-
белі особового складу під час виконання службових
завдань та підвищити ефективність їх виконання.

Аналізуючи діючу систему фізичної підготов-
ки працівників практичних органів та підрозділів МВС
України, з’ясовано, що на сучасному етапі викорис-
товувався підсистемний підхід, який дозволяв розгля-
дати фізичну підготовку персоналу ОВС як певну
сукупність психолого-педагогічних компонентів, що
складали циклічний процес фізичного розвитку й
вдосконалення. Ефективність функціонування цього
процесу здійснювалася відповідно вимог чинних нор-
мативних документів, реалій оперативно-службової
діяльності та якості управління ним [2, 3].

Ретроспективно-історичний досвід свідчить, що
концептуальні перетворення в організації фізичної

підготовки і спорту в органах внутрішніх справ прово-
дилися тільки після законодавчого внесення змін та
доповнень у чинну на той час систему підготовки в
Україні в цілому. Вони обумовлювали реформування
нормативної бази, засади комплектування підрозділів
ОВС відповідними фахівцями, передбачали будівниц-
тво спортивних споруд тощо [2, 3]. Однак, процес уп-
равління підсистемою професійно-фізичного вдоско-
налення в МВС України залишався без суттєвих змін.

Однак, окремі проблеми, які були раніше, так і
залишилися не вирішеними [1]. Так, питання підготов-
ки фахівців з фізичної культури і спорту для правоохо-
ронних відомств на базі навчальних закладів так і зали-
шилися проблемними. Наслідком цього є недостатній
рівень підготовки керівників занять, інспекторів служ-
бової підготовки, окремих викладачів навчальних зак-
ладів. Слід зазначити, що саме викладачі відомчих зак-
ладів освіти мають закладати фундаментальну основу,
навколо якої й повинен накопичуватися відповідний
багаж знань, умінь і навичок необхідних для успішно-
го виконання оперативно-службових завдань.

Як правило їх професійна компетентність, особ-
ливо молодих викладачів чи інспекторів службової
підготовки, здебільшого базується тільки на тих знан-
нях, уміннях і навичках, які цей викладач або інспек-
тор набув під час індивідуального тренувального
процесу, особистих виступів на спортивних змаган-
нях. Таким чином, у даного викладача чи інспектора
службової підготовки формується «односторонній
погляд на різні речі». Це призводить до неефективно-
го використання загальноприйнятих засобів, форм і
методів фізичної підготовки працівників органів та
підрозділів внутрішніх справ, формального відношен-
ня щодо проведення спортивно-масової роботи та
організації фізичної підготовки в процесі повсякден-
ної службової діяльності [1].

Також, аналізуючи стан науково-дослідної ро-
боти варто звернути увагу на те, що у планах цієї
діяльності майже відсутні питання, які стосуються
проведення цільових досліджень стосовно фізично-
го розвитку курсантів і слухачів навчальних закладів
системи МВС України, працівників практичних
органів та підрозділів внутрішніх справ. Даний стан
вимагає нагального перегляду організаційних і уп-
равлінських форм, які працюють в підсистемі фізич-
ної підготовки та спорту, з прийняттям кардинальних
заходів та рішень щодо її поліпшення відповідно чин-
них законодавчо-нормативних актів і реалій сучасно-
го сьогодення.

На нашу думку, в органах та підрозділах
внутрішніх справ повинна функціонувати не підсис-
тема, а Система фізичної підготовки та спорту, яка
повинна реалізовуватися відповідно до загальних
принципів, прийнятих у теорії та методиці фізичного
виховання.

Знання принципів та їх змісту дозволяє керів-
нику, інспектору службової підготовки, викладачу на-
вчального закладу організовувати процес навчання й
виховання відповідно з вимогами, які повністю відоб-
ражають закономірності навчання фізичним вправам:
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- направляти працівників практичних ОВС, курсантів
та слухачів вищих навчальних закладів на свідоме й
активне відношення до навчального матеріалу;

- об’єктивно оцінювати результативність навчання;
- здійснювати викладання відповідно індивідуальних
можливостей та професійних особливостей особо-
вого складу;

- моделювати циклічний навчальний процес так, щоб
він відрізнявся неповторною повторністю, систем-
ністю, послідовністю й поступовістю.

У практичних органах та підрозділах внутрішніх
справ принципами мають бути найбільш важливі
положення, управлінсько-керівні установки діяль-
ності навчаємих і керівників занять, що відобража-
ють усі психолого-педагогічні закономірності на-
вчального процесу. Їх реалізація здійснюється через
виконання визначених правил навчання і має обо-
в’язковий характер, зумовлений специфікою виконан-
ня конкретних психолого-педагогічних задач, реалій
оперативно-службової діяльності та специфіки інди-
відуальної діяльності кожного працівника ОВС. Од-
нак, спеціальні знання й рухові дії завжди вимагають
від викладачів навичок володіння певними способа-
ми викладання [5]. Це є одна з головних задач конст-
руктивної діяльності працівника-педагога. Загально-
відомо, що способів навчання багато, але жоден із
них не може бути універсальним. Саме тому, знання
основних характеристик методів навчання дозволить
правильно зорієнтуватися в існуючому різноманітті
та правильно підібрати їх для ефективного вирішення
навчальних і службових задач.

Крім того, система фізичної підготовки та
спорту обов’язково повинна мати певну прикладність,
яка досягається:
1) концентрацією зусиль на формуванні й розвиткові
найбільш важливих професійно-прикладних рухо-
вих навичок з використанням фізичних вправ, що
демонструють специфічні особливості оператив-
но-службової діяльності персоналу органів і
підрозділів внутрішніх справ;

2) застосуванням фізичних і психофізичних наванта-
жень, що відповідають рівню небезпеки, якому
підлягають працівники ОВС в реальній оперативній
обстановці;

3) моделюванням службових ситуацій з розбором
помилок чи способів їх вирішення;

4) запровадженням у систему фізичної підготовки
персоналу ОВС професійно-прикладних та ігрових
видів спорту.

Слід зазначити, що в жодному нормативному
документі МВС України немає визначення, що ж таке
система фізичної підготовки та спорту. Головним
фактором утворення системи фізичної підготовки є
вимоги й реалії сучасної оперативно-службової діяль-
ності підрозділів ОВС, а також чинні керівні докумен-
ти даної галузі (закони, постанови, директиви, нака-
зи, вказівки тощо).

На нашу думку, система фізичної підготовки
та спорту – це визначена певними законодавчими
актами і нормативними документами впорядкована

організаційна, управлінська, навчальна й наукова
діяльність рядового і начальницького складу органів
та підрозділів внутрішніх справ, студентів, курсантів,
слухачів, наукового й науково-педагогічного складу
відомчих навчальних закладів, яка спрямована на збе-
реження здоров‘я, творчої та трудової активності,
підготовку, набуття, розвиток та вдосконалення засо-
бами фізичної культури та спорту знань, умінь і на-
вичок, необхідних для успішного виконання завдань,
покладених на міліцію в Україні.

Дана система має базуватися на сукупності
взаємозв’язаних та взаємодіючих компонентів, які скла-
дають концептуальну основу складного процесу по-
стійного професійно-фізичного вдосконалення персо-
налу органів та підрозділів внутрішніх справ.
Відомчими наказами передбачено, що за рівень фізич-
ної підготовленості працівників, курсантів і слухачів,
регулярність та якість проведених занять, їх відвідуван-
ня рядовим і начальницьким складом органів
внутрішніх справ, своєчасне складання встановлених
нормативів, керівники усіх рівнів повинні нести пер-
сональну відповідальність [2, 3]. Але, у першу чергу,
кожний працівник ОВС повинен нести індивідуальну
відповідальність за рівень своєї фізичної підготовле-
ності, яка суттєво позначається на його якісній готов-
ності до виконання оперативно-службових завдань.

Реалізація завдань системи фізичної підготов-
ки та спорту повинна покладатися на керівників усіх
ступенів, кадрові апарати, відповідні кафедри чи цик-
ли, а її зміст мають складати: теоретичні знання,
фізичні вправи, практичні навички та уміння [2, 3].
Традиційно основним засобом фізичної підготовки
є фізичні вправи, виконання яких повинно поєднува-
тись із суворим дотриманням заходів безпеки, а та-
кож загальноприйнятих гігієнічних вимог.

Основною формою фізичного вдосконалення
є практичні заняття, спортивні змагання, спортивно-
масова й оздоровча робота у секціях з професійно-
прикладних та ігрових видів спорту. Ці твердження є
абсолютно відповідними тим актуальним завданням,
які ставляться перед фізичною культурою і спортом
в Україні [4].

Слід зазначити, що організація управління си-
стемою фізичної підготовки та спорту персоналу
органів та підрозділів внутрішніх справ повинна за-
безпечувати її оптимальне функціонування відповід-
но до чинних нормативних вимог. Безпосередньо сам
процес управління визначає наступні функціональні
елементи: структуру, керівництво, підготовку, орган-
ізацію, забезпечення й проведення. Як правило, усі
структурні компоненти відображають основу самої
системи, її завдання та способи реалізації. Так, при
наявності чіткої організаційно-штатної структури,
діяльність керівництва спрямовується на організа-
цію процесу підготовки й спортивно-масової ро-
боти в органах та підрозділах внутрішніх справ з ме-
тою якісного забезпечення фізичної готовності
персоналу шляхом проведення низки заходів, спря-
мованих на підготовку до і виконання оперативно-
службових завдань [2].



9

Висновки.
На підставі зазначеного вище можна зробити

висновки про те, що у ході цілеспрямованого управ-
ління системою фізичної підготовки та спорту по-
винно досягається:
1) створення умов і реальне втілення в практичну
діяльність органів та підрозділів внутрішніх справ
новітніх форм і методів фізичного вдосконалення
працівників ОВС з поетапною розробкою, апроба-
цією, впровадженням і дотриманням єдиних вимог
щодо питань організації та реалізації аспектів сис-
теми фізичної підготовки і спорту;

2) ефективний розподіл компетенції й відповідальності
між різними рівнями управління системою фізич-
ної підготовки та спорту з максимальним підвищен-
ням її дієздатності;

3) цілеспрямована і скоординована діяльність усіх
органів управління (в тому числі і регіональних)
системою фізичної підготовки та спорту щодо по-
кращення рівня фізичної підготовленості персона-
лу ОВС та його готовності до виконання оператив-
но-службових завдань, покладених на міліцію в
Україні.

Подальші дослідження будуть спрямовува-
тися на розробку концепції розвитку фізичної куль-
тури і спорту в МВС України.
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РОЗВИТОК СИЛИ ЗГИНАЧІВ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ
ТА ЗГИНАЧІВ КИСТІ У ШКОЛЯРІВ 8-17 РОКІВ,

ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ АРМСПОРТОМ
Безкоровайний Д.О.

Харківська національна академія
міського господарства

Анотація. Розглянуто розвиток сили згиначів передпліччя та
згиначів кисті у школярів 8-17 років. Обґрунтована і експе-
риментально підтверджена можливість ефективного викори-
стання дозованих силових вправ локальної дії в процесі си-
лової 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 показники.
Аннотация. Безкоровайный Д.О. Развитие силы сгибателей
предплечья и сгибателей кисти у школьников 8-17 лет, которые
занимаются армспортом. Рассмотрено развитие силы сгибате-
лей предплечья и сгибателей кисти у школьников 8-17 лет.
Обоснована и экспериментально подтвержденная возможность
эффективного использования дозированных силовых упраж-
нений локального действия в процессе силовой подготовки
школьников 8-17 лет для отбора на занятия по  армспорту.
Общей закономерностью возрастного изменения силы данных
групп мышц является их беспрерывный и непараллельный рост.
Рост каждой отдельно взятой группы мышц происходит специ-
фично и значительно отличается от других.
Ключевые слова: армспорт, сила, силовые качества, возраст-
ные показатели.
Annotation. Bezkorovainyi D.O. Development of force musculus
flexor forearms and paintbrushes in schoolboys of 8-17 years
who are occupied 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
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-
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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.

Деякі дослідники рекомендують застосовува-
ти в методиці силовій підготовки вправи без тих, що
обтяжили, інші, навпаки, розглядають заняття з тими,
що обтяжили як основні засоби в розвитку сили підро-
стаючого покоління. Немає єдиного підходу і до зас-
тосування статичних напруг, як в тренуванні дорос-
лих спортсменів, так і у фізичному вихованні
школярів. Більшість фахівців схиляються до того, що
найбільш ефективні статичні напруги максимальної
потужності і тривалістю до 5-6 з, причому автори даної
концепції не бачать істотної різниці між застосуван-
ням такого навантаження в тренуванні дорослих і
юних спортсменів [2, 4, 6].

Про виняткову важливість застосування
фізичних вправі статичного характеру з метою роз-
витку сили, ряд авторів указують на необхідність
впорядкування системи дії різних засобів і методів в
процесі фізичного вдосконалення підростаючого
покоління. У природних умовах життєдіяльності
людини статичні напруги мають не менше значен-
ня, чим динамічні. Тому наше завдання полягало в
тому, щоб виробити єдину методологію в рішенні
проблеми силової підготовки школярів із застосу-
ванням в розумних межах різних режимів м’язово-
го 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 з-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, при-
чому тривалість виконуваної роботи у великій мірі
залежить 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. Але деякі автори відзна-
чають, 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 роботи.
Мета роботи полягає в обґрунтуванні інтен-

сивних методів фізичної підготовки дітей 8-17 років
до занять армспортом на основі широкого застосу-
вання статичних і динамічних вправ локальної дії, що
дозуються як за величиною зусиль, так і за тривалі-
стю їх виконання 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. Експериментальні
дослідження проходили в період з вересня 2006 року
по травень 2007 року. Було проведено два педагогічні
експерименти, перший тривав протягом двох місяців,
а другий – шести. У експериментах брали участь хлоп-
чики 5-6-7-х класів (відповідно по 24, 28 і 24 людину)
середньої школи № 29 м. Харкова.

Результати дослідження.
Проведене нами вивчення вікового розвитку

сили згиначів передпліччя та згиначів кисті у хлопців
від 8 до 17 років показало, що зміна сили цих 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 прирос-
том. Різні темпи приросту сили обстежених груп
м’язів призводять до того, що за один і той же пер-
іод часу відбувається їх неоднакова зміна. З 8 до 17
років абсолютні показники сили збільшилися: за
згиначами передпліччя на 216,4%; за згиначами
кисті на 214,7%.
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Таблиця 1. 
Сила розгиначів тулуба і литкових м'язів (у кг) 

у хлопців 8-17 років 
 

Вік Згиначі  
кисті   

(М±т) 

Згиначі  
передпліччя 

(М±т) 
8 14,9+0,3 12,8+0,1 
9 19,1+0,6 14,9+0,1 
10 20,9+0,6 17,3+0,4 
11 22,0+0,4 18,8+0,3 
12 26,8+0,5 21,3+0,5 
13 29,7+0,7 22,8+0,4 
14 32,8+0,6 27,0+0,3 
15 39,2+0,6 34,2+0,6 
16 45,2+0,6 37,9+0,5 
17 49,9+0,7 40,5+1,0 

Рис. 1. Збільшення сили згиначів кисті.

Рис. 2. Збільшення сили згиначів передпліччя.
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Таблиця 2 
Зміна сили згиначів кисті (у %) 

 
Вік Сила згиначів 

 кисти 
 

Вік Сила згиначів 
 кисті 

 
8 100 13 199,3 

9 128,1 14 220,1 

10 140,2 15 263,0 

11 153,6 16 303,3 

12 179,7 17 314,7 
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З 8 до 17 років сила згиначів кисті збільшуєть-
ся в 3,1 разу. Проте зростання сили кисті від віку до
віку відбувається неоднаково: він вище в старшому,
ніж в середньому і молодшому віці. Приріст сили від
8 до 11 років (молодший вік) складає в середньому
47,6%; від 11 до 14 років (середній вік) – 49%; від 14 до
17 років (старший вік) – 50% (рис. 1).

Якщо прийняти показник сили у 8-річних хлоп-
чиків за 100%, то яскравіше видно значне збільшення
сили в старшому шкільному віці (табл. 2).

Математична обробка матеріалу показала, що
в основному достовірні відмінності в силі між сусід-
німи віками спостерігаються в середньому і старшо-
му віці. Це підкреслює високі темпи приросту. Звер-
тає увагу великий діапазон коливань індивідуальних
показників сили усередині кожного віку, який скла-
дає: у 8 років – 11,5-21 кг, у 9 років – 13-3 кг, у 10 років
– 15-32 кг, у 11 років – 19-31 кг, у 12 років – 21-35,5 кг,
у 13 років – 21,5-39 кг, у 14 років – 25-42 кг, у 15 років
– 34-56 кг, у 16 років – 37,5-55 кг, в 17 років – 37-58 кг.

Збільшення сили згиначів передпліччя відбу-
вається з віком постійно і так само, як у згиначів
кисті, нерівномірно (рис. 2). Порівняння сили зги-
начів кисті і передпліччя указує на те, що у всіх
віках абсолютні показники згиначів передпліччя
нижче за ті ж показники згиначів кисті, причому в
старшому шкільному віці різниця в силі між цими
групами м’язів вище, ніж в молодшому віці.
Найбільш високі темпи приросту сили падають на
старший шкільний вік. Так, від 8 до 11 років приріст
складає 46,8%, від 11 до 14 років – 43,6%, а від 14 до
17 років – 50%. Це наочно видно при розрахунку
показників у відсотках, коли показник сили в 8 років
приймається за 100% (табл. 3).

Таблиця 3 
Зміна сили згиначів передпліччя (у %) 

 

Вік 
Сила 
згиначів 
передпліччя 

 

Вік 
Сила 
згиначів 
передпліччя 

 8 100 13 178,1 

9 116,4 14 210,9 

10 135,1 15 267,1 

11 146,9 16 296,0 

12 166,4 17 316,4 

Статистична обробка даних показала, що у
всіх випадках (за винятком віку 12-13 років) мають
місце достовірні відмінності в силі між сусідніми
віками. Це указує на істотний щорічний приріст сили
у всіх віках. Сила згиначів передпліччя від 8 до 17
років збільшується в 3,16 разу. Діапазон коливань
індивідуальних показників сили досить великої і скла-
дає: у 8 років – 11-16 кГ, в 9 років – 12-20 кГ, в 10
років – 13-26 кГ, в 11 років – 15-25 кГ, в 12 років – 18-
32 кГ, в 13 років – 19-30 кГ, в 14 років – 23-24 кГ, в 15

років – 26-47 кГ, в 16 років – 30-53 кГ, в 17 років – 30-
59 кГ. Це говорить про те, що діти, що мають се-
редній фізичний розвиток, можуть досить значно
розрізнятися між собою.

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.

Подальший напрямок досліджень. Провести
дослідження розвитку сили згиначів та розгиначів
передпліччя та згиначів кисті у спортсменів середнь-
ого та високого рівня підготовки.
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ПСИХОДІАГНОСТИКА
В СИСТЕМІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО
СУПРОВОДУ ПІДГОТОВКИ ПЛАВЦІВ

ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
У ПАРАЛІМПІЙСЬКОМУ СПОРТІ

Бойко Г.М.
Національний університет

фізичного виховання і спорту України

Анотація. У статті здійснено теоретичний аналіз завдань і
змісту психодіагностики як складової системі психолого-
педагогічного супроводу підготовки плавців високої кваліф-
ікації з вадами зору, порушеннями опорно-рухового апара-
ту, розумового та фізичного розвитку. Обґрунтовано зміст
наукових понять „психодіагностика”, „діагностичний метод”
тощо, уточнено сфери їх вживання.
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Аннотация. Бойко Г.Н. Психодиагностика в системе психо-
лого-педагогического сопровождения подготовки пловцов
высокой квалификации в паралимпийском спорте. Представ-
лены результаты теоретического анализа задач и содержания
психодиагностики как составляющей системы психолого-пе-
дагогического сопровождения подготовки пловцов высокой
квалификации с нарушениями зрения, опорно-двигательного
аппарата, умственного и физического развития. Обосновано
содержание научных понятий «психодиагностика», «диагно-
стический метод», определена сфера их употребления.
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Annotation. Boyko G. Psychodiagnosis in the system of
psychological-pedagogical accompaniment of preparation of
swimmers of high qualification in Paralympics sport. In the article
the results of theoretical analysis of tasks and maintenance of
psychodiagnosis are presented as the constituent of the system
of psychological-pedagogical accompaniment of preparation of
swimmers of high qualification with violations of sight, movement
vehicle, mental and physical development. Maintenance of
scientific notions of “psycho diagnosis”, “diagnostic method”, is
grounded, the sphere of their use is definite.
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Вступ.
Висока напруженість сучасної підготовки

плавців у паралімпійському спорті, великі обсяги тре-
нувальних і змагальних навантажень потребують вста-
новлення оптимального режиму роботи та відпочин-
ку, комплексного застосування психологічних
засобів підготовки та відновлення працездатності
плавців, їх науково-обґрунтованого співвідношення
з іншими видами підготовки в межах основних струк-
турних утворень тренувального процесу, зокрема,
психологічної [3]. Вибір методик психологічного впли-
ву на особистість спортсменів-інвалідів необхідно
здійснювати у відповідності до результатів психодіаг-
ностичних досліджень, що входить до змісту системи
психолого-педагогічного супроводу підготовки
плавців у паралімпійському спорті.

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

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає у здійсненні тео-

ретичного аналізу завдань і змісту психодіагностики
як складової системі психолого-педагогічного суп-
роводу підготовки плавців високої кваліфікації у па-
ралімпійському спорті.

Результати дослідження та їх обговорення.
Термін „психодіагностика” належить Г. Рорша-

ху (1921), який таким чином назвав процес обстежен-
ня людини за допомогою створеного ним діагностич-
ного тесту. Розвиток психодіагностики як окремого
наукового напряму сприяв поступовому уточненню
сутнісного змісту поняття. Однак, аналіз спеціальної
психологічної літератури вказує на відсутність стало-
го визначення поняття „психодіагностика”. У відповід-
ності до словника А. Ребера (2000) під психодіагности-
кою розуміють: процедури для діагностики
психологічної патології, психічних розладів;  процеду-
ри оцінки психологічних та особистісних якостей [5].

Загалом, на сучасному етапі розвитку психо-
логічної науки все більше уваги приділяється по-
ведінці, думкам та емоціям людини. Використання
психодіагностичних методик забезпечує вирішення
завдань, що охоплюють майже весь спектр психоло-
гічних і психофізіологічних досліджень людини. Отже,
психодіагностика – це галузь психологічної науки,
що розробляє теорію, принципи та інструменти оці-
нки й вимірювання індивідуально-психологічних
особливостей особистості та інтелектуального роз-
витку людини [4].

Особливості спортивної діяльності висувають
конкретні вимоги до використання діагностичних
процедур [16]. Для чіткої та аргументованої поста-
новки завдань психологічної підготовки спортсменів
психодіагностика використовується з метою [2]:
· визначення структурно-динамічних особливостей
спортсменів відповідної спеціалізації та рівня квал-
іфікації;

· визначення рівня психосоматичного здоров’я
спортсменів;

· визначення характеру мотивації спортсменів до
спортивної діяльності;

· встановлення механізмів психологічного захисту від
дії стрес-чинників, що пов’язані зі спортивною
діяльністю;

· оцінки характеру можливих депресивних станів;
· визначення місця та ролі спортсмена як суб’єкта
спортивної діяльності в конкретному соціальному
оточенні;

· оцінки ефективності застосованих психокорекцій-
них методик.

У процесі психодіагностики використовують-
ся описові та експериментальні методики.

До описових методик належать: метод вивчен-
ня документації, метод спостереження, метод бес-
іди, метод вивчення продуктів діяльності [15]. Перед-
бачаємо,  що вивчення  документації  про
спортсмена, що складена лікарями та психологами,
передбачає аналіз, узагальнення анамнестичних да-
них, виявлення джерел нормального та аномального
розвитку плавців різних нозологічних груп.
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Вивчення документації створює попереднє
уявлення щодо особливостей поведінки, функціону-
вання та розвитку спортсмена, забезпечує складан-
ня його орієнтовного психологічного портрета.

Метод вивчення продуктів діяльності перед-
бачає здійснення аналізу кінцевого результату праці
або творчості досліджуваного: рисунків, моделей, ви-
робів, робіт. За результатами діяльності встановлюють-
ся: особливості процесу діяльності спортсмена; деякі
особистісні риси; рівень розвитку розумових здібнос-
тей; сформованість сенсорних і моторних навичок;
особливості афективної та вольової сфер; ставлення
спортсмена до себе та оточуючих; ставлення до влас-
ного дефекту (для спортсменів-інвалідів) [4].

Достовірна оцінка якостей і здібностей спорт-
смена за продуктами його діяльності передбачає вра-
хування: психологічних механізмів досягнення конк-
ретних результатів, умов, в яких вони отримані;
типових ускладнень у досягненні конкретного резуль-
тату діяльності для різних груп досліджуваних.

Наукове спостереження характеризується
чіткою підпорядкованістю вирішенню конкретних зав-
дань дослідження та спрямовується на розкриття за-
кономірностей, що підлягають вивченню, з обов’яз-
ковим фіксуванням його результатів [11]. Метод
спостереження дозволяє сформувати уявлення
щодо психічних функцій та поведінки спортсмена у
спонтанній діяльності. Це забезпечує збір інформації
щодо особливостей природних психічних проявів
конкретного спортсмена.

Розрізняють пасивне та активне спостереження.
Метод пасивного спостереження дозволяє психоло-
гу бачити цілісну особистість, фіксувати особливості її
стосунків з іншими людьми (оточуючими, колегами,
керівниками та підлеглими, товаришами, рідними,
близькими). До основних недоліків методу належать:
необхідність позиції очікування; відсутність можливості
проведення повторного спостереження; описова фор-
ма реєстрації результатів; для отримання достовірних
даних необхідні тривалі спостереження [12].

Метод активного спостереження є різнови-
дом сучасної модифікації методу природного експе-
рименту (А.Ф. Лазурський, 1918). Активні психоло-
го-педагогічні спостереження за спортсменами в
спеціально створених умовах навчально-тренуваль-
ного процесу передбачають фіксацію його реакцій і
поведінки в процесі виконання тренувальних завдань.
Отримані дані дозволяють виявити особливості по-
ведінки та спілкування спортсмена, деякі особистісні
та характерологічні якості, оцінити його стан, розу-
мову та фізичну працездатність [14]. Метод бесіди –
спеціально організований метод збору даних щодо
психічних процесів і характеру особистісного спілку-
вання людини [13]. Бесіда підпорядковується зазда-
легідь розробленій програмі дослідження та спрямо-
вується на: вивчення особливостей орієнтації в
просторі та часі; дослідження мотивів і поведінки;
вивчення особливостей самоприйняття та прийнят-
тя інших; визначення причин особистісних проблем
у сімейних стосунках, спортивній або навчальній

діяльності; дослідження характерних особливостей
особистості, її спрямованості, інтересів, нахилів,
ціннісних орієнтацій тощо.

Описові методи дослідження є підґрунтям для
використання методу експерименту, що застосо-
вується для вивчення різновидів діяльності спорт-
сменів, визначення особливостей особистісного роз-
витку, прогнозування перспектив щодо досягнення
високих спортивних результатів у конкретному виді
спорту, визначення рівня готовності до участі в конк-
ретному змаганні [11].

Експериментальний метод узагальнює вели-
ку кількість конкретних психодіагностичних методик
[9]. Їх використання допускає можливість втручання
експериментатора в дії досліджуваного, а отримані
емпіричні показники обробляються не тільки якісно,
але й кількісно, що забезпечує високу вірогідність от-
риманих даних. Експериментальні психодіагностичні
методики побудовані на спрямованому створенні
умов для виділення фактора, що підлягає вивченню,
реєстрації змін, що пов’язані з його дією. Особливі-
стю експериментального методу є його вимірюваль-
но-дослідницька та оціночна спрямованість, за раху-
нок якої досягається кількісна та якісна класифікація
явища, що підлягає вивченню. Даний метод базується
на трьох основних діагностичних підходах: об’єктив-
ному, суб’єктивному та проективному [10].

У межах об’єктивного підходу розрізняють
два типи методик: методики діагностики особистіс-
них якостей людини, що спрямовані на вивчення її не
інтелектуальних особливостей; інтелектуальні тести,
що спрямовані на вивчення рівня інтелектуального
розвитку людини.

Такий розподіл методик ґрунтується на погля-
дах С.Л. Рубинштейна відносно того, що психологічні
особливості людини утворюють дві основні групи: ха-
рактерологічні якості та здібності. Перша група пов’я-
зана з спонукальною (мотиваційною) регуляцією по-
ведінки, друга – з її організацією та виконанням.

Суб’єктивний підхід представлений чисель-
ними опитувальниками, що поділяються на осо-
бистісні опитувальники, опитувальники настрою та
поведінки, опитувальники-обмірковування та опиту-
вальники-анкети. Проективний підхід передбачає
використання моторно-експресивних, перцептивно-
структурних і аперцептивно-динамічних методик (С. -
Розенцвейг, 1964). У межах кожного з підходів мо-
жуть бути виділені групи однорідних методик. Деякі
методики неможливо остаточно віднести до певної
групи, оскільки вони займають проміжне положен-
ня. Загалом класифікація психодіагностичних методів
дозволяє логічно обирати схему психологічної діаг-
ностики в системі супроводу підготовки плавців ви-
сокої кваліфікації різних нозологій.

Отже, вибір діагностичних методик у практиці
спорту зумовлений психологічними ознаками та яко-
стями особистості, що є інформативними в конкрет-
ному виді спорту. Сучасні дослідники в галузі спортив-
ної  психології  розрізняють наступні основні
діагностичні блоки: блок діагностики психофізіологіч-
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них характеристик спортсменів, блок діагностики пси-
хічних станів і діагностики якостей особистості спорт-
сменів (комп’ютерна діагностика «Діагност-1») [7].

До блоку психофізіологічних показників готов-
ності спортсменів відносяться: кислотність слини,
температура шкіри, показник біопотенціалу, тремор
рук, час простої та складної сенсомоторної реакції,
реакції на об’єкт, що рухається, рефлекс на визначен-
ня часу (відтворення заданого відрізку часу або часу
однієї із змагальних дистанцій), функціональна рух-
ливість нервових процесів, сила нервових процесів,
динамометрія, вимірювання рівня квазістаціонарно-
го потенціалу кори головного мозку (за методикою
В. Некрасова) функцій сприймання, оперативної па-
м’яті, функцій уваги, мислення тощо [8]. Визначення
індивідуальних еталонних психофізіологічних показ-
ників готовності спортсмена та проведення подаль-
ших спостережень за їхньою динамікою дозволяє от-
римати об’єктивну інформацію щодо його
актуального стану, рівня готовності спортсмена до
реалізації напрацьованого потенціалу в процесі зма-
гальної діяльності [17].

З метою діагностики станів та особистісних
якостей спортсменів використовуються: методики
вивчення самооцінки стану спортсмена перед тре-
нувальним заняттям та участю у змаганнях (САН –
самопочуття, активність, настрій; шкала особистіс-
ної та ситуативної тривожності Ч. Спілбергера та
Ю. Ханіна, методика суб’єктивної самооцінки стану
спортсменів І; діагностика рівня фрустрованості;
дослідження самооцінки та рівня домагань, мотива-
ційної сфери та особистісних якостей плавців [18]. На
особливу увагу заслуговує біоелектрографічна тех-
нологія діагностики психічної готовності спорт-
сменів, що спрямована на вивчення енергоінформа-
ційних процесів людини.  Метод ґрунтується на ефекті
Кірліан і має назву методу газорозрядної візуалізації
викликаних біоелектричних сигналів (ГРВ-метод). За
його допомогою визначається біоенергетичний по-
тенціал спортсменів, що корелює з рівнем його пси-
хоенергетики та рівнем спортивної майстерності,
здійснюється діагностика донозологічних змін якості
психосоматичного здоров’я спортсменів, які відбу-
ваються під впливом перетренованості. Рання діаг-
ностика енергодефіцитних станів забезпечує «валео-
логічну безпеку» підготовки спортсменів високої
кваліфікації. Застосування ГРВ-методу також дозво-
ляє спостерігати за динамікою психофізичної витри-
валості плавців [6].

Доцільне використання психодіагностичної
інформації забезпечує прогнозування здатності
спортсменів до досягнення ними максимального
результату, науково обґрунтований вибір адекватних
методів психокорекційного впливу. За результатами
вимірювання здійснюється оперативна та поточна
корекція тренувальних навантажень, своєчасне опе-
ративне використання комплексних заходів відновлен-
ня працездатності спортсменів і корекції психічних
станів, що лімітують успішність самореалізації осо-
бистості в конкретному виді спорту (сауна, масаж,

ауто- та гетеротренінг, функціональна музична тера-
пія, психотерапія тощо) [1].

Враховуючи, що специфіка спорту полягає в
тому, що результативність діяльності спортсмена оц-
інюється виключно в стислі епізоди змагань, особли-
вий інтерес мають дослідження змагальних станів
спортсменів. Виступам у змаганнях передує очіку-
вання та невизнаність, а сама змагальна діяльність
пов’язана з конкуренцією рівних за силами супер-
ників, загостренням відчуття особистісної та сусп-
ільної відповідальності за результат виступу. Це підви-
щує напруженість ситуації, що дозволяє розглядати її
як стресову. Отже, під час змагань діяльність спорт-
смена здійснюється на тлі психічного стану, що сут-
тєво впливає на результат його виступу [16]. На дум-
ку автора, комплекс діагностичних методик оцінки
передстартових станів спортсменів має включати:
· фіксацію самооцінок спортсменами власного емо-
ційного стану;

· тести, використання яких в якості індикатора емоц-
ійного збудження пов’язане з розумінням того, що
в кожен конкретний момент точність, інтенсивність
і стабільність регуляції спортсменом власної інте-
лектуальної, сенсорно-перцептивної та рухової ак-
тивності залежить від його емоційного стану;

· дослідження вегетативних проявів емоційного збуд-
ження.

Вибір діагностичних методик зумовлений
умовами та завданнями дослідженнями та спортив-
ною спеціалізацією. Діагностичні обстеження спорт-
сменів безпосередньо перед змаганнями завжди по-
в’язані з низкою проблем. До основних можна
віднести: жорсткий ліміт часу, проблеми встановлен-
ня контакту зі спортсменом, заглибленим у власні
думки, пов’язані з очікуванням майбутнього висту-
пу. Отже, психодіагностичні методики повинні бути
достатньо простими, короткочасними, зручними для
використання в умовах змагань. До таких методик
науковці відносять: методику діагностики рівня стре-
су перед стартом за опитувальником шкали самооц-
інок Ч.Д. Спілбергера та Ю.Л. Ханіна, вимірювання
статичного тремору, вимірювання максимальної ча-
стоти рухів за теппінг-тестом, динамометрію, вимі-
рювання дозованого м’язового зусилля, оцінку ко-
ротких часових інтервалів, біоелектропотенціометрію.
На підставі даних лонгітюдної психодіагностики пла-
нується та вибудовується психолого-педагогічна ро-
бота зі спортсменами, що поєднує теоретичну, фізич-
ну, технічну, тактичну та спеціалізовану підготовку
плавців, а також розробляються заходи психокорекц-
ійного впливу на особистість у залежності від її інди-
відуально-психологічних особливостей та актуальних
особистісних проблем.

Висновки.
1.Психодіагностика розглядається вченими як важ-
ливий початковий елемент спільної діяльності тре-
нера, психолога, спортсмена, інших специфічних
для спорту інвалідів суб’єктів спортивної діяльності.
Результати психодіагностики використовуються для
науково обґрунтованого планування змісту та спря-
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мованості заходів психокорекційного впливу на
особистість. Доведено, що психодіагностика є обо-
в’язковим елементом, включеним до змісту психо-
лого-педагогічного супроводу підготовки плавців
високої кваліфікації із вадами зору, порушеннями
опорно-рухового апарату, розумового та фізично-
го розвитку.

2.Вибір методик психодіагностики у системі психо-
лого-педагогічного супроводу підготовки плавців
високої кваліфікації з вадами зору, порушеннями
опорно-рухового апарату, розумового та фізично-
го розвитку повинен ґрунтуватися на таких поло-
женнях:

· застосовані методики мають бути теоретично
обґрунтованими, сертифікованими, інформа-
тивними, адекватними меті дослідження, зруч-
ними у використанні;

· застосовані методики передбачають мож-
ливість їх багаторазового використання, забез-
печують отримання достовірної інформації
щодо динаміки досліджуваних показників, а
також передбачають можливість перспектив-
ного планування такої динаміки;

· матеріали досліджень, отримані за допомогою
обраних методик психодіагностики, мають пе-
редбачати конструктивну формалізацію
кількісних та якісних показників із можливістю
їх подальшого порівняння, статистичної оброб-
ки та систематизації.
Інтерпретація та оцінка матеріалів дослідження

має виконуватись із дотриманням принципу систем-
ного підходу до аналізу показників психологічного, осо-
бистісного та соціально-психологічного характеру.

Перспективи подальших досліджень пов’язує-
мо зі здійсненням теоретичного аналізу змісту та виз-
начення особливостей психолого-педагогічного супро-
воду підготовки плавців у паралімпійському спорті.
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ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ
СИСТЕМНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

СХЕМАТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ
Вакуленко Т.С.

Харківський національний педагогічний
університет ім. Г.С. Сковороди

Анотація. Дослідження психолого-педагогічної літератури
дозволило визначити етапи формування системності знань
студентів схематичними засобами навчання: мотиваційно-
цільовий, діагностичний, орієнтувальний, матеріалізований,
контролю та корекції, кожен з яких має свій зміст, дидактичне
завдання і спрямований на отримання певного результату.
Ключові слова: системне знання, засіб навчання, схема, схе-
матичні засоби навчання.
Аннотация. Вакуленко Т.С. Этапы формирования систем-
ных знаний студентов схематическими средствами обуче-
ния. Исследование психолого-педагогической литературы
дало возможность определить этапы формирования систем-
ности знаний студентов схематическими средствами обуче-
ния: мотивационно-целевой, диагностический, ориентаци-
онный, материализованный, контроля и коррекции, у каждого
из них есть свое содержание, дидактическая цель направлен-
ное на достижение определенного результата.
Ключевые слова: системное знание, средство обучения, схе-
ма, схематические средства обучения.
Annotation. Vakulenko T.S. The steps of forming students’
systematical knowledge with the usage of schematic means of
study. The research of the psychological, pedagogical literature
gave the opportunity to discover the steps of forming students’
systematical knowledge with the usage of schematic means of
study, which are motivational-aiming, diagnostic, orientation,
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materialistic, the monitoring and correction one. Each one of
them has its own content, didactic goal which is aimed on
receiving certain result.
Key words: system, system-defined knowledge, means of study,
scheme, schematic means of study.

Вступ.
Сучасна освіта покликана сформувати спец-

іаліста світового рівня, який буде гідним представни-
ком своєї держави на міжнародному ринку праці.
Використання новітніх засобів, форм, методів навчан-
ня, спрямованих на формування системних знань
студентів, дозволяє оптимізувати навчальний процес,
стає запорукою оволодіння студентами значною
кількістю навчального матеріалу. Діяльність по фор-
муванню системи знань має бути алгоритмізовано-
го характеру, що є запорукою її ефективності.

Аналіз педагогічних досліджень з визначеної
проблеми дозволяє виділити такі підходи до органі-
зації пізнавальної діяльності студентів з метою фор-
мування системи знань схематичними засобами на-
вчання: застосування дидактичних опор в процесі
навчання учнів (С.Д. Шевченко, С.М. Лисенкова, В.Ф.
Шаталов, Н.І. Кулакова, Я.В. Оберман); побудова схем
(П.Б. Мрдуляш, В.Д. Паронджанов); формування си-
стематичних та узагальнених знань (Бабанський Ю.К.,
Зоріна Л.Я., Савелова Є.В., Сохор А.М., Усова А.В.).

Водночас, проведений аналіз показав, що не-
достатньо праць, присвячених сутності етапів фор-
мування системних знань студентів.

Робота виконується згідно прану науково-дос-
лідної роботи Харківського національного педагогі-
чного університету ім. Г.С. Сковороди, Національної
доктрини розвитку освіти України в ХХІ ст., Держав-
ної національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ
століття”).

Формулювання цілей роботи.
Мета – виявити шляхи формування системних

знань студентів схематичними засобами навчання.
Методи й організація дослідження. Під час

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

Результати дослідження.
В процесі навчання студенти мають оволодіти

знаннями узагальненого характеру, які б відобража-
ли сучасне наукове знання, розкривали сутність про-
тікання певних процесів, характеризувались високим
рівнем абстрактності, були б достатньо гнучкими та
міцними і давали можливість використовувати їх на
практиці.

Вивчення робіт Н.Ф. Тализіної, Б.П. Йосипо-
ва, С.Л. Рубінштейна стосовно різноманітних техно-
логій навчання, формуванню системних знань та
діяльності як психічного процесу дозволяє виділити
наступні етапи формування системи знань: мотива-
ційно – цільовий – постановка мети (формування
системного характеру знань студентів), – актуаліза-
ція мотивів студента; діагностичний – вивчення вих-
ідного інтелектуального рівня студентів, основних
мотивів їх навчання, умови здійснення пізнавальної

діяльності, інтересів, тощо; орієнтувальний – пояс-
нення змісту діяльності, ознайомлення з прикладами
її впровадження, з умовами, що є запорукою її успі-
шності, роз’яснення студентами етапів роботи з фор-
мування системних знань загалом та використанню
певних засобів, які підвищують ефективність цього
процесу; матеріалізований здійснюється шляхом
надання можливості діяти студенту як в колективі так
і в межах самостійної роботи. На даному етапі перед-
бачається впровадження схематичних засобів навчан-
ня, в процесі роботи з якими студенту необхідно ви-
конувати певні  завдання,  які  спрямовані  на
формування системних,  узагальнених знань.
Здійснення етапу контролю та корекції передбачає
перевірку системності знань студентів з метою виз-
начення ефективності технології навчання, що впро-
ваджується, її деталізації та удосконалення.

Розглянемо кожний з запропонованих етапів
формування системи знань студентів з застосуван-
ням схематичних засобів.

Метою визначеної діяльності студентів можна
назвати формування їх системних знань, як наслідок,
усвідомлення ними об’єктивної картини світу. Резуль-
татом діяльності при цьому можна назвати:
- оволодіння кожним студентом знаннями, уміння-
ми та навичками, які дозволять йому надавати ґрун-
товні, повні, лаконічні письмові або усні відповіді
на питання як з певної теми так і з декількох тем
водночас;

- уміння підтверджувати власну точку зору прикла-
дами та ґрунтовним доведенням, що базується на
вивченому фактичному матеріалі,

- оволодіння знаннями структури навчального ма-
теріалу;

- уміння визначати головне та другорядне;
- здатність формувати власне судження щодо вивче-
них ідей;

- усвідомлення тісного взаємозв’язоків між різними
темами, що вивчались в навчальному курсі.

Мотивація здійснюється шляхом впливу на
емоційно-вольову сферу студента. З психології [5]
відомо, що мотиви бувають внутрішні і зовнішні.
Внутрішні мотиви проявляються власним задоволен-
ням студента від роботи, його бажанням отримувати
знання, особистим розумінням необхідності навчан-
ня. Зовнішні – побудження студента до дій педагога-
ми, батьками, іншими членами соціального оточен-
ня шляхом надання певних заохочень, покарань, тощо.
Психологи зазначають, що зовнішні мотиви нестійкі,
не спонукають людину до самостійного розвитку та
не підтримують його жагу до нового [5, с. 132]. Отже,
викладачу необхідно зосередитись на формуванні
стійких внутрішніх моментів студента, підвищенні
його бажання навчатись, самостійно здобувати та
застосовувати знання.

Ю.К.Бабанський зазначав, що в навчальному
процесі необхідно постійно наполягати на необхід-
ності предметів, що вивчаються, як для особистості в
цілому так і для її подальшої професійної діяльності.
Педагог пропонував здійснювати пізнавальну
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діяльність в умовах групової та індивідуальної робо-
ти, оскільки це сприяє значному підвищенню ефек-
тивності навчання [1, с. 26-27]. Мотивація вимагає
постійної актуалізації через поновлення бажання сту-
дента до пізнання нового впродовж всього процесу
навчання.

Діагностичний етап передує іншим етапам
формування системи знань і зумовлює її подаль-
шу ефективність. Оскільки вся подальша діяльність
має бути спрямована на подолання відокремлено-
го характеру знань, що засвоюється, тому на дано-
му етапі необхідно визначити рівень базових знань
з предмету, сформованість умінь аналітичної ро-
боти з навчальним матеріалом (аналіз, синтез, ви-
явлення головного, другорядного, систематизація,
узагальнення, тощо). Наявність у студентів аналі-
тичних умінь роботи з навчальним тексом можна
перевірити під час виконання ними певних завдань
[2], а саме:
· Отримання з тексту певної додаткової пізнавальної
інформації у процесі надавання нового навчаль-
ного матеріалу;

· Опрацювання додаткової навчальної та наукової
літератури за рекомендацією викладача;

· Самостійне здійснення інформаційного пошуку і
підбору додаткової літератури за темою вивчення;

· Ознайомлення та аналіз літератури, як основної так
і додаткової, виявлення понять, законів, структур-
них одиниць в текстах та їх ієрархічної структури,
формування власної бази даних на основі прочи-
таного.

Відповідно до результатів діагностичного ета-
пу всю подальшу діяльність необхідно будувати так,
щоб подолати ускладнення, які існують у певної ауди-
торії, що відповідає принципам індивідуального підхо-
ду, трудності та доступності в навчанні.

Безпосередня діяльність з формування систе-
ми знань починається з орієнтувального етапу, впро-
вадження якого передбачає акцентування уваги сту-
дента на змісті, основних формах та методах
навчання. Доцільно надавати повну інформацію про
наявність та особливості різноманітних шляхів фор-
мування системних знань, про можливості застосу-
вання одного з них або їх комбінування в залежності
від змісту навчальної інформації та індивідуальних
особливостей студентів. Вивчення психолого-педаго-
гічної літератури, в якій розглядаються шляхи фор-
мування узагальнених, міцних знань, а саме робіт
(А.В. Усової, С.Д. Столярчука, О.Є. Філіппова, С.Д.
Шевченка), дало змогу виділити певні групи мето-
дичних прийомів, які дозволяють будувати їх систе-
му, а саме такі, що – засновані на роботі безпосеред-
ньо з текстом (складання плану, конспекту, виділення
головного та другорядного, тощо); – пов’язані з по-
будовою та використанням різноманітних схематич-
них засобів.

Матеріалізований етап характеризується на-
явністю безпосередньої діяльності студентів по фор-
муванню власних знань. Він дає можливість засвоїти
зміст певних дій тими, хто навчається, а педагогу-

здійснювати об’єктивний контроль за виконанням
кожної дії та операції. Діяльність на даному етапі –
усвідомлена, характеризується необхідним глибоким
аналізом кожного її кроку [6, с. 104-106].

Серед прийомів роботи з навчальним матері-
алом студенти обирають найбільш прийнятні для себе
варіанти та застосовують їх на практиці. Важливої
уваги потрібно приділяти використанню активних
методів, цікавих форм та дієвих засобів навчання.

Необхідно органічно поєднувати всі групи
методів навчання для досягнення максимального
результату засвоєння [1]. Так. І.Я Лернер в свою
чергу наголошував, що для розвитку творчого по-
тенціалу особистості необхідно більше акцентува-
ти увагу на методи, які розкривали потенційні мож-
ливості особистості в повній мірі, реалізували її
прагнення до самоствердження [4, с. 100- 105]. Се-
ред таких методів домінують пошукові та проблем-
но-пошукові, які спонукають особистість до влас-
ної творчої діяльності.

В.Ф. Шаталов, С.М. Лисенкова, А.Є. Рацимор
та багато інших дослідників розглядали застосування
схематичних засобів формування системи знань.
Вони зазначали, що в навчальному процесі доцільно
як використовувати готові так і будувати їх в процесі
пізнавальної діяльності. Використання готових схем
дозволяє студентам усвідомлювати навчальний ма-
теріал, формувати їх усвідомлення про цілісну струк-
туру наукового знання. При цьому навчальний мате-
ріал подається в скороченому вигляді, за значної
економії часу засвоєння певних тем курсу. Викорис-
тання готових схем також дозволяє здійснювати їх за-
повнювання протягом навчального курсу, така
діяльність вимагає від студента виконувати як пошук
необхідної інформації так і її структурування на ос-
нові вже заданого плану. Робота з самостійного скла-
дання схем – значно складніша, оскільки передбачає
як пошук необхідної навчальної інформації, її струк-
турування так і її представлення в знаково-символіч-
ному виді.

Отже, під час матеріалізованого етапу необхі-
дно органічно поєднувати використання готових схем,
які були розроблені як викладачем так і авторськими
колективами та схем, що були побудовані студента-
ми в процесі навчання.

Необхідність етапу контролю та корекції роз-
кривається в психолого-педагогічній літературі (А.І.
Липкіна, Л.Я. Рибак, Б.Г. Ананьєв, Ю.К. Бабанський
та інші) і виділяються певні його функції: «управлін-
ня процесом засвоєння, його корекція; виховання
пізнавальної мотивації та педагогічної стимуляції до
діяльності; навчання та розвитку» [3, с. 75, 77]. Цей
етап передбачає забезпечення адекватного розумін-
ня педагогом рівня досягнень студентів, стимулюван-
ня студентів до поповнення власних знань.

Зупинимось на поопераційному контролі,
який відбувається протягом всіх етапів процесу фор-
мування знань. Так, під час діагностичного етапу
здійснюється виявлення вихідного рівня базових знань
студентів, сформованість їх умінь та навичок роботи



19

за навчальним матеріалом. На орієнтувальному етапі
діяльності здійснюється контроль знань студентів
інформації про різноманітні засоби систематизації
та узагальнення навчального матеріалу, уявлень про
їх види та можливість застосування для вирішення
певних навчальних завдань.

Перевірка знань студентів має містити компо-
ненти, які б дозволяли перевіряти наявність визначе-
них груп умінь, а саме такі, що:
- спрямовані на письмове або усне відтворення фак-
тичного матеріалу;

- пояснюють сутність явищ, що вивчаються;
- пов’язані з практичним застосуванням отриманих
знань;

- ілюструють ієрархічну структуру засвоєних
об’єктів;

- вказують на власне ставлення до певних явищ або
подій.

Вивчення особливостей схематичних засобів
навчання дозволяє говорити про те, що вони самі по
собі можуть допомагати реалізувати функцію конт-
ролю, а саме групи завдань з письмового та усного
відтворення (використання частково заповнених або
зовсім пустих схем для їх логічного завершення,
відповіді за власноруч складеними або за готовими
схемами), визначення ієрархічної структури об’єктів,
що вивчаються (побудова схем за однією чи за дек-
ількома темами).

Висновки.
1. Серед етапів формування системних знань сту-
дентів схематичними засобами навчання можна
назвати: мотиваційно-цільовий, діагностичний,
орієнтувальний, матеріалізований, контролю та
корекції.

2. Кожен з визначених етапів має свою структуру на
дидактичне завдання, відповідно до яких здійснюєть-
ся застосування схематичних засобів навчання.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем форму-
вання системних знань студентів схематичними за-
собами навчання.
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Анотація. У статті представлені результати оцінки впливу
уроку фізичного виховання різної інтенсивності у загально-
освітніх навчальних закладах на розумову працездатність
школярів. Встановлено особливість впливу на розумову пра-
цездатність учнів та зміни психофізіологічних показників
після проведення уроків фізичного виховання різної інтен-
сивності та моторної щільності.
Ключові слова: фізичне виховання, розумова працездатність,
інтенсивність занять, моторна щільність.
Аннотация. Вербенко М.Н., Калиниченко И.А. Влияние уро-
ков физического воспитания на умственную работоспособ-
ность школьников. В статье представленные результаты оцен-
ки  влияния урока физического воспитания разной
интенсивности в общеобразовательных учебных заведениях
на умственную работоспособность школьников. Установле-
на особенность влияния на умственную работоспособность
учеников и изменения психофизиологических показателей
после проведения уроков физического воспитания разной
интенсивности и двигательной плотности.
Ключевые слова: физическое воспитание, умственная рабо-
тоспособность, интенсивность занятий, моторная плотность.
Annotation. Verbenko M., Kalinichenko I. Effect of lessons of
physical training on mental work capacity of schoolchildren.
The results of various intensity of physical education lesson
impact onto secondary school students’ mental activity are
highlighted in the article. Students’ mental activity influence
and psychophysical indexes fluctuation peculiarities on
conducting various intensity and motional tightness physical
education lessons have been traced.
Key words: physical education, mental capacity, intensity of
employments, motional tightness.

Вступ.
Сучасний стан фізичного та психічного здо-

ров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів
(ЗНЗ) викликає серйозне занепокоєння. Важливо заз-
начити, що різке погіршення стану здоров’я дітей у
період навчання в школі є об’єктивним підтверджен-
ням недостатньої ефективності і недосконалості за-
ходів щодо збереження та зміцнення здоров’я шко-
лярів [1].

Серед різних вікових груп школярів часто спо-
стерігаються прояви психічної втоми та функціональ-
них порушень, які часто не відповідають гігієнічним
вимогам щодо організації навчального процесу у ЗНЗ
[2]. За даними попередніх досліджень, серед учнів
молодшої вікової групи ознаки стомлення зустріча-
ються у 66,3%, серед середньої – 59,2%, старшої –
53,7% [3, 4]. Єдиною можливістю нейтралізувати не-
гативний вплив шкільних факторів ризику психосо-
матичних захворювань і функціональних відхилень є
раціональне використання фізичного навантаження
(ФН) на уроках фізичного виховання (ФВ), що в свою
чергу призводить до підвищення функціональних
можливостей організму учнів [5].

Значна кількість наукових досліджень останніх
років присвячена вивченню дозування ФН дітей
шкільного віку та профілактики розумової втоми під
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час навчання у школі, яка є наслідком тривалої на-
пруженої роботи мозку: (Пирогова Е.А., 1985 р; Баль-
севич В.К., 1987 р.; Волков Л.В., 1988 р.; Вайнбаум
Я.С., 1991 р.; Апанасенко Г.Л., 1992 р.; Буліч О.В., 2001
р.; Сухарев А.Г., 2002 р.; Кучма В.Р., 2006 р.).

Аналіз науково-методичної літератури з про-
блем гігієни дитинства і організації ФВ та аналіз діяль-
ності ЗНЗ свідчить, що саме фізична культура є важ-
ливим чинником у системі освіти та вихованні учнів,
формування в них основ здорового способу життя,
розвитку позитивних моральних і вольових якостей,
прагнення до фізичного удосконалення, що призво-
дить до покращення успішності учнів, зберігання та
зміцнення їх здоров’я, підвищення резервів фізичної
підготовленості та малорухомого способу життя [6].

Однак дозування ФН на уроках ФВ та його оз-
доровчий вплив на організм учнів з позицій проф-
ілактики втоми та розвитку функціональних та сома-
тичних порушень,  залишається на  сьогодні
дискусійним.

Робота виконана за планом НДР Сумського
державного педагогічного університету ім. А.С. Ма-
каренка.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: оцінити вплив ФВ з різною

інтенсивністю уроку на показники розумової пра-
цездатності (РП) і психофізіологічних властивостей.

Організація дослідження. У дослідженні
приймали участь 365 учнів загальноосвітньої школи
та гімназії м. Сум. Визначалася РП до уроку та після
уроку ФВ за допомогою коректурних проб за табли-
цями В.Я. Анфімова у модифікації М.В. Антропової.
Аналіз показників пізнавальної діяльності проводився
за загальновідомими методиками: оцінка зорової па-
м’яті та уваги (відшукування чисел) за методиками Н.В.
Макаренка [7]. Для визначення моторної щільності
(МЩ) уроку ФВ було проведено хронометраж за спец-
іально розробленою схемою дослідження.

Отримані дані підлягали обробці за допомо-
гою програми STATISTICA.

Результати дослідження.
Отримані результати вказують на суттєвий та

неоднозначний вплив занять ФВ на РП учнів, що за-
лежить від характеру заняття ФВ, МЩ та інтенсив-
ності навантаження під час уроку.

Загальновідомо, що уроки ФВ відрізняються
за типом і видом залежно від тематики плану і мети
уроку. За даними дослідження питома вага різних
елементів уроку у цілому відповідає типам уроків
ФВ у ЗНЗ. Як видно з рисунку 1 найбільшу питому
вагу мають елементи бігу – 20,13%, вправи під час
ходьби – 17,32% та сама ходьба – 11,56 % уроку. Най-
менший відсоток припадає на сидіння – 2,64% та по-
яснення вчителя. Встановлено, що неприпустимо
значна частина уроку витрачається на переодягання
(19,79%), що зменшує тривалість уроку і змінює його
цільове призначення.

За результатами дослідження МЩ уроку ФВ у
школах у середньому становила 65,77%, що знахо-
дяться у межах гігієнічної норми, яка за даними ряду

науковців коливається від 50% до 80% ( В.М. Заціорс-
кий 50 – 75% (1970 р.), Е.А. Пирогова 60% (1985 р.),
Г.Б. Мейксон 60 – 70% (1988 р.); А.Г. Сухарев 60 –
80% (1991 р.)).

М’язова діяльність будь-якої інтенсивності є
функціональною системою, яка об’єднує якісні особ-
ливості рухової функції школярів і знаходяться у
певній взаємодії. Зміна інтенсивності фізичного на-
вантаження супроводжується закономірними зміна-
ми елементів функціональної системи: РП, зорової
пам’яті та обсягом уваги. Таким чином, інтенсивність
навантаження є не тільки характеристикою виконан-
ня вправ, але і фактором, який впливає на швидкість
розвитку втоми під час фізичного навантаження.

Під час аналізу впливу уроку ФВ на РП шко-
лярів було встановлено ряд особливостей у зміні дос-
ліджуваних показників після уроків загальнорозви-
ваючого характеру та спортивних ігор. По перше, –
виявлено негативний вплив навантаження на РП шко-
лярів на уроках, які проводяться після уроку ФВ
спортивного характеру, з високою інтенсивністю (ЧСС
150 – 180 уд/хв), моторною щільністю 70 – 75% за-
гального часу уроку з вираженим емоційним ефек-
том. Як видно з рис. 2 на кінець уроку спостерігаєть-
ся уповільнення відновлення ЧСС, що сприяє
значному рівню фізичної втоми та пригнічення фун-
кціональних систем організму. Встановлено, що ко-
ефіцієнт продуктивності учнів знижувався (з
27,46±1,04 до 24,98±1,17 знака) (табл. 1) за рахунок
зниження обсягу виконаної роботи з 343,43±15,19 до
318,36±15,20 проглянутих знаків.

Було встановлено, що втома знижує ефек-
тивність діяльності учнів за рахунок збільшення ве-
личини фізіологічних та психічних затрат, необхідних
для навчання шляхом порушення стійкості вегетатив-
них функцій, послаблення пам’яті та уваги, що при-
зводить до зниження якості сприймання інформації.

По друге, – після уроку ФВ зорова пам’ять та
обсягу уваги зменшується у 1,1 рази та 1,3 раза (р <
0,05), що призводить до збільшення зроблених поми-
лок під час виконаної роботи.

Проте отримані результати не свідчать про
небажане використання занять ФВ у режимі навчаль-
ного дня учнів – вони лише доводять не раціональне
використання уроків ФВ з високою інтенсивністю ФН
в середині учбового дня, зважаючи на розвиток галь-
мування умовно-рефлекторних реакцій діяльності
школярів під впливом інтенсивних ФН.

Після уроку загальнорозвиваючого характеру
із МЩ, яка становить від 60 до 70% при середній інтен-
сивності ФВ із підвищенням ЧСС до 140 – 150 уд/хв.
спостерігалося поступове відновлення ЧСС до кінця
уроку ФВ (рис. 2). Механізм впливу такого ФН, за
даними Буліч О.В. спрямований на збудження ЦНС,
підвищення активності сенсорних, моторних та веге-
тативних нервових центрів, покращення роботи за-
лоз внутрішньої секреції, мікроцеркуляції скелетних
м’язів, міокарда, шкіри [8].

Після такого навантаження відбувається покра-
щення показників РП та з’являється стан бадьорості.
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Рис.1. Питома вага елементів уроку ФВ за усередненими даними.

Рис. 2.Фізіологічна крива пульсу на уроках ФВ різного виду.
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Таблиця 1 
Показники розумової працездатності та психічних властивостей учнів на уроках ФВ різного виду 

 
Вид уроку 

загальнорозвиваючий спортивні ігри Показники 
До уроку 
фізкультури 

Після уроку 
фізкультури 

До уроку 
фізкультури 

Після уроку 
фізкультури 

Обсяг обробленої 
інформації (знаки) 247,61±8,47 277,13±11,57 343,43±15,19 318,36±15,20 

Загальні помилки 
(знаки) 13,56±1,25 10,75±0,10 9,37±1,33 9,62±1,12 

Коефіцієнт 
продуктивності 
(Q, бали) 

17,42±0,80 21,12±1,11 27,46±1,04 24,98±1,17 

Зорова пам’ять (бали) 5,72±0,27 6,24±0,26 8,86±0,08 8,45±0,39 
Обсяг увага (бали) 5,16±0,37 6,17±0,29 10,41±0,61 7,91±10,09 
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Визначено, що коефіцієнт продуктивності збільшив-
ся з 17,42±0,80 до 21,12±1,11 балів за рахунок збільшен-
ня точності виконання роботи у 1,4 рази та обсяг об-
робленої інформації (з 247,61± 8,46 до 277,13± 11,57
знака) (р < 0,05) на фоні цих показників також покра-
щується зорова пам’ять (з 5,72±0,27 до 6,24±0,26 бали)
і обсяг уваги (з 5,16±0,37 до 6,17±0,29) учнів (р < 0,05)
(табл.1).

Висновки.
Таким чином, результати проведених дослід-

жень свідчать, що використання уроку фізичного
виховання у розкладі робочого дня школярів повин-
но виконувати функцію активного відпочинку для
профілактики розумової втоми, яка відбувається під
час навантаження рекреаційного (відновлювально-
го) характеру з моторною щільністю 60 – 70%. Така
система сприяє покращенню навчання учнів,
здійснює стимулюючий вплив на психомоторну та
розумову діяльність школярів.

У свою чергу необхідно мінімізувати неспри-
ятливий вплив інтенсивного фізичного навантажен-
ня (спортивні ігри) під час навчального дня школярів,
що викликає гальмування умовно-рефлекторних ре-
акцій та зниження розумової працездатності школярів
у 1,1 рази, шляхом дотримання вимог до організації
уроку фізичного виховання з використанням релак-
саційних вправ у заключній частині уроку.

Вказана проблема потребує подальшого
більш поглибленого дослідження з оцінкою діяльності
серцево-судинної системи.
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КОРЕКЦІЯ ЗРОСТО-ВАГОВИХ ПОКАЗНИКІВ
СТУДЕНТІВ ПЕДВУЗУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ
ЇХ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ  ПРИ

САМОСТІЙНОМУ ТРЕНУВАННІ
Верблюдов І.Б., Лоза Т.О.

Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С.Макаренка

Анотація. Програма з фізичного виховання у вищій школі не
дає можливості здійснювати повноцінний вплив на розвиток
фізичних якостей студентів. Цьому повинна сприяти їх са-
мостійна тренувально-оздоровча робота. Але, щоб вона про-
водилась ефективно, треба коригувати зросто-вагові показ-
ники студентів  і встановити контроль за рівнем розвитку їх
фізичних якостей.
Ключові слова: студенти, фізична підготовленість, зріст, вага,
спритність.
Аннотация. Верблюдов И.Б., Лоза Т.А. Коррекция росто-
весовых показателей студентов педвузов  для улучшения их
физической подготовленности при самостоятельной трени-
ровке. Программа по физическому воспитанию в высшей
школе не может оказывать полноценное воздействие на раз-
витие физических качеств студентов. Этому должна способ-
ствовать их самостоятельная тренировочно-оздоровитель-
ная работа. Но для того, чтобы она проводилась эффективно,
необходимо корректировать росто-весовые показатели сту-
дентов и установить контроль за уровнем развития их физи-
ческих качеств.
Ключевые слова: студент, физическая подготовленность, рост,
вес, ловкость.
Annotation. Verbludov I.B., Loza T.A. Students’ height-weight
correction of pedagogical universities for improving their
physical condition a t self-training. The physical tra ining
program in the higher school can not give a full effect at
development of students physical skills. That problem must be
solved by individual training-improving work. But for this effect
realize it is need to establish simple control of level of student
physical skills development, first of all stamina: force, flexibility
like primary skills.
Key words: student, physical skills, height, weight, dexterity.

Вступ.
Не дивлячись на значну кількість виконаних в

останній час наукових досліджень з проблеми удос-
коналення змісту та організації самостійної трену-
вально-оздоровчої роботи у вищому педагогічному
навчальному закладі, ці проблеми сьогодні ще далекі
від свого вирішення[6].  На фоні позитивної в цілому
тенденції до збільшення кількості вузів і кількісної
маси студентів, фізичний розвиток і стан здоров’я
студентів викликають серйозну занепокоєність[1та
інш]. Педагогічний процес фізичного виховання у
вищій школі,  покликаний вирішувати задачі зміцнен-
ня здоров’я, розвитку фізичних якостей, а також, пе-
редачі студентам спеціальної системи знань для ос-
мисленого застосування їх при самостійному
оздоровчому тренуванні, має свої вади[6]. В період
навчання у вищому педагогічному навчальному зак-
ладі(ВПНЗ) майбутні вчителі повинні набувати прак-
тичних навичок компенсаторної діяльності для запо-
бігання негативній дії на стан здоров’я  факторів
оточуючого середовища  з метою протидіяти їм. Така
програма щодобових дій, яка виконується само-
стійно, а також засвоєна до стійких навичок в період
навчання у ВПНЗ  буде використовуватись ними в
майбутній професійній діяльності  з побічним впли-
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вом на масу учнів загальноосвітніх шкіл[1]. ле не зав-
жди, як показує практика, ці положення вирішують-
ся позитивно.

Для виявлення основних причин низької ефек-
тивності в цілому  фізичного виховання у педагогіч-
ному вузі, а також самостійного оздоровчого трену-
вання студентів нами був проведений аналітичний
огляд обставин викладання фізичного виховання у
вузі, а також анкетування студентів.

Анкетне опитування студентів (388опитуваних)
показало, крім іншого, виникнення у студентів труд-
нощів при корекції зросто-вагових показників під час
навчання у вузі. У цьому більшість опитаних студентів
вбачає перешкоду  для покращення показникв фізич-
ної підготовленості при самостійному оздоровчому
тренуванні. Частіше ця проблема виникає у іного-
родніх студентів.  Проведене нами  експерименталь-
не дослідження  мало на меті знаходження оптималь-
них варіантів при вирішенні різнопланових питань,
пов’язаних з корекцією зросто-вагових показників
студентів під час навчання у вузі. Для контролю змін
показників фізичної підготовленості була застосова-
на система державних тестів.

Робота виконана за планом НДР кафедри ТМФК
інституту фізичної культури Сумського державного
педагогічного університету ім.А.С.Макаренка.

Формулювання цілей роботи.
У процесі дослідження був оптимізований

зміст індивідуальної тренувально-оздоровчої програ-
ми (ІТОП) для самостійного оздоровчого тренуван-
ня; розроблений і впроваджений „Паспорт оцінки
стану здоров’я” для студентів педвузу, у якому як скла-
дові були присутні форми контролю за зросто-ваго-
вими показниками і показниками фізичної підготов-
леності. Для формування у студентів валеологічних
знань, вмінь і навичок був розроблений і впровадже-
ний спецкурс „Індивідуальна тренувально-оздоров-
ча робота” (ІТОР). Цей спецкурс передбачав, крім
лекційних та практичних занять, розроблений  цикл
семінарських занять.

Метою нашого дослідження було визначити,
яким чином впровадження оптимізованої ІТОП для
самостійного використання студентами, паспорту
оцінки стану здоров’я та спецкурсу ІТОР впливало б
на вміння самостійно коригувати зросто-вагові по-
казники під час навчання у вузі і тим самим покра-
щувати  показники фізичної підготовленості, зумов-
лені державними тестами.

Результати дослідження.
За останнє десятиріччя негативно змінились

показники ваги у пересічного українця[6 та інші].
Тенденція до накопичення зайвої ваги тіла притаман-
на і студентській молоді[6]. На думку багатьох дослі-
дників накопичення зайвої ваги негативно впливає як
на функціональний стан організму, так і на показни-
ки фізичної підготовленості. Зайва вага у період на-
вчання у вузі має свої особливості. Порушується
водний обмін. Від підвищення продукції антидиури-
нового гормону знижується кількість виділеної сечі,
а це також веде до підвищення ваги. Відмічаються

також періодичні підйоми артеріального тиску, тахі-
кардія, порушується сон. У студенток із значно підви-
щеною вагою може порушуватися менструальний
цикл та виникати непомірний ріст волосся на обличчі
та тулубі. Подібні зміни супроводжуються погіршен-
ням самопочуття – студентів турбують головні болі,
знижується успішність, працездатність, фізична ак-
тивність, а це веде ще до більшого підвищення ваги.
Немале значення має і погіршення зовнішнього виг-
ляду, створення фактору неповноцінності, який веде
до ушкодження психіки. Підвищена вага може при-
звести до значних змін у здоров’ї: порушення обміну
речовин, ожиріння серця або рання гіпертонія, ате-
росклероз, цукровий діабет, жовчнокам’яна хворо-
ба, задатки порушення статевої функції, безпліддя.
На даний час вдалося встановити, що жирові клітини
в організмі можуть самостійно подавати сигнали,
стимулюючи виникнення почуття голоду. Деякі сту-
денти, що страждають від зайвої ваги і, які мають ба-
гато жирових клітин, можуть відчувати почуття голо-
ду, спричинене саме цим фактором. Більшість
досліджувачів процесу регулювання власної ваги
приходять до висновку, що у процесі харчування
немає яких-небудь особливостей, які б приводили до
накопичення зайвої ваги[3,8,10].

Студентам, у яких є тенденція до накопичення
зайвої ваги, треба дотримуватися певної дієти. Єди-
ним засобом, який би допомагав підтримувати нор-
мальну вагу є розвиток у себе вольової стійкості, яка б
протистояла тим причинам, які спонукають некорис-
не підвищення ваги. При викладанні спецкурсу ІТОР
передбачається  теоретичний тренінг відносно мож-
ливості введення у звичайний спосіб харчування ма-
локалорійних дієт зі збереженням всіх необхідних біо-
логічноактивних компонентів , з  урахуванням
національних традицій. При викладанні спецкурсу
ІТОР ураховується те, що більшості студентів дуже
важко змінити звичні для себе стереотипи у харчуванні
та  руховій активності. Підтримання сталої ваги – це
необхідний природний фактор, але у багатьох студентів
у цьому виникають труднощі. Під зайвою вагою у сту-
дентському віці за загальновизнаним критерієм, виз-
начається перевищення нормальної ваги не менше ніж
на 20%. Подібний надлишок спостерігається у 34%
студентів. Але прагнення привести вагу тіла до сталих
нормальних показників не завжди є вдалим.

При викладанні спецкурсу ІТОР висвітлюва-
лись прийоми, яких потрібно додержуватись для збе-
реження ваги у необхідних межах. По-перше, вико-
ристовувались загальновідомі  методики контролю
за зросто-ваговими показниками. По-друге, були
розроблені спеціальні схеми побудови дієт, які  доз-
воляли б студентам, схильним до накопичення зайвої
ваги, приводити її до норми.

У „Паспорті оцінки стану здоров’я” для визна-
чення нормальної ваги ми використали декілька за-
гальновідомих методик[7]. А саме:

Ваго-зростовий індекc.
Показує норму ваги відносно зросту.
Вираховується за формулою:
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R
mІ зрв =.. ;

де R – зріст (см); m – маса тіла (кг).
Норма: чол. – 350-410 г/см;
                жін. – 300-350 г/см
Індекс Брока
Взаємовідношення між масою (m) (кг) та зро-

стом (R) (см).
Вираховується за формулами:
m1 = R – 100 (при зрості від 155 до 165 см);
m2 = R – 105 (при зрості від 166 до 175 см);
m3 = R – 110 (при зрості від 176 см і більше).
Норма ваги за Габсом у залежності від зросту.

Вираховується за формулою:

5
455 +=m  х R – 150 (кг),

де m – вага тіла; R – зріст.
Якщо вага тіла не відповідала нормі при об-

численні її за вказаними показниками, для нормалі-
зації і вводилась корекція харчового раціону. Побу-
дова раціонального харчового раціону є одним із
біологічних компонентів  ІТОП. При оптимізації ІТОП
нами розроблена схема харчового раціону, у який
входили усі необхідні біологічно активні сполуки (ам-
інокислоти, мікроелементи, мінеральні солі, вітамі-
ни, необхідні жирні кислоти та інше), споживані у
певному сполученні з урахуванням специфіки жит-
тєвого ритму студентів[11].

При оптимізації добового раціону для сту-
дентів,  нас цікавило також регулювання ваги тіла за
рахунок деякого його обмеження. У розробленому
спецкурсі ІТОР ми розглядаємо можливості застосу-
вання трьох методик: повне голодання, значне обме-
ження калорійності та кількості їжі на певний час, та
деяке недоїдання на тривалий термін[11].

При  оптимізації режимів з обмеженням кало-
ражу ми спостерігали деякі негативні явища при їх
застосуванні. Застосування малокалорійних білкових
дієт розтягується у часі. І невелике почуття голоду не
завжди добре переноситься тими, хто застосовує ці
дієти. Настають зриви, які приносять більше негатив-
ного, ніж мати деяку зайву вагу. Також має негативні
характеристики повне голодування. Перш за все, його
застосування рекомендоване в клінічних умовах. По-
друге, при застосуванні цієї методики виключається
повністю з нормального фізіологічного процесу ро-
бота шлунково-кишкового тракту. Від цього можуть
розладжуватися деякі обмінні процеси у організмі.
Найбільш раціональним, при оптимізації зниженої за
калорійністю дієти, ми вважаємо значне, але непов-
не (часткове) голодування. При застосуванні цієї ме-
тодики складаються умови для покращення роботи
серця і судин, нормалізації обміну речовин. При зас-
тосуванні малокалорійних повноцінних дієт значне
місце займає регулювання водно-сольового обміну.

Надлишок солі викликає затримку в організмі
води, що, у свою чергу, відбивається на роботі серця
та нирок. У процесі посиленої м’язової роботи при
вживанні надлишків води буде зменшуватися сольо-
вий запас тканин, і може статися, що тканини не змо-

жуть видати із своїх запасів солі для підтримання ос-
мотичного тиску крові. У цьому разі працездатність
може значно знижуватися. На працездатність орган-
ізму великий вплив має водно-сольовий режим, а він
пов’язаний з хімічним складом їжі. Добова потреба
води у дорослої людини становить приблизно 40 г на
1 кг ваги тіла. Ця потреба задовольняється різними
рідинами (вода, напої) – 1-1,5 літра на день, стільки ж
води надходить з харчовими продуктами і дві склян-
ки води створюються у організмі в результаті обміну
речовин. Виводиться вода через нирки (1,2-1,5 літра),
через легені (0,3 л), через кишечник (0,3 л) і з потом
через шкіру. Кількість поту залежить від умов праці і
зовнішньої температури. Як правило, з поверхні шкіри
випаровується від половини до літра води, але при
сильному потінні можна втрачати й до 5 літрів [10].

В ході дослідження нами були проведені конт-
рольні заміри зросту і ваги тіла студентів  у експери-
ментальній та контрольній групах досліджуваних. На
таблиці 1 наводяться результати цих замірювань.

Отримані дані про зросто-вагові показники
стверджують, що при перших замірах до введення
оптимізованої ІТОП у дію ці показники у експери-
ментальній і контрольній групах досліджуваних не
відрізнялися. При повторному тестуванні, яке відбу-
лося на заключному етапі експерименту зріст у обох
групах досліджуваних змінювався характерно для
даної категорії молоді (і у жінок, і у чоловіків). А по-
казники ваги були дещо нижчими у експеримен-
тальній групі досліджуваних:(К.гр. – 71,41 ± 4,13 кг ч.;
61,22 ± 1,15 кг – ж; Е.гр. – 66,21 ± 2,65 кг ч; 56,61 ± 0,83
кг, ж.), Р < 0,05.

Ми це розцінюємо як позитивне явище, зва-
жаючи на те, що зайва вага є одним із негативних
факторів у показниках здоров’я усього українського
населення. Тому у ІТОП для експериментальної гру-
пи був введений відповідний режим харчування для
збереження оптимальних показників ваги тіла.

Динаміка показників ваго-зростового індексу
також вказує на те, що у експериментальній групі
після впровадження ІТОП вага тіла у більшості досл-
іджуваних була у межах необхідного. Особливо цей
показник близький до необхідного у жіночій експе-
риментальній групі (345,92 ± 0,40 порівняно з пер-
шим тестом  – 358,63 ± 0,41). Динаміка двох тестів у
експериментальній та контрольній групах: “індекс
Брока” та “норма ваги за Габсом”, представлені у
таблицях 3 та 4.

У зв’язку з проведеними заходами для корекції
зросто-вагових показників студентів, метою нашого
спостереження було дослідити ефективність цієї ро-
боти при виконанні деяких  державних тестів.

Державна система тестів і нормативів оцінки
фізичної підготовленості населення України є осно-
вою нормативних вимог до фізичної підготовленості
населення, як критерію фізичного здоров’я, життєді-
яльності, здатності до високопродуктивної праці та
захисту Батьківщини.
Основною метою державних тестів і нормативів оці-
нки фізичної підготовленості населення України є



25

Таблиця 1. 
Результати вимірювання ваги тіла і зросту в експериментальній (Е.гр.)  

та контрольній групах (К.гр.) досліджуваних 
 

І тест ІІ тест 

К.гр. 
n= 85 ч. 
n=125 ж. 

Е.гр.  
n= 84 ч. 

n= 122 ж. 

К.гр.  
n= 73 ч. 
n=116 ж. 

Е.гр.  
n= 75 ч. 

n= 103 ж. 

Стать 

σ±X  σ±X  

t P 

σ±X  σ±X  

t Р 

Вага тіла (кг) 

Ч. 69,22 ± 
2,61 

69,41 ± 
2,43 0,05 > 0,05 71,41 ± 

4,13 
66,21 ± 

2,65 1,05 > 0,05 

Ж. 58,42 ± 
1,45 

58,63 ± 
1,28 0,1 > 0,05 61,22 ± 

1,15 
56,61 ± 

0,83 3,25 < 0,05 

Зріст (см) 

Ч. 175,4 ± 8,2 175,6 ± 
8,4 0,02 > 0,05 175,8 ± 

8,2 
175,4 ± 

7,8 0,04 < 0,05 

Ж. 163,8 ± 
4,8 

163,4 ± 
5,2 0,07 > 0,05 163,6 ± 

4,4 
163,6 ± 

4,6 0,01 < 0,05 

 
 

Таблиця 2. 
Динаміка показників ваго-зростового індексу у експериментальній 

 та контрольній групах досліджуваних 
 

І тест ІІ тест 

К.гр. 
n= 85 ч. 
n=125 ж. 

Е.гр.  
n= 84 ч. 

n= 122 ж. 

К.гр.  
n= 73 ч. 
n=116 ж. 

Е.гр.  
n= 75 ч. 

n= 103 ж. 

Стать 

σ±X  σ±X  

t P 

σ±X  σ±X  

t Р 

Ч. 394,51 ± 
0,62 

395,20 ± 
0,60 0,8 > 0,05 406,15 ± 

0,42 
377,41 ± 

0,62 49,55 < 0,05 

Ж. 357,52 ± 
0,50 

358,63 ± 
0,41 1,71 > 0,05 374,16 ± 

0,51 
345,92 ± 

0,40 43,57 < 0,05 

 

Таблиця 3. 
Динаміка показників ваго-зростового індексу Брока у експериментальній 

 та контрольній групах досліджуваних 
 

І тест ІІ тест 

К.гр. 
n= 85 ч. 
n=125 ж. 

Е.гр.  
n= 84 ч. 

n= 122 ж. 

К.гр.  
n= 73 ч. 
n=116 ж. 

Е.гр.  
n= 75 ч. 

n= 103 ж. 
Стать 

σ±X  σ±X  

t P 

σ±X  σ±X  

t Р 

Ч. 70,42±8,26 70,61±8,42 0,02 > 
0,05 70,81±8,05 70,42±7,85 0,03 > 0,05 

Ж. 63,83±5,05 63,42±5,28 0,06 > 
0,05 63,62±4,85 63,61±4,66 0,01 < 0,05 

 



26

Таблиця 4.  
Динаміка показників норми ваги за Габсом у експериментальній 

 та контрольній групах досліджуваних 
 

І тест ІІ тест 

К.гр. 
n= 85 ч. 
n=125 ж. 

Е.гр.  
n= 84 ч. 

n= 122 ж. 

К.гр.  
n= 73 ч. 
n=116 ж. 

Е.гр.  
n= 75 ч. 

n= 103 ж. 
Стать 

σ±X  σ±X  

t P 

σ±X  σ±X  

t Р 

Ч. 75,32±4,84 75,52±6,6 0,02 > 0,05 75,62±4,8 75,35±4,6 0,04 > 0,05 
Ж. 66,01±3,6 65,75±1,2 0,07 > 0,05 65,92±3,5 65,91±0,8 0,01 > 0,05 

 

Таблиця 5. 
Зміна показника тесту на спритність 

 

Човниковий біг 4х9 (бали) 

І тест ІІ тест 

К.гр. 
n= 85 ч. 
n=125 ж. 

Е.гр. 
n= 84 ч. 

n= 122 ж. 

К.гр. 
n= 73 ч. 
n=116 ж. 

Е.гр. 
n= 75 ч. 

n= 103 ж. 

 
Стать 

σ±X  σ±X  

t P 

σ±X  σ±X  

t P 

Ч. 2,16 ± 0,51 2,17 ± 1,08 0,08 > 0,05 3,12 ± 1,08 5,26 ± 0,51 15,37 < 0,05 
Ж. 2,34 ± 0,53 2,28 ± 1,04 0,55 > 0,05 2,15 ± 0,61 5,12 ± 1,08 25,29 < 0,05 
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Рис. Динаміка показника тесту на спритність.



27

стимулювання та подальший розвиток фізичної куль-
тури серед усіх груп і категорій населення для забез-
печення його здоров’я. Завдання державних тестів і
нормативів оцінки фізичної підготовленості населен-
ня України є обов’язковим і для студентів вузів[4,5].

У ланцюзі державних тестів за фізичними яко-
стями певне місце займає показник спритності. За
динамікою цього показника можна в певній мірі су-
дити про стан фізичної підготовленості студентів  на
всіх етапах дослідження. Зміна показника тесту на
спритність при проведенні експерименту представ-
лена на таблиці 5.

У експериментальній групі досліджуваних цей
показник у баловому вираженні зріс: у чоловіків: з
2,17 ± 1,08 балів до 5,26 ± 0,51 (56,09%)при P<0,05; у
жінок з 2,28 ± 1,04 до 5,12±1,08 балів (57,13%) при P <
,05. Динаміка змін показників  тесту на спритність
представлена на рис.1.

Графічний аналіз показує збільшення  показ-
ників цього тесту у експериментальній групі.

Висновки:
1.Досліджений теоретичний та практичний матеріал з
самостійного оздоровчого тренування студентів, про-
ведене анкетування, а також, контент-аналіз спеціаль-
них  та наукових видань дозволили скласти уявлення
про необхідний оптимальний зміст індивідуальної
тренувально-оздоровчої програми для самостійного
використання студентами, яка була розроблена і впро-
ваджена в процес фізичного виховання вищого педа-
гогічного навчального закладу.

2. Результати анкетування показали виникнення склад-
ностей у студентів при необхідності корекції зрос-
то-вагових показників  для покращення показників
фізичної підготовленості при проведенні само-
стійного оздоровчого тренування.

3. 3. Введення в рамках фізичного виховання у вузі
спецкурсу    „Індивідуальна тренувально-оздоров-
ча робота” для навчання студентів, крім іншого,
навичкам корекції зросто-вагових показників може
суттєво удосконалити процес самостійного оздо-
ровчого тренування.

4.Проведене експериментальне дослідження дає
можливість стверджувати, що при самостійному
оздоровчому тренуванні студентів педвузу корек-
ція зросто-вагових показників може позитивно
впливати на покращення показників фізичної підго-
товленості, проведених за державними тестами.

Подальші дослідження будуть пов’язані з
більш детальним  вивченням можливостей побудови
раціонального  харчування студентів під час навчан-
ня у педвузі при проведенні ними самостійного оз-
доровчого тренування.
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ФУНКЦІОНАЛЬНА РУХЛИВІСТЬ
НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ ТА ВЛАСТИВОСТІ

ОСОБИСТОСТІ У СПОРТСМЕНІВ
Голяка С.К., Степанюк С.І., Городинська І.В.
Херсонський державний університет

Анотація. Вивчали індивідуально-типологічні властивості
вищої нервової діяльності та особистісні властивості спорт-
сменів різної спортивної кваліфікації. Виявлено, що рівень
спортивної кваліфікації знаходиться в прямій залежності від
рівня ФРНП. Встановлено певну залежність властивостей
основних нервових процесів з екстраверсією-інтраверсією
та нейротизмом..
Ключові слова: вища нервова діяльність, функціональна рух-
ливість нервових процесів, властивості особистості, спортив-
на діяльність.
Аннотация. Голяка С.К., Степанюк С.И, Городинская И.В.
Функциональная подвижность нервных процессов и свойства
личности спортсменов. Изучали индивидуально-типологичес-
кие свойства высшей нервной деятельности и личностные свой-
ства спортсменов разной спортивной квалификации. Выясне-
но, что уровень спортивной квалификации находится в прямой
зависимости от уровня ФПНП. Установлено некоторую зави-
симость свойств основных нервных процессов с эктраверси-
ей-интроверсией и нейротизмом.
Ключевые слова: высшая нервная деятельность, функциональ-
ная подвижность нервных процессов, свойства личности,
спортивная деятельность.
Annotation. Golyaka S.K., Stepanuk S.I. , Gorodynska I.V.
Functional mobility of nervous processes and their personly
properties of sportsmens. Studied individual – typological
properties of maximum nervous activity and personly properties
of sportsmens of different sports qualification. Have defined
that the level of sports qualification is in direct dependence on
a level of functional mobility of nervous processes. The
dependence of properties of the basic nervous processes with
extraversion-introversion and neurotism is established.
Key words: higher nervous activity, functional mobility of
nervous processes, personality of properties, sports activity.

Вступ.
Успіх у спорті в значній мірі залежить від інди-

відуальних психофізіологічних властивостей спорт-
смена. Конкретні види спорту пред’являють до нього
певні вимоги і разом з тим формують якості особис-
тості, необхідні для успішного здійснення змагальної
діяльності (А.В.Родионов, 1995; О.М.Кокун, 1997; Е.П-
.Ильин, 2001; В.А.Сальников, 2003) [1, 2, 8, 9].
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Одним з основних напрямків психофізіологіч-
них досліджень на сьогодні є вивчення індивідуаль-
ності спортсмена у сукупності властивостей, що
відносяться до різних складових життєдіяльності
організму – морфологічних, біохімічних, фізіологіч-
них, психологічних, що повинні характеризувати
“інтегральну індивідуальність”.

Вивчення індивідуально-типологічних власти-
востей вищої нервової діяльності (ВНД), властивостей
сенсомоторної сфери і якостей особистості з резуль-
тативністю спортивної діяльності можуть бути науко-
вим підгрунттям для здійснення спортивного відбору
і використання їх під час розробки індивідуальних за-
собів та методів тренування та в змагальній діяльності.

З джерел літератури (В.С.Мерлин, 1986, А.В.
Родионов, 1995, Е.П. Ильин, 2001) відомо, що власти-
вості основних нервових процесів у спортсменів, а
також зв’язок екстраверсії-інтроверсії, нейротизму з
індивідуально-типологічними властивостями ВНД
вивчені недостатньо [1, 7, 8]. Поодинокі роботи (Д.М.
Харченко, 1998, В.С. Лизогуб, 2001, Г.В.Коробейні-
ков та ін., 2003, М.Макаренко, В.С.Лизогуб, Безкопиль-
ний О.П 2007) не дають повної уяви про вплив влас-
тивостей основних нервових процесів на спортивну
діяльність, а та їх прояву у багатьох психофізіологіч-
них функціях спортсменів [3, 4, 6, 10]. Ось чому важ-
ливим є подальше вивчення особливостей станов-
лення психофізіологічних функцій у спортсменів.

Робота виконана за планом НДР Херсонсько-
го державного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягала у вивченні влас-

тивостей основних нервових процесів, зокрема рівня
функціональної рухливості нервових процесів
(ФРНП) і його зв’язку з властивостями особистості
спортсменів.

Для цього необхідно було вирішити наступні
завдання:
·  визначити рівень ФРНП, властивостей екстраверсії-
інтроверсії, нейротизму у студентів з різним рівнем
спортивної кваліфікації та різної спортивної спря-
мованості;

·  дослідження зв’язку властивостей особистості з
рівнем ФРНП у спортсменів.

Методики дослідження. Обстеження прово-
дилося серед студентів факультету фізичного вихо-
вання та спорту ХДУ та Херсонського вищого учи-
лища фізичної культури віком 17-18 років (160 осіб).
За допомогою методики М.В.Макаренка на приладі
ПНДО визначали функціональну рухливість (ФРНП)
у режимі “ зворотного зв’язку”. Показником рівня
ФРНП був час виконання завдання по диференцію-
ванню позитивних та гальмівних подразників, що
слідували один за одним [5].

Екстраверсію-інтраверсію та стабільність (ней-
ротизм) визначали за допомогою особистісного опи-
тувальника Г.Айзенка [5].

Отриманий експериментальний матеріал об-
робляли методом математичної статистики за про-
грамою BIOSTAT на ЕОМ (обчислювались t – кри-

терій Стьюдента, r – коефіцієнт кореляції Пірсона та їх
вірогідність).

Результати дослідження та їх обговорення.
Обстежувані за рівнем спортивної кваліфікації

розділили на 4 групи: до першої увійшли спортсме-
ни, які мають кваліфікацію майстра спорту (МС) у
кількості 30 осіб, до другої – спортсмени, які мають
кваліфікацію кандидата у майстри спорту (КМС) – 50
осіб, до третьої – спортсмени, які мають перший чи
другий розряди (І-ІІ) – 45 осіб. Четверту групу склали
студенти, які спортом професійно почали займатися
нещодавно – новачки (Н) у кількості 35 осіб. За вида-
ми спортивної спрямованості всіх кваліфікованих
спортсменів (крім новачків) було розділено на 5 груп.
До першої групи ввійшли особи, характер м’язової
діяльності яких був пов’язаний з швидкісними (Ш)
видами спорту у кількості 22 осіб; до другої – спорт-
смени, швидкісно-силових (Ш-С) видів – 32 особи; до
третьої – ті, що розвивали швидкісно-витривалі (Ш-
В) якості – 30 осіб; до четвертої – ті, що займалися
ігровими (І) видами спорту – 31 особа. П’яту групу
склали спортсмени,  що займалися кульовою
стрільбою (С) – 10 осіб).

Результати дослідження типологічних особли-
востей ФРНП а також особистісних якостей спорт-
сменів представлено у таблиці 1.

Результати вказують на те, що рівень ФРНП
найвищий у МС, при цьому встановлені достовірні
різниці у порівнянні з показниками спортсменів ниж-
чої кваліфікації та новачків (t=2,05-2,154 р<0,05). От-
римані дані підтверджують думку М.Макаренка [4],
В. Лизогуба [3], що існує пряма залежність між рівнем
спортивної кваліфікації та індивідуально-типологіч-
ними властивостями ВНД у спортсменів, зокрема
функціональної рухливості нервових процесів. При-
чиною більш високого рівня ФРНП у спортсменів
вищих кваліфікацій може бути, з одного боку те, що
під час залучення до спортивних занять талановитої
молоді відбувається відбір осіб з найбільш вираже-
ними соматичними, психологічними і функціональ-
ними властивостями організму, так і високою силою
та функціональною рухливістю нервових процесів, а
з іншого боку – розвитком цих властивостей упро-
довж багаторічних занять спортом.

При аналізі властивостей особистості ми не
бачимо відмінностей між групами обстежуваних:
найвищий показник екстраверсії-інтроверсії (більша
екстравертність) у МС і він становив 15,25±0,57 у.о., а
найменший (менша екстравертність) у новачків
13,70±0,44 у.о. При цьому виявлено достовірну різни-
цю між цими показниками (t=2,15-2,83, р<0,05). Сто-
совно показника нейротизму найвищий показник,
тобто більш виражений нейротизм, характерний КМС
14,15±0,56 у.о., а найменш виражений у МС і він ста-
новив 11,89±0,57 у.о. (t = 2,83, р<0,05). Також нами
виявлено достовірну різницю між показниками ней-
ротизму КМС та новачків (t=2,55, р<0,05; табл. 2).

Звичайно, отримавши на одних і тих же сту-
дентах дані індивідуально-типологічних властивостей
вищих відділів центральної нервової системи, якою є
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Таблиця 1.  
Показники властивостей особистості та ФРНП у спортсменів 

 
Групи Величини ФРНП Екстраверсія / 

Інтраверсія 
Нейротизм 

МС M ± m 63,8±0,5 15,25±0,57 11,89±0,57 
КМС M ± m 64,1±0,4 14,25±0,35 14,15±0,56*# 
І-ІІ M ± m 65,4±0,4* 14,90±0,38 13,90±0,57 
Н M ± m 65,6±0,7* 13,70±0,44* 12,00±0,62 

Примітки: * – р < 0,05 – різниця достовірна відносно майстрів спорту; 
# – р < 0,05 – різниця достовірна відносно новачків. 
 

Таблиця 2.  
Кореляція і її вірогідність між ФРНП з особистісними властивостями у спортсменів  

Спортивна 
кваліфікація 

Екстраверсія/ інтроверсія Достовірність Нейротизм Достовірність 

МС -0,29 <0,05 0,35 <0,05 
КМС 0,02 - 0,04 - 
І-ІІ розряд. -0,45 <0,01 0,12 - 
Н 0,04 - 0,24 - 

Таблиця 3.  
Середні показники властивостей особистості студентів з різним рівнем ФРНП (у.о.) 

 
Екстраверсія/Інтроверсія Нейротизм Групи 

високий середній низький високий середній низький 
МС 16,0±1,0 15,5±0,7 14,2±1,0 11,1±1,3 11,7±1,2 12,8±1,0 
КМС 14,5±0,7 14,4±0,6 13,8±0,5 13,5±0,6 15,0±1,4 14,0±0,7 
І-ІІ розряд. 16,1±0,7 14,5±0,4 14,0±0,6* 13,5±0,9 14,9±0,9 14,4±1,2 
Н 14,9±0,9 14,4±0,9 14,2±0,6 11,6±1,0 10,2±0,9 14,7±1,3## 
Примітки: * – р<0,05 – різниця відносно високого рівня;  

## – р<0,01 – різниця відносно середнього рівня. 

ФРНП, та дані властивостей особистісних якостей, нас
зацікавило, в якому ж зв’язку вони знаходяться. Вста-
новлено, що у МС між рівнем ФРНП та нейротиз-
мом існує достовірний зв’язок (r=0,35, р<0,05).

Достовірний зв’язок виявлено також і між
ФРНП та екстра-/інтроверсією у майстрів спорту і у
І-ІІ розрядників r=- 0,292 – -0,452, р<0,05-0,01 (табл.2.).

Поряд з кореляційним аналізом, ми застосо-
вували і статистичний аналіз для визначення відмінно-
стей середніх значень параметрів особистісних влас-
тивостей поміж груп обстежених з різними рівнями
функціональної рухливості нервових процесів.

Для цього кожна група обстежуваних з різною
спортивною кваліфікацією за методом сигмальних
відхилень була розділена на три підгрупи: з “висо-
ким”, “середнім”, “низьким” рівнем ФРНП.

Результати залежності показників властивос-
тей особистості і рівня функціональної рухливості
представлені в таблиці 3.

Показано, що поміж груп МС, КМС, І-ІІ роз-
рядників та новачків достовірних відмінностей, як і
якихось закономірностей зв’язку між ними не вияв-
лено. Прослідковується лише тенденція дещо вищо-
го показника екстра-інтроверсії у осіб з високими
властивостями рівня ФРНП.

Показник нейротизму дещо нижчий виявився
в осіб з “високим” рівнем ФРНП (тільки у новачків
кращий результат у “середніх”), але вірогідних
різниць, крім новачків (t=2,83; р<0,01), не встановле-
но. Тобто, можна сказати, що особам, які мають ви-
сокий рівень ФРНП, більше притаманна екстра-
вертність. Вищий показник нейротизму характерний
новачкам з низьким рівнем ФРНП, що підтверджуєть-
ся дослідженнями ряду авторів [1, 11].

Нами також був проведений аналіз властивос-
тей особистості у зв’язку з спортивної спрямовані-
стю студентів.

При аналізі особистісних властивостей отри-
мано такі результати: найвищий показник екстра-
версії-інтроверсії виявився у представників ігрових
видів спорту і він достовірно відрізнявся від групи
спортсменів, що розвивають швидкісно-силові якості
та у новачків (табл. 4).

Стосовно нейротизму ми спостерігаємо най-
менший показник у новачків, представників швидкіс-
но-силових та швидкісно-витривалих, а найбільший –
у представників ігрових видів спорту та стрільців (тоб-
то більший нейротизм) (t=2,91-3,28; р<0,05; табл. 4).

Для визначення зв’язку між індивідуально-ти-
пологічними властивостями вищих відділів централь-
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ної нервової системи, якими є ФРНП, з властивостями
особистості проведено кореляційний аналіз (табл.5.).

При цьому виявлено тісний кореляційний зв’я-
зок між рівнем ФРНП та нейротизмом у представ-
ників швидкісних видів (r=0,482; р<0,01) та стрільців
(r=-0,623; р<0,05), ФРНП та екстраверсією-інтровер-
сією у представників швидкісних видів (r=-0,475; р <
0,01, табл.5.).

Для визначення відмінностей середніх значень
параметрів особистісних властивостей поміж груп
обстежених в залежності від спортивної спрямова-
ності та з різними властивостями основних нервових
процесів поряд з кореляційним аналізом ми застосо-
вували і статистичний.

В групі спортсменів, що займалися кульовою
стрільбою, в зв’язку з невеликою кількістю обстежу-

Таблиця 5.  
Кореляція і її вірогідність властивостей основних нервових процесів  

з особистісними властивостями у спортсменів 

Спортивна 
спрямованість 

Екстраверсія/ 
Інтроверсія 

Достовірність Нейротизм Достовірність 

Ш -0,475 <0,01 0,482 <0,01 
Ш-С  -0,57 -  0,01 - 
Ш-В -0,246 - 0,213 - 
І -0,195 - 0,041 - 
С  0,355 -  -0,623 <0,05 
Н 0,04 -  0,24 - 

Таблиця 6.  
Середні показники властивостей особистості спортсменів з різним рівнем ФРНП (у.о.) 

 
Екстраверсія/Інтроверсія Нейротизм Групи 

високий середній низький високий середній низький 
Ш 16,0±1,3 14,4±1,1 13,7±0,6* 11,0±1,0 16,6±0,5*** 15,7±1,1** 
Ш-С 14,2±0,6 14,8±0,9 13,0±0,8 12,2±1,0 13,7±1,2 13,6±1,6 
Ш-В 14,3±1,4 13,4±0,6 14,0±0,8 11,0±1,1 13,1±1,3 13,2±1,1 
І 14,9±0,6 16,2±0,9 15,3±0,4 13,9±1,3 15,7±1,8 15,5±0,8 
Н 15,5±0,9 15,3±0,7 14,0±0,9 10,7±1,2 13,21,1 12,3±1,.3 

Примітка. * – р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001 – різниці достовірні відносно 
високого рівня.  

Таблиця 4.  
Показники особистісних властивостей у спортсменів (M ± m) 

 
Групи Екстраверсія/ 

Інтроверсія (у.о) 
Нейротизм 

(у.о) 

Швидкісні (Ш)  14,66±0,61  14,47±0,69 

Швидкісно-силові (Ш-С)  13,54±0,43***  12,93±0,52** 

Швидкісно-витривалі (Ш-В)  14,03±0,55  12,5±0,51** 

Ігрові (І)  15,90±0,33  15,03±0,58 

Стрільці (С)  14,50±1,30  15,00±1,20 

Новачки (Н)  13,70±0,44**  12,00±0,62** 

Примітка. ** – р<0,01,***- р<0,001- різниця достовірна відносно 
представників ігрових видів спорту.  

ваних (10 осіб), не проводився статистичний аналіз
особистісних якостей з різним рівнем розвитку влас-
тивостей основних нервових процесів.

Нами встановлено, що у всіх групах наймен-
шим нейротизмом характеризуються особи з “висо-
ким” рівнем ФРНП (табл. 6).

Існують достовірні різниці між показниками
нейротизму представників швидкісних видів спорту
у осіб з “високим” рівнем функціональної рухливості
нервових процесів порівняно з “середніми” та “низь-
кими” (t=4,66, р<0,01; t=3,17, р<0,01 відповідно). Най-
вища екстраверсія характерна як особам, що мають
“високий ”рівень ФРНП (швидкісні, швидкісно-вит-
ривалі види спорту), так і особам з “середнім” рівнем
ФРНП (швидкісно-силові та ігрові види спорту), але
різниці статистично не достовірні.
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Таким чином, результати наших досліджень і
аналіз джерел літератури дають підстави вважати,
що існує певний зв’язок між властивостями основ-
них нервових процесів та особистісними властивос-
тями людини.

Але за результатами наших експерименталь-
них даних ми можемо стверджувати лише про якісь
тенденції прояву однієї властивості в іншій, по-скільки
у різних груп спортсменів однонаправлених законо-
мірностей у стані цих проявів не виявлено. Це питан-
ня слід вирішувати спеціальними обстеженнями.

Висновки.
1. Високому рівню функціональної рухливості нерво-
вих процесів відповідає більш результативна
спортивна діяльність. Спортсмени з низьким рівнем
розвитку цієї властивості характеризуються більш
низькою спортивною кваліфікацією.

2. Виявлено у всіх групах обстежуваних спортсменів
середньоарифметичні показники особистісних яко-
стей, що свідчать про переважання екстраверсії та
нейротизму (крім майстрів спорту та новачків, де
переважає емоційна стійкість).

3. Показано, що поміж груп МС, КМС, І-ІІ-розряд-
ників та новачків достовірних відмінностей, як і яки-
хось закономірностей зв’язку між ними не виявле-
но. Прослідковується лише тенденція дещо вищого
показника екстра-інтроверсії у осіб з високими вла-
стивостями рівня ФРНП.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем функціо-
нальної рухливості нервових процесів та властивос-
тей особистості у спортсменів.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ІНТЕРМІТУЮЧУ

БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
Григус І. М., Джига О.Д.

Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

Рівненська обласна клінічна лікарня

Анотація. В статті розглянуто результати застосування сис-
темної фізичної реабілітації при лікуванні хворих на інтерм-
ітуючу бронхіальну астму. Застосування запропонованих
засобів у системній фізичній реабілітації хворих сприяло
зміцненню дихальної мускулатури, нормалізації показників
функції зовнішнього дихання, збільшенню рухомості нижніх
легеневих країв, зменшенню задишки, кашлю і частоти при-
ступів, кращому відходженню мокротиння, зменшенню гос-
троти проявів патологічних змін у системі дихання.
Ключові слова: бронхіальна астма, фізична реабілітація,
об’єм форсованого видиху, пікова швидкість видиху.
Аннотация. Григус И.М., Джига Е.Д. Оценка эффективности
физической реабилитации больных с интермитирующей брон-
хиальной астмой. В статье рассмотрены результаты примене-
ния системной физической реабилитации при лечении боль-
ных с интермитирующей бронхиальной астмой. Применение
предложенных средств в системной физической реабилита-
ции больных оказывало содействие укреплению дыхательной
мускулатуры, нормализации показателей функции внешнего
дыхания, увеличению движимости нижних легочных краев,
уменьшению одышки, кашля и частоты приступов, лучшему
выводу мокроты, уменьшению остроты проявлений патоло-
гических изменений в системе дыхания.
Ключевые слова: бронхиальная астма, физическая реабили-
тация, объем  форсированного выдоха,  пиковая скорость
выдоха.
Annotation. Grigus I.M., Dgyga O.D. The valuing efficacy of
physical rehabilitation patients with intermittent bronchial
asthma. In the article are considered the results of applying the
system physical rehabilitation with the treatment of patients
with intermittent bronchial asthma. Application of the offered
means in a systemic physical aftertreatment of patients rendered
assistance strengthening of respiratory musculation, normalizing
of parameters of function of external respiration, augmentation
of the mobility of the inferior pulmonary edges, decrease of
short wind, tussis and frequency of attacks, the best output of
sputum, decrease of sharpness of exhibiting of pathological
changes in system of respiration.
Keywords: bronchial asthma, physical rehabilitation, forced
expiratory volume, peak expiratory flow.

Вступ.
Хвороби органів  дихання залишаються

найбільш поширеними в Україні на даний час, серед
них бронхіальна астма (БА) – одна з самих важливих
медико-соціальних проблем. Захворювання уражає
всі вікові групи населення, порушує якість життя
пацієнтів. Значну увагу при обстеженні хворих нада-
ють використанню функціонально-діагностичних
методів дослідження [1, 4, 5].

Вплив БА на соціальну і економічну сферу
суспільства, виражений в грошовому еквіваленті,
точно не встановлений. Для людини хвороба з трива-
лим перебігом є важким тягарем, що знижує якість
життя і загальне благополуччя, призводить до інвалі-
дності і передчасної смерті. З моменту першого при-
ступу ядухи якість життя при астмі за короткий термін
досягає „нульової” відмітки, перетворюючи людину
в інваліда.
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Глобальна ініціатива по боротьбі з бронхіаль-
ною астмою (The Global Initiative for Asthma, GINA)
– основний документ, що лежить в основі стандартів
з діагностики і лікування бронхіальної астми в усьо-
му світі. Основоположним нововведенням GINA-
2006 року і вітчизняного узгодження (наказ МОЗ Ук-
раїни № 128 від 19.03.2007 та Матеріали І-го
Національного Астма Конгресу України – 23-24 жов-
тня 2007) є класифікація астми не за ступенем важ-
кості, а за рівнем контролю.

Досягнення контролю захворювання, як мета
ведення астми, є більш продуктивним для суб’єкта і
суспільства, так як дозволяє досягнути високої якості
життя, більшою мірою характерної для здорової лю-
дини і знизити затрати на лікування [2].

Однак, аналіз спеціальної науково-методичної
літератури свідчить про те, що існує об’єктивна не-
обхідність вдосконалення процесу фізичної реабілі-
тації хворих на бронхіальну астму, сучасного підходу
до застосування її у хворих молодого і зрілого віку, як
найбільш соціально активної і працездатної частини
населення, для досягнення належного контролю над
захворюванням.

Робота виконана згідно Зведеного плану
Міністерства України у справах сім’ї, молоді і спорту
2006-2010 рр. за темою 3.2.3 “Формування і віднов-
лення здоров’я людей різного віку в процесі фізично-
го виховання і фізичної реабілітації” (номер держав-
ної реєстрації 0107U001056).

Формулювання цілей роботи.
Матеріали та методи досліджень. Дослід-

ження проводилося на базі Рівненської обласної
клінічної лікарні. Накопичення результатів експери-
менту проводилося в міру поступлення пацієнтів на
стаціонарне лікування в пульмонологічне відділен-
ня. Всі хворі (Бронхіальна астма І, інтермітуюча) були
розподілені на контрольну (КГ) і основну (ОГ) гру-
пи, пропорційно в міру поступлення. Для реалізації
поставленої мети ми на протязі дванадцяти місяців з
хворими ОГ віком від 18 до 40 років проводили сис-
темну фізичну реабілітацію. Зокрема, з хворими ОГ
(n=20), додатково до медикаментозного лікування, за
їх згодою, ми проводили масаж, ЛФК, аероіонотера-
пію та спелеотерапію. Хворі КГ (n=12) з аналогічним
діагнозом лікувалися за загальноприйнятою медика-
ментозною методикою. Всі хворі були обстежені, виз-
начені ступені рухових можливостей, функція зовні-
шнього дихання (ФЗД), також було обстежено 30
практично здорових студентів віком 18-25 років.

Результати дослідження та їх обговорення.
Ступінь важкості хворих оцінювали на підставі

суб’єктивного та об’єктивного обстеження. На-
явність навіть однієї ознаки, яка відноситься до більш
важкого варіанту перебігу хвороби, дозволяла оціни-
ти перебіг БА як більш важкий. Враховуючи дані об-
стежень та проблеми, які найчастіше зустрічаються
у пацієнтів, ми розробили програму фізичної реабі-
літації, яка базується на результатах обстеження фун-
кціонального стану та особливостях протікання хво-
роби. Вибір фізичних вправ при заняттях ЛФК

визначали особливостями порушення ФЗД у конк-
ретного хворого.

Згідно рекомендацій ВООЗ, при обстеженні
хворих на БА обох груп початкове навантаження ста-
новило 25-50 Вт із наступним східчастим збільшен-
ням на 25-50 Вт. Тривалість кожної сходинки наванта-
ження й інтервалів відпочинку між сходинками – 4-5
хв. В результаті оцінки ергометричних даних толеран-
тності до фізичного навантаження, визначили, що
хворі відносяться до четвертого ступеня (незначне
зниження або рухові можливості збережені). У них
короткочасні напади ядухи виникали рідше, ніж 1 раз
в тиждень, були короткочасні загострення хвороби
(від декількох годин до декількох днів), нічні приступи
астми зустрічалися 2 рази на місяць або рідше,
відсутність ознак порушення і нормальна ФЗД між
загостреннями, задишка в них з’являлася тільки при
швидкому підйомі по сходах або повільному бігу і
швидко зникала після припинення навантаження.
Вентиляційної недостатності у них не було або були
незначні зміни окремих спірографічних показників:
пікової швидкості видиху (ПШВ) або об’єму форсо-
ваного видиху за першу секунду (ОФВ1), добові ко-
ливання <20%. Хворі перебували на тренувальному
або інтенсивно-тренувальному режимі. Граничне
навантаження в чоловіків при велоергометричній
пробі було 150 Вт і вище, у жінок – 125 Вт і вище.

Підбираючи програму фізичної реабілітації для
кожного пацієнта ОГ, ми керувалися наступним прин-
ципом: „Досягнення контролю над астмою повинне
поєднуватися з безпекою, малою вірогідністю по-
бічних ефектів і прийнятною вартістю необхідного
лікування” [3].

Лікувальний масаж за класичною методикою
проводили в положенні сидячи за 1,5-2 год. до про-
цедури лікувальної гімнастики (ЛГ). При побудові
занять з хворими на БА дотримувалися визначеної
послідовності призначення фізичних тренувань і ви-
діляли три періоди: вступний, основний і заключ-
ний. У першому періоді хворих навчали вольовому
керуванню своїм диханням, регулюванню тривалі-
стю вдиху та видиху, правильної поведінки і впра-
вам при наближенні нападу задишки і під час них.
Застосовували ранкову гігієнічну гімнастику (РГГ)
і ЛГ, самостійні заняття індивідуально та в малих
групах. В комплекси ЛГ включали дихальні і прості
загально-розвиваючі вправи, вправи на розслаблен-
ня з вихідних положень лежачи, сидячи і стоячи.
Постійно акцентували увагу хворих на подовження
видиху і підсилення його додатковими рухами. У
вступному періоді проводили розминку перед ви-
конанням навантаження основного періоду. Основ-
ний період займав 50-70% загального часу занять,
включали в реабілітаційний комплекс інтенсифіко-
вані фізичні вправи циклічного характеру в межах
60-75% аеробної здатності для реалізації завдань
фізичного тренування в інтенсивному режимі. До-
повненням до попередніх форм у другому періоді
була ходьба. У заключному періоді поступово зни-
жували фізичне навантаження. Заняття фізичними
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вправами проводили не раніше, ніж через 2-3 годи-
ни після останнього прийому їжі, в інтервалі з 10 до
14 і з 17 до 20 годин. Комплекс РГГ тривалістю 15-20
хв. включав 20-25 вправ. Заняття ЛГ проводили в
інтенсивному режимі, застосовуючи гантелі і на-
бивні м’ячі вагою 5-6 кг, протягом 40 хв. (40-45 вправ).
Використовували постійно по дві форми гімнастич-
них і циклічних вправ. Співвідношення дихальних і
загально-зміцнювальних вправ 1:4-5. Фізичні трену-
вання здійснювали, застосовуючи гімнастичні фор-
ми ЛФК, дозовану ходьбу і біг, тренування на вело-
ергометрі. Гімнастичні форми фізичних тренувань
поєднували з елементами йоги і звукових вправ.

Одним із загальнодоступних способів трену-
вання як в стаціонарних, так і в амбулаторних умовах,
була ходьба по сходах. У пацієнтів основної групи
темп підйому становив 50-60 сходинок за хвилину, а
спуску – 100-120 сходинок за хвилину, тривалість кож-
ного тренування була до 30 хв.

В основній групі ми також застосовували аеро-
іонотерапію, яку дозували за кількістю іонів, що вди-
хав пацієнт за період проведення процедури. Для от-
римання негативних аероіонів кисню застосовували
електроефлювіальний спосіб А.Л. Чижевського – ви-
кид електронів з гострих кінців металевих спиць при
підведенні до них електричного струму високої напруги
(від 25 до 40 кіловольт) негативної полярності. Ліку-
вальною дозою рахували 75-150 млрд. аероіонів за одну
процедуру. Час, який необхідний для отримання ліку-
вальної дози, встановлювали згідно з паспортними ха-

рактеристиками приладу, виходячи з концентрації іонів
на певній відстані від ефлювіальної люстри. Процеду-
ри проводили щодня в добре провітрюваному, чисто-
му і теплому приміщенні. Тривалість перших трьох
процедур була по 10 хвилин, наступних – 15 хвилин, на
курс лікування 15-20 процедур.

Процедури спелеотерапії проводили в спец-
іально прилаштованому приміщенні – галокамері,
розрахованій на одночасне лікування 4-10 хворих.
Стіна і підлога камери покриті хлоридом натрію. По-
вітря в камеру проходить через галогенератор, ство-
рюючи “киплячий шар” – хаотичний рух кристалів у
повітряному потоці, яким дихають хворі. В цілому
курс лікування хворих складався з 20-22 сеансів га--
лоаерозольтерапії при температурі 22-24°С. Курс га-
лоаерозольтерапії включав: підготовчий період – 1-2
дні, протягом якого хворі проходили інструктаж з тех-
ніки безпеки та методикою проведення процедури,
детальне клініко-функціональне і лабораторне обсте-
ження; період адаптації до лікувального галоаерозо-
лю та мікроклімату камери – 2-3 дні, на протязі яких
щоденно відбувалося поступове наростання трива-
лості процедур від 15 до 60 хв.; основний лікувальний
період, який включав щоденні, крім неділі, сеанси
галоаерозольтерапії, сумарною трива-лістю 60 хв.

Оцінку ефективності лікування і фізичної реа-
білітації проводили за комплексом клінічних показ-
ників: приступи заутрудненого дихання, кашель, хри-
пи при аускультації, рухомість нижніх легеневих країв,
частота використання бронхолітиків, зміни ФЗД.

Таблиця 1 
Зведена динаміка показників ОФВ1 (% від належних величин) у хворих на бронхіальну астму  

контрольної і основної груп на початку і в кінці дослідження 
 

На початку дослідження, % В кінці дослідження, % Хворі з діагнозом:  
Бронхіальна астма І,  

інтермітуюча; групи, стать х ± m х ± m 

Контрольна група n=12 78±1,47 86±0,98 
Основна група n=20 77±1,80 95±1,05 
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Рис. 1. Середні значення показників ПШВ (в % від належних величин) у хворих на бронхіальну астму
Примітки: 1 – на початку дослідження; 2 – в кінці дослідження.
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У результаті проведеного порівняльного аналі-
зу даних обстеження 42 хворих на інтермітуючу брон-
хіальну астму контрольної (складалася з осіб чолові-
чої (n=11) і жіночої (n=1) статі) і основної (складалася з
осіб чоловічої (n=20) і жіночої (n=2) статі) груп, було
виявлено наступне. У хворих ОГ раніше відмічалася
позитивна динаміка: зменшення клінічних симптомів
астми, приступи задишки стали менш інтенсивними,
виникали рідше, були менш вираженими, зменшився
кашель, покращилось відходження харкотиння, зника-
ли хрипи в легенях, збільшилась рухомість нижніх ле-
геневих країв (на 1,5±0,3 см) покращився сон і само-
почуття, значно зменшилися дози бронхолітиків.

Особливо важливо те, що астма в них стала
контрольованою, що підтверджується статистично
достовірним підвищенням середніх показників ФЗД
при порівнянні (див. табл. 1 і рис. 1.).

Якщо на початку дослідження середні показ-
ники ОФВ1 у хворих на бронхіальну астму КГ були
78±1,47%, ОГ – 77±1,80%; то в кінці дослідження –
86±0,98% та 95±1,05% відповідно. Середні показники
ОФВ1 у хворих на бронхіальну астму ОГ, що займа-
лися за розробленою програмою, перевищують такі
у досліджуваних КГ.

При аналізі показників ПШВ, ми бачимо, що
до початку дослідження вони були у КГ 73±1,97%, в
ОГ – 73±2,48%; в кінці дослідження – 83±1,37% і
94±1,25% відповідно.

Аналізуючи середні значення показників
ОФВ1 і ПШВ хворих на бронхіальну астму обох груп,
ми бачимо, що до початку дослідження ці показники
значно не відрізнялися, а в кінці дослідження у
пацієнтів ОГ вони стали вищими (приблизились до
належних), що свідчить про покращання прохідності
дрібних бронхів, що особливо важливо для хворих на
бронхіальну астму. Підвищення середніх значень по-
казників ФЗД у іспитованих ОГ після проведення ек-
сперименту пов’язане зі специфічним впливом про-
ведених реабілітаційних заходів.

Покращання функціонального стану дихаль-
ної системи у досліджуваних ОГ свідчать про пози-
тивний вплив занять фізичною реабілітацією за роз-
робленою методикою на рухові можливості хворих
на інтермітуючу бронхіальну астму.

Коли астма знаходиться під контролем, пацієн-
ти можуть вести активний спосіб життя, не обмежені
у звичайних фізичних навантаженнях або вправах.

Висновок.
Застосування масажу, ЛФК, аероіонотерапії

та спелеотерапії у системній фізичній реабілітації хво-
рих на інтермітуючу бронхіальну астму сприяло
зміцненню дихальної мускулатури, нормалізації по-
казників функції зовнішнього дихання, збільшенню
рухомості нижніх легеневих країв, зменшенню задиш-
ки, кашлю і частоти приступів, кращому відходжен-
ню мокротиння, зменшенню гостроти проявів пато-
логічних змін у системі дихання, що дозволило
добитися контролю над астмою.

Подальші перспективні дослідження слід
проводити у віддалені терміни після стаціонарного
лікування в процесі амбулаторного спостереження.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У
СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Гунько П.М.
Черкаський державний бізнес-коледж

Анотація. У статті теоретично обґрунтовуються педагогічні
умови вдосконалення силових здібностей студентів у сис-
темі фізичного виховання. Вдосконалення силових здібнос-
тей студентів у системі фізичного виховання буде ефектив-
ним при реалізації наступних педагогічних умов:
систематичне та поступове збільшення труднощів у процесі
силової підготовки, вибір оптимальних тренувальних засобів
і методів розвитку силових якостей, забезпечення необхід-
ним технічним устаткуванням і спортивним знаряддям, ак-
тивізація самостійної роботи студентів, врахування сенси-
тивного періоду розвитку силових якостей.
Ключові слова: педагогічні умови, заняття силової спрямо-
ваності, студентська молодь, фізичне виховання.
Аннотация. Гунько П.М. Педагогические условия совершен-
ствования силовых способностей студентов в системе физи-
ческого воспитания. В статье теоретически обосновывают-
ся  педагогические условия совершенствования силовых
качеств студентов в системе физического воспитания. Со-
вершенствование силовых способностей студентов в систе-
ме физического воспитания будет эффективным при реали-
зации следующих педагогических условий: систематическое
и постепенное увеличения трудностей в процессе силовой
подготовки, выбор оптимальных тренировочных средств и
методов развития силовых качеств, обеспечение необходи-
мым техническим оборудованием и спортивным инвента-
рем, активизация самостоятельной работы студентов, учет
сенситивного периода развития силовых качеств.
Ключевые слова: педагогические условия, занятия силовой на-
правленности, студенческая молодежь, физическое воспитание.
Annotation. Gun’ko P.M. Pedagogical conditions of perfecting
power abilities of students in system of physical training. The
article theoretically deals with the main pedagogical conditions
of perfection power qualities of students in system of physical
training. Perfecting of power abilities of students in system of
physical training will be effective at realization of the following
pedagogical conditions: regular and step-by-step augmentations
of difficulties during power preparation, a choice of optimum
training means and methods of development of power qualities,
security by necessary engineering equipment and sports stock,
activation of self-supporting work of students, the count of the
sensitive term of development of power qualities.
Key words: pedagogical terms, employments of power
orientation, student young people, physical education.
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Вступ.
Усе більше фахівців стверджують, що традиц-

ійна система фізичного виховання має ряд суттєвих
недоліків, які знижують її ефективність. Головними
недоліками є недостатнє впровадження в навчальний
процес таких педагогічних принципів, як: диференц-
іація, індивідуалізація, демократизація та гуманізація
навчального процесу.

Аналіз спеціальної літератури  свідчить, що до
вивчення проблем фізичного виховання студентів
зверталося багато авторів (Г. Кривошеєва, А. Драчук,
С. Бубка, Н. Фалькова, В. Білогур, С. Сичов, В. Базиль-
чук, А. Кривенко, Б. Леко, Т. Круцевич, О. Дубогай
та ін.). Ряд фахівців (О. Смакула, М. Карченкова, І. Руц-
кой, В. Кондаков, О. Гладощук) звертають увагу на те,
що для підвищення ефективності фізкультурно-
спортивної діяльності студентської молоді необхідно
дотримуватися конкретних педагогічних умов. Однак,
незважаючи на проведені дослідження, у цій сфері
залишається багато невирішених питань. У зв’язку з
цим здійснюється активний пошук нових ефектив-
них форм і методів проведення занять із фізичного
виховання.

Останнім часом у багатьох ВНЗ нашої країни
спостерігається значний інтерес до силових вправ.
Чітке диференціювання навантаження, великий вибір
засобів і методів силової підготовки дає можливість
викладачам фізичного виховання враховувати індив-
ідуальні особливості студента (стать, тип конституції,
рівень фізичної підготовленості та здоров’я).

Під дією силових тренувань активізується ріст
м’язових об’ємів та зменшується прошарок жирової
тканини [1; 2], що може значно покращити будову тіла
людини. Це є достатньо переконливим чинником у сти-
мулюванні студентів до занять фізичними вправами.

Враховуючи те, що сила є інтегральною фізич-
ною якістю, застосування вправ силової спрямова-
ності може значно підвищити рівень інших рухових
якостей молоді [2]. Більше того, заняття з використан-
ням засобів силової підготовки дозволять сучасному
молодому поколінню підтримувати себе у добрій
фізичній формі, бути впевненим у собі, що дає мож-
ливість вести повноцінний спосіб життя, знаходитись
у гармонії з собою та навколишнім світом.

Таким чином, заняття силової спрямованості
сприятимуть формуванню зацікавленості студентів
до занять фізичним вихованням, підвищенню їхньої
фізичної підготовленості та стану здоров’я. Однак
проведення таких занять вимагає розробки оптималь-
них педагогічних умов удосконалення силових здібно-
стей. Принагідно відзначити, що у літературі ця про-
блема належним чином не розкрита, а дослідницькі
роботи в цьому напрямі майже не проводились. Усе
це вказує на актуальність обраної теми та свідчить
про необхідність проведення спеціальних досліджень.

Робота виконана відповідно до плану НДР Чер-
каського державного бізнес-коледжу.

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження є теоретичне обґрунту-

вання педагогічних умов удосконалення силових
здібностей студентів у системі фізичного виховання.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення
науково-методичної літератури.

Результати дослідження.
Удосконалення силових здібностей студентів у

системі фізичного виховання здійснюється в резуль-
таті застосування засобів, методів та методичних
прийомів відповідної спрямованості. Підвищення
ефективності цього процесу потребує створення оп-
тимальних педагогічних умов, які можуть забезпечу-
вати необхідність активної, напруженої діяльності при
систематичному та поступовому збільшенні труд-
нощів і сприяють розвитку готовності студентів до неї.

Проведений аналіз літературних джерел [5; 6;
7] вказує на те, що така діяльність можлива у випадку
усвідомлення студентами потреби у фізичному вдос-
коналенні організму. Для цього потрібна постійна
мотивація навчальної діяльності. Щоб її забезпечити,
необхідно вивчати інтереси студентів, їхні потреби,
прагнення, життєві плани тощо. Спеціальні досліджен-
ня у цьому напрямку [4; 8] вказують на те, що
більшість юнаків і дівчат виявляють бажання займа-
тися силовими вправами. Переважна частина рес-
пондентів від таких занять очікує покращення форм
тіла, зміцнення здоров’я, підвищення результатив-
ності в обраному виді спорту тощо. На підставі ви-
щезазначеного, застосування занять силової спрямо-
ваності у навчальному процесі фізичного виховання
забезпечить високу мотивацію студентської молоді
до фізкультурно-спортивної діяльності.

Важливу роль у підвищенні мотивації до на-
вчальної діяльності відіграє також стимулююча роль
викладача, своєчасна й об’єктивна оцінка результатів
і чітка постановка мети.

Готовність студентів до активної, напруженої
діяльності забезпечується необхідним рівнем теоре-
тичних знань, здобуттям практичних умінь і навичок
та позитивним емоційним ставленням до  навчаль-
ного процесу.

Успішність навчальної діяльності може знач-
но зрости в результаті побудови алгоритму річного
циклу занять силової спрямованості з урахуванням
особливостей графіка навчальних занять ВНЗ. Така
побудова забезпечує оптимальну динаміку трену-
вальних навантажень залежно від періодів розвитку
спортивної форми, її збереження та відпочинку. По-
будований алгоритм дозволяє досягти відповідності
між факторами педагогічного впливу та відновлю-
вальними заходами, раціонально використовувати
різноманітні засоби та методи розвитку сили [2]. Це
дає можливість систематично та поступово
збільшувати труднощі у процесі проведення на-
вчальних занять [5; 7].

Підвищенню успішності занять силової спря-
мованості сприяє також розробка комплексів сило-
вих навантажень з урахуванням індивідуальних особ-
ливостей студентів (статі, типу конституції, рівня
фізичної підготовленості та стану соматичного здо-
ров’я). Цьому ж сприяє вибір оптимальних засобів
і методів розвитку силових якостей з урахуванням
мети, яку переслідують студенти (схуднути, збільши-
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ти м’язові об’єми, підвищити результативність у об-
раному виді спорту тощо). Розроблені комплекси
силових навантажень дозволяють кожному студенту
виконувати своє, індивідуальне завдання. Виконання
посильних завдань сприяє формуванню у студентів
упевненості у власних силах. Під час виконання сило-
вих вправ студентам необхідно рекомендувати стра-
хувати один одного. Це створює сприятливі умови
для взаємодопомоги та взаємоконтролю.

Успішність навчальної діяльності зростає в ре-
зультаті забезпечення студентів різноманітним тех-
нічним устаткуванням і спортивним знаряддям.
Великий вибір засобів силового тренування дозво-
ляє враховувати індивідуальні особливості юнаків та
дівчат. Можливість тренуватися на сучасних, естетич-
но оформлених, зручних тренажерах із сучасним
електронним обладнанням сприяє формуванню мо-
тивації до прояву рухової активності.

Розроблені комплекси силових навантажень з
урахуванням індивідуальних особливостей студентів
можуть використовуватися також для самостійних
занять з фізичного виховання. У процесі таких за-
нять удосконалюються силові якості студентської мо-
лоді та формується у них потреба до фізичного вдос-
коналення організму [3]. Ми вважаємо,  що
проведення таких занять особливо актуальне в пері-
од проходження навчальної практики з різних пред-
метів, зимових та літніх канікул, а також упродовж
останнього випускного семестру. Здобуті на навчаль-
них заняттях силової спрямованості знання, уміння і
навички дозволяють студентській молоді самостійно
займатися фізичними вправами після закінчення на-
вчання у ВНЗ.

Наведені у наукових працях дані вказують на
те, що найінтенсивніший розвиток силових якостей
відбувається у віці 15–18 років, до 20 років темп при-
росту сили поступово уповільнюється [9]. Тому саме
роки навчання у ВНЗ є найбільш сприятливим пері-
одом розвитку сили. З огляду на це успішність засто-
сування занять силової спрямованості у навчально-
му процесі з фізичного виховання значно зростає.

Висновки.
Отже, враховуючи вищевказане, вдосконален-

ня силових здібностей студентів у системі фізичного
виховання буде ефективним при реалізації наступ-
них педагогічних умов: систематичне та поступове
збільшення труднощів у процесі силової підготовки,
вибір оптимальних тренувальних засобів і методів
розвитку силових якостей з урахуванням індивідуаль-
них психофізіологічних особливостей організму сту-
дентів та поставленої мети, забезпечення необхідним
технічним устаткуванням і спортивним знаряддям,
активізація самостійної роботи студентів та врахуван-
ня сенситивного періоду розвитку силових якостей.

Перспективи подальшого дослідження про-
блеми вбачаємо в експериментальній перевірці пе-
дагогічних умов удосконалення силових здібностей
студентів у системі фізичного виховання.
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СТИМУЛЮВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО
УЧАСТІ У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ

Єгорова О.В.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. В роботі розглядаються питання стимулювання май-
бутніх учителів до участі у науково-дослідній роботі за різни-
ми формами. Це може бути забезпечено завдяки використан-
ню педагогічних прийомів: актуалізації емоційних почуттів
студентів у процесі навчання; створенню позитивної емоцій-
ної атмосфери на заняттях; взаємодії суб’єктів навчання між
собою; розвитку у студентів пізнавального інтересу; збуджен-
ню інтересу до предмету; розкриттю зв’язків навчального
предмету з наукою; проблемному характеру завдань.
Ключові слова: науково-дослідна робота, стимулювання, сти-
мули, проблемний метод, мотивація.
Аннотация. Егорова Е.В. Стимулирование будущих учите-
лей к участию в научно-исследовательской работе. В работе
рассматриваются вопросы стимулирования будущих учите-
лей к участию в разных формах научно-исследовательской
работы. Это может быть обеспечено благодаря использова-
нию педагогических приемов: актуализации эмоциональных
чувств студентов в процессе обучения; созданию положи-
тельной эмоциональной атмосферы на занятиях; взаимодей-
ствия субъектов обучения между собой; развития у студен-
тов познавательного интереса;  возбуждения  интереса  к
предмету; раскрытия связей учебного предмету с наукой;
проблемному характеру задач.
Ключевые слова: научно-исследовательская работа, стиму-
лирование, стимулы, проблемный метод, мотивация.
Annotation. Yegorova O.V. Stimulating future teachers to take
part in research work. The questions of the stimulating future
teachers to take part in research work are considered in this
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work. It can be provided due to use of pedagogical receptions:
actualizations of emotional senses of students during learning;
to build positive emotional atmosphere on occupations;
interactions of subjects of learning among themselves;
development on students cognitive interest; exalta tions of
interest to a subject; disclosings of communications educational
to a subject with a science; to problem character of problems.
Key words: research work, stimulating, stimulus, problem
method, motivation.

Вступ.
Сучасне суспільство характеризується розвит-

ком технічного прогресу і збільшенням сукупних
знань людства, що є передумовою зростання потре-
би в спеціалістах, які здатні не тільки співіснувати з
навколишнім середовищем, але й освоювати це се-
редовище, орієнтуватися в новому інформаційному
просторі. Цим зумовлена підготовка всебічно розви-
нених, здатних самостійно, безперервно вчитись, по-
повнювати і поглиблювати свої знання фахівців, здат-
них своєчасно адаптуватись до суспільства, яке
змінюється, підвищувати свій теоретичний і профес-
ійний рівень.

У вищих навчальних закладах є багато чин-
ників, що активно впливають на місце серед них зай-
має залучення студентів до науково-дослідної робо-
ти. професійну підготовку майбутнього фахівця.

На основі теоретичного аналізу наукової і пе-
дагогічної літератури (В.І. Андрєєв, Б.Н. Бальзамов,
А.А. Воробйов, Г.Т. Кловак, А.М. Лушников, О.М.
Микитюк, В.М. Шейко) ми можемо визначити, що
важливе місце серед них займає залучення студентів
до науково-дослідної роботи.

Науково-дослідна робота для студентів є скла-
довою навчального плану і організовується у вищих
навчальних закладах на основі «Положення про нау-
кову роботу студентів», розробленого Міністерством
освіти і науки України, які зводяться до того, що НДР
студентів у межах навчального плану є обов’язковою
для кожного студента [1].

Однак, проведене дослідження свідчить про те,
що велика частка студентів педагогічних закладів не
вбачають важливості науково-дослідної роботи для
майбутньої спеціальності й не мають бажання брати
у ній участь.

Тому виникає необхідність у розробці шляхів
стимулювання студентів до участі у науково-дослідній
роботі за різними формами.

Робота виконана відповідно до плану Харкі-
вського національного педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Метою даної роботи став аналіз ставлення й

участі майбутніх учителів у науково-дослідній роботі,
пошук шляхів стимулювання студентів до участі в
науково-дослідній роботі за різними формами.

Результати дослідження.
Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить

про те, що ефективність навчального процесу у ВНЗ,
спрямованого на розвиток творчого потенціалу осо-
бистості майбутнього вчителя, цілком залежить від
участі студента у різних напрямках вузівської діяль-

ності, зокрема у науково-дослідній роботі, яка ство-
рює необхідні умови для прояву і розвитку його (сту-
дента) пізнавальної і творчої активності [2-5]. Отже,
науково-дослідна робота студентів виступає ефектив-
ним засобом підвищення якості підготовки фахівців в
умовах сучасності; є одним із засобів розвитку пізна-
вальної активності студента та вироблення у нього
дослідницької поведінки. Науково-дослідна робота сту-
дентів дозволяє перенести акцент з процесу репро-
дуктивного засвоєння знань на розвиток пізнавальних
інтересів, формування умінь і навичок ведення науко-
вої роботи [4]. Особливо важливим це виявляється для
підготовки майбутніх учителів.

З метою визначення стану процесу науково-
дослідної роботи (НДР) студентів й з’ясування по-
зицій його учасників у плані їх ставлення, розуміння
необхідності й доцільності організації цього процесу
нами було використано такі методи дослідження, як
спостереження й анкетування.

Відповідно до мети констатуючого етапу екс-
перименту було проведено анкетування 107 май-
бутніх учителів гуманітарного профілю.

Студенти, в більшості своїй, знають про всі
види НДР студентів. Беруть участь у науковій роботі
загалом тільки в тих видах робіт, що передбачаються
навчальним планом і є обов’язковими. У наукових
конференціях і конкурсах, олімпіадах бере участь
дуже мало: 16,8% студентів. Порівняно з даними за
1995, в яких 41,9 % студенів Харківських вищих на-
вчальних закладів брали участь у наукових конферен-
ціях [6,c. 214], кількість студентів, що займаються цим
видом науково-дослідної роботи значно зменшилась.

Важливо відмітити, що у наукових гуртках бере
участь лише невелика частка опитаних – 2% студентів.
Якщо порівняти дані за 1995, то зайнятість студентів у
наукових гуртках при кафедрах знизилась на 44,2 %
[6,c. 207].

33,6% студентів вважають, що в університеті
треба займатися НДР, 64,5% не бачать необхідності в
цьому, 1,9% - було важко відповісти.

Поряд із цим, 52,3% студентів вважає, що
участь у науково-дослідній роботі допомагає розши-
рити професійні знання, 25,3% - розвиває дослід-
ницькі уміння й здібності, 22,4% - забезпечує про-
фесійну практику та сприяє швидкій адаптації на
робочому місці.

На запитання «Чи є у вас бажання займатися
НДР в університеті», тільки 32,7% відповіли стверд-
но, 65,4% не мають такого бажання, 1,9 % - було важ-
ко відповісти. У той же час, 49,5% студентів визнають,
що у них відсутній інтерес займатися наукою.

Таким чином, при зіставленні анкетних даних
у формі відповідей студентів ми дійшли висновку, що
майже всі опитувані знають і займаються науково-
дослідною роботою, але в основному тільки за тими
формами, що передбачається навчальним планом і
є обов’язковими (написання рефератів, курсових
робіт).

Аналіз результатів анкетування і спостережен-
ня дає можливість стверджувати, що значна частина
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опитуваних (60%) не бажає займатися науково-досл-
ідною роботою в університеті і не бачить в цьому
необхідності для майбутньої професії.

Тому, виникла необхідність розробити шляхи
стимулювання студентів до участі у науково-дослідній
роботі та підвищити мотивацію студентів до НДР.

Стимулювання ми розглядаємо як процес ак-
тивізації внутрішніх рушійних сил особистості (мо-
тивів) за допомогою зовнішніх, об’єктивних спону-
качів (стимулів) для самоактуалізації особистості.
Стимулами пізнавальної діяльності студентів висту-
пають методи, прийоми, засоби, процеси, що здатні
виконувати спонукальні функції по відношенню до
внутрішніх рушійних сил розвитку особистості. З цьо-
го виходить, що стимулювання є важливою складо-
вою всього навчально-пізнавального процесу, оск-
ільки забезпечує сумісну активність викладачів і
студентів по досягненню мети навчання, сприяє
підвищенню їхньої мотивації.

Відомо, що всі студенти реагують на процес
стимулювання неоднаково, оскільки у кожного свій
первинний рівень розвитку, з своїми особливостя-
ми, своїм досвідом. З урахуванням цього головним
завданням педагога полягає в самоактуалізації осо-
бистості того, що навчається, тобто надати мож-
ливість особистості максимально реалізувати весь
свій потенціал здібностей. Саме тому головною ме-
тою на наших заняттях поряд із вивченням програм-
ного матеріалу було стимулювання студентів до ак-
тивної  навчально-пізнавальної  діяльності  та
підвищення мотивації до участі в науково-дослідній
роботі, яка характеризується розумінням сенсу цьо-
го виду діяльності, усвідомленням важливості про-
цесів, що вивчаються, для власної майбутньої про-
фесійної діяльності, формуванням професійного й
дослідницького інтересів.

Так, мотивація до науково-дослідної роботи
припускає наявність стійких інтересів (пізнавально-
го, професійного, особистісного, соціального), що
окреслює не тільки інтерес, позитивне ставлення
майбутнього вчителя до дослідницької діяльності,
але й відображають загальну спрямованість особи-
стості, його пошуково-творчу, дослідницьку пози-
цію, яка, в свою чергу, зумовлює переконаність у
професійній та соціальній значущості дослідниць-
кої діяльності й усвідомлення необхідності прийма-
ти в ній активну участь.

З метою підвищення мотивації майбутніх учи-
телів використовувались наступні прийоми:
1.Актуалізація емоціональних почуттів у процесі на-
вчання. Як відомо, позитивні емоції позитивно впли-
вають на характер й інтенсивність навчальної діяль-
ності тих, що навчаються. Так, студенти схильні
вкласти найбільші зусилля у навчання в ті момен-
ти, коли навчальна ситуація приємна для них, тобто
викликає позитивні емоції.

2.Створення позитивної емоційної атмосфери на за-
няттях. З цією метою ми використовували систему
прийомів, які широко використовуються у педа-
гогічній практиці:

- вступне слово викладача, яке дозволило виклика-
ти інтерес студентів, оволодіти їхньою увагою,
встановити контакт з ними. Таке «вступне сло-
во» викладача на заняттях мало значний вплив на
студентів – майбутніх учителів гуманітарного
профілю, адже вони вчились використовувати
слово як засіб переконання, набували уміння до-
нести інформацію до слухачів.

- встановлення доброзичливих стосунків між вик-
ладачем і студентами (чому сприяло: емоційність
викладача, характер контактування з групою, став-
лення до власного предмета, форма викладу ма-
теріалу і т.ін.); використання відступу (історич-
ний екскурс), пауз, а також схвалення дій студентів.

3.Обов’язковість взаємодії суб’єктів навчання між
собою. З цією метою ми намагались забезпечити
взаємодію студентів в умовах парної роботи, робо-
ти в малих групах, міжгруповій роботі. При таких
видах роботи студент не був об’єктом, але суб-
’єктом діяння, де він безпосередньо брав участь у
діяльності, в якій оволодівав знаннями, вміннями
та навичками. Така пізнавальна діяльність мала ко-
лективний характер, надала можливості обміну інте-
лектуальними цінностями, порівнянню і узгоджен-
ню різних точок зору про об’єкти, що вивчаються.

4. Розвиток у студентів пізнавального інтересу. Цьо-
му сприяло:
- встановлення доброзичливих стосунків між вик-
ладачем і студентами;

- створення ситуації успіху в навчанні, що характе-
ризувалося підбором для студентів завдань зрос-
таючої складності; надання диференційованої до-
помоги. Зміст та характер навчального заняття
був побудований на принципі його поступового
ускладнення, особистісної зорієнтованості. На-
приклад, при перевірці вивченого матеріалу спо-
чатку викладач ставив легкі питання слабкішим
студентам, потім сильніші студенти відповідали
на важкі питання. Після цього пропонувалося
слабким студентам повторити ці відповіді своїми
словами, або зробити узагальнення, висновок і
т.ін.

5. Збудження інтересу до предмету, що вивчається, і
до навчального пізнання, на основі застосування
активізуючих форм підношення навчальної інфор-
мації. Такими формами були: лекція з елементами
евристичної бесіди, дискусії, ділова гра, робота з
книгою. Вищезазначені форми підношення на-
вчального матеріалу сприяли збудженню інтересу
до вивчаємого предмету, а також виконували інші
важливі функції. Наприклад, під час евристичної
бесіди, студенти у відповідь на поставлені виклада-
чем запитання надавали самостійні пояснення або
робили висновки на основі отриманих раніше
знань; дискусія надавала можливості обміну дум-
ками між суб’єктами навчання, що вчило студенів
самостійно мислити, розвивало здібність до прак-
тичного аналізу, надавало навичок аргументації
своєї точки зору; ділова гра сприяла формуванню
творчого мислення, придбанню студентами про-
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фесійних умінь, умінь обґрунтовувати свою точку
зору. Зазначимо, що активізуючи форми навчання
спрямовані не лише на підвищення мотивації, а й
на спонукання студентів до активної розумової
діяльності, придбання умінь і навичок, необхідних
для виконання науково-дослідної роботи.

На заняттях також організовувалась робота сту-
дентів з друкованим текстом, книгою. Робота з кни-
гою, по-перше, надавала можливості студентам са-
мостійно набувати нових знань, розширювати і
поглиблювати їх; по-друге – спонукала студентів
до оволодіння методами самоосвіти. Така само-
стійна робота тих, що навчаються, мала на меті за-
безпечити індивідуалізацію навчання, що дозволи-
ло диференціювати навчальні завдання, свідомість
і міцність оволодіння знаннями, розвиток пізнаваль-
ної активності тощо.

6. Роз’яснення соціальної значущості учіння для осо-
бистісного та професійного зростання, розкриття
зв’язків навчального предмету з наукою. З цією
метою у процесі викладання навчального матеріа-
лу ми намагались розкрити значення теоретичних
знань для майбутньої професії студенів і взагалі в
житті людини; озброїти студентів новими ідеями,
концепціями з опорою на їх власний досвід, спос-
тереження. Ознайомлення студентів з методами
наукового пізнання та їх використання на навчаль-
них заняттях дозволили сформувати правильні уяв-
лення студенів про загальні й конкретні методи на-
укового пізнання.

7. Застосування завдань проблемного характеру. Як
відомо, найбільш успішними методами, які стиму-
люють мотивацію та використовуються для ство-
рення атмосфери творчості на навчальних занят-
тях є проблемний, пошуковий й дослідницький
методи. Проблемний виклад матеріалу, застосуван-
ня проблемних завдань, постановка проблемних
питань виконували мотиваційну функцію, дозво-
ляли повторити раніше засвоєні питання, підготу-
вати до засвоєння нового матеріалу і сформулюва-
ти проблему, з рішенням якої пов’язано відкриття
нового знання. Застосування пошукового (викла-
дач формулював проблему, студент самостійно її
вирішув) та дослідницького методу (студент, за умо-
ви проблемної ситуації, самостійно визначав про-
блему та вирішував Ії) дозволило не тільки підви-
щити мотивацію студентів до навчання, а й до
науково-дослідної роботи. Використання завдань,
розрахованих на застосування цих методів на на-
вчальних заняттях, так і в якості домашніх завдань
спонукало студенів до виявлення їх пізнавальної
активності, самостійності, та стимулювало форму-
вання у них готовності до виконання науково-досл-
ідної роботи.

Застосування проблемного, пошукового й
дослідницького методів в навчально-пізнавальній
діяльності дозволило збудити у студентів творчий інте-
рес а це в свою чергу спонукало їх до активного са-
мостійного й колективного пошуку нових знань. Отже,
студенти в своїй діяльності як би відтворювали про-

цес формування знань, що зумовило одержання про-
дуктивних результатів й одночасно виявилось мо-
гутнім стимулом розвитку пізнавальної активності й
ініціативи.

Використання вищезазначених педагогічних
прийомів стимулювання призвело до того, що сту-
денти, обираючи теми рефератів та курсових робіт, у
більшості своїй віддали перевагу проблемним темам.
Значно підвищилась кількість студенів, що мали ба-
жання виступити з доповіддю на студентській конфе-
ренції, написали тези до конференцій. Це, на наш
погляд, було зумовлене тим, що після проведення
формувального етапу експерименту домінуючими
мотивами навчально-пізнавальної діяльності у сту-
дентів експериментальних груп стали саме дослід-
ницькі мотиви, жоден студент не виявив небажання
займатись науково-дослідною роботою.

Висновки.
Важливою складовою навчально-пізнавально-

го процесу у ВНЗ виявляється науково-дослідна робо-
та студентів, яка виступає ефективним засобом роз-
витку пізнавальної активності студента та вироблення
у нього дослідницької поведінки. Особливо важливим
це постає для підготовки майбутніх учителів.

Підвищення мотивації майбутніх учителів до
НДР та стимулювання їх до участі в науково-дослідній
роботі за різними формами було забезпечено завдя-
ки використанню педагогічних прийомів: актуалізації
емоційних почуттів студентів у процесі навчання;
створенню позитивної емоційної атмосфери на за-
няттях; взаємодії суб’єктів навчання між собою; роз-
витку у студентів пізнавального інтересу; збуджен-
ню інтересу до предмету, що вивчається, і до
навчального пізнання, на основі застосування актив-
ізуючих форм підношення навчальної інформації;
роз’ясненню соціальної значущості учіння для осо-
бистісного та професійного зростання, розкриттю
зв’язків навчального предмету з наукою; проблем-
ному характеру завдань.

Подальше дослідження передбачається про-
вести у напрямку використання дослідницьких завдань
з метою стимулювання майбутніх учителів до участі у
науково-дослідній роботі за різними формами.
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НАСЛЕДУЕМОСТЬ РАЗВИТИЯ
СТАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ

СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Жосан И.А.

Харьковская государственная
академия физической культуры

Аннотация. В статье представлены экспериментальные ма-
териалы близнецовых исследований наследуемости разви-
тия силовой выносливости человека. Определены критерии
прогностической значимости тестовых испытаний в систе-
ме индивидуального прогноза спортивной одаренности муж-
чин и женщин. Развитие статической силовой выносливости
человека находится под преимущественным умеренным кон-
тролем наследственных факторов. Динамическая силовая
выносливость находится в развитии примерно под сходным
контролем наследственности и среды.
Ключевые слова: силовая выносливость, близнецы, наследу-
емость, генетический прогноз.
Анотація. Жосан І.А. Спадковість розвитку статичної і дина-
мічної силової витривалості людини. В статті наведені експе-
риментальні матеріали близнюкових досліджень спадковості
розвитку силової витривалості людини. Визначено критерії
прогностичної значущості тестових випробувань в системі
індивідуального  прогнозу спортивної обдарованості чо-
ловіків і жінок. Розвиток статичної силової витривалості
людини перебуває під переважним помірним контролем спад-
коємних факторів. Динамічна силова витривалість перебу-
ває в розвитку приблизно під подібним контролем спадко-
вості й середовища.
Ключові слова: силова витривалість, близнюки, спадковість,
генетичний прогноз.
Annotation. Zhоsan I.A. Heredity of the development of human
static and dynamic endurance. The article presents the
experimental materials of twins heredity of the development
of human strength endurance. The criteria  of prognostic
importance of tests in the system of the individual prognosis of
sports endurance in men and women are determined.
Development of static power persistence of the person is under
preferentia l moderate monitoring of hereditary factors.
Dynamic power persistence is in development approximately
under similar monitoring of a heredity and medium.
Key words: strength endurance, twins, heredity, genetic prognosis.

Введение.
Силовая выносливость – это способность че-

ловека проявлять мышечную силу в течение длитель-
ного времени. Показателем силовой выносливости
является время приложения силы в условиях проти-
водействия внешнему сопротивлению, или количе-
ство повторений движений, выполняемых с непре-
дельными отягощениями.

Силовая выносливость имеет важное значение
для достижения высоких спортивных результатов в
легкоатлетическом беге, плавании, парусном спорте,
горнолыжном и конькобежном спорте, фигурном
катании, спортивной гимнастике и многих других
видах спорта [2]. В зависимости от режима работы
мышц выделяют статическую и динамическую си-
ловую выносливость. Статическая силовая выносли-

вость – это способность человека выполнять длитель-
но силовые упражнения в статическом режиме ра-
боты мышц. Например, удерживание угла в упоре
на параллельных брусках или удерживание руки при
стрельбе из пистолета. Динамическая силовая вынос-
ливость – это способность человека выполнять дли-
тельно силовые управления в динамическом режи-
ме работы мышц.  Например,  многократное
поднимание ног в положении лежа на спине или при-
седание со штангой, вес которой равен 20–50 % от
максимальных силовых возможностей человека [8].

Тесты контролирующие развитие силовой
выносливости включают в комплексные тестовые
программы, определяющие уровень развития дви-
гательных способностей человека в различном воз-
расте [5, 6]. Иногда  оценка развития силовой вынос-
ливости дает возможность судить о
предрасположенности ребенка к определенной дви-
гательной деятельности [10] или виду спорта [1]. По-
этому актуальной является проблема изучения про-
гностической информативности показателей силовой
выносливости в системе спортивного отбора.

Высокоинформативными показателями в си-
стеме спортивного отбора являются те, которые кон-
тролируются в развитии наследственными фактора-
ми. Изучение генетики силовой выносливости
проводилось ранее фрагментарно, с использовани-
ем небольшого количества тестов [7]. Результаты близ-
нецовых исследований, как правило, рассчитывались
в смешанной группе мальчиков и девочек. Факти-
чески генетическая характеристика развития силовой
выносливости человека пока не изучена.

Работа выполнялась в соответствии со Свобод-
ным планом научно-исследовательской работы в
сфере физической культуры и спорта на 2006–2010
годы Министерства Украины по делам семьи, моло-
дежи и спорта (тема 2.3.4, научный руководитель
проф. Л.П. Сергиенко).

Формулирование целей работы
Целью работы было изучение генетических

особенностей развития силовой выносливости чело-
века. Данная цель определила следующие задачи
исследования:
1.Определить влияние наследственных и средовых
факторов в развитии статической силовой вынос-
ливости человека.

2.Изучить влияние генетических факторов на разви-
тие динамической силовой выносливости человека.

3. Выявить половые различия влияния наследствен-
ности и среды в развитии силовой выносливости
человека.

4.Определить прогностическую значимость показа-
телей статической и динамической силовой вынос-
ливости в системе спортивного отбора.

Методы исследования. В исследованиях при-
нимало участие 82 пары монозиготных близнецов
(МЗ) и 77 пар дизиготных близнецов (ДЗ) в возрасте
13–17 лет. Распределение близнецов по полу было
следующим: выборка состояла из 51 пары МЗ и 44
пар ДЗ близнецов-мальчиков; 31 пары МЗ и 35 пар



41

ДЗ близнецов-девочек. Близнецовость исследуемых
устанавливалась при помощи полисимптоматичес-
кого метода сходства, портретной идентификации
фотограм и группам крови [4].

У близнецов оценивалось развитие статичес-
кой и динамической силовой выносливости. Развитие
статической силовой выносливости у мальчиков и де-
вочек определялось при помощи трех одинаковых те-
стов: вис на согнутых руках (перекладина), удержание
прямых ног на гимнастической стенке (угол между
туловищем и ногами 90°), сед на правой и левой ноге.

Последний тест описан в американской лите-
ратуре [9] и выполняется следующим образом. Испы-
туемый выбирает гладкую стену в спортивном зале.
Потом около стены принимает исходное положение
ноги на ширине плеч, угол между голенью и бедром
90°, угол между голенью и полом также 90°, спина
соприкасается со стеной. По команде испытуемый
поднимает правую ногу и удерживает данное поло-
жение как можно дольше. Потом сед делается на дру-
гой ноге. Результатом тестирования является длитель-
ность удержания статического положения седа на
правой и левой ноге, зафиксированное в секундах.

Конкордантность близнецов-мальчиков и де-
вочек по динамической силовой выносливости оп-
ределялась по пяти тестам. Мальчикам предлагались
следующие тесты: сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа с отталкиванием и хлопком руками, подъем
тела силой икроножных мышц, поднимание тулови-
ща из положения лежа на спине (руки за головой),
сгибание и разгибание рук в упоре лежа с соединен-
ными руками, одновременный подъем туловища
(руки вытянуты вверх) и ног из положения лежа на
спине до угла 90°.

Пояснения по методике выполнения несколь-
ких тестов:
· подъем тела силой икроножных мышц [9]. Испытуе-
мый принимает исходное положение стойка на дос-
ке (толщина доски 10 см, ширина – 60 см) с опорой на
носки. Предлагается выполнить максимальное коли-
чество подъемов одновременно на двух ногах;

· сгибание и разгибание рук в упоре лежа с соеди-
ненными руками [9]. Особенность теста состоит в
том, что испытуемый в исходном положении ста-
вит руки так, чтобы указательный и большой паль-
цы были вместе (сформировали между пальцами
фигуру – «слезу»). Это дает возможность опреде-
лять силовую выносливость двуглавой и трехгла-
вой мышц плеча. В остальном исходное положе-
ние традиционное: туловище и ноги образуют
прямую линию, пальцы ног упираются в пол.

Девочкам предлагались следующие тесты: сги-
бание и разгибание рук в упоре лежа с опорой на
подставку высотой 25 и 50 см, подъем тела силой
икроножных мышц, поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине (руки за головой), одновремен-
ный подъем туловища (руки вытянуты вверх) и ног
из положения лежа на спине до угла 90°.

Результаты исследования и их обсуждение.
Генетика статической силовой выносливос-

ти. Результаты исследования развития статической
силовой выносливости у МЗ и ДЗ близнецов мужс-
кого и женского пола приведены в таблице 1.

Отметим, что во всех случаях получены зна-
чимые коэффициенты Фишера. Коэффициенты на-
следуемости Хольцингера у мужчин варьировались
в пределах 0,508–0,795, а у женщин – 0,505–0,623. У
мужчин наблюдается больший генетический конт-

Таблица 1 
Конкордантность развития статической силовой выносливости у МЗ и ДЗ близнецов 

 
Статистические показатели 

Тесты Близнец
ы X  d σ2 H2 F f p 

Мужчины 
МЗ 23,20 2,83 11,43 51 Вис на согнутых руках, с ДЗ 23,60 6,44 55,67 0,795 4,87 43 <0,001 

МЗ 12,88 2,97 12,86 50 Удержание прямых ног 
углом, с ДЗ 12,41 5,04 32,83 0,608 2,55 43 <0,01 

МЗ 54,79 10,42 155,77 50 Сед на правой и левой ноге 
(суммарный результат), с ДЗ 50,31 15,70 316,78 0,508 2,03 42 <0,01 

Женщины 
МЗ 11,08 3,19 14,37 31 Вис на согнутых руках, с ДЗ 10,32 5,02 29,97 0,520 2,09 34 <0,05 

МЗ 6,88 2,72 9,12 30 Удержание прямых ног 
углом, с ДЗ 6,05 3,58 18,43 0,505 2,02 34 <0,05 

МЗ 27,94 6,31 50,04 30 
Сед на правой и левой ноге 
(суммарный результат), с 

ДЗ 27,35 9,43 132,62 

0,623 2,65 

32 

<0,01 

 
Примечание. X – среднее значение; d – средняя внутрипарная разность; σ2 – средняя внутрипарная 

дисперсия; H2 – коэффициент наследуемости Хольцингера; F – коэффициент наследуемости Фишера; f – число 
степеней свободы;  p – уровень достоверности. 
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Таблица 2 
Конкордантность развития динамической силовой выносливости у МЗ и ДЗ близнецов-мужчин 

 
Статистические показатели 

Тесты Близнецы 
X  d σ2 H2 F f p 

МЗ 10,95 2,49 8,88 51 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  
с отталкиванием и хлопком руками, раз ДЗ 10,80 3,82 18,41 0,518 2,07 44 <0,01 

МЗ 59,37 6,67 58,59 50 Подъем тела силой икроножных мышц,  
раз ДЗ 59,17 8,75 114,20 0,487 1,95 42 <0,05 

МЗ 41,15 6,96 64,33 51 Поднимание туловища из положения лежа,  
раз ДЗ 45,03 9,16 112,34 0,427 1,75 44 <0,05 

МЗ 14,20 2,78 9,96 51 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  
с соединенными руками, раз ДЗ 15,24 4,20 21,57 0,538 2,17 44 <0,01 

МЗ 10,38 2,53 9,82 51 Одновременный подъем туловища и ног  
до угла 90°, раз ДЗ 10,66 3,05 13,50 0,272 1,37 44 >0,05 

 

Таблица 3 
Конкордантность развития динамической силовой выносливости у МЗ и ДЗ близнецов – женщин 

 
Статистические показатели 

Тесты Близне
цы X  d σ 2 H2 F f p 

МЗ 6,45 1,94 5,29 
31 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на подставке  
высотой 25 см, раз ДЗ 6,67 2,49 7,91 0,332 1,50 

33 

>0,05 

МЗ 11,74 3,48 19,42 
31 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на подставке  
высотой 50 см, раз ДЗ 10,11 4,00 20,97 0,074 1,08 

34 

>0,05 

МЗ 52,45 6,19 54,71 31 Подъем тела силой 
икроножных мышц, раз ДЗ 55,99 11,34 155,91 0,649 2,85 33 <0,01 

МЗ 31,90 5,10 34,52 
31 

Поднимание туловища из 
положения лежа, раз ДЗ 32,79 7,91 77,86 0,557 2,26 

34 

<0,05 

МЗ 8,29 3,03 12,58 31 Одновременный подъем 
туловища и ног до угла 90°, 

раз ДЗ 8,69 4,00 20,57 
0,388 1,64 

35 
>0,05 
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роль развития статической силовой выносливости,
чем у женщин. В целом же можно констатировать
более значительное влияние наследственных, чем
средовых факторов в развитии статической силовой
выносливости у мужчин и наследственно-средовые
влияния у женщин. У мужчин самый большой гене-
тический контроль наблюдается в развитии статичес-
кой силовой выносливости рук, а у женщин – ног.

В двух исследованиях, которые были проведе-
ны ранее изучалась только генетика развития стати-
ческой силовой выносливости. Чех Ковар [12] при
исследовании 17 пар МЗ и 13 пар ДЗ близнецов муж-
ского пола в возрасте 11–25 лет нашел значимые ко-
эффициенты наследуемости (Н2=0,621; F=2,64 при р
<0,05). Белорусская исследовательница Л.А. Савате-
ева [3] в смешанной выборке близнецов (изучено 47
пар МЗ и 41 пара ДЗ близнецов мужского и женско-
го пола в возрасте 7–11 лет) нашла еще большие ко-
эффициенты наследуемости (Н2=0,754; F=4,05 при
р<0,01),  чем Р. Ковар.

В наших исследованиях наблюдается отлича-
ющаяся дифференциация влияния генетических фак-
торов на мужской и женский организм при анало-
гичной генетической тенденции развития. К тому же
изучена генетическая характеристика развития ста-
тической силовой выносливости не только рук, но и
мышц брюшного пресса, а также ног.

Генетика динамической силовой выносливо-
сти. Результаты исследования развития динамичес-
кой силовой выносливости у МЗ и ДЗ близнецов
мужчин и женщин приведены соответственно в таб-
лицах 2 и 3. Анализ данных таблиц позволяет гово-
рить о насследственно-средовой обусловленности
развития динамической силовой выносливости че-
ловека. Однако у мужчин генетический компонент
выражен значительнее, чем у женщин.

Анализ результатов отдельных тестов свиде-
тельствует, что сходные по проявлению силовых спо-
собностей тесты (например, у мужчин сгибание и
разгибание рук в упоре лежа с отталкиванием и хлоп-
ками руками, а также сгибание и разгибание рук в
упоре лежа с соединенными руками; у женщин –
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на подстав-
ке, высотой 25 и 50 см) дают подобную тенденцию
взаимодействия наследственности и среды. В тестах,
где требуются значительнее усилия на килограмм
массы тела (значительнее относительная мышечная
сила) наблюдаются более высокие коэффициенты
наследуемости. Такие тесты более информативны в
системе спортивного отбора.

Ранее генетические особенности динамичес-
кой силовой выносливости изучали в трех близнецо-
вых исследованиях. Так, в Японии Ишидоя [11] при
изучении смешанной выборки близнецов в возрасте
6–16 лет нашел для теста сгибание и разгибание рук в
упоре лежа незначительный коэффициент Фишера
(F=1,82 при р>0,05). Ковар [12] у чешских близнецов в
возрасте 12–25 лет изучал генетическую характерис-
тику развития динамической силовой выносливости
по двум тестам: сгибание и разгибание рук в упоре
лежа (Н2=0,222; F=1,28 при р>0,05) и  поднимание ту-

ловища из положения лежа (Н2=0,445; F=1,81 при
р>0,05). В обоих случаях коэффициенты наследуемо-
сти были незначительными. При изучении значитель-
ной смешанной выборки немецких близнецов (n=327
пар) Веисс [13] для теста сгибание и разгибание рук в
упоре лежа нашел высокий коэффициент наследуе-
мости Хольцингера (Н2=0,850). Как видим, приведен-
ные результаты достаточно разноречивы.

В наших исследованиях не наблюдается столь
значительной вариативности коэффициентов насле-
дуемости. Очевидным является то, что генетические
факторы по разному проявляются фенотипически у
мужчин и женщин. Поэтому, на наш взгляд, по сме-
шанной выборке не целесообразно интерпретиро-
вать результаты близнецовых исследований. В пре-
делах наследственно-средовой обусловленности
развития динамической силовой выносливости раз-
личные мышечные группы в развитии имеют свою
генетическую тенденцию.

Сравнивая результаты близнецовых исследо-
ваний по статической и динамической силовой вы-
носливости отметим следующую генетическую тен-
денцию.  Развитие статической силовой
выносливости в большей мере контролируется на-
следственными факторами, чем динамической си-
ловой выносливости. Подтверждена гипотеза, выс-
казаная ранее Л.П. Сергиенко [7].

Практические аспекты изучаемой проблемы
следующие. Как показатели развития статической, так
и динамической силовой выносливости возможно
использовать в качестве прогностических критериев
в системе индивидуального прогноза при спортив-
ном отборе. Более информативными являются кри-
терии, определенные для статической силовой вы-
носливости, чем динамической. Информативность
тестовых результатов в индивидуальном прогнозе
спортивной одаренности, на наш взгляд, у мужчин и
женщин отличается. У мужчин более информатив-
ными являются тесты, дающие оценку развития ста-
тической и динамической силовой выносливости
мышц рук, плечевого пояса и туловища, а у женщин
– ног и туловища.

Выводы.
1. Развитие статической силовой выносливости чело-
века находится под преимущественным, однако
умеренным контролем наследственных факторов.

2.Динамическая силовая выносливость находится в
развитии примерно под сходным контролем на-
следственности и среды.

3. Развитие силовой выносливости находится под
большим наследственным контролем у мужчин,
чем у женщин.

4.Определены критерии прогностической значимо-
сти тестовых показателей в системе индивидуаль-
ного прогноза спортивной одаренности человека.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
наследуемости развития статической и динамичес-
кой силовой выносливости человека.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ
З КУРСАНТАМИ, ЩО НЕ ВСТИГАЮТЬ ЗІ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Журавель О.В., Закорко І.П., Олексенко І.М.

Київський Національний університет внутрішніх
справ

Анотація. В статі розглядається проблема формування у кур-
сантів перших курсів навчальних закладів МВС України
стійкого інтересу до регулярних занять фізичною культу-
рою і спортом та шляхи підвищення рівня їх професійної
фізичної підготовленості як  майбутніх офіцерів органів
внутрішніх справ. Характерні особливості такої роботи зу-
мовлені дидактичними особливостями навчання з цього пред-
мету. Акцент в плані визначення цілей і завдань більшою
мірою робиться на фізичній підготовці, на формуванні вмінь
та тренуванні навичок.
Ключові слова: спеціальна фізична підготовка, курсанти на-
вчальних закладів МВС, модель навчання.
Аннотация. Журавель А.В., Закорко И.П., Олексенко И.Н.
Особенности формирования педагогических условий орга-
низации работы с курсантами, неуспевающими по специ-
альной физической подготовке.
В статье рассматривается проблема формирования у курсан-
тов первых курсов учебных заведений МВД Украины устой-
чивого интереса к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом и пути повышения уровня их профессиональной
физической подготовленности как будущих офицеров орга-
нов внутренних дел. Характерные особенности такой работы
обусловленные дидактическими особенностями обучения по
этому предмету. Акцент в плане определения целей и задач в
большей мере делается на физическую подготовку, на форми-
ровании умений и тренировке навыков.
Ключевые слова: специальная физическая подготовка, кур-
санты учебных заведений МВД, модель обучения.

Annotation. Zhuravel A.V., Zakorko I.P., Oleksenko I.N.
Particulares of development pedagogical conditions an
organization of working with cadets, which has no success of
physical training. This article declare one problem of  some
development between cadets of the MIA’s educational institution
first year studying a stay interest to regular lessons of physical
culture  and sport and ways of promotion they professional
physical culture how future officers-interior. Idiosyncrasies of
such work learnings stipulated by didactic features in this subject.
The accent by way of definition of the purposes and problems
in the greater standard is done on physical preparation, on
formation of skills and training of skills.
Key words:  professional physical culture, cadets of  educational
institution, model of teaching.

Вступ.
Початок навчання в системі вищої професій-

ної освіти для вчорашніх випускників середньої шко-
ли здебільшого має адаптаційний характер [2, 3]. Відбу-
вається процес виявлення та з’ясування ступеня
готовності до навчання за обраним фахом. І, в першу
чергу, за рівнем підготовленості випускника школи до
навчання в системі вищої освіти взагалі, оскільки осяг-
нути фахові особливості на першому курсі ще важко.

Як відомо, навчання в такому навчальному
закладі має особливий характер, обумовлений ста-
тутною організацією життєдіяльності курсантського
колективу. Підвищенні вимоги і, по суті, військова
дисципліна, проживання на території навчального
закладу і несення служби – невід’ємні атрибути кур-
сантського буття .

На першому етапі навчання у навчальному зак-
ладі системи МВС, який супроводжується інтенсив-
ним і напруженим адаптаційним процесом виявля-
ються курсанти, у яких виникають труднощі, пов’язані
з рівнем їхньої готовності до навчання за обраним
фахом. Такі курсанти на заняттях з фізичної підготов-
ки мають незадовільні або слабкі результати. В резуль-
таті курсант починає змінювати своє ставлення до
фізичної підготовки, як до явища негативного [1, 7].

За навчальним планом не передбачено часу
на організацію з такими курсантами додаткових за-
нять. Вони не встигають за відведений час на належ-
ному рівні засвоїти і відпрацювати фізичну вправу,
як вже треба переходити до нової теми. Проблеми
накладаються одна на одну и таким чином створюєть-
ся комплекс фізичної неповноцінності. В цьому і по-
лягає суть ключової проблеми фізичної підготовки і
фізичного виховання курсанта. Ця проблема рівною
мірою торкається як невстигаючого курсанта, так і
викладача. Воно проявляється в кількох аспектах.

В першу чергу, курсант виключає з кола своїх
інтересів питання, пов’язані з успішним фізичним
розвитком. По-друге, причини своїх невдач у власно-
му фізичному розвитку він починає шукати в мето-
дичній недосконалості проведення занять, в недо-
статній кількості годин, відведених на заняття з фізичної
підготовки. Курсант починає шукати приводу уника-
ти відвідування занять. Таким чином, проблема на-
буває ще більшої гостроти. Такі курсанти здебільшо-
го скептично ставляться до можливості змінити свій
фізичний стан на краще за допомогою занять. Все,
що пов’язано з фізичною культурою і спортом, на-
буває для них негативного відтінку.
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Під час проведення занять з фізичної підготов-
ки з такими курсантами викладач може відчувати
певний педагогічний дискомфорт, зумовлений де-
монстративним неприйняттям ними цінностей тако-
го заняття. Така позиція може супроводжуватися
симуляцією захворювань, порушенням дисципліни
на заняттях, навмисним приверненням до себе над-
мірної уваги, зухвалою поведінкою. Мало того, така
поведінка має продовження і поза заняттями, під час
дозвілля, міжособистісного спілкування. Тобто, спо-
стерігається компенсація втраченого авторитету в
інший спосіб. Характерною особливістю такої, по суті,
девіантної поведінки невстигаючих курсантів може
бути їхнє прискіпливе ставлення до професійності
викладача, надмірні вимогливості та звинувачення
викладача в тому, що він не може їх навчити [4, 5].

Саме з таким аспектами проблеми і стикаєть-
ся викладач з фізичної підготовки частіше за все. Для
викладача у даному випадку дуже важливо розібра-
тися з причинами і мотивами такої поведінки і вибу-
дувати таку методичну й виховну модель організації
заняття з такими курсантами, яка б сприяла оптимі-
зації їх основних результатів. Адже, при цьому не
можна забувати, що основна маса курсантів успіш-
но виконує навчальне фізичне навантаження. Тобто,
якщо викладача не володіє відповідними прийомами
і методами для нейтралізації негативного впливу з
боку невстигаючих курсантів, він змушений приділя-
ти їм невиправдано більше уваги, а через це втрача-
ють ті курсанти, які можуть і бажають розвиватися
успішно. Щоб подолати такий дидактичний дисба-
ланс, необхідно створити відповідні педагогічні умо-
ви, за яких буде успішно вирішуватися проблема для
невстигаючих з фізичної підготовки і без втрат для
основної здорової маси курсантів [6].

Робота виконана за планом НДР Київського
Національного університету внутрішніх справ.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – визначення особливостей фор-

мування педагогічних умов організації роботи з кур-
сантами, що не встигають зі спеціальної фізичної
підготовки.

Результати досліджень та їх обговорення.
Головною складовою аспекту поставленої

проблеми є те, що неуспішність курсанта викликана
не його небажанням вчитися, а причинами іншого
характеру, а саме:
- недотримання технології формування вмінь щодо
виконання нормативних вправ;

- відсталість  фізичного розвитку, що оформилася
у таких курсантів ще за часів навчання в школі;

- відсутність у курсантів вольових якостей – цільос-
прямованості та наполегливості – необхідних для
забезпечення успішної фізичної підготовки.

Педагогічна майстерність викладача якраз і по-
лягатиме в тому, щоб подолати вказані недоліки в
організації занять і допомогти курсанту в оволодінні
необхідними якостями та в усуненні вказаних недоліків.

Педагогічна практика доводить, що завдання
подібного рівня складності долаються успішно тоді,

коли вказані проблеми стають предметом спільної
турботи як курсанта, так і викладача.

Можна лише показати зовнішні ознаки їх про-
яву, для того, щоб інші викладачі могли на практиці
їх легше побачити, звірити свої спостереження в
цьому плані.

З метою уточнення та вивчення зазначеної
проблеми необхідно:
- виявити причини фізичної відсталості та переду-
мови їх формування;

- виявити ставлення курсанта до власної фізичної
відсталості;

- з’ясувати, як фізична відсталість курсанта впли-
ває на успішність його навчання взагалі;

- з’ясувати, як фізична відсталість курсанта впли-
ває на його авторитет в групі, тобто, як власне в
групі оцінюється такий недолік.
Для надання практичної допомоги з метою подолан-
ня комплексу фізичної відсталості необхідно:

- визначити ресурси для подолання цього недоліку;
- підготувати для такого курсанта індивідуальні про-
грами додаткових занять під наглядом викладача;

- виявити у курсанта такі його фізичні здібності, які
в нього розвинуті найкраще;

- запропонувати курсанту взяти участь у спортив-
ному змаганні, де б він міг продемонструвати свої
переваги; програму підготовки до змагань скласти
таким чином, щоб вона сприяла усуненню голов-
ного недоліка;

Можна запровадити на заняттях такий елемент,
за допомогою якого можна показати кращі досягнен-
ня кожного курсанта групи. Безумовно, слід врахо-
вувати психологічний чинник – не всі курсанти
вміють вільно поводити себе в колективі. Не всі вико-
ристають таку особливість саме в силу психологіч-
ної закомплексованості. Якщо курсанта, що має такі
недоліки, спонукати до примусового виконання вправ
і нормативів, якими він не володіє або володіє не-
впевнено, це може призвести до психологічної трав-
ми і до ще більшої психологічної закомплексованості.

Але, попри все, курсант повинен оволодіти
необхідними для його професійної діяльностями
фізичними властивостями, вміннями та навичками.

Це ставить перед викладачем завдання побу-
дувати таку модель навчання з такою категорією кур-
сантів, яка б максимально сприяла його успішній
фізичній підготовці. Але при цьому повинна бути, і
вона реально є, універсальна навчальна модель, за
якою, переважно, викладач і працює. Традиційно вва-
жається, що така універсальна (базова) навчальна
модель є придатною для кожного учасника навчаль-
ного процесу, курсанта в першу чергу. Але в сучас-
них умовах, коли розвиток дитини проходить під впли-
вом шкідливих факторів екологічного характеру,
загальний стан здоров’я випускників середніх шкіл
погіршується. Якщо до цього додати ще відсутність
зальнодержавних соціальних програм оздоровлення
дітей, то картина залишає бажати кращого.

Крім того, слід відмітити, на фізичну підготов-
ку курсантів навчальних закладів системи МВС відво-
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диться недостатньо часу. Відведеного часу вистачає
лише для того, щоб показати вправу та закріпити
вміння щодо її виконання. Що ж стосується розвитку
фізичних властивостей курсанта за допомогою зас-
воєних прав, то навчального часу замало.

Там чином, у зв’язку з цим постає два завдання:
- створення сприятливих педагогічних умов для по-
долання комплексу фізичної неповновартості у
окремих курсантів;

- організація додаткової роботи з фізичного розвит-
ку курсантів у позааудиторний час.

Розглянемо окремо: спеціальні педагогічні
умови та особливості організації роботи з фізичного
розвитку у позааудиторний час. Спеціальні педа-
гогічні умови рівнозначно можна називати також
сприятливими. Саме в цьому контексті вони пред-
ставляються більш адекватними проблемі, що розг-
лядається.

Висновки.
Отже, під сприятливими педагогічними умо-

вами у даному конкретному випадку розуміємо такі
умови, які дозволяють найбільш повно й ефективно
використати організаційні, дидактичні та методичні
ресурси форм організації, прийомів та методів ро-
боти з курсантами, які мають проблеми з фізичною
підготовкою. Застосування названих компонентів
сприятиме подолання у курсантів комплексу відста-
вань у фізичному розвитку.

Характерні особливості такої роботи зумов-
лені дидактичними особливостями навчання з цього
предмету. Акцент в плані визначення цілей і завдань
більшою мірою робиться на фізичній підготовці, а
саме, на формуванні вмінь та тренуванні навичок.
Результати такої роботи значною мірою залежать  від
стану фізичного здоров’я та спроможності курсанта
до завдань цього виду підготовки і навчання. Даний
аспект розвитку курсанта є важливим, в першу чер-
гу, через те, що його результати безпосередньо впли-
вають на формування у громадського населення об-
раза  надійного захисника ,  гаранта  безпеки
життєдіяльності.

Що ж стосується організації додаткової робо-
ти в плані фізичного розвитку курсанта у позаауди-
торний час, то це питання не настільки просте в орган-
ізації, як здається на перший погляд. Справа в тому,
що з плином часу, який характеризується збільшен-
ням завдань реформування системи вищої профес-
ійної освіти, позааудиторний ресурс час набуває все
більшого значення. Саме на позааудиторний час по-
кладається більшість завдань самостійної роботи кур-
сантів, обсяг якої збільшується через те, що останнім
часом намітилася тенденція щодо зменшення ауди-
торного навантаження при збереженні, а часом і
збільшенні, обсягу навчальних завдань. Це усклад-
нює вирішення завдання з організацією додаткових
занять з фізичної підготовки для зазначеної категорії
курсантів, що реально вказує на наявність пробле-
ми, її ймовірну наукову перспективу та необхідність
пошуку реальних шляхів та методів її розв’язання.
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ДИНАМІКА ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ХЛОПЦІВ
РІЗНИХ СОМАТОТИПІВ У 7-17 РОКІВ

Зубаль М.В.
Тернопільський національний педагогічний

університет імені В. Гнатюка
Кам’янець-Подільський національний університет

Анотація. Упродовж 7-17 років в одних і тих самих хлопців
різних соматотипів вивчали динаміку фізичних якостей. Ви-
явлено неоднакові за величиною, в деяких випадках – за спря-
мованістю, зміни показників в хлопців одного паспортного
віку, але з різною соматичною конституцією, що свідчить про
необхідність урахування отриманих даних під час розвитку в
них фізичних якостей у процесі фізичного виховання.
Ключові слова: хлопці шкільного віку, соматичний тип кон-
ституції, вікова динаміка, фізичні якості.
Аннотация. Зубаль М.В. Динамика физических качеств маль-
чиков разных соматотипов в 7-17 лет. В течение 7-17 лет у
одних и тех же мальчиков разных соматотипов изучали ди-
намику физических качеств. Установлены неодинаковые по
величине, а в некоторых случаях – по направленности, изме-
нения показателей у мальчиков одинакового паспортного
возраста, но различной соматической конституции, что сви-
детельствует о необходимости учета полученных данных
при развитии у них физических качеств в процессе физичес-
кого воспитания.
Ключевые слова: мальчики школьного возраста, соматичес-
кий тип конституции, возрастная динамика, физические ка-
чества.
Annotation. Zubal M.V. The dynamics of physical qualities of
boys with various somatotypes in 7-17 year old. From 7 till 17
years the same boys of different somatotypes have been studied
the dynamics of physical qualities. Different in magnitude and
in some cases – in direction changes of the indexes were
ascertained in the boys of equal age, but diverse somatic
constitution. It testifies to the necessity of taking into account
the acquired facts during the development of the physical qualities
in the process of the physical training.
Key words: the boys of the school age, the somatic type of the
constitution, the age dynamics, the physical qualities.
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Вступ
Важливою умовою ефективності фізичного

виховання  в загальноосвітньому навчальному зак-
ладі є реалізація диференційованого й індивідуаль-
ного підходів. Сьогодні загальновідомим є існування
значних розбіжностей між індивідуальними та серед-
ньогруповими показниками фізичних якостей навіть
в однаковій за статтю і віком групі учнів, що свідчить
про необхідність використання іншого критерію для
їхнього поділу на відносно однорідні групи.

Одним з критеріїв, що дозволяє враховувати  в
комплексі значну кількість морфофункціональних (у
тому числі рухових) [3, 6, 7] і деяких інших [1, 9] харак-
теристик індивіда є тип соматичної конституції.

Дані наукової літератури свідчать, що вивчен-
ню особливостей динаміки окремих фізичних якос-
тей у хлопців різних соматотипів присвячено незнач-
ну кількість досліджень, а саме: в 7-10 років [8], 11-14
років [11], 15-17 років [5, 12]. При цьому, в усіх дослі-
дженнях використовувалися неоднакові за змістом і
кількістю тести, тільки в окремих випадках вивчали
одних і тих самих хлопців на незначному віковому
відрізку, що не сприяло встановленню певних зако-
номірностей та обумовлених типом соматичної кон-
ституції особливостей динаміки фізичних якостей при
їх комплексному вивченні в онтогенезі шкільного
періоду. Зазначене обумовлює необхідність прове-
дення подальших досліджень в цьому напрямку.

Робота виконується згідно плану науково-дос-
лідної роботи проблемної лабораторії Кам’янець-
Подільського державного університету на 2002-2010
рр.,  зведеного плану науково-дослідної роботи у
сфері фізичної культури і спорту Державного комі-
тету молодіжної політики, спорту і туризму України
на 2001-2005 рр. за темою 2.1.6. «Комплексний підхід
до вирішення завдань фізичного виховання учнівсь-
кої  молоді» (номер державної  реєстрації
0102U005721).

Формулювання цілей роботи
Мета – вивчити динаміку фізичних якостей

хлопців різних соматотипів в онтогенезі шкільного
періоду.

Методи й організація дослідження. Під час
дослідження використовували такі методи: на теоре-
тичному рівні – аналіз, синтез, системний, узагаль-
нення; на емпіричному – констатувальний експери-
мент, організований лонгітюдинальним методом,
педагогічне тестування, соматоскопію і соматомет-
рію, математико-статистичні. Тестування проводили
щорічно у вересні, використовуючи загальноприй-
няті в практиці фізичного виховання тести, що дозво-
ляли оцінити розвиток усіх основних фізичних якос-
тей [2, 10]. Для визначення типу соматичної
конституції використовували схему Штефко-Остро-
вського в модифікації С.С. Дарской [4]. Досліджувані
– одні й ті самі 100 хлопців (по 25 – представники
кожного соматотипу), які впродовж усього періоду
були учнями загальноосвітніх начальних закладів м.
Кам’янця-Подільського.

Результати дослідження
З 7 до 8 років у хлопчиків астеноїдного сома-

тотипу значно покращувалися
силові якості, статична силова витривалість,

максимальна частота рухів, швидкісно-силові якості
в стрибках, загальна витривалість, рухливість в пле-
чових суглобах, координаційні здібності в метаннях,
приріст яких склав відповідно 86,2%, 43,8%, 16,1%,
11,7%, 41,2%, 17,9%, 32,8% (р<0,05÷0,001). В однолітків
торакального соматотипу найбільше зростали силові,
швидкісні, швидкісно-силові якості, силова статична
витривалість, координаційні здібності в циклічних
локомоціях, приріст яких склав відповідно 71,1%,
27,4%, 18,5-35,7%, 10,1%, 12,9% (р<0,05÷0,001). У м’я-
зовому соматотипі більшість якостей, за винятком
швидкісних, гнучкості й координації в акробатичних
рухових діях, упродовж року збільшилась, у середнь-
ому, на 11,5-47,2% (р<0,05÷0,001); позитивні зміни
швидкісної витривалості й координації в циклічних
локомоціях хоча і було вірогідним, але незначним за
величиною, оскільки склали відповідно 5,5% і 8,9%. У
дигестивному соматотипі швидкісно-силові якості в
метаннях збільшилися на 40,0%, у стрибках – на 13,7%,
досліджувані види координації – від 10,8% до 53,1%
(р<0,05÷0,001), у той час як рухливість в плечових суг-
лобах знизилася на 6,1% (р<0,001), а показники інших
якостей практично не змінилися.

З 8 до 9 років приріст показників дещо
відрізнявся від встановленого в попередній період.
Так, в астеноїдному соматотипі він був найбільший в
силових (25,5%), швидкісних якостях (12,5%), швидкі-
сно-силових у метаннях (35,3%),  стрибках (14,1%),
загальній витривалості (12,3%), координації в метан-
нях провідною (32,7%) і непровідною (74,7%) рукою
(р<0,05÷0,001). Покращилася також швидкісна витри-
валість, але її приріст був менший порівняно із зазна-
ченими і  склав тільки 6,0%; рухливість в попереково-
му відділі хребта і плечових суглобах, навпаки,
зменшилася відповідно на 55,6% і 23,7% (р<0,05÷0,01).
У торакальному соматотипі інтенсивно збільшува-
лися швидкісно-силові якості в метаннях та коорди-
наційні здібності в метаннях на дальність провідною,
непровідною рукою, що покращилися відповідно на
21,1%  і  92,1%. Також вірогідним, але меншим, був
приріст швидкісної витривалості (7,6%) і швидкісно-
силових якостей у стрибках (5,7%); статична силова,
загальна витривалість, максимальна частота рухів,
навпаки, погіршилися відповідно на 30,5%, 10,1% і
5,4% (р<0,05÷0,01). У м’язовому соматотипі значно
збільшилася швидкісна витривалість, силові,
швидкісні, швидкісно-силові якості в метаннях і стриб-
ках, рухливість в плечових суглобах, координаційні
здібності в метаннях на дальність, але на 7,2% знизи-
лася загальна витривалість (р<0,05). У дигестивному
соматотипі найбільші позитивні зміни виявлено в
силових якостях (30,0%), швидкісно-силових у стриб-
ках (15,1%), координаційних здібностях в циклічних
локомоціях (10,3%), метаннях на дальність провідною
рукою (29,2%), менші, але також вірогідні – у швидк-
існо-силових якостях в метаннях (7,9%).
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З 9 до 10 років в астеноїдному соматотипі
відбувалося суттєве (16,3-24,6%) збільшення швидкі-
сних якостей, рухливості в поперековому відділі хреб-
та, координації в циклічних локомоціях та зменшення
на 38,0%, 17,6% відповідно статичної силової і загаль-
ної витривалості (р<0,05÷0,001). У торакальному со-
матотипі найбільше зростала статична силова витри-
валість (19,4%), швидкісно-силові якості в метаннях
(34,8%), у стрибках (11,0%), дещо менше, але також
вірогідно (4,8%, р<0,05) – швидкісна витривалість.
М’язовий соматотип відзначалися дещо іншими ре-
зультатами: силові якості в хлопців зросли на 10,9%,
статична силова витривалість – на 43,1%, швидкісно-
силові якості в метаннях і стрибках – відповідно на
37,5% і 16,5%; у той же час максимальна частота
рухів, загальна витривалість, координаційні здібності
в акробатичних рухових діях зменшилися відповідно
на 6,6%, 8,6% і 12,0% (р<0,05÷0,01). У дигестивному
соматотипі зміни показників відзначалися ще вираз-
нішими особливостями: впродовж року покращили-
ся тільки координаційні здібності в циклічних локо-
моціях (6,7%), всі інші – практично не змінилися.

З 10 до 11 років у хлопчиків астеноїдного со-
матотипу найбільшим приростом відзначалася мак-
симальна частота рухів, швидкісна витривалість,
швидкісні, швидкісно-силові якості в стрибках, рух-
ливість в поперековому відділі хребта і плечових суг-
лобах, координаційні здібності в метаннях провідною
рукою й акробатичних рухових діях, приріст яких склав
від 7,3 до 29,5%, за  винятком рухливості в попереку,
приріст якої був ще більший. У той же час, статична
силова витривалість зменшилася на 29,3%, швидкіс-
но-силові якості в метаннях – на 10,7%, координаційні
здібності в циклічних локомоціях – 9,4% (р<0,05÷0,01).
В однолітків торакального соматотипу максимальна
частота рухів збільшилася на 24,4%, швидкісна вит-
ривалість – на 19,2%, швидкісні якості – 14,0, коорди-
наційні здібності в метаннях провідною рукою – 11,2,
в акробатичних рухових діях – 40,4. У той же час ко-
ординаційні здібності в циклічних локомоціях по-
гіршилися на 15,1%  (р<0,001). У м’язовому сомато-
типі впродовж року суттєво зростала максимальна
частота рухів, швидкісна витривалість, швидкісні,
швидкісно-силові якості в стрибках, загальна витри-
валість, координаційні здібності в акробатичних ру-
хових діях (приріст від 9,1 до 35,3%). У той же час,
статична силова витривалість погіршилася на 37,3%,
координаційні здібності в циклічних локомоціях – на
7,5% (р<0,001). У дигестивному соматотипі встанов-
лено такі зміни показників: покращилися силові якості,
швидкісна витривалість, швидкісні, швидкісно-силові
якості в стрибках і метаннях, координаційні здібності
в метаннях на дальність провідною, непровідною ру-
кою, в акробатичних рухових діях, погіршилися – мак-
симальна частота рухів, рухливість в плечових сугло-
бах, координаційні здібності в циклічних локомоціях.

З 11 до 12 років у підлітків астеноїдного сома-
тотипу статична силова, швидкісна витривалість
збільшилися відповідно на 2,4%  і 26,3%, швидкісно-
силові якості в стрибках – на 9,0%, але зменшилася

загальна витривалість і рухливість в плечових сугло-
бах відповідно на 3,8% і 12,2% (р<0,01÷0,001). У тора-
кальному соматотипі більшість кондиційних якостей
покращилася, в середньому, на 3,1-19,1%  за винят-
ком статичної силової витривалості, рухливості в пле-
чових суглобах, координаційних здібностей в акроба-
тичних рухових діях, що погіршилися відповідно на
12,9%, 15,8% і 9,7% (р<0,05÷0,01). У м’язовому сома-
тотипі найбільшим приростом відзначалася силова
статична, швидкісна витривалість, максимальна час-
тота рухів, швидкісно-силові якості в метаннях, коор-
динаційні здібності в метаннях на дальність про-
відною, непровідною рукою та в акробатичних
рухових діях, а суттєвим погіршенням – швидкісні
якості (незважаючи на зростання максимальної час-
тоти рухів), загальна витривалість, гнучкість в дослід-
жуваних ділянках тіла, координаційні здібності в цик-
лічних локомоціях. У дигестивному соматотипі значно
збільшилися силові якості, досліджувані компоненти
швидкісних якостей, швидкісно-силові якості в стриб-
ках, рухливість в плечових суглобах і поперековому
відділі хребта, координаційні здібності в метаннях на
дальність провідною, непровідною рукою, в акроба-
тичних рухових діях. У той же час силова статична,
швидкісна, загальна витривалість знизилися відповід-
но на 25,0, 3,0, 7,4%, координаційні здібності в циклі-
чних локомоціях – на 23,5% (р<0,05÷0,001).

З 12 до 13 років в астеноїдному соматотипі
позитивною тенденцією відзначалася більшість фізич-
них якостей, але вірогідно змінилися тільки силові,
статична силова, швидкісна, загальна витривалість і
максимальна частота рухів, приріст яких склав від 6,0
до 29,2%; рухливість в плечових суглобах, навпаки,
погіршилася на 9,3% (р<0,05÷0,001). У підлітків тора-
кального соматотипу показники всіх фізичних якос-
тей, за винятком координаційних здібностей у метан-
нях провідною і непровідною рукою, що практично
не змінилися та координації в акробатичних рухових
діях, рухливості в плечових суглобах, які погіршилися
відповідно на 8,8% та 9,3%, суттєво покращилися. У
м’язовому соматотипі виявлено дуже схожу вище-
зазначеній тенденцію, за винятком  швидкісних якос-
тей, що впродовж року не змінилися, загальної вит-
ривалості, яка зменшилася на 3,6% та координаційних
здібностей у метаннях провідною,  непровідною ру-
кою, що покращилися відповідно на 22,0% і 15,0%
(р<0,01). У  дигестивному соматотипі виявлено дещо
іншу тенденцію: покращилися – силові, швидкісно-
силові якості, рухливість у поперековому відділі хреб-
та, координаційні здібності в циклічних локомоціях і
метаннях на дальність провідною рукою (зміни від
5,5% до 27,4%; р<0,01); погіршилися – силова статич-
на, швидкісна, загальна витривалість, максимальна
частота рухів, координаційні здібності в акробатич-
них рухових діях і рухливість в плечових суглобах
(зміни – 3,6%-25,9%; р<0,05÷0,001).

З 13 до 14 років в астеноїдному соматотипі
збільшилася тільки силова статична витривалість,
максимальна частота рухів, швидкісно-силові якості
в стрибках, координаційні здібності в метаннях на
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дальність провідною рукою, але на 7,3% зменшилася
рухливість в плечових суглобах (р<0,05). У  торакаль-
ному соматотипі порівняно з астеноїдним показни-
ки більшості якостей покращувалися, а саме: сило-
вих, швидкісних, швидкісно-силових, статичної
силової, швидкісної, загальної витривалості, коорди-
нації в метаннях на дальність провідною рукою й ак-
робатичних рухових діях; інші види координації та
гнучкість зменшилися, в середньому, на 8,9-27,1%
(р<0,001). У м’язовому соматотипі позитивними
змінами відзначалася статична силова витривалість,
швидкісні, швидкісно-силові якості, координація в
метаннях провідною рукою, акробатичних рухових
діях, загальна витривалість, негативними – макси-
мальна частота рухів, рухливість в плечових суглобах
і поперековому відділі хребта, координація в цикліч-
них локомоціях. У дигестивному соматотипі зазна-
чені зміни виявлено відповідно в силових якостях
(приріст 11,4%), швидкісних (7,8%), швидкісно-сило-
вих у метаннях (20,0%), рухливості плечових суглобів
(2,7%), координації в метаннях на дальність провідною
рукою (7,8%) та силовій статичній, швидкісній, за-
гальній витривалості (зниження відповідно 20,0%,
3,4%, 6,6%), максимальній частоті рухів (7,0%), швид-
кісно-силових якостях у стрибках (4,0%), рухливості в
поперековому відділі хребта (16,1%), координації в
циклічних локомоціях (3,8%) і акробатичних рухових
діях (2,2%).

З 14 до 15 років в астеноїдному соматотипі вста-
новлено таке: значно покращилися силові якості, си-
лова статична, загальна витривалість, швидкісні якості,
рухливість у поперековому відділі хребта, коорди-
наційні здібності в метаннях на дальність провідною
рукою; вірогідно погіршилися – швидкісна витри-
валість, швидкісно-силові якості в стрибках, рухливість
у плечових суглобах та координаційні здібності в акро-
батичних рухових діях. В торакальному соматотипі
зміни були такі: силові якості покращилися на 58,6%,
швидкісні – 10,0%, швидкісно-силові в метаннях – 21,6,
у стрибках – 8,3, статична силова і загальна витривалість
– відповідно на 124,7 і 29,1%, рухливість в попереково-
му відділі хребта і плечових суглобах – на 70,0 і 13,7,
координаційні здібності в метаннях на дальність про-
відною рукою – 21,6; відповідно на 2,8% та 20,7% по-
гіршилася швидкісна витривалість та координаційні
здібності в акробатичних рухових діях (р<0,05÷0,001).
У  м’язовому соматотипі встановлено аналогічну тен-
денцію, але з такими особливостями: збільшення си-
лових якостей склало 40,1%, статичної силової, швидк-
існої, загальної витривалості – відповідно  73,6, 4,1,
50,5%, швидкісних якостей – 6,9, рухливості в попере-
ковому відділі хребта і плечових суглобах – 972,7 та 8,7,
координаційних здібностей в циклічних локомоціях і
метаннях на дальність непровідною рукою – 26,0 і 17,3
(р<0,05÷0,001). Схожою була тенденція в однолітків
дигестивного соматотипу з тією різницею, що силові
якості покращилися на 40,1%, статична силова, швид-
кісна, загальна витривалість – відповідно на 187,5, 2,2,
32,5%, швидкісні якості – 13,1, координаційні здібності
в циклічних локомоціях – 25,2 (р<0,05÷0,001). Менш

виразним, але  також вірогідним було покращення
максимальної частоти рухів, швидкісно-силових якос-
тей у стрибках, координації в метаннях на дальність
провідною рукою, акробатичних рухових діях;
гнучкість, навпаки суттєво погіршилась.

З 15 до 16 років в астеноїдному соматотипі
приріст фізичних якостей дуже нагадував тенденцію,
встановлено в інших соматотипах у попередній пері-
од. Разом з тим, покращення силових якостей склало
тільки 8,4%, статичної силової, швидкісної витрива-
лості – відповідно 32,5% і 9,9%, швидкості окремого
руху – 3,4, максимальної частоти рухів – 32,5, рухли-
вості в поперековому відділі хребта – 33,0, швидкіс-
но-силових якостей у метаннях і стрибках – відповід-
но 21,9 і  12,3, координаційних здібностей в
акробатичних рухових діях – 13,5 (р <0,05÷0,001), а
значним погіршенням відзначалася рухливість в пле-
чових суглобах, координація в циклічних локомоціях.
У  торакальному соматотипі картина приросту фізич-
них якостей була зовсім інша, а саме: збільшення ви-
явлено тільки в максимальній частоті рухів,
швидкісній витривалості та швидкісно-силових якос-
тях у метаннях, що склало відповідно 8,3%, 3,4%  і
11,1%; суттєве зменшення – в рухливості плечових
суглобів (33,0%), координації в циклічних локомоціях
(14,5%) і акробатичних рухових діях (2,9%). У м’язо-
вому  соматотипі, як у вищезазначеному, впродовж
року змінилися показники тільки деяких фізичних
якостей, а саме: покращилися силові на 10,8%, мак-
симальна частота рухів – 10,5%, швидкісна витри-
валість – 2,8, швидкісно-силові в метаннях – 13,0, рух-
ливість в поперековому відділі хребта – 21,2,
координація в метаннях на дальність провідною ру-
кою – 11,8; погіршилися –  рухливість в плечових суг-
лобах на 20,9%, координація в циклічних локомоціях
– 14,9% (р<0,01÷0,001). У дигестивному соматотипі
виявлено зміни більшості показників, але з такими
особливостями: значно збільшилися силові ,
швидкісні, швидкісно-силові якості, статична силова
витривалість, максимальна частота рухів, коорди-
наційні здібності в метаннях провідною рукою й ак-
робатичних рухових діях; зменшилася – тільки рух-
ливість в плечових суглобах.

З 16 до 17 років в астеноїдному соматотипі
суттєвим збільшенням відзначалася силова статич-
на, загальна витривалість, швидкісно-силові якості в
метаннях і стрибках, рухливість в плечових суглобах
та зменшенням –  максимальна частота рухів і коор-
динація в акробатичних рухових діях. У  торакально-
му соматотипі позитивні зміни виявлено тільки в
швидкісно-силових якостях у метаннях, що збільши-
лися на 6,0%, координаційних здібностях у метаннях
на дальність – 9,6% та погіршення рухливості в попе-
рековому відділі хребта на 32,1% (р<0,05÷0,001). У
м’язовому соматотипі виявлено  аналогічну тенден-
цію з тією різницею, що покращилися тільки швидкі-
сно-силові якості в метаннях (приріст 9,6%), а змен-
шилася максимальна частота рухів (9,5%), швидкісна
витривалість (2,9%) і рухливість в поперековому
відділі хребта (24,5%). У дигестивному соматотипі
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констатували зовсім іншу картину приросту фізич-
них якостей порівняно з вищезазначеною, що поля-
гала в покращенні більшості фізичних якостей, а саме:
силових – на 12,4%, швидкісно-силових у метаннях –
на 12,9%, в стрибках – 8,4, максимальної частоти рухів
– 8,8, рухливості в поперековому відділі хребта – 27,5,
статичної силової і загальної витривалості – відповід-
но на 38,8 і 9,8, координації в метаннях провідною і
непровідною рукою – 9,0 і 14,1%; рухливість в плечо-
вих суглобах, навпаки, зменшилася на  10,4%
(р<0,05÷0,001).

Одна з причин зазначеного може полягати в
неоднакових періодах, упродовж яких у хлопців різних
соматотипів інтенсифікуються й уповільнюються про-
цеси росту, що в першому випадку призводить до
незначного покращення лише окремих фізичних яко-
стей, в іншому – до суттєвого більшості з них. Разом з
тим, в останньому випадку склад таких якостей в хлопців
однакового паспортного віку, але різної соматичної
конституції, між собою суттєво відрізняється.

Висновки:
1. З 7 до 17 років у хлопців існуючих соматотипів відбу-
вається значне покращення всіх досліджуваних
фізичних якостей, але з виразними особливостями
щорічних змін, що відзначаються неоднаковою
спрямованістю та приростом результатів у певний
період.

2. Значне покращення більшості досліджуваних фізич-
них якостей хлопців  астеноїдного соматотипу відбу-
вається в період 7-9, 15-16 років, у торакального –
7-8, 12-13, 14-15, м’язового – 7-9, 12-13, 14-15, дигес-
тивного – 7-8, 10-12, 14-17, а найменш виразне –
відповідно з 9 до 10, з 11 до 12, з 14 до 15 років; з 8 до
9, з 15 до 17 років; з 9 до 10, з 16 до 17 років; з 9 до 10,
з 12 до 14 років, що може бути обумовлено неодна-
ковими темпами їхнього морфофункціонального
дозрівання, інтенсифікація яких сприяє незначно-
му покращенню тільки деяких якостей, уповільнен-
ня – значному покращенню більшості з них.

Подальші дослідження необхідно спрямува-
ти на вивчення темпів розвитку фізичних якостей для
встановлення сенситивних періодів кожної якості в
хлопців існуючих соматотипів.

Література:
1 . Акинщикова Р.И. Соматическая и психофизическая орга-
низация человека: Учеб. пособие / Ленинградский гос.
ун-т. – Л.: ЛГУ, 1977. – 160 с.

2 . Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского
спорта: Учеб. пособие. – К.: Олимпийская литература,
2002. – 294 с.

3 . Губа В.П. Морфобиомеханические исследования в спорте:
Учеб. пособие. – М.: СпортАкадемПресс, 2000. – 120 с.

4 . Дарская С.С. Техника определения типов конституции у
детей и подростков // Оценка типов конституции у детей и
подростков: Метод. рекомендации. – М., 1975. – С. 45-54.

5 . Единак Г.А. Индивидуализация процесса развития дви-
гательных способностей юношей 15-17 лет разных со-
матических типов на уроках физической культуры: Дис.
... канд. пед. наук: 13.00.04; Защищена 11.6.1992; Ут-
верждена 13.9.1992. – М.,1992. – 228 с.: ил. – Бибиогр.:
с.202-228.

6 . Казначеев В.П., Казначеев С.В. Адаптация и конституция
человека / Новосибирский гос. университет. – Новоси-
бирск: Наука,1986. – 119 с. – Библиор.: с. 101-119.

7 . Коваленко Т.Г. Социально-биологические основы физи-
ческой культуры / Волгоград. гос. ун-тет. – Волгоград,
2000. – 224 с. – Библиогр.: с.203-223.

8 . Морфофункциональные, психофизиологические показа-
тели и двигательные качества детей 7-10-летнего возрас-
та разных типов конституций: Метод. реком. / В.Ю. Да-
выдов, В.М. Ченегин и др. – Волгоград, 1994. – 33 с.

9 . Никитюк Б.А. Интеграция знаний в науках о человеке:
Учеб. пособие / Гос. академия физ. культуры и спорта. –
М.: СпортАкадемПресс, 2000. – 440 с.

10 .Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів:
Навч. посбіник. – К.: Олімпійська література, 2001. – 439 с.

11 .Федорак О.В., Єдинак Г.А. Управління фізичною підго-
товкою хлопців 11-14 років на уроках фізичної культури:
Метод. рекомендації. – Кам’янець-Подільський: інфор-
маційно-видавничий центр Кам’янець-Подільського дер-
жавного університету, 2003. – 54 с.

12 .Фильченков Д.А. Методика реализации индивидуального
похода в физическом воспитании старшеклассников: Ав-
тореф. дис. …к.пед.н.: 13.00.04. – М., 1994. – 21 с.

Надійшла до редакції 31.03.2008р.

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ З НИЗЬКИМИ

АДАПТАЦІЙНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
Каніщева О.П.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація У статті розглянуто поняття про здоровий спосіб
життя, як однієї зі складових загальної культури, що сприяє
формуванню здоров’я майбутнього фахівця, представлені
форми і способи повсякденної діяльності, спрямовані на
зміцнення адаптаційних можливостей організму студентів.
Наведено теоретичне та експериментальне обґрунтування
даних моніторингу стану витривалості організму студентів
першого курсу Української державної академії залізничного
транспорту на початку та при кінці осіннього семестру.
Ключові слова: адаптаційний потенціал, фізична досконалість,
здоровий спосіб життя.
Аннотация. Канищева О.П. Формирование здорового обра-
за жизни студентов с низкими адаптационными возможнос-
тями организма. В статье рассмотрено понятие о здоровом
образе жизни, как одной из составляющих общей культуры,
способствующем формированию здоровья будущего специ-
алиста, представлены формы и методы повседневной дея-
тельности, направленные на укрепление адаптационных воз-
можностей организма студентов. Дано теоретическое и
экспериментальное обоснование данных мониторинга со-
стояния выносливости организма студентов первого курса
Украинской государственной академии железнодорожного
транспорта в начале и в конце осеннего семестра.
Ключевые слова: адаптационный потенциал, физическое со-
вершенство, здоровый образ жизни.
Annotation. Kanishcheva О.P. Forming healthy way of life of
students with low adaptation possibilities of organism. In the
article is considered the healthy way of life, as one of constituents
of general culture, cooperate to forming of health of future
specialist,  forms and methods of everyday activity are
represented, directed on strengthening of adaptation possibilities
of organism of students. The theoretical and experimental ground
of information of monitoring of the state of endurance of
organism of students of the first course of the Ukrainian state
academy of railway transport is given at the beginning and at
the end of autumn semester.
Keywords: adaptation potential, physical perfection, healthy
way of life.
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Вступ.
Ефективне управління процесами навчання та

виховання у ВНЗО неможливе без достатньо повно-
го уявлення про об’єкт педагогічної діяльності – сту-
дента, про ті соціальні, психофізіологічні та фізичні
риси його особистості, єдність яких характеризує його
особистість яка притаманна студентству.

Студент як людина певного віку може бути
охарактеризований за трьома напрямами: біологіч-
ним, психологічним та соціальним. Його вік обумов-
люється інтенсивною роботою над формуванням
своєї особистості, виробленням стилю поведінки. Це
час пошуків відповідей на різноманітні естетичні,
наукові, загальнокультурні, політичні питання. Серед
найважливіших рис студентського віку є: самопізнан-
ня, самостійність, самовизначення [4].

Характеризуючи студентський вік, слід особ-
ливо сказати про самовиховання. До нього студентів
зобов’язує необхідність самостійного розподілення
часу на навчання (академічні та самостійні заняття),
самообслуговування, дозвілля (відпочинок, розваги,
заняття фізичною культурою або спортом). Через
самовиховання, оскільки воно пов’язане з само-
стійним прийняттям рішень відносно правил, норм,
законів, системи людських відносин, лежить шлях до
перетворення поглядів у переконання. Тільки в цьо-
му випадку стане можливим ефективне формуван-
ня особистості, що дозволить поєднати зовнішні і
внутрішні виховні дії.

Усе це висуває певні вимоги до фізичного ста-
ну організму студента, а значить і до рівня його фізич-
ної культури. У студентському віці завершується
фізичне формування організму людини. У цьому віко-
вому діапазоні організм зберігає відносно високу
природну працездатність, витривалість, загальний
певний рівень функціональної активності. До цього
часу витривалість складає 85% від величини цього
показника у дорослих осіб. У 20-29 років її розвиток
досягає щонайвищого рівня. Тому в студентському
віці слід більше звертати уваги на розвиток саме цієї
фізичної якості [4,5].

Фізична досконалість студентів виступає не
тільки як особова, але і як соціальна цінність, що відоб-
ражає такий ступінь фізичного розвитку студента, його
рухових умінь і навичок, що дозволяє йому якнайпов-
ніше реалізувати свої творчі й інтелектуальні можли-
вості в суспільстві. Тому фізична досконалість є не
просто бажаною якістю майбутнього фахівця, а необ-
хідним елементом його особової структури, необхід-
ною умовою побудови і розвитку суспільних відно-
син. Формування здоров’я успішно може проходити
лише в умовах організації здорового способу життя.

Здоровий спосіб життя є однією з найважлив-
іших складових культури, сприяє формуванню здо-
ров’я майбутнього фахівця. Його істотною стороною
є гармонійний прояв фізичних і духовних можливос-
тей студентів, пов’язаних з соціальною і психофізич-
ною активністю в навчальній діяльності.

Під здоровим способом життя розуміються
такі форми і способи повсякденної життєдіяльності,

що відповідають гігієнічним принципам, зміцнюють
адаптивні можливості організму, сприяють успішно-
му відновленню, підтримці і розвитку його резерв-
них можливостей, повноцінному виконанню особою
соціально-професійних функцій.

Соціальними показниками здорового способу
життя є форми і методи задоволення фізичних і духов-
них потреб студентів у навчанні, праці, побуті, актив-
ному відпочинку, що сприятиме формуванню здоро-
вих норм гуртожитку. В цих умовах стан здоров’я
студентів є показником їх загальнокультурного розвит-
ку і найважливішою ціннісною орієнтацією, що має
велике соціальне значення. Супутніми вступу до ВНЗО
виявляються нові турботи, які частіше виникають у
тих, хто проживає в гуртожитку, а саме: самообслуго-
вування, самостійне ведення бюджету, планування і
організація свого навчального і вільного часу.

У особливо скрутному положенні опиняють-
ся студенти молодших курсів. З одного боку, вони
повинні відразу включиться до навчання, що вима-
гає від них застосування всіх сил і здібностей, з іншо-
го – самостійне подолання новизни умов навчальної
роботи, яке вимагає значної витрати сил організму.
Залучення студентів до нової системи життєдіяльності
може супроводжуватися нервовою напругою, зай-
вою дратівливістю, млявістю, зниженням вольової
активності, занепокоєнням. Явища, які відбувають-
ся, пов’язані з труднощами процесу адаптації. Цей
процес слід розглядати як активне, творче пристосу-
вання студентів до умов вищої школи, в процесі яко-
го складається колектив, формуються навики і умін-
ня з продуктивної організації розумової діяльності,
покликання до вибраної професії, раціональний ко-
лективний і особистий режим навчальної праці, по-
буту і відпочинку, система роботи з професійної са-
моосвіті і самовиховання.

Дослідження даної проблеми входять в зведений
план НДР у сфері фізичної культури і спорту Міністер-
ства України у справах сім’ї, молоді та спорту за напря-
мом 3.1.4. „Удосконалення процесу фізичного вихован-
ня учнів у навчальних закладах різного профілю”

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження є теоретичне та експе-

риментальне обґрунтування моніторингу стану вит-
ривалості організму студентів першого курсу еконо-
мічного факультету Української державної академії
залізничного транспорту на початку та на при кінці
осіннього семестру.

Результати роботи.
При визначенні адаптаційного потенціалу роз-

глядається професійна діяльність людини, яка супро-
воджується посиленням або напругою всіх його
функцій, а саме пов’язаної з визначенням адаптацій-
них можливостей людини-оператора. Ступінь цього
посилення, адекватного фізичному і нервово-психі-
чному навантаженням, визначається діапазоном
фізіологічних резервів організму. Адаптаційний по-
тенціал відображає ступінь гармонійного стану сту-
дентів, як баланс його внутрішнього фізичного і пси-
хологічного стану [3,4].
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Під фізіологічними резервами організму ро-
зуміється адаптаційна здатність систем організму в
цілому підсилювати у багато разів інтенсивність своєї
діяльності в порівнянні із станом відносного спокою.

Під час проведення експерименту практично-
го значення набувала оцінка фізіологічних резервів
організму людини і методичні прийоми їх визначен-
ня. Дослідження фізіологічних резервів або макси-
мальних резервних можливостей людини дозволяє
прогнозувати його працездатність і тривалість
підтримки її на заданому рівні. Тому виявлення фізіо-
логічних резервів повинно входити до арсеналу ме-
тодичних прийомів оцінки стану людини в процесі
праці або його виробничої діяльності. Крім того,
фізіологічний резерв значною мірою обумовлюєть-
ся тривалістю роботи.

Виявлення діапазону фізіологічних резервів
організму людини здійснювалось шляхом застосуван-
ням інтенсивних, короткочасних, певно дозованих
фізичних і розумових навантажень, так званих функ-
ціональних проб. Тому оцінка змін досліджуваних
функцій при функціональних пробах на різних ета-
пах (або в різні відрізки часу) виробничої діяльності
дозволило скласти уявлення про фізіологічні резер-
ви організму студентів і їх зміни в процесі навчання.

Для оцінювання функціональних можливос-
тей організму в цілому, виявляли рівень адаптаційно-
го потенціалу за Р.М. Баєвським. [1, 2].

Система кровообігу служить індикатором
адаптаційного потенціалу організму. Перехід від здо-
ров’я до хвороби, від норми до патології – процес
поступового зниження ступеня адаптації організму
до умов навколишнього середовища.

Але особливу роль у підвищенні адаптаційних
можливостей організму грають фізичні вправи, засо-
би і методи самостійної роботи студентів поза навчаль-
ною діяльністю, а також гартування організму. Облік
цих даних дозволив підбирати для кожного студента
індивідуально дозований оздоровчо-тренувальний
руховий режим, режим гартування та харчування.

Для визначення динаміки рівня адаптаційно-
го потенціалу певної групи студентів першого кур-
су економічного факультету УДАЗТ було проведе-
но експериментальне обґрунтування педагогічного
моніторингу стану витривалості організму студентів.
Нами було виконано анкетування та обстежено стан
адаптаційного потенціалу організму 49 студентів за
описаними методиками. Перше обстеження прове-
дено на початку осіннього семестру у вересні 2007
– 2008 навчального року. Під час цього обстеження

студенти отримали розроблені нами диференційо-
вані рекомендації для підвищення адаптаційного по-
тенціалу їхнього організму. Повторене анкетування
та обстеження проведено з тими ж студентами на
при кінці осіннього семестру в грудні місяці того ж
року. За допомогою формули запропонованої Р.М.
Баєвським [1] здійснювали розпізнавання функціо-
нального стану організму. Для визначення рівня
його функціонального стану використовувалась
певна шкала, яку разом із загальними даними цих
обстежень наведено у таблиці 1.

Узагальнені дані динаміки моніторингу стану
адаптаційного потенціалу організму студентів вказу-
ють на те, що у даному контингенті обстежених
відсутні показники незадовільної адаптації та її зриву.
Серед певних студентів спостерігається деяка пере-
вага показників при першому обстеженні у бік на-
пруги механізмів адаптації на 4,2 %. Друге обстежен-
ня вказує на покращення у бік задовільної адаптації
на 8,4 %.

При більш детальному вивченні даних обсте-
ження, які не вийшли за межи фіксованого показни-
ка адаптації було виявлено, що зі 100 % студентів відбу-
лося покращення стану адаптаційного потенціалу у
46%, не змінилося у 20% досліджених, погіршення
спостерігається у 34%.

Студенти з покращенням показників адаптац-
ійного потенціалу в основному дотримувались на-
даних рекомендацій. Вони або не хворіли зовсім, або
легко їх переносили й швидко відновлювались. Свій
загальний стан оцінювали як гарний.

Серед студентів, що мали погіршання показ-
ників адаптаційного потенціалу на 22% були ті, хто не
дотримувались цих рекомендацій або хворіли на ОРЗ.
Свій загальний стан вони оцінювали як млявий, на-
при кінці дня спостерігали тяжкість у потилиці, іноді
головний біль.

Висновки
Регулярні фізичні вправи є найбільш ефектив-

ним засобом підвищення опірності організму хворо-
бам і несприятливим впливам навколишнього сере-
довища.

Таким чином, рухова активність у формі прак-
тичних занять фізичною культурою позитивно впли-
ває на стан усіх основних функціональних систем
людини і постійне тренування забезпечує економні-
шу і повноціннішу їх роботу. Це сприятиме людині,
яка диференційовано використовує різноманітні за-
соби фізичної культури, набути високого рівня адап-
таційного потенціалу.

Таблиця 1
Загальні дані моніторингу адаптаційного потенціалу організму студентів 1 курсу економічного ф-ту УДАЗТ 

 

 
Задовільна. 
адаптація (%) 

2,1> 

Напруга мех. 
адаптації (%) 
2,11-3,2 бали 

Не задовільна 
адаптація (%) 
3,21–4,3 бали 

Зрив 
адаптації (%) 

4,31< 
1 обстеження 

АП1 
47,9 % 52,1 % - - 

2 обстеження 
АП2 

54,2 45,8 - - 
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Однією з необхідних умов цього є також своє-
часне і раціональне харчування. Недолік або надли-
шок їжі, порушення співвідношення живильних ре-
човин в раціоні знижують опірність організму і його
здібність до адаптації.

Не менш важливим, умовою нормального
функціонування організму є чергування режиму сну
і активності, роботи і відпочинку.

Подальші дослідження передбачається спря-
мувати на розробку певних диференційований ме-
тодик спрямованих на підвищення рівня адаптацій-
них можливостей організму студентів в умовах їх
навчання у ВНЗО
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ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА А.С.МАКАРЕНКА
В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ

СУЧАСНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Кириченко О.В.

Донецький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти

Анотація. У статті розглянуті основні положення педагогіч-
ної спадщини А.С.Макаренка з позицій можливостей прак-
тичного впровадження в навчально-виховний процес націо-
нальної школи.  Експериментально  обґрунтовані засади
діяльності дитячо-юнацької скаутської організації „Молода
Січ” в умовах шкільного самоврядування. Дитячо-юнацька
скаутська організація може стати дійовим інструментом ре-
алізації навчально-виховних та організаційно-методичних
механізмів педагогічної спадщини в умовах актуалізації та
реалізації завдань шкільного самоврядування.
Ключові слова: педагогічна, спадщина, А.С.Макаренка, су-
часний, виховання, учні.
Аннотация. Кириченко А.В. Педагогическое наследие А.С.-
Макаренко в условиях реализации задач современного на-
ционального воспитания учащейся молодежи. В статье рас-
смотрены основные положения педагогического наследия
А.С.Макаренко с позиций возможности практического вне-
дрения в учебно-воспитательный процесс национальной шко-
лы. Экспериментально обоснованы ключевые положения де-
ятельности детско-юношеской скаутской организации
„Молода Сич” в условиях школьного самоуправления. Дет-
ская юношеская скаутская организация может стать действен-
ным инструментом реализации учебно-воспитательных и
организационно-методических механизмов педагогическо-
го наследия в условиях актуализации и реализации задач
школьного самоуправления.

Ключевые слова: педагогическое, наследие, А.С.Макаренко,
современный, воспитание, учащиеся.
Annotation. Kirichenko A.V. Pedagogical heritage
A.S.Makarenko in conditions of realization of tasks of modern
national education of learning youth. In the clause the basic
situations of pedagogical heritage A.S.Makarenko from positions
of an opportunity of practical introduction in educational-tutor
process of national school are considered. The key situations of
activity children’s-youthful scautй of organization “Moloda
Cich” are experimentally proved in conditions of school self-
management. Nursery youthful architecture can become the
effective instrument of implementation of teaching and
educational and organizational–methodical mechanisms of a
pedagogical heritage in conditions of an actualization and
implementation of problems of school self-management.
Key words: pedagogical, heritage, A.S.Makarenko, modern,
education, pupils.

Вступ.
Українська національна педагогічна думка

останнім часом активно генерує потребу вивчення
й впровадження культурних та навчально-виховних
цінностей нашого народу в процес модернізації
підготовки та розвитку національно свідомої і компе-
тентнісно зорієнтованої особистості випускника шко-
ли, здатного до активної соціалізації та державотво-
рення [8;19;20;21]. Національним пріоритетом
визначено, що освіта сьогодні “ основа розвитку осо-
бистості, нації та держави. Вона є головним чинни-
ком політичної, соціально-економічної та наукової
життєдіяльності українського суспільства, а також
стратегічним ресурсом поліпшення добробуту лю-
дей, забезпечення національних інтересів, зміцнення
авторитету і конкурентоспроможності країни на
міжнародній арені [1;14;21].

На превеликий жаль слід констатувати, що знач-
на частина молоді сьогодні повною мірою не відпов-
ідає цій благородній державотворчій місії
[4;6;15;20;21]. У цих умовах педагогічна спадщина
славетного педагога А.С.Макаренка, методика його
виховання все більше вражає сучасних науковців та
дослідників мудрістю й геніальністю практичних по-
рад, що, безумовно, і потребують творчого відрод-
ження в умовах розбудови сучасної української на-
ціональної школи. Головним пріоритетом таких дій є
створення належних умов для забезпечення патріо-
тично усвідомленої спроможності школярів до щас-
ливої життєвої самореалізації на теренах незалежної
та квітучої України.

Захоплюючись дослідженням педагогічної
спадщини А.С.Макаренка за матеріалами численних
публікацій всесвітньо відомих науковців Г.Ващенка,
С.Русової, В.Сухомлинського, О.Сухомлинської, О.Ку-
черявого, а також публікацій останнього часу О.Меш-
ко, Г.Мешко, М.Фіцули, Н.Чабан, О.Янкович та ін. ми
неодноразово бачили достойну оцінку результатів
його педагогічних напрацювань, як одного з найвідо-
міших педагогів, який збагатив світову педагогіку і
вніс великий достойний його таланту доробок у тео-
рію та методику навчання та виховання дітей
[2;8;14;16;17;19;20]. Визначене потребує реалізації.

Робота виконана за планом НДР Донецько-
го обласного інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти.
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Формулювання цілей роботи.
Метою даної публікації є актуалізувати педа-

гогічну спадщину А.С.Макаренка в умовах її відрод-
ження та розбудови сучасного національного вихо-
вання учнів.

Завдання дослідження.
1.Усвідомити основні засади макаренковської педа-
гогіки з позицій можливостей практичного впро-
вадження в навчально-виховний процес національ-
ної школи.

2.Визначити важелі творчого застосування методи-
ки організації виховного процесу А.С.Макаренка
в структурі діяльності дитячо-юнацької скаутської
організації “Молода Січ” і шкільного самовряду-
вання.

Результати дослідження.
Державна політика у сфері розвитку націо-

нальної освіти та виховання, що визначена в Націо-
нальній доктрині розвитку освіти, полягає у створенні
умов для розвитку особистості та максимальної са-
мореалізації як патріота-громадянина і виховання по-
коління людей, здатних ефективно працювати і навча-
тися протягом життя, оберігати й примножати
цінності національної культури та громадянського
суспільства, розвивати й зміцнювати суверенну, не-
залежну, демократичну, правову державу, як не-
від’ємну складову європейської та світової спільно-
ти. Пріоритетом такої діяльності є формування в
учнівської молоді національних і загальнолюдських
цінностей [21].

На  думку А.С.Макаренка  педагогіка  є
найбільш діалектичною рухливою, дуже складною і
різноманітною наукою. Серед основних рис макарен-
ківської педагогіки слід визначити: а) діалектичне роз-
різнення методики навчання і методики виховання;
б) єдність вивчення дитини та її виховання; в) єдність
виховання дітей і організації їхнього життя; г) поєднан-
ня вивчення основ наук з продуктивною працею учнів;
ґ) науково організовану систему всіх впливів; д) по-
силення педагогічної уваги до дитячого колективу
[10;11;13;19].

Під цілями виховання А.С.Макаренко розумів
програму особистості, програму людського характе-
ру [10]. Він вважав, що у виховному процесі має бути
як загальна (стандартна) програма виховання, й інди-
відуальна коректива до неї залежно від особистості
конкретного учня [11].

З цього приводу як не побачити в структурі
сучасних „Я-концепцій” теоретичних та практичних
засад особистісно зорієнтованого підходу творчу
реалізацію заповітів Антона Семеновича як глибоко
прагматичного вчителя, генератора майбутнього
розвитку й становлення української сучасної націо-
нальної педагогічної школи.

А.С.Макаренко розробив теорію дитячого ко-
лективу, розкрив основні його ознаки (наявність
спільної соціально цінної мети; спільна діяльність,
спрямована на досягнення цієї мети; відносини відпо-
відальної залежності; наявність органів самовряду-
вання); визначив стадії його розвитку, шляхи форму-

вання і методику використання виховних можливос-
тей колективу. Характерними ознаками стилю життя
та колективної дитячої діяльності за спадщиною ма-
каренковської педагогіки є: а) почуття власної гідності;
б) здатність до орієнтування; в) почуття захищеності;
г) здатність до гальмування; ґ) звичка поступатися
товаришеві; д) єдність колективу. Виходячи з потреби
посиленої уваги до реалізації завдань морального
виховання підростаючого покоління вважав за по-
трібне запровадження у школах наступних положень
теорії моралі: а) стриманість; б) повага до жінки, до
дитини, до літньої людини; в) пошана до себе; г) тео-
рія вчинків, які стосуються суспільства або колекти-
ву [9;10;11]. Серед моральних якостей, які слід фор-
мувати в учнів, А.С.Макаренко насамперед виділяє
виховання свідомої дисципліни, розглядаючи її в тісно-
му зв’язку з вихованням волі, мужності й характеру.
Він розробив також дієву методику дисциплінуван-
ня: пояснення, переконання, громадська думка, ав-
торитет старших, особистий приклад педагогів і
батьків, добрі традиції школи, чіткий режим і розпо-
рядок у школі, різноманітні форми заохочення і по-
карання (але не фізичні) [10;13;19].

Працюючи із специфічним контингентом, від
приділяв велику увагу розумовому вихованню дітей
і підлітків, удосконаленню педагогічного процесу в
школі, суттєвому поліпшенню навчально-виховної
роботи, вивченню передового педагогічного досві-
ду [9;13].

Особливе місце в педагогічний теорії і прак-
тиці А.С.Макаренка посідає трудове виховання дітей
і молоді. У трудовому вихованні, на його думку, ма-
ють бути дві взаємодоповнюючі сторони: а) у про-
цесі праці слід виховувати в учнів любов до неї; б)
разом з тим, слід формувати у них уміння і навички
працювати. Виховний вплив праці можливий тільки
тоді, коли вона посильна, результативна, має твор-
чий характер, осмислена, колективна, педагогічно
доцільна [9;12].

Великого значення А.С.Макаренко приділив і
естетичному вихованню учнів. Він завжди вважав,
що прагнення до прекрасного закладено в людині від
природи [10]. Засобами естетичного виховання він
визначав красу природи, пісні, музику, художню літе-
ратуру, кіно, театр, чистоту й охайність у всьому,
образотворче мистецтво, розкішну шкільну садибу,
приємне навколишнє оточення, естетичне оформ-
лення класних кімнат, гарний одяг, естетику взаємов-
ідносин у колективі тощо [10;11;13].

Головним пріоритетом у всебічному розвит-
ку особистості А.С.Макаренко вважав фізичне вихо-
вання. Він вважав, що кожна родина повинна працю-
вати над тим, щоб її діти були спортсменами не тільки
заради інтересу, але й в особистому досвіді [9;12;13].
Шляхами фізичного загартування за його педагогі-
кою є: створення відповідних санітарно-гігієнічних
умов, дотримання правильного режиму життя, вико-
ристання природних чинників, правильний режим
харчування, добру організацію відпочинку, широку
програму фізичного виховання (футбол, волейбол,
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гімнастика, акробатика, теніс, верхова їзда, парашут-
ний спорт, стрілецька справа, лижний і водний спорт
тощо) [9;10;12;13].

Щодо професійної педагогічної майстерності,
то на його думку педагог-вихователь повинен відпо-
відати наступним вимогам: а) бути патріотом своєї
Батьківщини; б) мати добру загальноосвітню, про-
фесійну і педагогічну підготовку; в) бути ініціатив-
ним, активним, енергійним і життєрадісним, гуман-
ним і чуйним товаришем і другом, вимогливим до
себе й вихованців; г) працювати творчо; ґ) уміти ана-
лізувати свою роботу і вивчати досвід товаришів; д)
мати педагогічний такт [8;9;11;13;19].

Окремою змістовою працею у педагогиці А.С-
.Макаренка є теорія і практика родинного вихован-
ня, яку він репрезентував у своїй книзі для батьків.
На його думку необхідними умовами правильного
виховання дітей в сім’ї є: а) „повна сім’я”, як вихов-
ний колектив; б) гарні взаємини між батьком і маті-
р’ю; в) приклад батьків для дітей у всьому; г) пра-
вильні стосунки між батьками й дітьми; ґ) чіткий і
строгий режим життя; д) правильно організована тру-
дова діяльність членів сім’ї [13]. Ми вважаємо, що
вона сьогодні і повинна стати своєрідною енцикло-
педією виховання дітей в сучасних українських сім’ях.

Втілюючи в життя свої принципи виховання, а
саме: праця, самостійний розподіл плодів цієї праці,
колективна відповідальність – А.С.Макаренко дося-
гає того, що харківська трудова комуна ім.Ф.Е.Дзер-
жинського, якою він керував, працювала на засадах
повної самоокупності. Тільки у 1930-му році, як
свідчать документи, в ній педагоги та учні заробили
понад 3,5 мільйони рублів [18].

У наших публікаціях останнього часу ми вже
неодноразово підкреслювали, що актуальною про-
блемою модернізації сучасного розвитку особис-
тості молоді є необхідність творчого впровадження в
практику цінностей найкращих виховних традицій ук-
раїнського народу та наробок національної педагог-
ічної еліти [3;5;6].

В Україні існує багато законодавчих доку-
ментів, в яких визначено сучасні вимоги та напрями
щодо здійснення національного виховання молоді, але
ж ефективної координованості виховних зусиль дер-
жавних структур та установ з метою забезпечення
сформованості патріотизму в школярів, на жаль,
немає. Найактуальнішою педагогічною проблемою
національної школи продовжує залишатися низький
рівень національної самосвідомості і духовності
учнів. На наш погляд, настав час об’єднати держа-
вотворча зусилля українців на основа національної
iдеологiї державотворення методологією україноз-
навства, творчо використовуючи для цього педа-
гогічні здобутки української нації. Сьогодні це мож-
на  ефективно здійснити тільки на  підґрунті
згуртування молоді навколо української національ-
ної ідеї державотворення, вищими здобутками якої
стане відродження народної педагогіки, сучасне ли-
царсько–патріотичне виховання, постійна турбота
учнів про екологічну безпеку рідного краю, волон-

терська допомога школярів ветеранам та людям по-
хилого віку, історико–краєзнавча діяльність школярів
й створення сприятливих умов для активної саморе-
алізації учня в межах поширення лицарсько-патріо-
тичного дитячо–юнацького руху [3]. Осередком цьо-
го об’єднання, на наш погляд, має стати скаутська
молодіжна організація шкільної молоді як дійова фор-
ма шкільного самоврядування та самореалізації учнів.
Створення нами молодіжної скаутської організації
„Молода Січ” в експериментальних школах Донеч-
чини було наслідком усвідомлення актуальності за-
безпечення сучасного педагогічного впливу на роз-
виток національної свідомості і самосвідомості
особистості учня, як у процесі його життєвої само-
реалізації, так і взагалі під час навчання в школі. Роз-
роблений нами Статут шкільної скаутської організації
„Молода Січ” був першим етапом на шляху реалі-
зації визначених завдань [4]. Головною метою діяль-
ності „Молодої Січі” ми вважаємо відродження мо-
лодіжного руху на засадах лицарсько–патріотичного
виховання, сприяння розбудові нашої незалежної дер-
жави, відродження козацьких звичаїв і народних тра-
дицій, захист політичних, економічних, культурних та
історичних здобутків українського народу, забезпе-
чення його духовного і матеріального добробуту,
морального і фізичного здоров’я, утвердження та
розвиток рідної мови і культури. Пріоритетними зав-
даннями дитячо–юнацької організації „Молода Січ”
є: а) формування в учнів загальноосвітніх шкіл мо-
тивів вивчення лицарських традицій українського ко-
зацтва та героїчної історичної спадщини нашого на-
роду; б) створення сприятливих умов для формування
в школярів духовних цінностей українського народу
як особистісно значущих; в) безпосередня організа-
ція процесу лицарсько–патріотичного виховання
дітей та молоді; г) формування в учнів героїчних яко-
стей самовідданості рідному українському народові;
ґ) забезпечення демократичними засобами шкільно-
го самоврядування найсприятливіших умов для ак-
тивної самореалізації учнів у процесі їх соціалізації
та державотворення із опорою на національні тра-
диції свого народу; д) взаємодія з козацькими підроз-
ділами та органами влади з метою відродження і роз-
витку історичних, патріотичних, господарських,
культурних традицій українського народу та консол-
ідації суспільства; є) правова пропаганда та активне
сприяння органам правопорядку в справі профілак-
тики правопорушень серед учнів; ж) охорона і за-
хист довкілля; з) забезпечення морально-патріотич-
ної та фізичної загартованості учнів, організація й
методичне забезпечення змагань спортивного бага-
тоборства „Козацький вишкіл”; и) розвиток націо-
нальних козацьких бойових мистецтв, прикладних і
технічних видів спорту, туризму, а також формуван-
ня в дітей молоді здатності до самооздоровлення та
самовдосконалення.

Спираючись на власні напрацювання та вис-
новки попередніх дослідників молодіжного руху уч-
нівської молоді, ми розробили дійову модель й орган-
ізаційно–методичну схему лицарсько–патріотичного
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виховання учнів на найкращих традиціях українсько-
го народу [1;5;8;19;20].

 У процесі виховання молоді на найкращих
лицарсько–козацьких традиціях під час проведення
експерименту ми намагались сприяти формуванню
в учнів національної самосвідомості на основі: а)
вивчення героїчної історії нашого народу; б) пріори-
тету української мови; в) народознавства; г) знайом-
ства з творами класиків національної художньо–по-
етичної літератури; ґ) впровадження в  зміст
навчально-виховної роботи педагогів принципів гу-
маністичного виховання. Метою таких педагогічних
дій було забезпечити усвідомлення учнями таких за-
конів козацької лицарської звитяги: любов до своєї
Батьківщини, державницький патріотизм, безмежна
відданість українському народові, готовність боро-
тися до загину за волю, віру, честь і славу України,
нехтування небезпекою, коли справа торкається жит-
тя друзів, побратимів, Матері–України, ненависть до
ворогів, прагнення звільнити рідний край від завой-
овників, героїзм, подвижництво і самовідданість у
державотворчій праці. Зроблено спробу розв’язати
такі завдання: а) виховання в учнів любові до рідної
землі, свого народу, готовності до праці в ім’я Украї-
ни; б) засвоєння учнями як самозначущих національ-
них цінностей (мови, території, культури, відчуття
своєї причетності до розбудови національної держав-
ності, патріотизм), що сприяє утвердженню власної
національної гідності; в) залучення школярів до прак-
тичних справ розбудови української державності; г)
природолюбність, постійна турбота про збереження
довкілля та екологічну безпеку життєдіяльності на-
шого народу; ґ) формування в учнів почуття гідності
й гордості за свою Батьківщину, вірності Україні як
невід’ємної ознаки національно–свідомого лицаря–
громадянина. Механізмом реалізації став інструмен-
тарій формування на основі найкращих національ-
них традицій українського козацтва  якостей
лицарсько–патріотичної духовності у дітей та молоді.
З метою якісного впровадження в школі та реалізації
серед учнів сформульованих цінностей, цілей та зав-
дань нами була відпрацьована відповідна система, яка
включала мотиваційний, організаційний, стимулюю-
чий, оцінюючий етапи роботи і розроблено психо-
лого-педагогічний інструментарій щодо їх організа-
ційно-методичного забезпечення [3;5;6;7].

У ході експерименту ми намагались досягти
широкого залучення батьківської та суспільної гро-
мадськості до виховання дітей та молоді. Суттєво по-
ширилось спілкування учнів, батьків та педагогів ук-
раїнською мовою. Це визначилось важливим для
значної кількості російськомовного населення регіо-
ну. Вчителі та керівництво експериментальних шкіл
наполегливо працювали над цим, пам’ятаючи, що
мова є одним із вирішальних чинників національної
самобутності народу, визначальною ознакою держа-
ви. Спілкуючись з ними, ми переконались, що відда-
ючи належне економічним, екологічним, суспільно–
політичним та іншим життєво важливим проблемам,
українська педагогічна думка сьогодні з особливою

гостротою відчуває потребу в збереженні власної
мови – духовної основи нації. Як результат зазначи-
мо: у ході експериментальної роботи за програмою
„Школа життєвої самотворчості” гуманітарній школі
№ 95 м. Донецька (директор Приходченко К.І.) було
надано статус спеціалізованої з українською мовою
навчання. Цьому активно сприяла робота шкільної
скаутської молодіжної організації „Молода Січ” з пи-
тань формування національної самосвідомості учнів.
Серед проведених за нашими розробками в цій школі
заходів найбільш цікавими були: святковий вечір „Ми
козацького роду діти”, інтегрований урок–свято „Ко-
заки”, змагання старшокласників „Козацькому роду–
нема переводу”, спортивні змагання в години позак-
ласної роботи „Козацькі ігри”, урок народознавства
„Шляхами козацької слави”, урок фізичної культури
„Українські народні ігри”, бліц–гра „Захисник Вітчиз-
ни”, виховні години „Як жили та воювали козаки”,
гра–подорож „Козацькими стежками”, уроки–подо-
рожі „Україна – славний край козацький”, свято рідної
мови „Мужай, прекрасна наша мово”, свято лицарсь-
кої честі „Козацьке братство”, спортивні свята „Ко-
зацькому роду – нема переводу”, „Козацькі розва-
ги”, „Козацький гарт”, конкурс строю та пісні
„Козацький заспів”, позакласне свято–забави „Ота-
ман класу”, культурна програма „Козаченьки”, свят-
ковий вечір „Україна – козацька нація” та інші [7].

За наслідками вивчення інноваційного досвіду
організації шкільного самоврядування учнів у ко-
зацькій республіці „Молода Січ” загальноосвітньої
школи селища Степано–Кринка Амвросіївського рай-
ону нашої області, що здійснювалось на основі відрод-
ження лицарсько- козацьких традицій, нами була
ініційована та відбулася обласна науково-практична
конференція учнів. Одним із рішень конференції ста-
ло створення Донецької обласної ради школярів – по-
стійно діючого виконавчого органу представників
міських (районних) органів учнівського самоврядуван-
ня. Метою діяльності ради є скоординована співпраця
та співтворчість школярів і педагогів області щодо вдос-
коналення навчально–виховного процесу, забезпечен-
ня підвищення рівня формування національно свідо-
мої, соціально активної, адаптованої до реального
життя особистості, що наділена глибокою відповідаль-
ністю і здатна до самовдосконалення та самореалізації
під час сучасного державотворення.

З метою залучення дітей та підлітків до занять
фізкультурою та спортом, вивчення історії України та
українського козацтва, виховання їх любові до Батьків-
щини, поваги до національно-культурних традицій
плідно працює дитячо-юнацька організація «Школа
Джур». Вона започаткована в серпні 2001 року згідно
рішення виконкому Артемівської міської ради Донець-
кої області № 681 від 1.08.2001 р. вчителем історії ЗОШ
№ 22 Ермолаєнком С.В. В основу роботи організації
покладені такі заповіді джури: люби Україну; шануй віру
та звичаї свого народу; люби предків, увесь свій рід;
люби батьків, сестер, братів; поважай усі народи, їхню
культуру; гартуй своє здоров’я; гартуй свій характер і
волю; будь невтомним і мужнім у походах; понад усе
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цінуй козацьку честь; дорожи козацькою громадою;
будь чесним і правдивим; ніколи не кривди слабших;
зневажай жорстоких і лихих; поважай дівчину, бережи
її честь; будь охоронцем рідної природи; будь добрим
господарем; опановуй народні ремесла.

Заслуговує на увагу вивчення та широке вико-
ристання у виховній роботі досвіду молодіжних шкільних
об’єднань „Молода Січ” навчальних закладів міст Хар-
цизьк, Донецьк, Краматорськ, Маріуполь, Красний
Ліман, Макіївка, Угледар, а також шкіл Тельмановсько-
го, Володарського, Першотравневого, Новоазовського,
Волновахського районів Донецької області.

У своїй роботі молодь і сьогодні широко та
творчо використовує напрацьовані нами методичні
рекомендації щодо відродження історико-культурних
та лицарсько-козацьких традицій українського наро-
ду, побудованих також і на принципах та методичних
засадах макаренковської педагогіки [3;5;6;7].

 Ми вважаємо за необхідне і надалі постійно
нарощувати зусилля, спрямовані на об’єднання бать-
ківської та педагогічної громадськості Донецького
регіону навколо ідеї формування у дітей та молоді
найкращих якостей українського народу і лицаря-пат-
ріота своєї країни.

 Поєднуючи зазначене, робимо висновок, що
молодіжна організація “Молода Січ” є ефективним
засобом пізнання учнями національної виховної та
педагогічної спадщини на засадах сформованості
лицарсько-козацької духовності, як складової украї-
нської культури в цілому й формування в них міцних
моральних і патріотичних якостей активного грома-
дянина-державотворця.

Видатному педагогу та письменнику А.С.Ма-
каренку в березні цього року виповнюється 120 років.
Педагоги старшого покоління напевно пам’ятають
його „Педагогічну поему”, що свого часу була над-
звичайно популярною книгою. Більш молодші прига-
дують прообраз директора у не менш відомому фільмі
„Республіка Шкід”. А всі ми разом постійно усвідом-
люємо, що як важливо для нас сьогоднішніх його пе-
дагогічна спадщина. Сучасна дослідниця А.Федорина
в своїй роботі „Антон Макаренко: погляд із Білопілля”
визначає: „Музей, школа-інтернат ім. А.С.Макаренка,
погруддя А.С.Макаренка, вулиця А.С.Макаренка, у
Сумах – педагогічний університет ім. А.С.Макарен-
ка...”, і резюмує: „...його педагогіка безцінна та без-
межна”. Вона розповідає, що в них роками заведено: з
9 березня починаються шевченківські дні, які перехо-
дять у дні макаренківські. А під час них відбуваються
масштабні педагогічні читання, виставки, конкурси,
реферати молодих учителів, вшанування кращих учи-
телів та учнів... У школі-інтернаті діти і сьогодні живуть
за принципами А.С.Макаренка. Самі себе обслугову-
ють, вирощують овочі, квіти і сорго – на віники. Тут і
самоврядування, і підняття шкільного прапору на по-
чатку тижня... та багато інших започаткованих ним ко-
рисно педагогічних справ” [18].

Отже, в умовах сьогодення педагогіка А.С.Ма-
каренка діє, розвивається та приносить нові педа-
гогічні здобутки. Така діяльність і повинна стати ета-

пами нашого подальшого наукового пошуку та пе-
дагогічних досліджень численних вшанувальників
його таланту як у нашій країні, так і за її межами.

Висновки.
1.  Вивчення та відродження педагогічної спадщини
А.С.Макаренка, творче використання його плідних
ідей є, безумовно, корисним підґрунтям для мо-
дернізації компетентнісно спрямованого інновац-
ійного розвитку навчально-виховного процесу су-
часної української школи.

2.  Дитячо-юнацька скаутська організація “Молода
Січ” може стати дійовим інструментом реалізації
навчально-виховних та організаційно-методичних
механізмів макаренковської педагогічної спадщи-
ни в умовах актуалізації та реалізації завдань
шкільного самоврядування.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем реалізації
завдань сучасного національного виховання учнівсь-
кої молоді.
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ГУМАНІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Кожевнікова Л.К., Дзюба З.Г., Вертелецька Н.І.
Миколаївський державний університет

ім. В.О. Сухомлинського

Анотація. Домінуючим чинником прогресу у сфері фізич-
ного виховання студентської молоді є гуманістичні тенденції
розвитку освіти. Гуманізація освіти повинна стати обов’яз-
ковою умовою педагогічних технологій навчання та вихо-
вання сучасної молоді. Особистісно орієнтований підхід
повинен стверджуватися як ключовий психолого-педагогіч-
ний принцип організації навчально-виховного процесу. Го-
ловне завдання гуманістичної педагогіки –допомогти мо-
лоді в її самовизначенні, створити максимальні умови для
фізичного та духовного розвитку.
Ключові слова: освіта, гуманізація, мораль, фізичне вихо-
вання, студентська молодь.
Аннотация. Кожевникова Л.К., Дзюба З.Г., Вертелецкая Н.И.
Гуманистические тенденции развития физического воспитания
студентов современной высшей школы. Доминирующим фак-
тором прогресса в сфере физического воспитания студенчес-
кой молодежи являются гуманистические тенденции развития
образования. Гуманизация образования должна стать обяза-
тельным условием педагогических технологий обучения и вос-
питанию современной молодежи. Личностно ориентирован-
ный подход должен утверждаться как ключевой
психолого-педагогический принцип организации учебно-вос-
питательного процесса. Главная задача гуманистической педа-
гогики – помочь молодежи в ее самоопределении, создать мак-
симальные условия для физического и духовного развития.
Ключевые слова: образование, гуманизация, мораль, физи-
ческое воспитание, студенческая молодежь.
Annotation. Kozhevnikova L.K., Dzuba Z.G., Vertelezka N.I.
Humanism progress trends of physical education of students of
modern high school. In the field of physical education of student
young people the humanism progress trends of education are
the dominant factor of progress. Humanization educations
should become an obligatory condition of pedagogical
technologies of learning and education of state-of-the-art youth.
Personally oriented approach should affirm as a key
psychological pedagogical principle of architecture of teaching
and educational process. The main task of humanistic pedagogics
– to help youth with its self-determination, to frame the
maximum conditions for physical and spiritual development.
Keywords: education, humanization, moral, physical education,
student young people.

Вступ.
Гуманізація вищої освіти актуальна в перехідні

періоди розвитку країни, коли зруйновані базові за-
гальнолюдські цінності, але ще не створені нові. Про-
цеси дегуманізації спостерігались в суспільстві та
прогресували ще у минулому столітті, але їх подаль-
ший розвиток спостерігається і тепер. Щоб не допус-
тити цього, треба протистояти причинам, які зумов-

люють ці процеси. Вони знаходяться як в зовнішніх,
стосовно людини факторах, так і в самій людині, у її
світогляді та способі життя. Тому одним з важливих
напрямків протидії процесам дегуманізації є культи-
вування гуманізму підростаючого покоління та сту-
дентської молоді через освіту [5]. В цьому контексті
актуальною проблемою педагогічної науки стає по-
шук нових моделей організації навчально-виховного
процесу у вищій школі, спрямованих на гуманізацію
навчання та активізацію навчально-пізнавальної
діяльності, що забезпечить інтенсивне оволодіння
комплексом знань, умінь і навичок та сприятиме гар-
монійному розвитку особистості студентів.

Згідно гуманістичного підходу до навчання,
виховання слід розглядати не як вплив на особистість
з метою формування потрібних викладачу, навчаль-
ному закладу або суспільству якостей, а як створен-
ня умов для саморозвитку в процесі навчання, особ-
ливо у вищій школі, а також реалізації природних сил
та максимально можливої само актуалізації студен-
тської молоді. В цих умовах викладач фізичного вихо-
вання повинен не тільки передавати студенту знання
та навчати вмінням і навичкам, але й залучати до су-
часної прогресивної культури, до якої відноситься
фізична культура.

Виходячи з цього, технологізація навчального
процесу в гуманістичному розумінні повинна
здійснюватись не в прямому впливі на особистість, а
в налагодженні та розвитку контактів між викладачем
та студентами з метою підвищення ефективності їх
спільної діяльності шляхом обміну інформацією, ко-
рекції поведінки та загальної стратегії взаємодії між
суб’єктами. Викладач повинен приймати студента
таким, яким він є, без обговорення. Йому важливо
чітко формулювати власну мету та завдання, вміти
висловлювати в конструктивній формі свої пропо-
зиції, враховувати мету та інтереси студентів, тобто
знайти способи досягнення співпраці з молоддю. У
відповідності з таким підходом до навчання, викладач
фізичного виховання повинен бути людиною, яка
полегшує навчання, а не дидактичним наставником.
В цьому сенсі гуманістичній підхід та взаєморозумі-
ння викладача і студента дозволяє досягти більш знач-
них успіхів у навчанні, ніж традиційні директивні
підходи [3].

Гуманістичний підхід у фізичному вихованні
передбачає вибір адекватного змісту, ефективного
співвідношення засобів та врахування індивідуальних
особливостей кожного студента. Впроваджуючи у
навчальний процес інноваційні технології треба усві-
домити, що в період завершення фізичного форму-
вання організму молодої людини і початком соціокуль-
турного самовизначення інтенсивно розвиваються
психічні процеси, постають питання зовнішнього виг-
ляду і внутрішнього світу. Реакції, що виникають у
молоді, пов’язані з підвищеною увагою до своєї зовн-
ішності і сприяють формуванню індивідуального іде-
алу. “еталону” зовнішності, тобто виступають як інстру-
мент створення бажаного flesh-image, що є складовою
ймовірності успішної фахової кар’єри. Через flesh-
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image молодь самоіндефікується, визначається у своїх
прагненнях та усвідомлює себе як особистість, захи-
щає та відокремлює себе від інших. Все це потребує
диференціації змісту та індивідуального підходу в рам-
ках визначеного спрямування фізичної підготовки.
Звичайно перед викладачем фізичного виховання ви-
никає багато практичних питань побудови навчально-
го процесу, що потребують наукового обґрунтуван-
ня. Перш за все, слід з’ясувати необхідність та
можливості змін існуючого змісту фізичного вихован-
ня, треба вирішити, від чого необхідно відмовитись,
що залишити та що нове включити до змісту фізичної
підготовки студентської молоді.

Робота виконана за планом НДР Миколаївсько-
го державного університету ім.В.О.Сухомлинського.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягала в пошуку шляхів

у напрямку гуманізації навчально-виховного проце-
су з фізичного виховання студентської молоді.

Результати досліджень.
Сучасні підходи в освіті вимагають радикаль-

них змін у напрямку гуманізації навчання та вихо-
вання студентської молоді. В наукових дослідженнях
спостерігається тенденція розвитку даної проблема-
тики, але роботи І.Ф. Прокопенко, В.І.Євдокімова
(1995), І.Д.Беха, І.А.Зязюна (1998), А.В.Бутко, В.М.Кря-
жа (2001), К.Ф.Нор, А.З.Кіктенко, О.М.Любарської,
О.М.Пєхоти (2003), О.Л.Караваєвої, Л.І.Орєхова (2007),
М.М.Бахтіна (2007) ще не набули наукової заверше-
ності, що пояснюється складністю та відмінністю ви-
хідних позицій у дослідників. Однак, педагогічна на-
ука  знаходиться у постійному пошуку нових
прийомів і методик, що дозволили б глибше вивчити
внутрішній світ молодої людини і знайти нові підходи
до процесу формування її особистості.

Гуманітарний вектор сучасної вищої освіти
передбачає фундаментальну підготовку майбутніх
фахівців, самоосвіту та самовдосконалення інтелек-
туальних, креативних і фізичних можливостей студен-
та. Це включає формування широкого культурниць-
кого світогляду, національної самосвідомості та
дбайливого ставлення до власного здоров’я як ваго-
мих складових способу життя, що є визначальним у
досягненні кар’єрного та життєвого успіху [1].

Багато що залежить від сили та стійкості мо-
тивів, які формуються на основі потреб, їх зв’язків з
ціннісними орієнтаціями та умовами діяльності. Вра-
ховуючи це, ми можемо припустити, що формуючи
зміст фізичного виховання та добираючи сучасні тех-
нології навчання, треба враховувати мотиви фізкуль-
турної діяльності студентів, адже результат фізично-
го виховання в значній мірі залежить від того, як
студенти відносяться до його змісту. Перевага у ви-
борі тих видів діяльності, котрі подобаються студен-
там завжди, також свідчать про необхідність дифе-
ренційованого підходу у виборі засобів фізичного
виховання. Але не тільки діяльність чи вид спорту,
але й умови, в яких воно використовуються, вплива-
ють на вибір студентів та відношення до них [4]. Тому
питання змісту фізичного виховання з позиції аксио-

логічного підходу цінне лише тільки в тому випадку,
коли воно позитивно та ефективно впливає на сту-
дентів і представляє для них певний інтерес.

Виклад основного матеріалу. Гуманістичні
тенденції розвитку освіти сучасна наука розглядає як
домінуючий чинник прогресу у сфері фізичної куль-
тури і спорту. Організація досліджень в межах спец-
іальної наукової галузі “фізичне виховання і спорт”
спрямовуються на наукове вирішення актуальних
проблем та запровадження результатів роботи нау-
ковців у практику. Тому державна політика у сфері
фізичної культури і спорту передбачає перехід до
нової гуманістичної моделі фізичного виховання,
коли в центрі уваги системи знаходяться інтереси,
потреби та мотиви конкретної людини, що дозволяє
значно активізувати процеси самореалізації особис-
тості. Фізичне виховання, як компонент системи осв-
іти, має значні потенційні можливості педагогічного
впливу на розвиток та становлення особистості у
відповідності з високими нормами гуманістичної
моралі. Ці можливості особливо необхідні сучасно-
му суспільству, але їхньому використанню довгий час
перешкоджала недостатня розробка науково-мето-
дичних основ гуманізації фізичного виховання.

 Гуманізація фізичного виховання – це науко-
ва і практична проблема. Як наукова, вона потребує
розробки понятійного апарату, гуманістично орієн-
тованих світоглядних, теоретико-методичних, концеп-
туальних, нормативних і програмних основ. Як прак-
тична проблема, вона реалізується на всіх рівнях
системи фізичного виховання в суспільстві. Це рівень
формування гуманістично орієнтованого соціально-
го заказу і цільових установок, відбору і проектуван-
ня гуманістично орієнтованого змісту, розробки гу-
маністичних технологій, а також критеріїв оцінки і
контролю ефективності фізичного виховання, його
рефлексій, тобто, самовиховання. Інакше кажучи –
це певний методологічний інструментарій, розроб-
ка якого має спиратися на синтез видобутих психоло-
гічною та педагогічною наукою закономірностей
будови, функціонування та розвитку особистості [5].

Технологічними складовими навчального про-
цесу на думку науковців є відпрацювання механізмів
спільної діяльності в системі “викладач – студент”, з
поступовим переходом до самостійності студентів.
Тому в основу роботи викладача повинно бути покла-
дено комплексність цілісних та діяльнісний підходів до
організації навчання та виховання, додержання прин-
ципів гуманності, свідомості й активності, доступності
й індивідуальності, системності та креативності педа-
гогічного процесу. Будувати процес фізичного вихо-
вання необхідно при активній участі студентів, з усві-
домленням ними цінності занять фізичними вправами
для збереження й зміцнення здоров’я, загартування,
сприяння правильному формуванню та гармонійно-
му розвитку організму, що впливає на прищеплення
навиків здорового способу життя [2,6].

 Гуманізація фізичного виховання полягає в
особистісній орієнтації та зверненості педагогічних
процесів до молодої людини, у створенні оптималь-
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них умов для розвитку індивідуальності кожного, у
толерантному ставленні до різних психофізіологічних
можливостей молоді. Реалізація наукового підходу
здійснюється шляхом всебічного вивчення та фор-
мування теоретичних і методичних засад розвитку
фізичного виховання, спорту для всіх та оздоровчої
рухової активності. Тому гуманістичні підходи у
фізичному вихованні студентів передбачають:
– відповідальність за прийняття рішень стосовно кож-
ного студента та передбачення всіх педагогічних і
соціальних наслідків цих рішень;

– ставлення викладача до студента повинно носити
не просто офіційний (діловий, професійний), але й
людський (дружній, конфіденційний) характер;

– терпимість до неправильних вчинків, суджень та
переконань студентів, вміння переконувати та роз-
’яснювати молоді їхні помилки;

– ставлення до студента як до особистості (поважати
та підтримувати найбільш цінні його якості, всебічно
сприяти їх розвитку);

– вдосконалення керування своїми емоціями та
здійснення контролю власної поведінки;

– зміцнення авторитету викладача фізичного вихо-
вання як людини і як фахівця.

Технологізація навчально-виховного процесу
не виключає того, що гуманістичні підходи та мо-
ральні відносини повинні розглядатися як в аспекті
реальної поведінки суб’єктів діяльності – їхніх мотивів,
вчинків, так і в аспекті моральної свідомості – тих
вимог, які висуваються до викладача в процесі вико-
нання ним своїх обов’язків. Така специфіка має пра-
во на увагу, дослідження та вивчення. В педагогічній
діяльності роль моралі особливо велика тому, що сама
мораль виконує педагогічні функції: викладач в
значній мірі формує духовний світ і, як наслідок, ви-
ховує морально-психологічні якості у студентів. Сфор-
мувати особистість, керуючись принципами гуман-
ізму, може лише педагог, який працює творчо.

Більшість дослідників [1,4] погоджується з тим,
що творча особистість – це індивід, який володіє ви-
соким рівнем знань, має потяг до нового, оригіналь-
ного. Для творчої особистості творча діяльність є
життєвою потребою, а творчий стиль поведінки –
найбільш характерний. Головним показником твор-
чої особистості, її найголовнішою ознакою вважають
наявність творчих здібностей, що розглядаються як
індивідуально-психологічні здібності людини, які
відповідають вимогам творчої діяльності і є умовою
її успішного виконання. Творчі здібності пов’язані зі
створенням нового, оригінального продукту, з по-
шуком нових засобів діяльності.

Гуманізація в цьому аспекті виступає обов’яз-
ковою умовою педагогічних технологій навчання та
виховання, бо гуманізм за своєю природою –
діяльність, в яку викладач вкладає частку своєї душі.
Педагогічна доцільність полягає в тому, що навчаль-
ний процес – не епізод, а зміст життя як студентів, так
і викладачів, і якщо стосунки в системі “викладач –
студент” носять бездушний характер, то навчання
перетворюється в нудну, нецікаву справу і для сту-

дента і для викладача. Дотримання або порушення
норм педагогічної доцільності викладача впливає на
взаємовідносини у студентському колективі.

 Технологізація навчально-виховного процесу
має потребу в дослідженнях специфічних систем
моралі тому, що необхідність гуманних стосунків між
викладачем і студентом – це норма, яка потребує
дотримання інших норм, таких як:
– необхідність взаємного розуміння викладача і сту-
дента;

– необхідність не тільки офіційних відносин, але й
більш тісних контактів в системі “викладач – сту-
дент” (доброзичливість стосунків між суб’єктами
діяльності);

– відповідальність за вміння правильно зрозуміти сту-
дента в різних ситуаціях, і за те, щоб сам викладач
був зрозумілим для студентів;

– викладач фізичного виховання повинен добре ро-
зуміти помилки та промахи молоді.

Роль фізичного виховання полягає в наданні
спільній діяльності студентської молоді особистого
змісту та виробленні позитивно-ціннісного ставлення
до неї. Вирішальним фактором здійснення цієї ролі є
важливий приклад відповідального ставлення до
спільної справи, яка спонукає до усвідомлено-емоц-
ійного сприймання моральних норм, до переживання
подій, учасниками яких є студентська молодь. Причо-
му ефективність визначається станом організаційної і
виховної діяльності вищої школи, рівнем виховної ро-
боти в студентських групах, ставлення викладачів фізич-
ного виховання, кураторів, заступників деканів з ви-
ховної роботи до виховання як до цілісного процесу
зростання особистої культури студента.

Змістовними сторонами процесу є основні та
допоміжні засоби фізичного виховання, які продов-
жуючи й доповнюючи одне одного, становлять со-
бою інтегроване утворення побудоване на єдності
теорії і практики фізичного виховання. Методични-
ми складовими гуманістичного підходу у фізичному
вихованні виступають:
– доступність запропонованих фізичних і психічних
навантажень кожному студентові;

– чітка система занять, яка забезпечує наступність у
засвоєнні фізичних вправ;

– диференційований підхід до студентів з урахуван-
ням статі, стану здоров’я, фізичного розвитку, ру-
хової підготовленості.

Практично в усіх країнах світу йде інтенсивний
пошук нових ідей та гуманістичних підходів до орган-
ізації навчально-виховного процесу, розробляються й
впроваджуються у практику інноваційні проекти і про-
грами з фізичного виховання. Використання нових
досягнень та методик, переорієнтація ціннісних моти-
вацій з матеріальних на загальнолюдські дозволяють
корінним чином змінити на краще спосіб життя су-
часної молоді. Але виникає потреба вивчення новітніх
технологій навчання та їхньої відповідності психозбер-
ігаючим ознакам. Тому, на нашу думку, розробляю-
чи і пропагуючи нові методики, підручники, спортив-
не обладнання, необхідно здійснювати їхню наукову
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експертизу, впроваджувати їх у навчально-методич-
ний комплекс з фізичного виховання. До складу тако-
го комплексу слід включити:
– навчальну програму з фізичного виховання;
– робочу програму з тематичним планом;
– плани теоретичних і практичних занять;
– критерії оцінювання знань, умінь і навичок;
– інформаційний блок (методичні розробки з питань
організації та проведення занять);

– практичні завдання та блок контролю (навчальні
нормативи, державні тести фізичної підготовле-
ності, критерії оцінювання рухової та функціональ-
ної підготовленості).

Фізичне виховання студентів – це динамічна
система чітко детермінованих і регламентованих
фізкультурних і спортивних заходів, що мають гума-
ністичну, професійно-прикладну та рекреаційну спря-
мованість, метою якої є всебічне психофізичне вдос-
коналення і фізична освіченість майбутніх фахівців.

Основними пріоритетами напрямку розвитку
системи стають: розробка її концепції, теоретичного,
науково-методичного забезпечення, мотивацій та про-
грамно-нормативних основ. Особливого значення на-
буває розвиток діяльнісний елементів системи, оптим-
ізація їх дидактичного наповнення, гуманізація,
демократизація, інформатизація та індивідуалізація на-
вчально-виховного процесу, широке впровадження в
його організацію принципів та методів прогностичної
педагогіки і педагогіки співпраці. Важливим є також
подолання негативних тенденцій, що отримали свій роз-
виток у фізичному вихованні в кінці ХХ століття – ко-
мерціалізація, культ жорстокості та насильства.

Формування та функціонування системи фізич-
ного виховання – складний процес, який може ефек-
тивно здійснюватися тільки під патронажем держави та
бути закріпленим законами і нормативними актами.

Висновки.
Ми вважаємо, що гуманізація освіти повинна

стати обов’язковою умовою педагогічних технологій
навчання та виховання сучасної молоді, а особистіс-
но орієнтований підхід повинен стверджуватися як
ключовий психолого-педагогічний принцип органі-
зації навчально-виховного процесу. Гуманістична
педагогіка – це, перш за все, система самопізнання і
саморозвитку індивідуальності студента за умови
партнерства з викладачем, головне завдання якого –
допомогти молоді в її самовизначенні, створити мак-
симальні умови для фізичного та духовного розвит-
ку. Фізичне виховання в цьому контексті має значні
потенційні можливості педагогічного впливу на роз-
виток та становлення особистості у відповідності з
високими нормами гуманістичної моралі.

Подальші наукові пошуки в даному напрям-
ку будуть спрямовані на більш глибоке вивчення про-
цесу гуманізації фізичного виховання студентів су-
часної вищої школи.
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БРЫЖЕЕЧНЫЙ ЛИМФАТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ КАК
МАРКЕР ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА

ИММУННУЮ СИСТЕМУ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА
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Аннотация. Введение антигенов во внутриутробном перио-
де развития ускоряет созревание брыжеечных лимфатичес-
ких узлов. Длительность и характер последствий антиген-
ной стимуляции  зависит от вида антигена. Введение
вирусного антигена вызывает более значительные наруше-
ния морфогенеза, о чем свидетельствует снижение клеточ-
ного состава во всех зонах брыжеечного узла и лимфоидных
структур кишечника за счет молодых форм лимфоцитов.
Ключевые слова: брыжеечные лимфатические узлы, антена-
тальная антигенная стимуляция, морфогенез
Анотація. Койгушська Г.П, Евтушенко В.М., Федосеева О.В.
Брижовий лімфатичний вузол як маркер екзогенних факторів
на імунну систему травного тракту. Введення антигенів в внут-
рішньоутробному періоді розвитку прискорює дозрівання
брижових лімфатичних вузлів. Тривалість та характер наслідків
антигенної стимуляції залежить від виду антигену. Введення
вірусного антигену викликає більш значні порушення мор-
фогенезу, про що свідчить зниження кліткового складу в усіх
зонах брижового лімфатичного вузла і лімфоїдних структур
кишківника за рахунок молодих форм лімфоцитів.
Ключові слова: брижові лімфатичні вузли, антенатальна ан-
тигенна стимуляція, морфогенез.
Annotation. Koygushskaya G.P., Evtushenko V.M., Fedoseeva
O.V. Lymphatc nodes mesentery as a marker of exogenic factors
immunal system of digestion tract. In gestion period, injection
antigens fasten the development and maturity of lympfatic
nodes of mesentery. Prolongity and character of antigenal
stimulation depends on the type of antigen. Injecting viral
antigens leads to enormous destruction of morphogenes and
this shows descending of cellulae components in all the zones of
lymphatic nodes of mesentery and lymphoid structure because
of the unmatured forms of lymphocytes.
Keywords: lymphatic nodes mesentery, antigenal stimulation,
morphogenes.
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Введение.
Известно, что наиболее заметный эффект от

воздействия внешних факторов может быть зафик-
сирован в структурах лимфатической системы, вы-
полняющих дренажную, детоксикационную и им-
мунную функции [1]. Одной из таких структур
является лимфатический узел, который дренирует те
участки, которые наиболее часто контактируют с дей-
ствующими факторами окружающей среды. Особен-
но значительные нагрузки иммунная система пище-
варительного тракта испытывает после рождения.
Поэтому особенно актуально изучение морфогене-
за ее структур в антенатальном и раннем постнаталь-
ном периодах [5,6].

Работа выполнена по плану НИР  Запорожс-
кого государственного медицинского университета.

Формулирование целей работы.
Цель нашего исследования: провести комплек-

сное морфологическое исследование брыжеечных
лимфатических узлов и лимфоидных бляшек толсто-
го кишечника человека и экспериментальных живот-
ных в раннем периоде онтогенеза.

Материалы и методы исследования.
Результаты работы базируются на 76 секци-

онных препаратах толстого кишечника детей (ново-
рожденных и грудного возраста) и 109 белых крыс
линии Вистар, каким на 18 сутки датированной бере-
менности в околоплодные воды вводили иммунног-
лобулин или живую паротидную вакцину. Новорож-
денных крыс забивали на 1, 3, 5, 7, 14, 30 сутки. Срезы
окрашивали гистологическими и гистохимическими
методиками. Изучение клеточного состава структур
лимфатических узлов и толстой кишки проводили под
световым микроскопом. Все результаты исследова-
ния обрабатывали мет одами вариационной статис-
тики по Фишеру-Стьюденту.

В качестве экспериментальной модели исполь-
зовали метод антенатальной энтеральной иммуни-
зации, разработанной Н.А.Волошиным с соавтора-
ми [2], позволяющей целенаправленно
воздействовать на иммунные структуры желудочно-
кишечного тракта во внутриутробном периоде.

Моделирование внешнего воздействия (анте-
и постнатальная антигенная стимуляция) на иммун-
ную систему желудочно-кишечного тракта приво-
дило к структурной трансформации лимфоидных
бляшек и регионарных брыжеечных лимфатических
узлов. Это сопровождалось изменением соотноше-
ния структурных компонентов брыжеечных лимфа-
тических узлов и лимфоидных бляшек, изменением
числа и диаметра лимфоидных узелков. размеров
герминативных центров, клеточного состава во всех
зонах изучаемых структур. Параметры, характери-
зующие состояние основных Т- и В-зависимых зон
брыжеечных лимфатических узлов мы рассматри-
ваем в качестве маркера средового прессинга на
иммунную систему желудочно-кишечного тракта –
факторов внешней среды.

Полученные данные указывают на однотип-
ность морфофункциональных изменений в брыже-
ечных лимфатических узлах и лимфоидных бляшках

толстого кишечника после антигенных воздействии
на ранних этапах их развития. Причем характерно то,
что степень морфологических изменений в лимфо-
идных бляшках толстого кишечника зачастую менее
выражена по сравнению с изменениями в брыжееч-
ных лимфатических узлах. Объясняется это тем, что
развитие лимфоидных бляшек у плодов происходит
независимо от антигенных воздействий, в отличие от
брыжеечных лимфатических узлов. Еще J.D. Reynolds
(1985) в своих опытах продемонстрировал, что введе-
ние антигенов в кишечник плодов не влияет на раз-
витие лимфоидных бляшек, но инициирует образо-
вание герменативных центров в  брыжеечных
лимфатических узлах. Согласно полученным к насто-
ящему времени данным, значительное количество В-
лимфоцитов из лимфоидных бляшек кишечника миг-
рирует в  брыжеечные лимфатические узлы,
селезенку, грудной проток и с кровотоком заносятся
в собственную пластинку слизистой оболочки ки-
шечника, где трансформируются в IgA -продуцен-
ты, которые утрачивают способность к рециркуля-
ции [2]. Возможность миграции Т-лимфоцитов из
лимфоидных бляшек в брыжеечные лимфатические
узлы отмечена у крыс и морских свинок, прослежен
дальнейший путь Т-лимфоцитов из брыжеечных лим-
фатических узлов через грудной лимфатический про-
ток в собственную пластинку слизистой оболочки
кишечника. В дальнейшем большая часть Т-лимфо-
цитов гибнет в кишечнике, а остальные продолжают
рециркулировать. Экспериментально установлено,
что не все лимфоциты попадают из лимфоидных бля-
шек в слизистую оболочку кишечника через боль-
шой круг кровообращения. Значительная, если не
большая часть из них проходит сокращенный путь,
замыкающийся на уровне брыжеечных лимфатичес-
ких узлов. Так, по данным работы Bennel M.A.,
Husband N.S.(1981) лимфоциты, мигрирующие из
кишечника свиней, попадают в кровеносное русло
не из эфферентной лимфы, а из лимфатических си-
нусов брыжеечных лимфатических узлов. Удаление
брыжеечных лимфатических узлов у животного со-
провождалось усилением притока лимфоцитов че-
рез эфферентную лимфу почти в 30 раз. Этот факт
подтверждают и другие исследователи, показавшие,
что реакцию трансплантат против хозяина у мышей
и морских свинок можно оценивать не по состоя-
нию селезенки, а по изменению регионарного бры-
жеечного лимфатического узла. Приведенные дан-
ные легко объяснимы, если допустить возможность
рециркуляции лимфоцитов в пределах кишечника,
минуя селезенку. По мнению большинства исследо-
вателей, основная функция лимфоидных бляшек ки-
шечника заключается в выраженной способности
формировать предшественники антителобразующих
клеток, для которых характерны относительно авто-
номные пути рециркуляции, замыкающиеся на уров-
не брыжеечных лимфатических узлов [2,5].

Результаты исследования
Результаты нашего исследования свидетель-

ствуют, что в течение первых двух недель постнаталь-
ного периода происходит интенсивный процесс миг-
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рации лимфоцитов в брыжеечные лимфатические
узлы (наиболее интенсивно на 5-14 сутки). После 2-х
недельного возраста интенсивность миграции осла-
бевает. Иммунизация вызывает резкое увеличение
коэффициента миграции, особенно на 5 и 7 сутки,
причем интенсивность миграции зависит от вида
антигена. После введения вирусного антигена отме-
чается более значительное увеличение коэффициен-
та миграции. Увеличение коэффициента миграции
на 5-14 сутки мы объясняем интенсивным процес-
сом выселения лимфоцитов из лимфоидных бляшек
кишечника и миграцией их в брыжеечные лимфати-
ческие узлы. Подтверждением полученных нами дан-
ных являются исследования Волошина Н.А. с соав-
торами [2] которые, изучая распределение меченых
3Н-тимидином клеток в лимфоидных бляшках и реги-
онарных к ним брыжеечных лимфатических узлах
показал, что в течение первой недели происходит
интенсивный процесс выселения лимфоцитов из бля-
шек и миграция их в брыжеечные лимфатические
узлы наиболее интенсивно на 5-7 сутки.

Исходя из приведенных данных и наших соб-
ственных исследований можно утверждать, что бры-
жеечные лимфатические узлы являются важным
компонентом иммунной системы желудочно-кишеч-
ного тракта. Изучение структурно-функционально-
го ответа лимфатического региона кишечника на
антигенные воздействия на ранних этапах развития
показало синхронное участие лимфоидных бляшек
кишечника и регионарных брыжеечных лимфатичес-
ких узлов. Оценка степени и фазности морфофунк-
циональных изменений в брыжеечных лимфатичес-
ких узлах в процессе ответа на внешние воздействия
позволяет нам судить о состоянии иммунной систе-
мы всего региона желудочно-кишечного тракта и
рассматривать брыжеечные лимфатические узлы в
качестве ее маркера.

Следует отметить также большую зависимость
изменений в структурах иммунной системы желу-
дочно-кишечного тракта от вида и дозы антигена,
вводимого в антенатальном или раннем постнаталь-
ном периодах. Проникновение антигенов в эти кри-
тические сроки может вызвать значительные полом-
ки в иммунной системе ребенка. В раннем возрасте
разница между иммуностимулирующими и имму-
нодепрессивными дозами антигенов не очень вели-
ка. Малые дозы антигенов не способны одолеть им-
мунологическую инертность незрелого организма,
а большие – способны вызвать иммунодепрессив-
ное состояние [3]. Особенности взаимодействия пло-
да или новорожденного с антигенами могут быть
решающими в формировании их иммунного стату-
са в будущем [3,5,7].

Выводы.
Данное исследование позволяет делать вывод

о том, что иммунизация будущих мам, детей, подро-
стков должна производиться с большой осторожно-
стью, потому что даже однократное введение любо-
го антигена может привести искажению иммунного
статуса в будущем.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
воздействия экзогенных факторов на иммунную си-
стему пищеварительного тракта.
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ФЕНОМЕН ТІЛЕСНОСТІ
В СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКО-
КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Компанієць Ю.А.
Луганський державний університет
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренко

Анотація.  В статті  проведено аналіз  сучасного бачення
людської тілесності в контексті формування нової теорії фізич-
ної культури, розглянуто фактори, що впливають на форму-
вання тілесного образу людини. Тілесний образ значною
мірою сприймається візуально – через вираз обличчя і його
мімічне розмаїття; зовнішній вигляд, зовнішність; усталено
значущі рухи тіла або жести, котрими демонструється стан,
прагнення і уподобання людини, а також емоційно – через
тілесний стан, котрий у своїй сукупності й органічній єдності
постає як вітальний тонус. Виходячи з цього через стиль
життя формувати тілесний образ як бажану проекцію соціо-
культурної практики.
Ключові слова: тілесність, теорія фізичної культури, тілес-
ний образ, формування тілесного образу, внутрішні та
зовнішні чинники.
Аннотация. Компаниец Ю.А. Феномен телесности в совре-
менном философско-культурологическом дискурсе. В ста-
тье проведен анализ современного виденья человеческой
телесности в контексте формирования новой теории физи-
ческой культуры, рассмотрены факторы, влияющие на фор-
мирование телесного образа человека. Телесный образ в
значительной мере формируется визуально – через выраже-
ние лица и его мимическое разнообразие; внешний вид, вне-
шность; устоявшиеся значимые движения тела или жесты,
при помощи которых демонстрируется состояние, желания
и вкусы человека, а также эмоционально – через телесное
состояние, которое в своей совокупности и органическом
единстве предстает как витальный тонус. Исходя из этого,
через стиль жизни формировать телесный образ как желае-
мую проекцию социокультурной практики.
Ключевые слова: телесность, теория физической культуры,
телесный образ, формирование телесного образа, внутрен-
ние и внешние факторы.
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Annotation. Kompaniets Yu.A. Phenomenon of the body in
the modern philosophical and cultural discourse. In the article it
is conducted the analysis of the modern seeing of human body
in the context of forming the new theory of physical culture. It
is considered the factors which influence on forming the flash
image of man. Flash image in a great degree is perceived visually
– through a mien and its mimic variety; appearance, exterior;
stable motions of body or gestures, which demonstrate the state,
desires and preferences of man, and also emotionally – through
the physical state which in its aggregate and organic unity appears
as the vita l tone. Coming from it  through a lifestyle it is
necessary to form flash image as a desired projection of social
and cultural practice.
Keywords: body, theory of physical culture, flash image, forming
of flash image, internal and external factors.

Вступ.
Переміни в напрямках руху теоретичної дум-

ки і розвитку соціокультурних практик пов’язані з
особливостями соціального, культурного і власне
пізнавального процесів, мали особливі наслідки для
специфічної області знання та діяльності – фізичної
культури. Так, зокрема, сьогодні активно дослід-
жується проблематика, яка пов’язана з різними ас-
пектами тілесності людини.

„Homo somatic” – „людина тілесна”, із предмету
інтересу природничих наук (як біологічний феномен),
починаючи з другої половини XX сторіччя стала об-
’єктом дослідження в сфері гуманітарного пізнання,
найважливішим вектором якого, за словами М.М. Бах-
тіна, і є вивчення людини в просторі культури.

На думку С.В. Дмитрієва, культуру слід розг-
лядати не як окрему сферу суспільства, а як наскрізну
систему, яка пронизує весь соціум, сферу свідомості,
думки і тіла людини. [5, С.2-12]. У феномені ж людсь-
кого тіла культура знаходить ( як і в іншому будь яко-
му матеріальному об’єкті включеному у її простір)
форму свого „здійснення”, можливість бути явленою,
втіленою, тобто представленою в тілі, тілесно. Ні до
однієї області людської діяльності термін „втілення”
(маючи на увазі проявлення певної системи культур-
них цінностей) не має такого безпосереднього ети-
мологічного відношення, як до сфери культивування
фізичних якостей людини, її тіла, яка перетворюється
в цьому контексті із природної матерії в носія атри-
бутів культури людської цивілізації. [3, С.19-27].

Направленість дії, характер сприйняття, вико-
ристання, розвитку людської тілесності, треба осмис-
лювати, на думку І.М. Биховської, як маніфестацію її
ідеї, орієнтації, “задуму”, а різні прояви тілесного
буття особистості розглядати як форму „входження”
у власне культурний контекст. [3, С.19-27]. З огляду на
це теорія фізичної культури перш за все повинна була
б розвиватися як культурологічна концепція тіла і
процесу його формування. Однак, з огляду на ситуа-
цію, яка була характерна як для всієї сфери гумані-
тарних наук взагалі, так і для фізичної культури зок-
рема, цього не сталося, і навіть більше – проблема
тілесності взагалі була винесена за межі процесу соц-
іально-гуманітарного пізнання, що „в сукупності по-
роджувало стійке негативне або скептично-поблаж-
ливе відношення гуманітаріїв „загального профілю”
як до цієї проблематики в цілому, так і до тієї сфери

знання і практики, яка майже презирливо познача-
лась скороченим „фізкультура” на відміну від повно-
цінних „політичної культури”, „естетичної культури”,
„інтелектуальної” та інших видів „нормальних” куль-
тур”. [3, С.19-27].

Так сталося через те, що протягом тривалого
часу відбувалось ототожнення поняття “культура
особистості” винятково з “внутрішніми” характерис-
тиками людини – інтелектуальними, етичними і т.д., і
водночас приниження зовнішніх, тілесних характери-
стик людини. Ми невтомно ратуємо за пріоритет ду-
ховного, підсвідомо відчуваючи страх перед всім
тілесним, зазначає Косяк В.А. [8, С.350]. Як наслідок,
сформувалася і стала усталеною думка про їх
різноцінність і навіть протиставленість. Подібна по-
зиція не сприйняття чи ігнорування значущості тілес-
них форм буття людини спричинила цілу низку нега-
тивних наслідків як для теорії і практики фізичної
культури, так і для наукового світогляду взагалі, і, що
не менш важливо, для суспільної свідомості. І хоча
протиставлення на початку XXI сторіччя духу і тіла в
якості „субстанції мислячої” і „субстанції не-мисля-
чої” є вельми архаїчним, [8, С.350], однак фактично і
до сьогодні відсутня узагальнена концепція особис-
тості, в якій був би повною мірою реалізований прин-
цип узгодженості тілесних і духовних основ існуван-
ня людини, концепції, яка, по суті, повинна була б
бути науковою теоретико-методологічною платфор-
мою для практичної діяльності, пов’язаної насампе-
ред з цілеспрямованою соціалізацією людини як ба-
гатовимірної  особистості ,  функціонування
державних інститутів в сфері культури, через які ре-
гулювались би всі області культурних практик, в тому
числі і пов’язаних з тілесним буттям людини. Теоре-
тична неосмисленість, „ущербність” сприйняття
людської тілесності „отримує своє продовження в
повсякденних уявленнях, „соматичних” ціннісних
орієнтаціях, характерних для різних груп людей, які
проявляються на побутовому рівні і в професіо-
нальній практиці, в цілеспрямованій діяльності чи
хаотичній не-діяльності по відношенню до тіла і в
зв’язку з ним”. [3, С.19-27].

Для того, щоб зрозуміти, пояснити, (а отже,
при необхідності змінити “тілесну поведінку”, буден-
ну і професійну практику в цій області), необхідно
мати реальні уявлення про характер і особливості
соматичних орієнтацій тих чи інших соціальних
групах, знати джерела, механізм утворення та
сутність стереотипів, що склалися в сфері тілес-
ного буття людини. Без усвідомлення та визнання
суспільством, групою, індивідом як однієї з базових
цінностей буття, як об’єкту соціально і індивідуально
значущого інтересу, культуровідповідної практики,
культура людського тіла (тілесності) не може стати
значущим елементом способу життя людей, зайняти
повноправне місце в їх повсякденності.

Сьогодні на рівні кожної окремої особистості,
так і всього суспільства, відбувається девальвація, зни-
ження цінності, втрата культурного сенсу, який пови-
нен бути наданий тілесності. В теорії і практиці фізич-
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ного виховання їй не знайшлося належного місця: увага
фахівців була прикута до розв’язання іншої проблеми
– виховувати фізичне в людині („західний” напрямок),
чи виховувати людину через фізичне („східний” на-
прямок). [10, С.15]. Але ж при цьому була забута така
„дрібничка” як цілісне людське тіло: як не можна „ви-
ховувати” окремі якості чи функції без тіла, так і не
можна виховувати якусь абстрактну людину, бо вона
явлена в світ саме через свою тілесність.

Через недостатню сформованість престижу
фізичного іміджу людини як прояву культурно зна-
чущого соціального статусу, спостерігається бай-
дужість представників різних соціальних груп до куль-
тивування своїх тілесних, рухових якостей. Таку
байдужість до власного фізичного здоров’я, недовіру
до свого тілесного досвіду, “голосу тіла”, зневажливе
ставлення до краси людського тіла І.М. Биховська виз-
начає як “соматичний негативізм”, що затвердився і
який проявляє себе в найрізноманітніших сферах і
областях. На перший погляд прямою протилежністю
такому ставлення до тілесності є його своєрідна аб-
солютизація, коли за найвищу цінність сприймають-
ся зовнішні форми, так би мовити „випуклості та об-
’єми”. Однак насправді це не так, бо різниця між лише
зовнішня, внутрішньо ж вони однакові у зневажли-
вому відношенню до тілесності. В основі їх лежить
„винесеність тілесно-фізичних характеристик люди-
ни за рамки нормальної культурної соціалізації, апр-
іорне виключення тілесного буття людини з системи
соціокультурних цінностей”. [3, С.19-27].

Робота виконана за планом НДР Луганського
державного університету внутрішніх справ імені Е.О.
Дідоренко.

Формулювання цілей роботи.
Дослідження мало за мету розглянути роль

тілесності в конституюванні основних соціокультур-
них феноменів, її значення для особистісної самоіден-
тифікації та культурної значущості особистості, виз-
начення умов формування соматичної культури.

Результати дослідження.
Вектори розвитку обрані індустріальним і по-

стіндустріальним суспільством призвели до цілком
реальної загрози буттю людини і взагалі життю. Як це
не дивно, але виявилося, що свідомість тісно пов’яза-
на з тілесністю і ігнорувати цей факт далі просто не
має можливості. Тілесність стає тим, чого тепер не
може обминути філософське мислення, котре кон-
ституює людське буття.

Десоматизована людина набула тілесності, яка
перетворилася у своєрідне методологічне ноу-хау і
активно використовується сучасним філософським
дискурсом. [4].

Введення людської тілесності в контекст гносе-
ологічного, методологічного, предметно-практично-
го ставлення людини до світу і до самої себе розши-
рює можливості цілісного сприйняття людини, яка
набула в наші дні ваги глобальної першопроблеми
цивілізації. [8, С.12]. Сьогодні вже ніхто не сумніваєть-
ся, вважає І.С. Кон, що наше тіло – не просто природ-
на, анатомо-фізіологічна даність, а складний і мінли-

вий соціальний конструкт, стосовно якого у філософії
та культурології існує декілька, на жаль, мало узгод-
жених між собою концептуальних схем і бінарних
опозицій. [7]. Характерною рисою осмислення про-
блеми тілесності став перехід до створення конкрет-
них версій розуміння тих чи інших проявів людського
буття (жіноча та чоловіча тілесність, сексуальність,
влада тощо). [4, С.109].

Тіло є ключовою категорією свідомості, яка
організовує розуміння буття, тобто світу взагалі, а
також є універсальною конституантою людини, умо-
вою можливості її буття, тобто її онтологічною сутн-
істю. [8, С.12].

Тіло стає посередником між світом та Я, бо Я
не має іншого способу бути пов’язаним зі світом,
аніж бути тілесно присутнім у ньому. Саме тіло лю-
дини поєднує „Я” і зовнішній світ. Людська тілесність
відображає світ, в якому існує людина. [8, С.25].

Через тілесність людина одночасно явлена у
світі природи і в соціокультурній реальності, – через
набуті специфічні риси. Загроза існуванню людини
виникла саме через втрату нею відчуття своєї спорід-
неності з природою, відчуття себе її невід’ємною час-
тиною. Світовідчування себе як частини природи мож-
ливе на основі формування відповідних уявлень про
тілесність і їх осмислення під певним кутом зору. [6].

Соціокультурне буття впливає на людське тіло
через багато факторів, обумовлює тілесну поведінку
(яка відповідає цим факторам), культивування фізич-
ного іміджу, адекватного існуючим нормам, або ж всу-
переч ним. У культурі не існує усталеної і розвинутої
практики, котра могла б проявляти себе без відповідно-
го їй людського тіла – між ними існує чіткий зв’язок.

Ті чи інші елементи та особливості тілесності
детерміновані становищем людини, специфікою її
занять, спрямованими до неї соціальними вимогами
тощо. Стиль свого часу (або влада свого часу) диктує
вимоги до тіла, „опікується” ним та контролює його.
[8, С.337]. У цьому контексті непересічний інтерес
мають феномен звички та культурна традиція. Через
звичку тіло не лише утримує пам’ять про свої сто-
сунки зі світом, але й виробляє інструменти, що до-
помагають йому влаштуватися у цей світ. [9, С.173].

Культурна традиція виступає як соціокультур-
ний механізм формування і розвитку людської тілес-
ності, який діє через обряди і ритуали, направлені
на затвердження ідейного змісту суспільних відно-
син, якостей і властивостей особистості; орієнтова-
ний на розвиток людини в її духовно-тілесній єдності,
яка за своїм ідейним потенціалом виходить далеко
за межі завдань вдосконалення тільки тілесної орган-
ізації людини. [1, С.50-52]. Завдяки своєму тілу лю-
дина явлена у світ, а саме тіло переймає на себе кон-
фігурацію буття.

Усе, що оточує людину і з чим вона має спра-
ву, накладає відбиток на її тілесність. При цьому мова
не йде лише про пасивне перетворення тіла під впли-
вом певного способу життя, а про проекції (впливи)
культурних та соціальних форм на людську тілесність.
Придатне-для-цієї-справи тіло – це разом із тим куль-
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турна умова можливості існування й творення самої
справи. [4, C.131].

В свою чергу спосіб життя формує і акцентує
не окрему тілесну властивість, а створює тіло як особ-
ливу цілісність, в якій окрема необхідна для справи
якість проявляється у взаємодії з іншими якостями та
властивостями.

Конкретна цілісність тих якостей та вмінь, яких
набуває людське тіло відповідно до тієї чи іншої куль-
турної практики складає тілесний образ, – сукупність
культурних символів, які створюють мову тіла – особ-
ливий засіб самовираження (а значить і комунікації);
підтримують людську особистість у певних функціо-
нальних координатах буття, роблять її тілесно готовою
для певного способу життя, придатною для обраною
нею справи і здатною її виконувати.

Тілесний образ значною мірою сприймається
візуально – через вираз обличчя і його мімічне роз-
маїття; форму тіла, або зовнішній вигляд, зовнішність
(поверхня тіла); усталено значущі рухи тіла або жес-
ти, котрими демонструється стан, прагнення і уподо-
бання людини, а також емоційно – через тілесний стан,
котрий у своїй сукупності й органічній єдності по-
стає як вітальний тонус (тілесні переживання, без-
посередні людські відчуття). Отже, усвідомлений
образ свого тіла людина формує через осмислення
своїх тілесних відчуттів, уявлення про зовнішній виг-
ляд тіла, його стан і тенденції можливих змін. Вона
повинна знати вираз свого обличчя, те, як вона три-
мається, як рухається і т.п.

У процесі формування усвідомленого образу
тіла людина осмислює свої тілесні відчуття, уявлення
про зовнішній вигляд тіла, його стан і тенденції зміни.

Принципово важливими для його формуван-
ня є як внутрішні, так і зовнішні, надіндивідуальні
чинники соціального характеру. Дані, на основі яких
здійснюється становлення усвідомлених уявлень про
тіло, надходять з кількох джерел: це і предметна жит-
тєдіяльність, тілесне самовідчуття і чуттєві, перш за
все візуальні, сприйняття.

На наш погляд, визначальною особливістю
існування в сучасному інформаційному просторі є
тенденція щодо стрімкого зростання кількості по-
відомлень, відомостей, фактів при одночасному ско-
роченні обсягу кожного з них. При цьому, як прави-
ло, докази достовірності того, що повідомлено не
наводяться: по-перше на це немає часу, по-друге –
оцінити це, знову ж таки як правило, може лише фа-
хівець з цього питання. В кращому випадку повідом-
лення інформації супроводжується коментарієм ек-
сперта. Не даючи оцінку цій особливості, разом з тим
зазначимо важливі наслідки обумовлені нею: домі-
нування впливу візуальних (зорових) вражень, які
надходять у вигляді яскравої миттєвої картинки (по-
вноцінний художній фільм дивитися ніколи – краще
сприймається кліп), та залежність від думки людини
яку репрезентують як фахівця (існує вислів – пастка
фахівця). Існуюча соціокультурна практика ще не
сформувала механізми відображення в культурній
реальності властивих їх і декларованих нею форм бут-

тя, в тому числі (і насамперед – з огляду на його важ-
ливість), -тілесного. Точніше вони є, але не хочеться
вірити, що саме вони транслюють властиві нам куль-
турні форми. Так, наприклад, сьогодні типовою масо-
вою формою поведінки є вживання пива. Під впли-
вом ефективної реклами рівень його вживання за
останні роки стрімко зріс, особливо за рахунок дітей
та підлітків. Це один із шляхів „помилкової” соціалізації
– підростаюче покоління діє у відповідності із запро-
понованим візуально сприйнятливим зображенням,
та наслідуючи стереотипи поведінки старших.

Через різні форми трансляції інформаційний
простір повинен бути насичений різноманітними
позитивними зображеннями людської тілесності: це
приваблива зовнішність, яка супроводжується зна-
чущими рухами або жестами тіла, котрими демонст-
рується емоційний стан, прагнення і уподобання
людини, і які у своїй сукупності й органічній єдності
постають як прояви високого життєвого (вітального)
тонусу. Ефективність зорового впливу буде зроста-
ти, якщо на „картинці” буде особистість, яка буде
сприйматися оточуючими як експерт з цього питан-
ня. Завдяки цьому буде конституюватися бажані для
культурної практики тілесні форми буття. Прагнення
до постійної позитивної трансформації тіла, пов’яза-
не з турботою про духовне та фізичне здоров’я, по-
винно бути складовою частиною здорового спортив-
ного способу (стилю) життя. Формувати, розвивати
та виховувати людину тілесну – це головне завдання
теорії і практики фізичної культури. Обидва підходи
про які вже згадувалося вище (намагання виховати
лише фізичне в людині, або людину через фізичне),
на наш погляд, є свідченням певної надуманості та
механістичності: ми не можемо „виховувати” окре-
му фізичну якість не впливаючи на особистість лю-
дини (хоча і не ставили такого завдання) і навпаки –
виховувати певні морально-етичні, психологічні
якості ми зможемо якщо буде ставити перед люди-
ною досить складні рухові завдання, які вирішуються
лише завдяки прояву добре розвинених фізичних яко-
стей. Увага необхідно зосередити саме на людині
цілісній, на людині тілесній.

В ході отримання усної інформації, при вив-
ченні наукових текстів можуть – в більшій або меншій
мірі усвідомлено – засвоюються елементи покладе-
них в їх основі принципів наукової парадигми, трак-
тувань єства життя, інтерпретацій розвитку живої
природи [12, С.174-175]:
– переживання болю, хвороби, загроза смерті (екзи-
стенціал відчаю за С. К’єркегорі), що додають емо-
ційне і ціннісне забарвлення знанням про тілесність.

– уявлення про будову тіла, здоров’я і хворобу, функ-
ціонуючі на рівні буденної свідомості, а також спец-
іально–наукове, в першу чергу медичне, знання.;

– існуючі в культурі матриці і еталони тілесності, ідеа-
ли тілесного здоров’я і краси, уявлення про можли-
вості і межі дії на тіло. Вони освоюються в процесі
залучення людини до соціальних норм, звернення
до творів літератури і образотворчого мистецтва.
Людина сприймає своє тіло крізь призму цих мат-



67

риць і разом з тим проектує на них уявлення про
себе. Оскільки ж еволюція еталонів тілесності відби-
ває загальні зміни, що відбуваються в матеріальній і
духовній культурі, включаючи зміну уявлень про
цінність життя, філософських установок, світогляд-
них Абсолютів, панівних в ту або іншу епоху, то в
цьому процесі здійснюється включення соціальних
і світоглядних компонентів в знання про тілесність;

– міжособові контакти і комунікації вербального і
невербального характеру.

Ключове значення для аналізу їх місця у фор-
муванні образу тіла мають введені М.М.Бахтіним
поняття внутрішнього тіла як “моменту самосвідо-
мості”, “сукупності внутрішніх органічних відчуттів,
потреб і бажань, з’єднаних навколо внутрішнього
центру” які переживає Я [2, С. 48], і зовнішнього тіла
як просторової форми, побудованої поглядом іншо-
го. Внутрішнє і зовнішнє тіла принципово не співпа-
дають і по-різному цінністно навантажені.

Обидва образи (“образ мого тіла для мене” і
“образ мого тіла для іншого”) задовольняють пізна-
вальний і естетичний інтереси людини до свого тіла –
кожна особистість опікується своїм тілесним станом
по-перше, з огляду на можливість забезпечення різно-
манітних форм діяльності (стан здоров’я, що забез-
печує можливість доброго самопочуття і високу три-
валість життя), по-друге, з погляду краси (тут
особливо важливі сприйняття і оцінка тіла іншими
людьми). Оскільки ж “Я” звертається до різних
“інших”, кожний з яких сприймає “тіло Я” по-своє-
му, можливим стає формування численних образів
одного і того ж тіла. [12. C.175].

В сучасному соціальному бутті людини наби-
рає ваги тенденція зростання значущості індивідуаль-
ного начала з ціннісним ставленням до людського тіла,
що необхідне для проявлення цього самого особист-
існо-індивідуального начала. Адже само здійснення
індивіда, індивідуальність, культура – це явища одно-
го порядку, недосяжні одне без іншого. [8, С.339]. Все
це не виключає, звичайно, формування цілісного,
хоча і такого що змінюється в ході людського життя
“образу мого тіла для мене”, який займає важливе
місце в структурі самосвідомості. Його повнота і
особливості впливають на поведінку людини і в пев-
них випадках можуть робити його адекватним або
неадекватним ситуації. Тому будь-які тілесні зміни
(наприклад, обумовлені старінням або є результатом
хірургічного втручання) мають величезне психолог-
ічне значення і опосередковано впливають на ціннісні
установки і все світовідчування людини (відомий
феномен відчуття болю у ампутованій кінцівці).

Можна виділити два взаємозв’язаних і взаємо-
діючих рівня сприйняття людиною свого тіла – комп-
лекс неусвідомлюваних переживань тілесних станів
(“тілесна самосвідомість” або “тілесне самовідчут-
тя”) і усвідомлені уявлення про будову, стан,
зовнішність і положення тіла (“образ мого тіла для
мене”). [12, С.174].

Уявлення першого рівня формуються в про-
цесі предметної життєдіяльності, а їх психологічною

основою є динаміка відчуття меж тіла. Завдяки ним
людина знаходить здатність виділення самого себе з
природної і соціальної реальності і разом з тим єднан-
ня з нею, що забезпечує можливість практичних дій і
пізнавальних операцій. У формуванні ж уявлень дру-
гого рівня особливого значення набувають загаль-
нокультурні еталони тілесності і міжособові комуні-
кації. Становлення усвідомленого образу тіла
здійснюється в процесі опредмечування людиною
власної тілесності, тим самим психологічно межі тіла
розкриваються. Знання про тіло завжди представлені
в свідомості, проте вони мають принципово неодноз-
начний характер. Ці знання грають істотну роль в за-
доволенні найважливіших потреб людини, а значить і
у визначенні життєвої позиції. Внаслідок цього вони
істотно впливають на особові риси і поведінку люди-
ни, на сприйняття нею свого місця в живій природі,
на формування відношення до неї.

Незалежно від ступеня усвідомлення чи не
усвідомлення факту включення людини з її тілесні-
стю (власне соматика та рухова активність) в контекст
соціально-культурного розвитку, об’єктивно відбу-
вається перетворення тілесного начала в людині із
природно даного феномену в соціально-культурне
явище. Соціально-культурна діяльність „дорощує” до
біологічних умов існування „людини тілесної” атри-
бутику штучного світу людини, що зумовлює серед
іншого і зміну статусу тілесності людини як об’єкта
наукового пізнання.

Поняття „фізична (тілесна, соматична) культу-
ра” саме якраз і виокремлює таку сферу культури,
основним змістом якої є процес соціалізації та „окуль-
турювання”, соціальної модифікації тіла (тілесності,
тілесного буття) людини. Таким чином ця сфера куль-
тури пов’язана з тілесним буттям людей, їх фізичним
станом. Але це тілесне буття, фізичний стан, входять
у фізичну культуру як специфічний елемент культу-
ри в тій мірі і в тому відношенні, в яких воно вплетене
в соціальну життєдіяльність, і є культурною цінністю.

Накопичення кризових явищ у розвитку ци-
вілізаційних процесів, які набувають все більше заг-
розливих обрисів, зумовили необхідність виходу на
“авансцену” гуманітарних наук і соціальної прак-
тики проблему людини, зробили людське тіло пред-
метом сфокусованого інтересу, об’єктом роздумів
і досліджень, спрямованих на підвищення цінності
людської індивідуальності в сучасному світі і заго-
стрене сприйняття всього, пов’язаного з особис-
тим самовираженням (а власне тіло є одним з та-
ких засобів).

Одним із надбань розвиненої культури стає
вироблення спеціальних культурних механізмів для
формування тіл, придатних найліпшим чином для
головних практик, властивих даній культурі. [4, С.131].

Культурне тіло створене засобами спорту,
можна, мабуть, вважати однією з кращих моделей і
для розуміння загальнолюдських проблем, коли мова
йде про співвідношення тілесного й психічного в
людині, чи про співвідношення біологічного й соц-
іального, індивідуального й суспільного. [11, С.63].
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Не можна не погодитись з думкою, що особ-
ливо актуальним є пошук моделей соматичної куль-
тури, які найбільш адекватні реаліям сучасного сус-
пільства та новим соціально-культурним умовам XXI
сторіччя. [13, С.46-47].

Не свідомість малює картину світу, а жива ре-
альність людської присутності задає його бачення.
Тілесністю обумовлене те, як ми мислимо. [11, С.56].
Хворе, зруйноване тіло не може слугувати основою
для комунікації та самовираження. [1, C. 50-52].

Висновки.
1.Культурні і соціальні форми людського буття про-
являються через тілесність.

2.Характерні для суспільства культурні практики
формують тілесні риси та властивості.

3.Становленню усвідомлених уявлень про тіло спри-
яють, перш за все, візуальні сприйняття.

4.Необхідно мати реальні уявлення про характер і
особливості соматичних орієнтацій тих чи інших
соціальних груп, знати джерела, механізм утворен-
ня та сутність стереотипів, що склалися в сфері тілес-
ного буття людини.

5.Формування спортивного, здорового способу жит-
тя будуть сприяти нові підходи та форми соціаль-
ної реклами позитивної людської тілесності.

Подальші дослідження можуть бути спрямо-
вані на розробку та теоретичне обґрунтування вико-
ристання тілесного образу людини, здорового,
спортивного стилю життя як системоутворюючих
концептів теорії фізичної культури.
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ПІДГОТОВКА ПЛАВЦІВ ВИСОКОГО КЛАСУ,
ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ НА РІЗНИХ

ДИСТАНЦІЯХ ДО ДВОХ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР
Копчикова С.Г., Драгунов Л. О.
Національний університет

фізичного виховання і спорту України

Анотація. У роботі розглядаються особливості індивідуальної
роботи в воді, зокрема, загального об’єму та інтенсивності
від загального об’єму за перший олімпійський цикл та за дру-
гий олімпійські цикли. Зрівнюється характеристика трену-
вальної роботи у воді плавців, що спеціалізуються на корот-
ких, середніх і довгих дистанціях. Загальний об’єм у плавців,
які спеціалізуються на різних дистанціях значно відрізняється
один від одного протягом двох олімпійських циклах.
Ключові слова: підготовка, загальний об’єм, інтенсивність.
Аннотация. Копчикова С.Г. Подготовка пловцов высокого
класса, которые специализируются на разных дистанциях к
двум Олимпийским играм. Анализ подготовки пловцов вы-
сокого класса на протяжении двух олимпийских циклов. В
работе рассматриваются особенности индивидуальной ра-
боты в воде, в частности, общего объема и интенсивности
от общего объема за первый олимпийский цикл и за второй
олимпийские циклы. Сравнивается характеристика трени-
ровочной работы в воде пловцов, которые специализируют-
ся на коротких, средних и длинных дистанциях. Общий объем
у пловцов, которые специализируются на разных дистанци-
ях, значительно отличается один от другого на протяжении
двух олимпийских циклах.
Ключевые слова: подготовка, общий объем, интенсивность.
Annotation. Kopchikova S.G. Training of high class swimmers,
who specialize on different distances to two Olympic Games.
The analysis of training of high class swimmer during two
Olympic cycles. In the work features of individual work in water,
total amount and intensity from total amount for the first
Olympic cycle and for the second olympic cycles are considered.
The characteristic training work in water of swimmer, who
specialize on short, average and long distances. The total amount
at swimmers who specialize on different longitudinal separations,
considerably differs one from another during two Olympic cycles.
Keywords: preparation, total amount, intensity.

Вступ.
Успішний виступ плавців збірної команди Ук-

раїни на Іграх у Сіднеї 2000 року очевидний – чотири
медалі (2 золоті, 2 срібні) і п’яте місце в неофіційно-
му командному заліку (в Атланті, 1996 р. медалей не
було і 22 – ге місце). Дві золоті медалі виборола Я.
Клочкова на дистанціях 200 м та 400 м к/п, 200 м к/п –
2.10,68 ( рекорд Європи ), 400 м к/п – 4.33,59 ( рекорд
світу ). Срібні медалі у Я. Клочкової на дистанції 800
м в/с 8.22,66 ( рекорд України) та Д. Силантьєва на
дистанції 200 м бат. – 1.55,76 (рекордом України). На
XXVIII Олімпійських іграх 2004 р. у м. Афіни три ме-
далі ( 2 золоті, 1 бронзова). Я. Клочкова виборола дві
золоті медалі на дистанціях 200 та 400 м к/п. А. Серди-
нов отримав бронзову медаль із рекордом Європи
на дистанції 100 м бат.

Проблема індивідуалізації тренувального про-
цесу є домінуючою при побудові ефективної систе-
ми підготовки спортсменів високого класу. У цьому
випадку визначення критеріїв, по яких здійснюється
індивідуалізація тренувального процесу є ключовою
ланкою в системі удосконалювання засобів і методів
спеціальної підготовки і як правило впливає на досяг-
нення максимального рівня спеціальної підготовле-
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ності, заснованого на реалізації наявного потенціалу
спортсменів. Робота дозволяє визначити критерії інди-
відуалізації тренувального процесу, розкрити нові
можливості удосконалення тренувального процесу
сучасних спортсменів.

Комерціалізація і професіоналізація олімпійсь-
кого спорту значно вплинули на систему підготовки
спортсменів високого класу, що зажадало нового
підходу до планування і керування підготовки спорт-
сменів високого класу в чотирирічних олімпійських
циклах, що припускає багаторазову участь у відпов-
ідальних змаганнях протягом більшої частини року і
забезпечення високого рівня готовності до стартів у
головних змаганнях року – чемпіонатах світу, Євро-
пи й Олімпійських ігор.

Аналіз сучасної практики плавців високого кла-
су показав, що вік і тривалість спортивної кар’єри знач-
но збільшилися. Багато олімпійських чемпіонів і при-
зерів, які завоювали медалі на Іграх Олімпіад
продовжують демонструвати високий рівень спортив-
ної майстерності, що дозволяє спортсменам брати
участь у декількох (двох – трьох) Олімпійських іграх [4].

Дане дослідження виконане відповідно до теми
1.2.1. «Теоретико- методичні основи побудови підго-
товки кваліфікованих спортсменів до головних зма-
гань олімпійського циклу на заключних етапах
спортивного удосконалення» Зведеного плану НДР
у сфері фізичної культури і спорту 2003-2007 р.

Формулювання цілей статті.
 Дослідити динаміку обсягу тренувальної діяль-

ності плавців високого класу, які спеціалізуються на
різних дистанціях на протязі двох олімпійських циклів
підготовки.

Результати дослідження.
У дослідженнях брали участь висококваліфіко-

вані плавці збірної команди України – 15 спортсменів
і спортсменок. У результаті було виявлено, що з усьо-
го контингенту досліджуваних їх тренувальна і змагаль-
на діяльність відрізняються за структурою і змістом
від підготовчих планів у рамках цільової програми
(ЦКП) підготовки спортсменів з плавання.

Вивчивши досвід підготовки плавців високого
класу, які спеціалізуються на різних дистанціях ми
зробили спробу науково обґрунтувати деякі ключові
питання, що дозволяють, на наш погляд, вести трену-
вальний процес у рамках чотирирічного циклу підго-
товки до Ігор Олімпіади на принципово новому ме-
тодичному рівні ,  в  основу якого покладене
індивідуальне нормування тренувальних засобів у за-
лежності від специфічних особливостей підготовле-
ності кожного спортсмена.

В результаті дослідження динаміки тренуваль-
ної роботи в воді плавців високого класу, які спеціа-
лізуються на дистанціях 50м та 100 м за два олімп-
ійських цикла (рис.1), різниця у межах від 14.9% до
41.59%. У 1997 р. різниця – 15.7%, загальний об’єм
за рік у межах 1200 км – 1850 км. У наступному 1998
р. різниця – 16.7%, загальний об’єм у межах від 1300
км – 2176 км. У 1999 р. різниця – 14.9%, загальний
об’єм у межах від 1000 км – 2092 км. В наступному

олімпійському році різниця – 15.2%, загальний об’єм
у межах від 950 км – 2215 км. У 2001 році різниця –
36.7%, загальний об’єм у межах від 600 км – 2200 км. У
наступному 2002 р. різниця – 39.8%, загальний об’єм
у межах від 700 км – 2250 км. У 2003 році різниця –
41.6%, загальний об’єм у межах від 600 км – 2250 км. В
олімпійський 2004 рік різниця – 36.5%, загальний об’єм
у межах від 850 км – 2100 км. За перші чотири роки
загальний об’єм х – середнє – 1670 км, у другому чо-
тириріччі загальний об’єм х – середнє – 1363 км.

У плавців на середні дистанції – різниця у ме-
жах від 5.55% до 16.5%. У 1997 р. різниця -14.5%, за-
гальний об’єм за рік у межах 1650 км – 2400 км. У
наступному 1998 р. різниця – 12.3%, загальний об’єм
у межах від 1750 км – 2490 км. У 1999 р. різниця –
9.67%, загальний об’єм у межах від 1900 км – 2500 км.
В наступному олімпійському році різниця – 5.55%,
загальний об’єм у межах від 2150 км – 2450 км. У 2001
році різниця – 16.5%, загальний об’єм у межах від
1650 км – 2600 км. У наступному 2002 р. різниця –
14.2%, загальний об’єм у межах від 1700 км – 2390 км.
У 2003 році різниця – 9.58%, загальний об’єм у межах
від 1800 км – 2395 км. В олімпійський 2004 рік різниця
– 7.8%, загальний об’єм у межах від 2050 км – 2520
км. За перші чотири роки загальний об’єм х – се-
реднє – 2140 км, у другому чотириріччі загальний
об’єм х – середнє – 2160 км.

У стаєрів різниця у межах від 4% до 20%. У
1997 р. різниця -5.4%, загальний об’єм за рік у межах
1890 км – 2200 км.

У наступному 1998 р. різниця – 13.6%, загаль-
ний об’єм у межах від 1700 км – 2370 км. У 1999 р.
різниця – 4%, загальний об’єм у межах від 2230 км –
2450 км. В наступному олімпійському році різниця –
20%, загальний об’єм у межах від 2300 км – 3600 км.
У 2001 році різниця – 7.8%, загальний об’єм у межах
від 2000 км – 2420 км. У наступному 2002 р. різниця –
6.1%, загальний об’єм у межах від 2200 км – 2500 км.
У 2003 році різниця – 4.1%, загальний об’єм у межах
від 2260 км – 2500 км. В олімпійський 2004 рік різниця
– 4.2%, загальний об’єм у межах від 2350 км – 2600
км. За перші чотири роки загальний об’єм х – се-
реднє – 2347 км, у другому чотириріччі загальний
об’єм х – середнє – 2352 км.

Таким чином, відмічена тенденція індивідуал-
ізації відносно загального об’єму за рік у спринтерів
протягом усіх восьми років (табл. 1). У плавців на
середні дистанції в олімпійський та перед олімпійсь-
кий рік різниця у межах 5.5% – 9.67%. В останні роки
відмічена тенденція індивідуалізації. У стаєрів у дру-
гому році першого олімпійського циклу відмічена
тенденція індивідуалізації різниця – 13.6%, та в олімп-
ійський 2000 рік різниця – 20%. У О. Бересневої у
другому році першого олімпійського циклу загаль-
ний об’єм за рік – 1700 км, в олімпійський рік вона
вдвічі збільшила загальний об’єм за рік – 3600 км.

У підготовки плавців, які спеціалізуються на
різних дистанціях до двох Олімпійських ігор загаль-
ний об’єм за чотирирічний олімпійський цикл нео-
днаковий (рис.2).
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Рис.1. Загальний об’єм тренувальної роботи в воді плавців високого класу
протягом двох олімпійських циклів.
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Таблиця 1. 
Тенденція індивідуалізації відносно загального об’єму за рік у спринтерів протягом усіх восьми років 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
 

Спортсмени 
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CV 

Спринтери 1556 18.7 1722 19.7 1655 22 1724 21 1362 36.7 1429 39.8 1351 41.59 1489 36.5 
Середні  
дистанції 

1950 14.5 2078 12.3 2186 9.67 2346 5..55 2123 16.5 2142 14.2 2123 9..58 2248 7.8 

Стаєри 2037.5 5.4 2093 13.6 2370 4 2800 20 2243 7.8 2300 6.1 2390 4.1 2477 4.2 
 

Рис. 2. Загальний об’єм за чотири роки підготовки плавців на протязі двох олімпійських циклів.
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Таблиця 2 
Загальний об’єм тренувальної роботи в воді у другому чотириріччі у спринтерів 

Перший олімпійський цикл Другий олімпійський цикл  
 
Спортсмени 

 
Х 

 
CV 

 
Х 

 
CV 

Спринтери 6720 км 9.53% 5564 км 32.76% 
Середні дистанції 8694.3 км 9.87% 8883 км 8.58% 
Стаєри 8987.5 км 6.44% 9409.5 км 2.82% 
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Порівнюючи загальний об’єм плавців за чо-
тири роки протягом двох олімпійських циклів, у
спринтерів у першому олімпійському циклі різниця
– 9.53%, у другому – 32.76%. Загальний об’єм за пер-
ший олімпійський цикл у межах 4400 км – 8373 км. У
другому олімпійському циклі 3197 км – 8800 км.

У плавців, які спеціалізуються на середніх дис-
танціях різниця – 9.87% за перший олімпійський цикл,
загальний об’єм за чотириріччя у межах 7400 км – 9840
км. У другому олімпійському циклі різниця – 8.58%,
загальний об’єм за чотириріччя 7350 км – 9843 км.

У плавців, які спеціалізуються на довгих дистан-
ціях різниця – 6.44% за перший олімпійський цикл, за-
гальний об’єм за чотириріччя у межах 7400 км – 9840
км. У другому олімпійському циклі різниця – 2.82%,
загальний об’єм за чотириріччя 9200 км – 9770 км.

Таким чином, загальний об’єм тренувальної
роботи в воді у другому чотириріччі у спринтерів
має індивідуальний характер ( табл.2).

У плавців, які спеціалізуються на середні дис-
танції, та у плавців, які спеціалізуються на довгі дис-
танції різниця від 2.82% до 9.87%.

Висновки.
Загальний об’єм у плавців, які спеціалізують-

ся на різних дистанціях значно відрізняється один від
одного протягом двох олімпійських циклах.

Таким чином, після перших Ігор в тренуваль-
них планах плавців відбуваються значні зміни не лише
за змістом та структурою, хоча вони лишаються вир-
ішальними в підготовці, а й за характером і змістом
впливів внутрішніх мотивів спортсменів і оточуючих
не лише їх спортивне життя факторів.

Тренувальний процес у плавців, які готують-
ся до своєї першої Олімпіади має тенденцію одно-
спрямованого поступового росту загального трену-
вального обсягу і приватних обсягів інтенсивних
тренувальних засобів (прямолінійний і хвилеподіб-
ний); плавці, які готуються до других або третіх Олім-
пійських ігор в залежності від спеціалізації рекомен-
довано складання індивідуальних планів тренувальної
та змагальної діяльності залежно від статі, віку, рівнем
функціональних можливостей, спортивною підготов-
леністю, з урахуванням психічних якостей характеру
і стажу занять на етапі збереження досягнень.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення індивідуальної роботи в
воді плавців високого класу, які готуються до третьої
Олімпіади.
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ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД
ДО ПРОГРАМУВАННЯ РОЗВИТКУ РУХОВИХ
ЗДІБНОСТЕЙ ДІВЧАТ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Кротов Г.В.
Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова
Інститут фізичного виховання та спорту

Анотація. Одним із сучасних напрямків удосконалення на-
вчання предмету «Фізична культура» є диференціація форм,
засобів і методів фізичного виховання. Розвиток рухових
здібностей школярів є запорукою їх здоров’я. Автором про-
понується програмування  розвитку рухових здібностей
дівчат початкової школи з урахуванням їх індивідуально –
соматотипологічних особливостей. У статті наведено ре-
зультати дослідження з планування фізичної підготовки дівчат
молодшої школи з урахуванням їх соматотипу. Показано
ефективність впровадження даного планування в процесі
уроків фізичної культури.
Ключові слова: планування, початкова школа, соматотип,
фізична підготовка, фізичне здоров’я.
Аннотация.  Кротов  Г.В.  Дифференцированный подход к
программированию развития двигательных способностей у
девочек начальной школы. Одним из современных направле-
ний совершенствования обучения предмету «Физическая
культура» является дифференциация форм, средств и мето-
дов физического воспитания. Развитие двигательных спо-
собностей школьников является залогом их здоровья. Авто-
ром предлагается программирование развития двигательных
способностей девушек начальной школы с учетом их инди-
видуально-соматотипологических особенностей. В статье
приведены результаты исследования по планированию фи-
зической подготовки девушек младшей школы с учетом их
соматотипа. Показана эффективность внедрения данного
планирования в процессе уроков физической культуры
Ключевые слова: планирование, начальная школа, сомато-
тип, физическая подготовка, физическое здоровье.
Annotation. Krotov G.V. Differential approach to programation
of progress of motional ability by girls from primary school.
One of state-of-the-art directions of perfecting of learning to a
subject “Physical training” is the differentiation of forms, means
and methods of physical training. Development of motorial
abilities of schoolboys is a pledge of their health. The author
offers programming development of motorial abilities of girls
of an elementary school with the count their individual somatical
type habits. In a paper a findings of investigation on scheduling
physical preparation of girls of low school with their count
somatical type are reduced. Efficacy of introduction of the
given scheduling is shown during lessons of physical training
Key words: planning, primary school, somatical type, physical
preparation, physical health.

Вступ.
Одним із сучасних напрямків удосконалення

навчання предмету «Фізична культура» є диференц-
іація форм, засобів і методів фізичного виховання
[2,4,14].На думку авторів це, насамперед, пов’язано
зі зміцненням фізичного здоров’я дітей та підлітків.

Розвиток рухових здібностей учнів, в тому числі
й дівчат початкової школи, є запорукою їхнього здоро-
в’я [10,3]. Тому дослідження шляхів, які враховують
індивідуально-типологічні особливості учнів і на цій
основі програмування розвитку їх рухових здібностей,
має важливе теоретичне й практичне значення.

Програмування розвитку рухових здібностей
учнів, як і загальне програмування занять фізични-
ми вправами, потребує дотримання певного алго-
ритму [7]. Однак, диференційоване програмування
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передбачає ще й врахування спадкових морфорухо-
вих ознак тих, хто займається [1].

Вибір соматотипу як критерія диференціації
дівчаток 7-10 років у даному дослідженні пояснюєть-
ся його генетичною обумовленістю [5,6], реальною
можливістю практичного впровадження [13,11] та
недосліджуваністю в учнів молодшого шкільного віку.
Так, окрім зазначених результатів, залишаються пи-
тання про належні норми розвитку рухових здібнос-
тей у молодших школярів різного соматотипу та рац-
іональні параметри їх формування на уроках фізичної
культури впродовж навчального року. Значним є та-
кож той факт, що в літературі відсутня інформація
про взаємодію даних норм з показниками фізичного
здоров’я в учнів молодших класів.

Викладене актуалізує дослідження невиріше-
них питань. Розробка нових підходів, пов’язаних з ди-
ференційованим програмуванням розвитку рухових
здібностей учнів 1-4 класів у процесі урочної форми,
сприятиме поліпшенню рішення оздоровчих завдань
шкільного фізичного виховання.

Дослідження виконано згідно з темою плано-
вої науково-дослідної роботи Інституту фізичного
виховання і спорту Національного педагогічного ун-
іверситету імені М.П.Драгоманова «Диференційова-
не фізичне виховання учнів загальноосвітніх шкіл», а
також «Зведеного плану науково-дослідної роботи у
галузі фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр. за
темою 3.1.6.1.п «Організаційно-педагогічні особли-
вості фізичного виховання дітей молодшого шкільно-
го віку в умовах шкіл різного типу (№ держ. реєст-
рації 0105U008191).

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – розробка та експерименталь-

на перевірка ефективності диференційованого пла-
нування фізичної підготовки учениць початкової
школи.

Результати роботи.
У попередніх дослідженнях [9] показано, що

існують суттєві розбіжності в структурі рухових
здібностей дівчаток молодшого шкільного віку різних
соматотипів. Дана структура визначалась за допомо-
гою факторного аналізу фізичної підготовленості в
кожній віковій і соматотипологічній групі досліджу-
ваних дівчаток. Їх соматотипологічний статус визна-
чався за допомогою соматометричної оцінки [8].
Розбіжності у факторній структурі фізичної підготов-
леності дівчаток 7–10 років різного соматотипу поля-
гають у різній кількості факторів, які її визначають; у
різному числі характерних та однозначних факторів і
різному рівню їх відсоткових внесків.

Дані відмінності є статистичним обґрунтуван-
ням для розподілу годин на відповідні вправи фізич-
ної підготовки дівчаток 7–10 років різного соматоти-
пу. Даний розподіл за віком (класом) дівчаток 7–10
років наведений у табл. 1 (на прикладі дівчаток 1 кла-
су м’язового соматотипу). Здійснення відповідних
розрахунків проводилось наступним чином. Наприк-
лад, для школярок м’язового соматотипу першого
класу: відомо, що річна кількість академічних годин,

відведених державною програмою на уроки фізич-
ної культури, складає 102 год. З них на теоретичні
знання програма передбачає 6 годин, а на тестуван-
ня фізичної підготовленості ще 12. Таким чином, без-
посередньо на засвоєння практичного матеріалу за-
лишається 84 години. Остання кількість годин нами
приймалась за 100%.

За нашими даними відомий відносний внесок
окремих фізичних якостей у загальну структуру ру-
хових здібностей школярок даної будови тіла. Так, у
дівчаток м’язового типу на швидкісну витривалість
припадає 17% дисперсії.

Для розрахунку часу на вправи, що планують-
ся для розвитку швидкісної витривалості, використо-
вувалась звичайна арифметична пропорція, а саме:

84 уроки – 100%;
Х уроків – 17%.
Таким чином, статистично раціональним ва-

ріантом планування кількості уроків спрямованих на
розвиток швидкісної витривалості для школярок пер-
шого класу м’язової тілобудови є 14. Так само велись
розрахунки відносно інших рухових здібностей.

Для перевірки ефективності диференційовано-
го планування часу для розвитку рухових здібностей у
дівчаток початкової школи на прикладі учениць 3 кла-
су були сформовані контрольна (К) та експеримен-
тальна (Е) групи. Вони за кількісним складом, рівнями
фізичного здоров’я і співвідношенням соматотипів не
відрізнялись одна від одної (табл.2, табл. 3).

Головна відмінність організації фізичної підго-
товки К та Е груп була у використанні, з одного боку,
загальногрупового підходу, а з другого, – диференц-
ійованого, тобто пропонованого нами планування
розвитку рухових здібностей дівчаток з урахуванням
їх соматотипу.

Тривалість педагогічного експерименту – дру-
гий семестр ( з 15.01 по 15.05) 2006-2007 н.р.

Місце проведення педагогічного експеримен-
ту – ЗОШ №5 і №16 м.Кам’янець-Подільського.

Всього у порівняльному експерименті прий-
няли участь 122 особи.

Зміст фізичної підготовки в учениць К групи
передбачав розвиток рухових здібностей в залежності
від проходження програмного матеріалу. Так, на уро-
ках легкої атлетики розвивалися швидкісні, швидкісно-

Таблиця 1. 
Розподіл годин на розвиток рухових здібностей  
для дівчаток 1 класу м’язового соматотипу 

 
№  
п/п 

 Рухові здібності Кількість  
годин 

 1 Вибухова сила м’язів  
верхніх кінцівок 

 20 

 2  Швидкісна витривалість  14 
 3 Швидка сила  13 
 4 Статична силова  

витривалість 
 11 

 5 Частота рухів  10 
 6 Гнучкість  8 
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Таблиця 2. 
Порівняльна характеристика контрольної та експериментальної груп до експерименту 

 
Рівень фізичного здоров’я (n) Кількість (n) Соматотип n 

Низький Нижче за 
середній 

Середній Вище за 
середній 

Високий 

М’язовий 28 1 8 16 3 0 
Торакальний 25 0 4 17 4 0 

К (n=60) 

Мішаний 7 0 0 5 2 0 
М’язовий 29 1 9 16 3 0 
Торакальний 25 0 4 17 4 0 

Е 
(n=62) 

Мішаний 8 0 0 6 2 0 

Таблиця 3. 
Порівняльна характеристика контрольної та експериментальної груп після експерименту 

 
Рівень фізичного здоров’я (n)  

Кількість (n) 
 

Соматотип 
 
 n Низький Нижче за 

середній 
Середній Вище за 

середній 
Високий 

  
 М’язовий 

  
 28 

 
1 

 
6 

 
18 

 
3 

 
0 

 Торакальний   
 25 

 
0 

 
3 

 
18 

 
4 

 
0 

  
 
К (n=60) 

 Мішаний  7 0 0 5 2 0 
М’язовий  29 0 4 16 7 1 
Торакальний  25 0 1 12 9 1 

  
Е 
(n=62) Мішаний  8 0 0 6 2 0 

силові здібності аеробна витривалість. На уроках гімна-
стики – гнучкість, силові здібності, рівновага. Під час
проходження розділів «Рухливі ігри» і «Футбол» роз-
вивалися швидкісні здібності, спритність, витривалість.
Така організація фізичної підготовки найбільш поши-
рена серед вчителів фізичної культури.

В експериментальній групі розвиток рухових
здібностей диференціювався в залежності від виявле-
них нами соматотипологічно обумовлених особли-
востей. При цьому дане впровадження не перешкод-
жало проходженню основного навчального
матеріалу.

Час для розвитку рухових здібностей в К і Е
групах коливався в межах 10-15 хв. на кожному уроці.
Кількість уроків в експериментальній групі необхід-
них для розвитку тієї або іншої фізичної якості, зале-
жала від результатів факторного аналізу Підбір вправ
для розвитку рухових здібностей відповідав відомим
методичним рекомендаціям [12 ].

Критерієм ефективності запропонованого
планування розвитку рухових здібностей був рівень
фізичного здоров’я школярок, підвищення їх інтере-
су і мотивації до занять фізичною культурою.

Після проведеного експерименту підвищився
рівень фізичного здоров’я дівчаток в обох групах із
значною перевагою в експериментальній (табл. 3.)

Крім того, оцінка фізичної підготовленості
учениць, за належним рівнем, суттєво покращила їх
навчальні досягнення на уроках фізичної культури,
взаємостосунки, сприяла зацікавленості до система-
тичних занять фізичними вправами.

Висновки:
1.Стандартні підходи до програмування розвитку
рухових здібностей школярок молодших класів сут-
тєво не впливають на рівень їх фізичного здоров’я і
не сприяють підвищенню зацікавленості до занять
фізичними вправами.

2.Диференційований підхід до програмування роз-
витку рухових якостей у дівчат молодшої школи з
урахуванням особливостей соматотипу суттєво
підвищує: а) рівень фізичного здоров’я; б) інтерес і
мотивацію до занять фізичними вправами; в) ре-
зультативність і навчальні досягнення на уроках
фізичної культури.

Подальший напрямок наших досліджень буде
направлений на розробку належних норм фізичної
підготовленості школярок молодшої школи, а також на
диференційоване оцінювання розвитку рухових здібно-
стей даних дівчаток з урахуванням їх соматотипу.
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Анотація. У статті на прикладі аналізу наукових праць видат-
ного педагога К.Д.Ушинського проаналізовано, як педагог
розумів соціально-педагогічне значення вивчення зарубіж-
ного педагогічного досвіду в реальних об’єктивних умовах.
Наголошено, що основним засобом об’єктивації такого зна-
чення може слугувати педагогічна література, широке залу-
чення педагогів-практиків до вивчення й аналізу світового
педагогічного досвіду, пошуку оптимальних шляхів творчо-
го використання цього досвіду у національному шкільництві.
Ключові слова: педагогічний досвід, педагогічна література,
професійна підготовка.
Аннотация. Кузнецова В.М. К.Д. Ушинский о социально-педа-
гогическом значении изучения зарубежного педагогического
опыта. В статье на примере анализа научных трудов известно-
го педагога К.Д.Ушинского проанализировано понимание со-
циально-педагогического значения изучения зарубежного пе-
дагогического опыта в реальных объективных условиях.
Указано, что основным средством объективации такого значе-
ния может стать педагогическая литература, широкое привле-
чение педагогов-практиков к изучению и анализу мирового
педагогического опыта, поиска оптимальных путей творчес-
кого использования этого опыта в национальных школах.
Ключевые слова: педагогический опыт, педагогическая ли-
тература, профессиональная подготовка.
Annotation. Kuznetsova V.M. K.D.Ushinsky about social and
pedagogical significance of the study of foreign pedagogical
experience. This article deals with the analysis of social and

pedagogical significance of the study of foreign pedagogical
experience in actual practice by the example of the famous
educator К.D.Ushinsky’s scientific works. The article points
out that the pedagogical literature may become the main way of
the objectivization of this significance. It is also important to
attract practising teachers to the study and analysis of the world
pedagogical experience, and to search for optimal ways of the
creative use of this experience at national schools.
Key words: pedagogical experiment, pedagogical literature,
professional preparation.

Вступ.
Упродовж усієї історії розвитку вітчизняної пе-

дагогічної думки вивчення зарубіжного педагогічно-
го досвіду займало провідне місце у реформуванні
вітчизняної освіти і педагогічної науки, викликало ба-
гато суперечок і, разом з тим, захоплень стосовно ре-
зультатів втілення тієї чи іншої педагогічної ідеї.

У контексті загального реформування вищої
освіти, науково-педагогічної галузі в Україні, приве-
дення її у відповідність з основними положеннями
документів Болонського процесу, актуальності набу-
ває потреба ретельного вивчення історії становлен-
ня і розвитку ідеї вивчення зарубіжного педагогічно-
го досвіду через організацію педагогічних мандрівок,
екскурсій, стажування. У контексті даної проблеми
особливо цікавим є застосування біографічного
підходу, що сутнісно виявляється в: конкретизації по-
зиції відомих педагогів, науковців щодо суспільного
значення вивчення педагогічного досвіду, прикладах
організації педагогічних мандрівок, стажувань. Серед
таких науковців особливої увагу привертає життєвий
шлях і творчий доробок засновника вітчизняної пе-
дагогіки як науки К.Д.Ушинського.

Вивчення стану наукової розробки означеної
педагогічної проблеми показало, що педагогічна спад-
щина К.Д.Ушинського постійно перебуває у полі зору
дослідників. Ретельний історіографічний аналіз праць
підтвердив, що головна увага приділялася системоут-
ворюючому узагальненню поглядів ученого: обґрун-
туванню ідеї народності та антропологічного підходу,
формуванню категорійного апарату педагогіки як на-
уки, науково-методичним узагальненням питань ди-
дактики, теорії виховання, організації професійної
підготовки вчителів (М.С.Грищенко, С.Ф.Єгоров,
Є.М.Мединський, В.Я.Струминський); систематизації
та ретроспективному виданню оригінальних педагог-
ічних праць К.Д.Ушинського (В.Я.Струминський, О.М-
.Острогорський, В.І.Чернишов та ін.); ретроспекції ідей
К.Д.Ушинського у творчості його послідовників –
Х.Д.Алчевської, В.І.Водовозова, К.В.Єльницького,
Б.Д.Грінченка та ін. (Д.О.Лоркіпанідзе, М.К.Гончаров,
О.К.Романовський та ін.); науковим розвідкам з ме-
тою уточнення біографії видатного педагога
(М.К.Ніжинський, С.Х.Чавдаров та ін.). Окремі узагаль-
нення щодо характеру та змісту вивчення світового
педагогічного досвіду К.Д.Ушинським представлено
у працях А.Г.Готалова-Готліба, А.А.Сбруєвої, Б.Л.Вуль-
фсона, З.А.Малькової, Ю.М.Корнейко.

Робота виконана за планом НДР Харківського
національного педагогічного університету імені
Г.С.Сковороди.
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Формулювання цілей роботи.
Метою даної статті визначено: на прикладі

аналізу наукових праць видатного педагога К.Д.У-
шинського показати соціально-педагогічне значення
вивчення зарубіжного педагогічного досвіду в реаль-
них об’єктивних умовах.

Результати дослідження.
Як свідчить проведене дослідження, наприкінці

50-х років XIX ст. побачила світ праця К.Д. Ушинсько-
го “Про користь педагогічної літератури”. В цій статті
автор піднімав такі значущі соціально-педагогічні
проблеми, як сутність та шляхи реалізації ідеї народ-
ності виховання, залежність завдань і організації шко-
ли від умов суспільного розвитку, значення громадсь-
кої ініціативи у розвитку народної освіти [5, 285].

 Це була одна із перших ґрунтовних аналітич-
них статей К.Д. Ушинського, в якій педагог приділив
увагу проблемі популяризації і посиленню суспіль-
ної ролі і функцій освіти, що залишається актуаль-
ною і в наш час. Так, автор писав: “Педагогічна літе-
ратура одна тільки може оживити виховну діяльність,
надати їй того змісту і ту цікавість, без яких вона швид-
ко робиться машинальним супроводженням часу,...
може викликати в суспільстві увагу до справи вихо-
вання і дати в ній вихователям те місце, яке вони по-
винні займати, виходячи з значущості покладених на
них зобов’язань. Педагогічна література встановлює
у суспільстві, з одного боку, правильні вимоги віднос-
но виховання, а з іншого – відкриває засоби для задо-
волення цих вимог [4, 169].

 Аналіз указаної наукової публікації красномов-
но засвідчив, що автор визначав велику користь педа-
гогічної літератури для розвитку народної освіти, оск-
ільки остання звертає увагу широких кіл громадськості,
усіх представників суспільства до проблеми цінності
педагогічного досвіду, способів його критичного ана-
лізу, вивчення і популяризації: “Педагогічна літерату-
ра дає можливість дізнатися про “поради багатовіко-
вого досвіду всього людства та поради досвідченіших
та знаменитіших педагогів,… в ній “досвід кілька
століть, у якому зосередились результати педагогічної
діяльності... педагогів, серед було багато видатних та-
лантів та неповторних особистостей, що віддали усі
свої сили справі виховання“ [4, 170].

Проведений аналіз творчо-педагогічної спад-
щини К.Д.Ушинського показав, що в основу власної
педагогічної концепції учений на рівні педагогічного
антропологізму поклав і ідеї народності, суспільного
характеру освіти. Проаналізувавши системи освіти в
Англії та Франції, К.Д.Ушинський зробив висновок,
що “…яка б не була довільна система суспільного
виховання, у її напрямку відобразиться характер сус-
пільства, як відображається він у Франції” [4, 175].
Автор підкреслював: “Те, що було зроблено в Англії
багатовіковою самостійною історією старих англійсь-
ких університетів і старих шкіл, з’єднаних з універси-
тетами в одну історичну корпорацію, те саме було
досягнуто в Північній Америці зумисним з боку
урядів штатів швидким розвитком педагогічної літе-
ратури, широким розповсюдженням у суспільстві

педагогічних відомостей,... збором та виданням де-
тальних фактів про суспільне виховання. Усе це при-
вело до швидкого, майже раптового, встановлення
правильної суспільної думки про виховання,... за цим
пішло стрімке поширення суспільного виховання та
покращення усіх його складових ” [4, 176].

В своїй статті К.Д.Ушинський обґрунтував вис-
новок, що „будь-який успіх суспільства у справі ви-
ховання обов’язково спирається на педагогічну літе-
ратуру...” [4, 173]. Педагогічна література повинна
виражати, зберігати і робити для кожного доступни-
ми результати педагогічної практики, на основі яких
тільки і можливий подальший розвиток суспільного
виховання [там само].

Як основоположник наукової педагогіки,
К.Д.Ушинський зробив значний внесок у розвиток
вітчизняної педагогіки. Одним з перших він спробу-
вав поєднати наукові знання про людину, виходячи з
розуміння взаємозв’язку педагогіки з даними антро-
пологічних наук. К.Д.Ушинський продовжив тради-
цію російського просвітництва, спрямовану на по-
шук педагогічних способів  розв’язання
соціально-політичних проблем. Він ясно зрозумів
необхідність філософського осмислення педагогіки:
“Основою виховання повинна служити і керувати
філософська ідея”. Проголосивши такий антрополо-
гічний принцип (“всі суспільні явища виходять з осо-
бистих психічних явищ”), К.Д.Ушинський був близь-
ким до того крила французького Просвітництва,
представники якого виводили з природи людини усі
найважливіші соціальні явища. Ідея суспільного зна-
чення виховання набувала у К.Д.Ушинського яскра-
вого прояву у “принципі народності”, що є стриж-
нем його педагогічної концепції [2, 275].

 При цьому, варто зазначити, К.Д.Ушинський
уперше показав приклад аналізу й конструктивної
оцінки зарубіжного педагогічного досвіду, виходячи
з позицій, що наукове педагогічне знання, добуте у
різних країнах, може бути конструктивно використа-
не вітчизняною педагогікою. К.Д.Ушинський мав
змогу в реальних умовах вивчати та аналізувати пе-
дагогічний досвід зарубіжних країн і відповідно отри-
мувати об’єктивні враження від аналізу педагогічно-
го досвіду таких провідних країн як: Німеччина,
Франція, Англія, Швейцарія, Італія і Бельгія, та накрес-
лити шляхи конструктивного використання світового
педагогічного досвіду у специфічних умовах розвит-
ку національного шкільництва. Велику роль в цьому
зіграло його досить тривале відрядження за кордон.

 Розглянемо основні напрями розвитку загаль-
ної освіти західних країн XIX століття, на суспільно-
му значенні яких наголошував науковець. Вивчення
педагогічних джерел показало, західна школа того
часу виступала як інститут суспільної стабільності і
важливий чинник національного розвитку. “Народ,
який має найкращі школи – перший народ; якщо він
не такий сьогодні, він стане таким завтра,” – писав
провідний діяч французької освіти Жюль Сімон (1814-
1896) [2, 227]. Найважливішими проблемами на той
час були: суспільна роль та функції освіти, створення
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національних систем школи, принципи загального
обов’язкового світського навчання, організація гро-
мадських навчальних закладів початкового і середніх
рівнів, забезпечення узгоджуваності між ступенями
і типами навчальних закладів.

 Виходячи з цього, актуальним був пошук спо-
собів зміни завдань, обсягів, змісту виховання і осві-
ти. За наявністю спільних підходів до цих питань ви-
никали значні розбіжності щодо умов становлення і
розвитку національних освітніх систем, прихильності
до тих чи інших педагогічних переконань і концепцій
у різних країнах.

Спрямованість національних освітніх систем
освіти визначала інтерес суспільства і міру участі дер-
жави, специфічні особливості розвитку освітніх зак-
ладів в окремих країнах. На цьому тлі спільним було
розширення ролі держави і суспільства у законодавчій,
виконавчій, фінансовій галузях щодо освіти [2].

Наприклад, у Прусії ”Спільним положенням
про школи” (1794р.) усі навчальні заклади були про-
голошені державними. У 1798 р. була створена Вища
рада з освіти. В 1808 році Рада була перетворена у
відділ Міністерства внутрішніх справ з питань освіти
[2, 227].

У Франції уведення державного шкільного за-
конодавства фактично почалось у період Наполеон-
івської імперії. У той час визначився статус держав-
них середніх шкіл (ліцеїв), була створена система
шкільних округ. У 1824 р. було засновано Міністер-
ство освіти, а в 1833 р. прийнято перше державне за-
конодавство для початкової освіти, який унормову-
вав відкриття і фінансування комунальних шкіл. За
наказом 1835 р. була створена система шкільної
інспекції [2, 228].

Проведене дослідження свідчить, що в Англії
процес залучення держави до розвитку освіти був
досить повільним, порівняно з іншими європейськи-
ми державами. У 1830 р. парламент уперше фінансу-
вав школу. У 1860 – 1890-тих рр. були розроблені і
прийняті документи, що склали перелік законів про
спільні принципи шкільної системи. Комітет з освіти,
створений у 1839 р., був перетворений у Департа-
мент з освіти і став виконувати функції виконавчої
влади. У 1881 р. початкова освіта стала обов’язковою.
1891 р. було прийнято закон про безкоштовну почат-
кову освіту.

У США розробка державного шкільного зако-
нодавства почалась відразу після отримання незалеж-
ності. На протязі XIX ст. в окремих штатах були ви-
дані акти і постанови, що визначали діяльність
навчальних закладів. Майже в усіх штатах законодав-
ство Нової Англії було зразком. У 1867 р. у Вашинг-
тоні було створено федеральний департамент (Бюро)
народної освіти [там само].

Усі ці події не могли не вплинути на розвиток
освіти в Росії. Вивчення історико-педагогічних мате-
ріалів аргументує, у другій половині XIX ст. гостро
постали питання оновлення вітчизняної педагогічної
науки та шкільної практики. Офіційна державна пе-
дагогіка втратила свої позиції, і провідні діячі того часу

вели активну полеміку щодо перетворень у вітчиз-
няній педагогіці. А це актуалізувало звернення до
світового педагогічного досвіду.

 Свої педагогічні спостереження системи роз-
витку швейцарської освіти К.Д.Ушинський досить
детально виклав у статті “Педагогічна подорож по
Швейцарії”. Так, К.Д.Ушинський визначив, що з 1830
р. у Швейцарії спостерігалося відродження швей-
царської освіти, формувалася нова ідея народної
школи. Найголовнішими заходами були: заснування
учительських семінарій і переробка підручників. “На-
родні школи багато сприяли й сприяють пробуджен-
ню загальної народної свідомості Швейцарії. Педаго-
ги усіх кантонів входять між собою в діяльні стосунки,
і журнали загальних зборів швейцарських педагогів
сповнені найважливішого інтересу... Шкільні синоди
поволі надають народній освіті Швейцарії тієї само-
стійності, яка відкриває їй шлях до спокійного раціо-
нального розвитку” [3, 73].

Наголошуючи на важливіших педагогічних
реформах у швейцарському місті Берні, К.Д.Ушинсь-
кий зосереджував увагу на тому, що бернський уряд
насамперед дбав про заснування початкових шкіл та
підготовку вчителів. Наприклад, учений зазначав, що
у Берні було створено три вчительські державні сем-
інарії, а поряд з ними функціонували приватні, підтри-
мувані державною скарбницею. Для молодих учи-
телів, уже призначених на робочі місця, було створено
спеціальні педагогічні курси, фінанси для народної
освіти було збільшено у сорок разів. Аналізуючи
бернські закони щодо підтримки створення вищих
класів для освіти вчительок початкових шкіл і шкіл
робітників, К.Д.Ушинський визначив важливість сус-
пільного усвідомлення подібних законів на вітчизня-
них теренах: „Недостатня кількість класних учителів і
вчительок є найбільший, найістотніший недолік усієї
нашої системи суспільного виховання і позбавляє
наше навчання взагалі тієї розумово розвиваючої і
морально виховної сили, без якої все воно нічого не
варте” [3, 93].

Педагог, стоячи на позиціях суспільної ролі і
функції освіти, порівнюючи шкільництво Швейцарії
і Російської імперії, акцентував увагу на хибах пред-
метної системи навчання, що на його думку, нівелює
“...у ньому розумово і морально розвиваючу силу...”.
К.Д.Ушинський указував, що, насамперед, потрібні
хороші класні учителя-вихователі, яких неможливо
підготувати за відсутності учительських інститутів:
„Проект передбачає знайти на посади інспекторів
учительських інститутів таких людей, які, по-перше,
могли б досконало читати зовсім нову у Росії науку,
педагогіку, на психологічних засадах; по-друге, таких
людей, які могли б виробити зразкову народну шко-
лу, справа також зовсім нова; по-третє, своїм особи-
стим впливом могли б створити нове покоління вчи-
телів для народу” [3, 135].

К.Д.Ушинський продовжував, що у таких учи-
тельських інститутах могли б поступово виробитися
ідея російської народної школи, методи викладання
для неї і відповідні підручники. Однак, учений застер-
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ігав, що ця справа нова і нелегка. Він зазначив, що
аніж відкривати десятки поганих учительських інсти-
тутів, які завдадуть лише шкоди, слід було б скориста-
тися ідеєю педагогічних курсів, прихильником яких
був керівник Київської навчальної округи М.І. Пиро-
гов [там само].

Зробивши ґрунтовний аналіз систем вихован-
ня дітей в Англії, Франції, Німеччині, К.Д. Ушинсь-
кий дійшов висновку, що система виховання у кожній
країні пов’язана, передусім, із конкретними умова-
ми історичного розвитку народу. Вона будується
відповідно до інтересів народу, а тому розвиває і
зміцнює в дітях ті моральні риси, які є основою патр-
іотизму і національної гордості. “Кожному народові
судилося відігравати в історії свою особливу роль, і
якщо він забув роль, то повинен зійти зі сцени: він
більше не потрібен. Історія не терпить повторень.
Народ без народності – тіло без душі, якому лишаєть-
ся тільки піддатися законові розкладу і знищитись в
інших тілах, що зберегли свою самобутність. Особ-
ливість ідеї є принципом життя” [1, 180].

Висновки.
Отже, у принципі народності виховання вели-

кий педагог конкретизував своє розуміння суспіль-
ної зумовленості розвитку нових поколінь. Він наго-
лошував ,  що тільки народне виховання,  яке
відображає психологічні, соціально-економічні, іде-
ологічні і культурні особливості народу, його життя і
прагнення, може мати справжню розвивальну силу
[там само].

І сьогодні значущої сили набирає соціальна
роль виховання. Держава, суспільство конкретизує
соціальне замовлення у ролі завдань і виховних цілей
педагога. Суспільне виховання покликане прилучи-
ти підростаюче покоління до надбань історичного
досвіду людства, необхідних для життя у суспільстві.
Його завдання полягає в тому, щоб увести осо-
бистість у світ культури, створити умови для засвоє-
ння нею необхідних моделей поведінки, певних соц-
іальних ролей і функцій, сформувати у неї відповідні
риси та моральні переконання.

Подальші дослідження планується спрямува-
ти на вивчення інших проблем соціально-педагогіч-
не значення зарубіжного педагогічного досвіду
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СТРУКТУРА ІНТЕРЕСУ ДО ЗАНЯТЬ
ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ
ТА СПОРТОМ У ШКОЛЯРІВ

Лисяк В.М.
Харківський інститут банківської справи (УБС НБУ)

Анотація: У статті наведено результати вивчення структури
інтересу до занять фізичною культурою та спортом у шко-
лярів. Аналізуються умови, від яких залежать ефективність
формування їх ставлення до фізичної культури та чинники,
які впливають на цей процес. В інтересі до фізичної культури
ми виділити структурні елементи. Як з’ясувалось, з усіх при-
вабливих сторін фізичної підготовленості й фізичного роз-
витку школярі віддають найбільшу перевагу гарній будові тіла.
На другому місці в них стоїть здоров’я. Далі йдуть фізичні
якості: сила, витривалість, спритність, швидкість, гнучкість.
Ключові слова: учні, структура інтересу, ідеал , мета, улюб-
лені види спорту.
Аннотация: Лысяк В.Н. Структура интереса к занятиям фи-
зической культурой и спортом у школьников. В статье наве-
дены результаты изучения структуры интереса к занятиям
физической культурой и спортом у школьников. Анализиру-
ются условия, от которых зависит эффективность формиро-
вания отношения учеников к физической культуре и состав-
ляющие, которые влияют на этот процесс. В интересе к
физической культуре мы выделили структурные элементы.
Как выяснилось, из всех привлекательных сторон физичес-
кой подготовленности и физического развития школьники
отдают предпочтение хорошему строению тела. На втором
месте стоит здоровье. Дальше идут физические качества: сила,
выносливость, ловкость, быстрота, гибкость.
Ключевые слова: ученики, структура интереса, идеал, цель,
любимые виды спорта.
Annotation. Lysiak V.N. The structure of interest in physical
training classes and sport. The article presents results on
structure of interest in physical activity and sport among school
children. The conditions which effect school children’s attitude
to physical education and components of this process have
been studied. As it proved, considering all attractive sides of
physical readiness and physical growth and development, school
children give preference to a well set-up figure. Good state of
health is ranked the second followed by strength, powers of
endurance, dexterity and suppleness.
Key words: pupils, structure of interest, ideal, aim, favorite
kinds of sports.

Вступ.
Відомо, що кожний урок у загальноосвітній

школі повинен сприяти розвитку пізнавальних інте-
ресів учнів, придбанню ними навичок самостійного
поповнення знань [1,2]. Це також стосується й уроків
фізичного виховання. Учителям з фізичної культури
потрібно наполегливо й цілеспрямовано формувати
в учнів навички й звички до самостійних занять фізич-
ними вправами, теоретичної самоосвіти стосовно
фізичної культури і спорту [3,4].

Проблема цілеспрямованого формування
інтересів у сучасній психології ще мало розроблена,
але її вирішення має велике значення для практики
навчання й виховання особливо підростаючого по-
коління. Слід також зазначити, що й проблема фор-
мування інтересу до занять фізичною культурою та
спортом також досить мало вивчена у зв’язку з недо-
статнім обсягом психолого-педагогічних досліджень,
що й зумовило актуальність дослідження цієї важли-
вої для суспільства проблеми [5,6].

Робота виконана за планом НДР Харківського
інституту банківської справи УБС НБУ.
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Формулювання цілей статті.
Мета роботи - виявити найбільш актуальні

чинники, які впливають на формування інтересу до
занять фізичною культурою та спортом.

Результати досліджень.
В інтересі до фізичної культури та спорту ми

виділити структурні елементи, зміст яких визначають
різноманітні форми ставлення школяра як особи до
фізичної культури та спорту. Виявлено, що структур-
ними елементами інтересу у нашому експерименті є:
· привабливі сторони у фізичній культурі та спорті;
· особисте активне ставлення ;
· улюблений вид спорту в шкільній програмі з фізич-
ної культури;

·  ідеал спортом,
·  мета у спорті.

Розглянемо ці елементи інтересу.
З метою залучення людей до систематичних

занять фізичною культурою та спортом працюють
освітні установи. Засобами освітньої роботи серед
населення є агітація та пропаганда фізичної культури
та спорту, яка здійснюється через центральну пресу,
радіо і телебачення, різні спортивні заходи. Під впли-
вом агітації та пропаганди учителів школи, батьків,
сім’ї, друзів, проведених масових заходів у школярів
формуються переконання, установки й ціннісні орі-
єнтації на окремі сторони фізичного розвитку та
фізичної підготовленості.

Як з’ясувалось, у ході експерименту, з усіх
привабливих сторін фізичної підготовленості й
фізичного розвитку школярі віддають найбільшу пе-
ревагу гарній будові тіла. На другому місці в них
стоїть здоров’я. Далі йдуть фізичні якості: сила, вит-
ривалість, спритність, швидкість, гнучкість. Зі всіх
сторін фізичного розвитку й фізичної підготовленості
перевага віддається тій, яка має більш високу життє-
ву необхідність

Красива статура - це одна зі сторін краси лю-
дини. Здоров’я необхідне, щоб бути повноцінним
членом суспільства. Серед фізичних якостей учнями
якнайбільше цінується витривалість як якість, яка доз-
воляє бути працездатним у різних видах діяльності.
Поряд з тим, оцінка сторін фізичного розвитку й
підготовленості в хлопців і дівчат різна. Якщо дівчата
частіше говорять про красиву статуру, гнучкість, пла-
стичність, то хлопці віддають перевагу силі, витрива-
лості, спритності й швидкості (табл. 1).

Ставлення до окремих сторін фізичного роз-
витку й підготовленості в різному віці неоднакове.
Найбільша “переоцінка цінностей” спостерігається
від шостого до сьомого, від сьомого до восьмого
класів.

З віком збільшуються знання й потреби,
змінюється думка. Якщо ставлення до таких сторін фізич-
ного розвитку як витривалість, красива статура, здоро-
в’я збільшилося вдвічі, то ставлення до інших сторін
фізичного розвитку з віком майже не змінилося.

Такі ціннісні орієнтації учнів на різні сторони
фізичного розвитку й фізичної підготовленості. Ці
оцінки є віддзеркаленням існуючих у суспільстві ви-

мог, норм, поглядів і можуть розглядатися як резуль-
тат виховання.

Життя людини пов’язане з переживаннями,
емоціями, думками й відчуттями. Людина емоційно
реагує на явища навколишнього життя, на погляди й
думки. Прояв цих процесів має велике значення в
житті особистості. Такими вимогами, наприклад,
можуть бути позитивні вольові й фізичні якості, гар-
не здоров’я. Ці чинники, які здобувають роль мотивів
під час занять фізичною культурою та спортом, не-
суть у собі високе життєво-необхідне значення.

Привабливість, заснована на безпосередніх
переживаннях і задоволенні, а саме: 1) відчуття ра-
дості; 2) відчуття швидкості; 3) причина, яка не має
точного обґрунтовування (учні говорять: “Подо-
бається”, а чому – самі не знають); 4) приємна вто-
ма; 5) боротьба, змагання, зусилля; 6) свобода в по-
ведінці; 7) порядок і дисципліна; 8) естетика, краса у
фізичній культурі та спорті, 9) відпочинок і розвага.

Як виглядає привабливість у спорті, яка засно-
вана на емоційному задоволенні, стосовно значу-
щості, яка має життєву необхідність, можна бачити
на табл.2 рис.1, де представлені кількісні дані.

Привабливість фізичної культури та спорту,
заснована на безпосередньому задоволенні, в учнів
молодших класів виражена сильніше, ніж у старшок-
ласників. Значне зниження цієї привабливості спос-
терігається у дівчат від сьомого до дев’ятого класу, у
хлопців – від восьмого до десятого. Під час занять
фізичними вправами усі форми привабливості є не-
обхідними.

Безпосереднє емоційне задоволення повинно
бути й у майстрів спорту. Без нього заняття не цікаві.
Проте, коли особистість наближається до далеко по-
ставлених цілей, вона відчуває велике задоволення.

Ідеал – це вища досконалість у тій або іншій
галузі, кінцева мета прагнень. Ідеали супроводжують
людину все життя.

У дитячому і юнацькому віці ідеали мають ве-
личезний вплив на формування морально-психолог-
ічної сторони особистості. Образ, прийнятий для на-
слідування, дуже впливає на ставлення до оточуючого
й на свою власну поведінку. Учні намагаються вихо-
вувати в собі моральні риси, які бачать в ідеалах.

Діти та підлітки шукають у своєму ідеалі ті
якості, які необхідні їм у їх власній діяльності. У дея-
ких особах учні виділяють певні якості, які їх приваб-
люють. Ідеал у цій формі вже не пов’язаний з однією
особистістю. Узагальнений ідеал найчастіше зустрі-
чається в учнів старших класів, тоді як у молодших
класах він буває досить рідко. Судження учнів про
якості ідеалу можна поділити на чотири групи: 1) ви-
датні успіхи та перемоги, 2) вміння й майстерність, 3)
вольові якості та позитивні риси характеру, 4) фізичні
якості. Якості, які найбільше привертають увагу шко-
лярів в ідеалі спортсмена, показано в табл.2, рис.2.

Майже незмінними залишаються “фізичні
якості3 , але “уміння та майстерність” з віком стають
вагомішими. У 6-8-х класах з усіх якостей у спортив-
них ідеалах переважають “значні успіхи та перемоги”.
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Таблиця 1 
Показники ставлення до різних сторін фізичного розвитку й фізичної підготовленості 

 учнів 6-11-х класів (%) 

Кількість позитивних відповідей (% від загальної кількості) 

6 
клас 

7 
клас 

8 
клас 

9 
клас 

10 
клас 

11 
клас Се

ре
дн
є,

 %
 

Сторони 
фізичного 
розвитку і 
фізичної 

підготовленості 

х д х д х д х д х д х д х д 

1. Здоров'я 46,
8 

50.
2 

82,
2 

78,
5 

56,
7 

75,
4 

72,
4 

69,
8 

73,
2 

67,
5 

76,
8 

62,
3 68,0 67,3 

2. Красива 
статура 

32,
1 

60.
2 

58,
7 

65,
4 

67,
7 

80,
1 

68,
9 

80,
2 

69,
7 

80,
0 

61,
2 

79,
9 59,7 74,3 

3. Уміння 
виконувати 
спортивні 
рухи 

22,
3 

30.
4 

33,
3 

38,
5 

25,
8 

20,
6 

35,
8 

20,
9 

14,
9 

23,
8 

18,
4 

20,
1 25,1 25,7 

4. Сила 70,
0 

13.
2 

72,
4 

28,
7 

74,
6 

16,
4 

74,
9 

11,
5 

76,
8 

10,
3 

74,
8 

19,
6 73,9 16,6 

5.Витривалість 41,
3 

20,
3 

61,
4 

51,
7 

58,
8 

28,
5 

71,
2 

45,
6 

75,
4 

43,
2 

77,
9 

44,
5 64,3 39,0 

6. Швидкість 42,
6 

14,
9 

53,
4 

36,
7 

46,
7 

17,
5 

44,
9 

28,
4 

51,
1 

15,
3 

50,
2 

12,
7 48,2 20,9 

7. Спритність 58,
6 

35,
6 

68,
9 

53,
4 

53,
4 

41,
7 

56,
8 

43,
2 

57,
2 

49,
8 

55,
4 

39,
4 58,4 43,9 

8. Гнучкість 15,
7 

70,
2 

52,
2 

49,
8 

16,
4 

48,
9 

48,
9 

50,
1 

29,
8 50 21,

2 
49,
9 26,4 53,1 

 

Рис. 1. Графічне зображення отримання емоційного задоволення від занять фізичною культурою (%)

Позитивні вольові якості в ідеалі спортсмена в
шестикласників знаходяться на другому місці й склада-
ють 29,6%. Проте, учні старших класів перевагу відда-
ють умінню та майстерності. Тепер уже ідеал більше
зачаровує своїми професіональними якостями, завдя-
ки яким досягаються перемоги та успіхи. З віком 3 ідеал
– спортсмен3  займає менш значне місце в уяві учнів.

Наявність ідеалу у фізичній культурі та спорті
характеризує собою, наскільки сильно якийсь спорт-
смен опановує уявою учня й примушує його у своїх
повсякденних вчинках і мріях бути схожим на свого
обранця. Ідеал спортсмена пов’язаний зі свідомістю
й відчуттями та посідає одне з головних місць у струк-
турі інтересу до фізичної культури та спорту в учнів.

Будь-яка вольова дія пов’язана з певною ме-
тою. Відсутність безсумнівного й чіткого розуміння
своєї мети на заняттях фізичною культурою та
спортом свідчить про слабке уявлення про них. А це
вже може якоюсь мірою характеризувати вольову
сферу у фізкультурно-спортивній діяльності. Відсо-
ток учнів, який має цілі в спорті, поданий у рис.2.

Серед учнів 6-х класів були виділені діти, які не
завжди проявляли сумлінність на уроках фізичної
культури. Виявилося, що ці діти не мали чітких і кон-
кретних цілей. Багато учнів шостих класів не вислов-
люють чітко сформульованих цілей. Про це свідчать
їх відповіді про свою мету, побудовану, наприклад,
на логічному висновку: «Спорт зміцнює здоров’я,
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розвиває фізичні якості. Я займаюся спортом, отже, і
я отримаю це все”. Учні без чітких і конкретних цілей
знаходяться в сумнівних пошуках рішень. Мета в
спорті для дівчат восьмих і дев’ятих класів виглядає
мало значущою, але старшокласники дивляться на
спорт більш визначено.

Для вивчення складу цілей під час занять
фізичними вправами та спортом були опитані хлопці
та дівчата з 6 по 11 класи (1200 осіб). З усіх опитаних
29,5% хлопців і 38,6% дівчат не дали навіть загального
формулювання про свої цілі. Від цієї частини (одна
третя) учнів можна очікувати байдужості до занять
фізичними вправами.

Серед тих, хто має цілі, можна виділити групу
загального характеру (65%): а) покращити здоров’я;
б) покращити фізичні якості; в) зробити статуру кра-
сивою. Але решта цілей (35%): а) стати спортсме-
ном; б) виховувати вольові якості; в) досягти успіхів і
перемог; г) уміти виконувати спортивні рухи; д) ви-
конати спортивний розряд; е) покращити результати
– мають спортивну спрямованість. Для їх здійснення
необхідні окрім уроків фізичної культури додаткові
заняття. Від учнів із такими цілями можна чекати вияв
активності, ініціативності, самостійності.

Було виявлено що, найбільш повно сформо-
вано мету тільки у п’ятої (20%) частини учнів. Це

свідчить про те, що під час проведення експеримен-
ту формуванню цілей на заняттях з фізичної культу-
ри в школах ще не приділялось належної уваги.

Завдання педагогіки завжди полягало в тому,
щоб цілі виховання перетворювалися на цілі вихо-
ванців. В ідеальному випадку кожен учень повинен
мати декілька завдань (цілей). Відповіді обстежених
учнів виявилися однозначними. Такими вони можуть
бути тоді, коли носять спортивний характер, тому що
на заняттях фізичною культурою та спортом найб-
ільшим чином вирішуються завдання фізичного ви-
ховання.

Проте, мета повинна бути найближчою й пер-
спективною та обов’язково індивідуальною. Для цього
вчитель фізичної культури зобов’язаний добре знати
свого учня.

Існує чимало видів спорту, якими захоплюють-
ся учні 6-11 х класів. Види спорту відрізняються один
від одного за динамікою, своєрідністю боротьби, фізич-
ним навантаженням. Аналіз улюблених видів спорту
показав, що хлопцям більше подобаються види з єди-
ноборством (боротьба та її види), дівчатам – види
спорту, співвіднесені до спортивних мистецтв (спортив-
на та художня гімнастика, синхронне плавання тощо).
Як хлопці, так і дівчата люблять командні ігри, але хлопці
більше. Хлопці частіше називають складні поєднання

Рис.2. Графічне зображення наявності мети на заняттях
фізичною культурою та спортом в учнів 6-11-х класів (%)

Таблиця 2 
Показники ідеалу спортсмена, який приваблює учнів 6-11-х класів (%) 

Кількість позитивних відповідей  
(% від загальної кількості) 

Привабливі сторони у спортивному ідеалі учнів 6 
клас 

7  
клас 

8 
клас 

9 
клас 

10  
клас 

11  
клас 

1. Значні успіхи й перемоги 44,8 39,8 49,9 30,2 34,8 28,9 
2. Позитивні вольові якості 29,6 31,2 22,8 30 18,5 26,4 
3. Уміння й майстерність 16,4 18,9 17,2 30 42,2 34,6 
4. Фізичні якості 9,2 10,1 10,1 9,8 4,5 10,1 
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видів спорту з різною специфікою. Це свідчить про те,
що інтереси в хлопців ширші, ніж у дівчат.

Було опитано 5% хлопців і дівчат 6-11-х класів.
Дані показують, що у дівчат найбільшою популярні-
стю користується волейбол, а у хлопців найбільш
улюбленими видами спорту є баскетбол і волейбол

Характер ставлення до улюблених видів спорту
виявляється як при опитуванні одного класу, так і при
опитуванні учнів усієї школи. Немає такого, щоб усім
учням класу подобався тільки один, два або три види
спорту. Вибір видів характеризується різноманітністю.
Популярність видів спорту має поступову змінність.
Особливості розподілу видів спорту окремого класу
немов у мініатюрі повторюють цю закономірність для
учнів усієї школи або учнів багатьох шкіл.

Висновки.
Виявлено, що структурними елементами інте-

ресу у нашому експерименті є: привабливі сторони
у фізичній культурі та спорті; особисте активне став-
лення; улюблений вид спорту в шкільній програмі з
фізичної культури; ідеал спортсмена.

Подальші дослідження стосуватимуться про-
ведення порівняльного аналізу у структурі інтересів
до фізичної культури учнів шкіл та студентів.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО
МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В
КОНТАКТНЫХ РАЗДЕЛАХ КАРАТЭ-ДО

Литвиненко А.Н.
Харьковский национальный университет

радиоэлектроники

Аннотация. В работе показана эффективность применения
синергетического метода управления для оптимизации сис-
темы спортивной подготовки в карате-до. Изложены мето-
дологические основы синергетической исследовательской
программы, которые в сочетании с классическими представ-
лениями теории  спорта об организации тренировочного
процесса легли в основу предложенного метода управления
спортивной деятельностью.
Ключевые слова: точка бифуркации, аттракторы, режим с
обострением, флуктуация, соревновательная деятельность.
Анотація. Литвиненко А.М. Ефективність сінергетичного ме-
тоду управління при організації системи спортивної підготов-

ки в контактних розділах карате-до. У роботі показана ефек-
тивність застосування сінергетичного методу управління для
оптимізації системи спортивної підготовки в карате-до. Викла-
дені методологічні основи сінергетичної дослідницької про-
грами, які в поєднанні з класичними уявленнями теорії спорту
про організацію тренувального процесу лягли в основу запро-
понованого методу управління спортивною діяльністю.
Ключові слова: точка біфуркації, атрактори, режим із загос-
тренням, флуктуація, діяльність, змагання.
Annotation. Litvinenko A.M.. Efficiency of synergetic method
of management during organization of the system of sporting
preparation in the contact metod of karate-do. In the work the
efficiency of application of synergetic method of management is
shown for optimization the system of sporting preparation in
karate-do. Methodological bases of synergetic research program,
which in combination with classic pictures of sport theory of
organization training process underlay the offered method of
management by sporting activity are expounded in this work.
Keywords: point of bifurcation, attracts, mode with sharpening,
fluctuation, competition activity.

Введение.
Постоянный рост количества спортсменов за-

нимающихся в спортивных секциях, укрепление ма-
териальной базы спортивных клубов, неуклонное
совершенствование профессиональной квалифика-
ции тренерского состава, закономерно обусловили
заметный прогресс в развитии каратэ-до в Украине.

Это способствовало достаточно успешному
выходу украинских спортсменов на международную
арену. Но наряду с первыми спортивными достиже-
ниями, выявились и серьёзные недостатки в техни-
ческой и тактической подготовленности каратистов,
мешающие в полной мере раскрыться соревнова-
тельному потенциалу спортсменов.

Учитывая высокий уровень развития каратэ-до
в мире, острую конкуренцию, в которой проходят
международные соревнования и оптимистические
олимпийские перспективы этого вида спорта, всё бо-
лее актуальной становится проблема совершенство-
вания методики технико-тактической подготовки, как
спортсменов высокой спортивной квалификации, так
и спортивного резерва, призванного обеспечить пре-
емственность спортивных достижений.

Анализ литературных источников показал, что
эффективность системы спортивной подготовки в еди-
ноборствах во многом определяется рациональным
использованием информации, полученной при иссле-
довании различных аспектов соревновательной дея-
тельности [3-7]. Такой подход позволяет выявлять наи-
более эффективные технико-тактические действия с
регистрацией их динамических, временных и про-
странственных характеристик, устанавливать стабиль-
но проявляющиеся взаимосвязи между морфологи-
ческими особенностями каратистов и
эффективностью применения тех или иных техничес-
ких приёмов и тактических действий, определять до-
минирующие тенденции в изменении правил сорев-
нований и трактовке их судьями, прояснять влияние
климатических, погодных, географических факторов
на эффективность соревновательной деятельности [9].

Интенсивное развитие информационных тех-
нологий, проходившее в последнее десятилетие, уп-
ростило процесс сбора и хранения фактического
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материала полученного в результате исследований
соревновательной деятельности. Наличие значитель-
ного количества научных данных, различных по сте-
пени актуальности и информативности, поставило в
ряд первоочередных, проблему поиска новых кон-
цептуальных подходов, во-первых, к селекции, упо-
рядочиванию и анализу фактических сведений, от-
ражающих те или иные параметры соревновательной
деятельности, во-вторых, к реализации новых путей
оптимизации системы спортивной подготовки [8].

Одним из перспективных путей совершенство-
вания подготовки спортсменов-единоборцев к сорев-
новательной деятельности, является применение в
тренировочной деятельности синергетического ме-
тода управления, теоретической основой которого
является синтез синергетической представлений о
процессах самоорганизации сверхсложных, откры-
тых, нелинейных, иерархически упорядоченных сис-
тем с классическими положениями теории спортив-
ной тренировки о способах подготовки спортсменов
к соревновательной борьбе [2].

Возникнув во второй половине ХХ в. в русле
научных исследований постнеклассической физики,
синергетическая исследовательская программа на
современном этапе, охватывает широкий круг есте-
ственнонаучной и гуманитарной проблематики, став
мощным инструментом познания сложности устрой-
ства человека и окружающего его мира [1,3].

В основе синергетической парадигмы, нахо-
дятся представления о механизмах эволюции синер-
гетических систем, из которых представляется важ-
ным выделить следующие:
– периоды стабильного, легко прогнозируемого раз-
вития системы чередуются с кризисными, неста-
бильными периодами;

– в период кризисного развития система меняет
иерархическую значимость и активность своих эле-
ментов, а процессы идущие в ней приобретают
лавинообразный характер, (система входит в ре-
жим с обострением);

– в момент нарастания кризисных явлений возника-
ют предпосылки возникновения новых качеств си-
стемы;

– в пике кризиса, система оказывается в точке би-
фуркации – исходном пункте, с которого начина-
ется развилка потенциально возможных путей её
эволюции – аттракторов;

– в точке бифуркации система находится в состоя-
нии неустойчивости и создаётся возможность не-
значительным по интенсивности воздействием –
флуктуацией, инициировать желательный сцена-
рий её дальнейшего поведения [1,2].

Организм спортсмена, являясь сверхсложной
биосистемой, соответствует критериям, по которым
его можно отнести к синергетическим системам.
Поединки в контактных разделах каратэ-до проходят
в жесткой бескомпромиссной манере, что позволяет
рассмотреть их как остроконфликтное взаимодей-
ствие двух синергетических систем, при котором си-
стемы периодически (что проявляется в тактическом

рисунке поединка) входят в режим с обострением.
В такие эпизоды спортивного поединка происходит
изменение ряда существенных параметров соревно-
вательной деятельности [3].

Исходя из анализа вышеизложенных законо-
мерностей протекания соревновательной борьбы
(присущих не только единоборствам), представляет-
ся перспективным применение синергетического
подхода к управлению тренировочной и соревнова-
тельной деятельностью в спорте.

Синергетический метод управления, пред-
ставляет собой комплекс последовательных органи-
зационных действий, направленных на сбор данных
о ключевых параметрах соревновательной борьбы,
анализ полученных данных в соответствии с пред-
ставлениями синергетики о механизмах остроконф-
ликтного взаимодействия сверхсложных систем, кор-
рекцию тренировочных программ  с целью
максимального повышения соревновательных воз-
можностей спортсменов, проявляемых в ключевые,
переломные моменты поединка и технологии непос-
редственного управления действиями спортсмена в
ходе спортивной схватки.

Работа выполняется в соответствие со Свод-
ным планом НИР Министерства Украины по делам
семьи, молодежи и спор на период 2006-2010 гг. по
теме 1.2.4. «Научно-методические основы использо-
вания информационных технологий при подготовке
специалистов в области физической культуры и
спорта» (номер госрегистрации №0106U011994).

Формулирование целей работы.
Целью исследования является обоснование

эффективности синергетического метода управле-
ния спортивной подготовкой в каратэ-до. Исследова-
лась тренировочная и соревновательная деятельность
членов сборной команды Харьковской области по
Окинавскому Годзю-рю карате-до за 2005-2007 г. Кон-
трольными соревнованиями являлись чемпионаты
Украины и Харьковской области и Кубки Украины и
Харьковской области.

 Изучалась взаимосвязь эффективности при-
менения технико-тактических действий, осуществля-
емых в момент резкого обострения спортивного по-
единка в зависимости от особенностей методики
построения системы спортивной тренировки.

Участники исследования делились на две груп-
пы. Контрольная группа (12 спортсменов), трениро-
валась с использованием обычной методики подго-
товки к соревнованиям, а экспериментальная (13
спортсменов), по скорректированной, по результатам
синергетического анализа соревновательной деятель-
ности, программе, делающей акцент в подготовке на
повышение эффективности действий спортсмена в
кризисных ситуациях спортивного поединка.

Исследование соревновательной деятельнос-
ти направлялось на определение динамики измене-
ний ключевых параметров спортивной борьбы и
осуществлялось:
– использованием цифровой видеоаппаратуры, фик-
сирующей ход поединков;
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– изучением отчётной документации судейской дея-
тельности;

– протоколированием экспертных оценок технико-
тактического рисунка поединков ведущими трене-
рами по виду спорта.

После этого осуществлялась математическая
обработка и анализ полученных данных.

Результаты исследования.
Синергетический метод управления базиру-

ется на представлениях о закономерностях развития
сверхсложных, нелинейно структурированных,
иерархически упорядоченных систем в сфере физи-
ческой культуры и спорта [1,2]. В карате-до он пред-
ставляет собой, во-первых, систему подготовки
спортсмена к действиям в момент резкого обостре-
ния хода спортивного поединка, специфическими
элементами которой являются:

а) анализ предыдущей соревновательной дея-
тельности, направленный на определение эффектив-
ности применения технико-тактического арсенала
карате-до в докризисные периоды спортивной схват-
ки и в периодах режима с обострением;

б) изучение способности спортсменов к ос-
воению и эффективному применению тех или иных
технико-тактических действий;

в) построение синергетической модели
спортивного поединка;

г) коррекция тренировочного процесса с це-
лью обеспечить максимальную эффективность со-
ревновательной деятельности в критический, пере-
ломный момент соревнования.

Во-вторых, это систему управления соревно-
вательной деятельностью спортсмена, включающая
в себя получение ценной информации о ходе поедин-
ка, инициацию режима с обострением, селекцию
аттракторов, при необходимости изменение сце-
нарного (тактического) рисунка поединка в точке
бифуркации.

Использование синергетического метода уп-
равления в системе подготовки спортсменов карати-
стов высокой квалификации достоверно (рd”0.05)
повлияло на параметры соревновательной деятель-
ности, оказывающие значительное влияние на резуль-
тат спортивной борьбы (см.табл.1).

Выводы.
Разработка и внедрение в практику синерге-

тических способов анализа и коррекции спортивной
деятельности позволяют дополнить представления

классической теории спорта о процессах взаимодей-
ствия между спортсменами в ходе соревновательной
борьбы. Данные о характеристиках технических дей-
ствий применяемых в моменты обострения сорев-
новательной борьбы и способах действий в кризис-
ных ситуациях спортивных поединков позволяют
осуществлять организацию тренировочного процес-
са точном соответствии с требованиями соревнова-
тельной деятельности в каратэ-до.

Полученные результаты показали, что приме-
нение синергетического метода управления в систе-
ме спортивной подготовки каратистов высокого клас-
са повысило эффективность соревновательной
деятельности. Это проявилось как в изменении от-
дельных показателей спортивной борьбы, характери-
зующих важные компоненты соревновательных по-
единков ,  так и в  интегральном  показателях:
количестве выигранных боёв и занятых призовых мест
на соревнованиях всеукраинского и международно-
го уровней.

Перспективы дальнейших исследований в
данном направлении. В дальнейшем предполагается
на основе синергетической модели соревнователь-
ной деятельности ведущих спортсменов-каратистов
Украины разработать:
– алгоритм технико-тактической подготовки спорт-
сменов различных возрастных групп и уровня
спортивной подготовленности, направленный на
повышение эффективности действий спортсменов
в моменты обострения спортивного поединка;

– количественные характеристики объёма и интен-
сивности специальной физической подготовки,
оптимальных для успешного овладения каратиста-
ми техническими приёмами и тактическими дей-
ствиями, применяемыми в критические моменты
ведения спортивного поединка.
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Эффективность соревновательной деятельности, % 
Докризисный режим Режим с обострением 

Группа исследуемых 
спортсменов 

1 2 3 1 2 3 

Экспериментальная 72 33 5.6 69 27 12.8 
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Примечание: 1 – процент успешно использованных благоприятных ситуаций для атаки; 2 – коэффициент 
эффективности атаки; 3 – процент ударов оказавших существенное влияние на ход и результат поединка. 
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Р.ШТАЙНЕР  ПРО ВПЛИВ
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

НА ЗДОРОВ’Я МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Лукашенко О.М.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Розкрито погляди Р.Штайнера щодо негативного
впливу надмірної інтелектуалізації, перевантаження пам’яті
на здоров’я молодших учнів, що порушують необхідне чер-
гування навчальної діяльності (концентрація уваги – розс-
лаблення), не сприяють формуванню пізнавальних інтересів
учнів, порушують обмін речовин дитини. Усе це згодом може
привести  до  виникнення різних захворювань (хвороби
органів дихання, системи травлення, деформації хребту і
кісток, склероз). Разом з тим недостає тренування пам’яті
має також негативні наслідки: учень стає занадто збудженим,
а в більше пізньому віці в ньому може виявитися схильність
до запальних захворювань.
Ключові слова: Р.Штайнер, молодші школярі,  здоров’я, інте-
лектуалізація навчання.
Аннотация. Лукашенко О.М. Р.Штайнер о влиянии интеллек-
туализации обучения на здоровье младших школьников. Рас-
крыто взгляды Р.Штайнера на отрицательное влияние чрез-
мерной интеллектуализации обучения, перегрузки памяти на
здоровье младших учащихся, нарушают необходимое чере-
дование учебной деятельности (концентрация внимания –
расслабление), не способствуют формированию познаватель-
ных интересов учащихся, нарушают обмен веществ ребенка.
Все это со временем может привести к возникновению раз-
ных заболеваний (болезни органов дыхания, системы пище-
варения, деформации позвоночника и костей, склероз). Вмес-
те с тем недостаточная тренировка памяти имеет также
негативные последствия: учащийся становится излишне воз-
бужденным, а в более позднем возрасте в нем может выявить-
ся склонность к воспалительным заболеваниям.
Ключевые слова: Р.Штайнер, младшие школьники, здоровье,
интеллектуализация обучения.
Annotation. Lukashenko O.M. R.Shtajner about effect of
intellectualization of learning on health of low schoolchildren.
It is opened R.Shtajnera’s views on negative effect of excessive
intellectualization of learning, an overload of memory on health
of low pupils, disturb necessary alternating educational activity
(concentration of attention – a release phenomenon), do not
promote formation of cognitive interests of pupils, disturb a
metabolism of the child. All this in due to the course can reduce
in originating different diseases (sickness of respiratory organs,
system of digestion, a strain of a column and bones, a sclerosis).
At the same time insufficient tra ining of memory has also
negative aftereffects: pupil becomes needless to the excited,

and in more serotinal age in a nem predilection to inflammatory
diseases can come to light.
Keywords: R.Shtajner, low schoolboys, health, intellectualization
of learning.

Вступ.
У наш час життя й здоров’я людини як най-

вищі цінності є показниками цивілізованості суспіль-
ства, основним критерієм ефективності діяльності всіх
без винятку його сфер. З огляду на це одним із пріо-
ритетних завдань сучасної школи є виховання здоро-
вого покоління, свідомого ставлення особистості до
свого здоров’я та здоров’я інших людей (Національ-
на доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті).

Аналіз нормативно-правових документів щодо
системи освіти, психолого-педагогічних джерел,
здійснення освітньої практики доводить, що для всіх
загальноосвітніх навчальних закладів України харак-
терним є виділення як одного з провідних завдань
школи збереження здоров’я учнів, а також навчання
молодших школярів основам здоров’я і здорового
образу життя в межах навчальної дисципліни «Осно-
ви здоров’я» [3, 5, 6].

Разом з тим існують і певні негативні аспекти
у шкільній практиці.

Так, в початковій школі спостерігається досить
поширене використання методик розвивального на-
вчання  (В.Давидов, Д.Ельконін, Л.Занков), які пере-
важно орієнтуються на розумові здібності дітей, ви-
магають високого рівня узагальнення основних
понять, швидкого темпу просування при засвоєнні
теоретичних знань та ін. [2, 4].

У наукових джерелах відзначається, що навчан-
ня за розвивальними методиками призводить до зни-
ження рівня функціональних і резервних можливостей
серцево-судинної системи й підвищення «фізіологіч-
ної ціни» адаптації порівняно з дітьми, що навчаються
за традиційною дидактичною системою [9].

Водночас проведений аналіз свідчить про те,
що питання впливу надмірної інтелектуалізації навчан-
ня на здоров’я учнів початкової школи досліджена
недостатньо. Зокрема не висвітлено погляди Р.Штай-
нера (основоположника вальдорфської школи) на
досліджувану проблему.

Робота виконана відповідно до планів науко-
во-дослідних робіт Харківського національного пе-
дагогічного університету імені Г.С.Сковороди, а та-
кож є складовою частиною комплексних програм
Міністерства освіти і науки України за експеримен-
том «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні»
(наказ № 363 від 06.05.2001 р.).

Формулювання цілей роботи.
Мета робота – розкрити погляди Р.Штайнера

щодо впливу інтелектуального характеру навчання
на стан здоров’я молодших школярів.

Результати дослідження.
Досить відомо, що найважливішою особливі-

стю дитини, що вступила в пору шкільної зрілості, є її
образне мислення.

На цю своєрідність дитячого мислення вка-
зують багато видатних педагогів. Так, К.Ушинський
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відзначає, що «дитя мислить формами, кольорами,
звуками, відчуттями» [8; с.41]. В. Сухомлинський та-
кож говорить про дитяче мислення як про «художнє,
образне, емоційно насичене». Він надає величезне
значення у практиці навчання дітей емоційному про-
будженню розуму («пізнання серцем»), наголошу-
ючи на тому, що «істина, в якій узагальнюються
предмети і явища навколишнього світу, стає особи-
стим переконанням дітей тоді, коли вона одухотво-
ряється яскравими образами, що впливають на по-
чуття» [7; с.18].

Саме таку специфіку учнів  молодшого
шкільного віку відзначає й Р.Штайнер, який девізом
епохи розвитку дітей від шкільної зрілості до періоду
пубертату обрав вислів: «світ прекрасний». Тим са-
мим Р.Штайнер звертає увагу вчителів на те, що ди-
тина в цьому віці сприймає світ не стільки розумом,
скільки по-дитячому щиро – як митець – і все, з чим
стикаються діти у своєму оточенні, вони перетворю-
ють на внутрішні картини і образи [14].

Оскільки своєю свідомістю дитина живе в об-
разах і фантазії, то абстрактні поняття ще не доступні
їй безпосередньо, а отже, за Р.Штайнером, смерть
мистецтву виховання несуть «мертві» поняття, які
пов’язані з чітко окресленими визначеннями.

Р.Штайнер відмічає: звичайно, вчити інтелек-
туально для педагога простіше й зручніше: даєш дітям
поняття, визначення і примушуєш їх вивчити це на-
пам’ять. Якщо учень не вивчив, оцінюєш його знан-
ня «двійкою», не засвоїв навчальний матеріал за рік –
залишаєш школяра на повторний курс. Такий метод
навчання Р.Штайнер порівнює з працею шевця, який
зробив черевики для трьохрічної дитини і хоче, щоб
їх носив 9-річний учень: дитина може втиснути пальці,
але ніяк ні ступні. Учитель, що вимагає від учня стро-
гих визначень, схожий на такого шевця, оскільки
більша частина душевно-духовного в цьому разі за-
лишається за межами навчання й виховання. При інте-
лектуальному навчанні акцент робиться на тому, щоб
дитина розуміла, й чим швидше вона може зрозумі-
ти, тим краще – для вчителя. У цьому випадку більшу
цінність має одноразова дія, яку необхідно засвоїти.
Але те, що запропоновано одноразово й засвоєно,
майже не впливає на почуття і волю людини [14; с.59].

Зазначимо, що ці підходи Р.Штайнера ґрунту-
ються на системі його світоглядних положень, основ-
ними з яких є такі [10-15]: образ людини як триєдність
тіла, душі (психіки) й духу; співвідношення й взає-
мозв’язок функціонально цілісної людської психіки з
тілесною організацією (мислення переважно спи-
рається на нервово-почуттєву систему, емоційно-
почуттєва сфера – на систему органів дихання і кро-
вообігу, вольова діяльність – на систему обміну
речовин і органів руху); уявлення про розвиток лю-
дину як про якісні тілесно-душевно-духовні перетво-
рення в ритмі семи років.

Відповідно до цих положень об’єктом розвит-
ку в перші сім шкільних років переважно є внутрішнє
(психічне) життя дитини, її емоційно-почуттєва сфе-
ра, фізіологічна основа якої – ритмічна система (сис-

тема органів дихання й кровообігу). Саме такі підхо-
ди, за Р.Штайнером, забезпечують здоров’язбережен-
ня дітей у процесі навчання й виховання. Якщо ж не
підтримувати будову й функції ритмічних органів
дитини, то це буде спричиняти стомлення учня й уза-
галі буде перешкоджати його здоровому розвитку.

Так, достатньо відомо, що перевантажувати
пам’ять учнів шкідливо для їхнього здоров’я. Проте
значно складніше визначити ті наслідки, які можуть
бути від перевантаження пам’яті школярів.

За Р.Штайнером, перевантаження пам’яті під
час навчання у школі призводить до того, що в до-
рослому віці люди хворіють на ревматизм і подагру.
З іншого боку, недостає тренування пам’яті у
шкільному віці має також негативні наслідки: це веде
до виникнення в людині схильності до різного роду
запальних захворювань [13; с.75].

Окрім цього, надання переваги зверненню до
інтелекту дитини веде до непомітного для зовнішньо-
го спостереження тонкого порушення процесу дихан-
ня: видих стає слабкішим, настає внутрішня задуха, що
згодом – у більш старшому віці – може виявитися в
астмі та інших хворобах дихання [12; с.32-33].

Це можна пояснити тим, що при суто інтелек-
туальному навчанні порушується чергування на-
вчальної діяльності, що спрямована всередину та
назовні. Дитина знаходиться у стані ніби постійного
вдиху (тобто переважно концентрації й сприйняття
інформації) і не має можливості «видихнути» (розс-
лабитися).

Об’єктом негативного впливу інтелектуальних
перевантажень учнів молодшого шкільного віку ча-
сто стає також хребет, який може зазнавати такі де-
формації, як сколіоз, кіфоз, лордоз. Як правило, такі
захворювання пов’язують із суто фізичними причи-
нами: довгим сидінням в одній позі, носінням пере-
вантажених портфелів. Вальдорфська педагогіка такі
хвороби вважає наслідком перевантаження голови
(нервово-почуттєвої сфери) дитини. Це веде до того,
що учень вранці погано просинається, часто в пога-
ному настрої, йому не хочеться рухатися, а отже, хре-
бет не має тієї внутрішньої сили, що дозволяє подо-
лати як фізичний, так і психічний тягар – хребет
прогинається [1; с.69-70].

Водночас переважна апеляція до мислення
дитини, наголошує Р.Штайнер, активізує деякі про-
цеси, пов’язані з обміном речовин, фізіологічні про-
цеси, що провокують відкладення солей, пришвид-
шують формування кісток, сухожиль, хрящів, тобто
всього того, що складає тверду основу людського
фізичного організму. Таке неправомірне внутрішнє
отвердіння спричиняє схильність людини до ранньо-
го склерозу [11; с.100-101].

Порушення обміну речовин при чисто інте-
лектуальному навчанні пов’язане також з тим, що таке
навчання не здатне викликати в дітях справжній пізна-
вальний інтерес, почуття задоволення від навчально-
го процесу. А це, у свою чергу, негативно впливає на
фізичне та психічне здоров’я учнів. Наприклад, якщо
протягом години розповідати дитині щось таке, що
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не викликає зацікавленості, то в її шлунку утворюєть-
ся надлишок пепсину (травний фермент, який роз-
щеплює білок; виробляється у шлунку під впливом
соляної кислоти). Накопичення пепсину надає дитині
деяку душевну «ваговитість», уводить у стан лінощів
[10; с.19].

Окрім цього, почуття задоволення людини
фізіологічно виражається в тонкій секреції залоз, зав-
дяки якій розчиняються соляні відкладення. Отже,
якщо діти не мають інтересу до процесу пізнання,
скучають на уроках, то солі не розчиняються, йде
їхнє відкладення і тим самим порушується обмін ре-
човин, що неодмінно буде відбиватися в подальшо-
му на здоров’ї людини. Особливо це стосується дівчат:
мігрені, якими хворіють жінки, є одним із наслідків
того, що в дитинстві вони не отримували задоволен-
ня від навчання [10; с.54].

У зв’язку з цим Р.Штайнер наголошує, що «здо-
рове мистецтво виховання і навчання» має звертати
увагу на ті чинники, що свідчать про перевантажен-
ня або недовантаження пам’яті учнів. Так, якщо ди-
тина стає блідою, слабкою, схильною до боязливості,
стану страху й переляку, то це свідчить про переван-
таження, «перегодування» її пам’яті. У разі ж, якщо
учень стає більш червоним, ніж звичайно, в нього
занадто виявляється збудженість, схильність до гніву,
нападів шаленості, то його пам’ять недовантажена
[1; с.65; 15; с.127-132].

Р.Штайнер також звертає увагу на те, що нега-
тивний вплив орієнтації навчального процесу вик-
лючно на інтелект дитини значно підсилюється не-
сприятливою атмосферою навчання – надмірною
строгістю й вимогливістю з боку вихователя, що веде
до однобічної активізації вольової сфери дитини та
може привести до порушень системи травлення в
більш пізньому віці.

Отже, Р.Штайнер наголошує на неприпусти-
мості у вихованні ані перебільшення інтелектуаліз-
му, ані зловживання вольовою активністю учня: «Здо-
ровий розвиток дитини в період між зміною зубів і
настанням статевої зрілості забезпечується врівно-
важенням обох крайностей: тим, що відбувається в
душі, коли воля вчителя переходить у вчинки дитини,
і тим, коли інтелект поступається і не пригнічує про-
цес дихання» [12; с.33].

Висновки.
Проведений науковий пошук дозволив розк-

рито погляди Р.Штайнера щодо негативного впливу
суто інтелектуального навчання на здоров’я молод-
ших учнів.

З’ясовано, що переважна апеляція до мислен-
ня дитини порушує чергування навчальної діяльності,
що спрямована всередину та назовні: учень знахо-
диться у стані ніби постійного вдиху (концентрації й
сприйняття інформації), не має можливості «видих-
нути» (розслабитися), внаслідок чого настає внутрі-
шня (підсвідома) «задуха», що згодом може виявити-
ся в астмі та інших хворобах дихання.

Окрім цього, надмірна інтелектуалізація, пе-
ревантаження пам’яті учнів не здатні викликати в дітях

справжній пізнавальний інтерес. Це порушує обмін
речовин, пришвидшує відкладення солей, що одно-
бічно активізує вольову сферу дитини і може пізніше
привести до виникнення різних захворювань (пору-
шення системи травлення, деформації хребту і кісток,
склероз, ревматизм, мігрені тощо).

З іншого боку, недостає навантаження й тре-
нування пам’яті має також негативні наслідки: учень
стає занадто збудженим, нестриманим, гнівливим, а
в більше пізньому віці в людині може виявитися
схильність до різного роду запальних захворювань.

Перспективи подальших досліджень вбачає-
мо в аналізі передумов здорового розвитку учнів на
початковому ступені навчання, обґрунтованих
Р.Штайнером,  а саме: художньо-образна побудова
процесу викладання;  різноманітна естетично-прак-
тична діяльність учнів (заняття мистецтвом, ручною
працею і ремеслами).

Література:
1 . Ботт В. Антропософская медицина. Расширение искус-
ства врачевания: Пер. с франц. – М.,1997. – 156 с.

2 . Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт
теоретического и экспериментального исследования. –
М.: Педагогика, 1986. – 240 с.

3 . Державний стандарт початкової загальної освіти // Освіта
України. – 2000. – № 50 (13 грудня). – 32 с.

4 . Занков Л.В. Дидактика и жизнь. – М.: Учпедгиз, 1968. –
227 с.

5 . Лукашенко О.М. Організаційно-педагогічні умови збе-
реження здоров’я молодших учнів у вальдорфській школі
// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред.
Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ, 2007. –  № 12. – С.96-
98.

6 . Савченко О. Реформування шкільної освіти і реалізація її
оздоровчої функції // Шлях освіти. – 2001. – №4. –   С.3-
7 .

7 . Сухомлинський В.О. Вибрані твори: у 5 т. – К.: Радянська
школа, 1976-1977. – Т.3. – 670 с.

8 . Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. – М.:
Педагогика, 1988-1990. – Т.4 – 528 с.

9 . Шаханова А.В., Чермит К.Д., Хасанова Н.Н. Физиологи-
ческие аспекты адаптации детей и подростков к различ-
ным образовательным и физкультурно-оздоровительным
технологиям // Валеология. – 2003. – №4. – С.9-11.

10.Штайнер Р. Познание человека и учебный процесс: Пер.
с нем. – М.: Парсифаль, 1998. – 128 с.

11 .Штайнер Р. Современная духовная жизнь и воспитание:
Пер. с нем. – М.: Парсифаль, 1996. – 208 с.

12 .Штайнер Р. Методика обучения и предпосылки воспита-
ния: Пер. с нем. – М.: Парсифаль, 1994. – 80 с.

13 .Штайнер Р. Духовно-душевные основы педагогики: Пер.
с нем. – М.: Парсифаль, 1997. – 144 с.

14 .Штайнер Р. Общее учение о человеке как основа педаго-
гики: Пер. с нем. – М.: Парсифаль, 1996. – 176 с.

15 .Штайнер Р. Здоровое развитие телесно-физического как
основа свободного проявления душевно-духовного: Пер.
с нем. – Калуга: Духовное познание, 1995. – 480 с.

Надійшла до редакції 30.03.2008р.



87

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
УЧАЩИХСЯ- ЛИЦЕИСТОВ

Лутовинов Ю.А.
Луганский профессиональный аграрный лицей

Аннотация. В статье рассмотрено физическое развитие и
физическая подготовленность учащихся-лицеистов. Приве-
дена сравнительная характеристика физической подготов-
ленности учащихся-лицеистов 15 лет и других учащихся 15
лет. Показатели тестирования физической подготовленнос-
ти учащихся-лицеистов 15 лет соответствуют 37 очкам (оцен-
ка-«5»). Оценку 9-7 баллов имеют 37,5 % учащихся-лицеи-
стов 15 лет, а 4-6 баллов- 62,5 %. Установлено, что показатели
динамометрии правой и левой кисти учащихся-лицеистов
17 лет выше, чем 15-летних – на 22,2 и 22,0 % (Р<0,05).
Показатели в беге на 1000 м, подтягивании, прыжках в дли-
ну с места, подъеме туловища в сед сидя за 1 минуту уча-
щихся-лицеистов 15 лет, в отличие от других учащихся,
имеют среднюю оценку.
Ключевые слова: учащиеся-лицеисты, физическое развитие,
физическая подготовленность, показатели.
Анотація. Лутовінов Ю.А. Порівняльний аналіз фізичного
розвитку та фізичної підготовленості учнів-ліцеїстів. У статті
розглянуто фізичний розвиток та фізична підготовленість
учнів-ліцеїстів. Надана порівняльна характеристика фізич-
ної підготовленості учнів-ліцеїстів 15 років та інших учнів
15 років. Показники тестування фізичної підготовленості
учнів-ліцеїстів 15 років відповідно 37 очам (оцінка – „5”).
Оцінка 9- 7 балів мають 37,5 % учнів-ліцеїстів 15 років, а 4-
6 балів – 62,5 %. Встановлено, що показники динамометрії
правої та лівої кисті учнів-ліцеїстів 17 років віщі, ніж 15-
річних- на 22,2 і 22,0 % (Р<0,05). Показники у бігу на 1000
м, підтягуванні, у стрибках в довжину з місця, підніманні
тулуба у сід за 1 хвилину учнів-ліцеїстів 15 років, у визна-
ченні з другими учнями, мають середню оцінку.
Ключові слова: учні-ліцеїсти, фізичний розвиток, фізична
підготовленість, показники.
Annotation. Lutovinov Y.A. Comparative analysis of physical
development, physical preparedness pupils of lyceum. The article
deals with the problem of physical development and physical
preparedness indices in the groups of young, aged 15. Bring
comparison characteristic of physical development and physical
preparedness pupils of lyceum at the age of 15 years old and
others pupils of 15 years old. That indexes of test physical
preparedness pupils of 15 years old accordance 37 scores (5
estimation). Estimation 9-7 balls have 37,5 % pupils of Lyceum
of 15 years old and 4-6 balls 62,5 %. Set up, indexes dynamometers
ring and left hands of pupils of Lyceum of 17 years old is higher
than pupils of 15 years old at 22,2 and 22,0 % (p< 0,05). In
comparison of other pupils indices in running at 1000 metres, at
pull, jumping in the leights from the place, raising of body at seat
seating for one minute pupils Lyceum of 15 years old, in
comparison of other pupils, have middle estimation.
Key words: pupils of lyceum, physical development, physical
preparedness, indices.

Введение.
Особенностью физической подготовки явля-

ется обеспечение реализации основных целей на ос-
нове общегосударственных требований (государ-
ственного стандарта физического воспитания в сфере
образования) в единстве с творческой инициативой
преподавателей и сознательной активностью уча-
щихся [14, 15].

Рассматриваемая мною тема достаточно хо-
рошо освещена в научно- методической литературе.
Однако анализ отечественной литературы показал,

что сравнений показателей физического развития и
физической подготовленности учащихся- подростков
оказалось очень мало. Поэтому, на основании ана-
лиза литературы, опроса специалистов и тренеров
считаем, что наша тема должна быть исследована.

Работа выполнена согласно сводного плана
НИР Национального университета физического вос-
питания и спорта Украины.

Формулирование целей работы.
Цель статьи – изучить показатели физичес-

кого развития и физической подготовленности уча-
щихся- лицеистов.

Методы исследования. 1) анализ научно- ме-
тодической литературы; 2) опрос специалистов, тре-
неров и учащихся; 3) антропометрия; 4) динамомет-
рия левой и правой кисти; 5) функциональные
исследования системы дыхания (ЖЕЛ); 6) методы
математической статистики.

Исследовано физическое развитие 55 учащих-
ся профессионального аграрного лицея (возраст- 15
лет) и представлена сравнительная характеристика по
годам обучения- 2004- 2007 гг.

Результаты исследований.
 Приведены показатели физического развития

учащихся- лицеистов (15 лет) по годам обучения (в
2004- 2007 гг.), (табл. 1).

Анализ показывает, что показатели роста во
второй группе учащихся- лицеистов (15 лет, 2005 г.)
выше, чем у учащихся- лицеистов других групп (15
лет, 2004г., 2006-2007 гг.) соответственно- на 1,1, 1,6,
1,7 %, но не достоверны (Р>0,05).

Окружность грудной клетки во второй группе
учащихся- лицеистов (15 лет, 2005 г.) выше, чем в пер-
вой (15 лет, 2004г.)- на 4,2 % (Р<0,05)и выше, чем в
третьей (15 лет, 2006г.)- на 0,5 % (Р>0,05); в третьей (15
лет, 2006г.), выше чем в первой (15 лет,2004г.)- на 3,7
% (Р>0,05); четвертой (15 лет, 2007 г.) выше чем в пер-
вой (15 лет, 2004г.), второй 15 лет, 2005г.) и третьей (15
лет, 2006) соответственно- на 5,7 % (Р<0,05); 1,6 %
(Р>0,05); 2,1 % (Р>0,05).

 Показатели ЖЕЛ учащихся- лицеистов выше
во второй группе (15 лет, 2005г.), чем в первой (15 лет,
2004г.), третьей (15 лет, 2006г.) и четвертой (15 лет, 2007
г.) соответственно- на 10,7 % (Р<0,05); 7,9 % (Р<0,05);
0,55 % (Р>0,05).

 Приведены показатели физической подготов-
ленности учащихся- лицеистов (15 лет), (табл. 2).

Анализ показывает, сумма баллов показате-
лей физической подготовленности учащихся- лицеи-
стов (15 лет) равняется 37 очкам, что соответствует
оценке- «5» (оценку 9- 7 баллов имеют 37,5 % уча-
щихся, а 4- 6- 62,5 %).

Приведены показатели физической подготов-
ленности учащихся- лицеистов (15 лет) и ориентиро-
вочные комплексные тесты для оценивания состоя-
ния физической подготовленности учащихся по
программе «физическая культура и здоровье» (15 лет,
2005), (табл. 3).

Анализ показывает, что показатели в беге на
30 м, прыжках в длину с места, наклонах сидя у уча-
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Таблица 1 
Показатели физического развития учащихся- лицеистов 15 лет, ( х  ± m)  

Группа Показатель 1(n=16) 2(n=15) 3 (n=12) 4 n=(12) 
Масса тела, кг 56,3; 2,7 60,5; 2,5 58,6; 4,4 57,2; 2,4 
Рост, см 168,3; 2,7 170,2; 1,3 167,5; 2,4 167,3; 1,8 
Окр.гр.к.,см 80,8; 1,4 84,3; 1,3 83,9; 2,2 85,7; 1,5 
ЖЕЛ, куб.см 2925; 42,5 3276; 96,8 3016,6; 70,8 3258; 180,0 

Примечание. 1- я группа учащихся- лицеистов 15 лет 2004 года; 2-я- 2005 г.; 
3-я- 2006 г.; 4-я- 2007 г. 

Таблица 2 
Показатели физической подготовленности учащихся- лицеистов 15 лет, ( х  ± m)  

Упражнения Показатель Оценка 
Подтягивание, кол.р. 6,0; 1,0 3 
Бег 1000м, сек 4,1; 0,1 6х2=12 
Прыжки в дл., см 201,0; 4,6 3 
Челночный бег, сек 10,1; 0,07 5 
Бег 30 м,сек 5,0; 0,06 - 
Бег 100 м, сек 14,7; 0,15 3 
Наклоны сидя, см 9,5; 1,5 4 

Подъемы сидя в сед (пресс),сек. 38,6; 1,6 7 
Итого: - 37 очков- 5 баллов 

Таблица 3 
Показатели физической подготовленности учащихся- лицеистов (15 лет) и ориентировочные комплексные 
тесты для оценивания состояния учащихся (15 лет) по программе «физическая культура и здоровье» (2005) 

Упражнения 
Группа Бег 30 м, сек Прыжки в длину с 

места, см 
Наклоны туловища 

сидя, см 
Учащиеся- лицеисты (15 лет) 5,0; 0,06 201;4,6 9,5;1,5 
Ориентировочные тесты для учащихся 
(15 лет) по программе ФК и здоровье  

5,0- 5,6- 
«хорошо» 209- 180- «хорошо» 10,0- 7,0- «хорошо» 

  

 Таблица 4 
Показатели физической подготовленности учащихся- лицеистов (15 лет) и показатели уровня физической 

подготовленности и нормативные оценки учащихся (15 лет) по Л.П. Сергиенко (2001) 

Упражнения 

Группа, 
показатели  Бег 1000 м, с Подтягивание, 

количество раз 
Прыжок в длину с 

места, см 

Подъем 
туловища сидя 
в седе за 1мин, 
кол. раз 

учащиеся (15 
лет) по Л.П. 
Сергиенко 

(2001) 

3,56- 6,45-средний 
уровень 

5- 6- средняя 
оценка 

200- 211- средняя 
оценка  

39- 43- средняя 
оценка 

учащиеся- 
лицеисты (15 

лет) 
4,1; 0,1 6,0; 1,0 201,0; 4,6  38,6; 1,6 
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Рис. 1. Показатели динамометрии правой и левой кисти учащихся- лицеистов 15- 17 лет.
 Примечание. 1- учащиеся- лицеисты 15 лет; 2- учащиеся- лицеисты 16 лет; 3- учащиеся- лицеисты 17 лет.
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 Таблица 5 
Показатели физической подготовленности учащихся- лицеистов (15 лет) и показатели физической 

подготовленности учащихся (15 лет) по Л.В. Волкову (2002), Л.А. Семенову (2005) 

Показатель 
Группа Бег 30 м, сек Прыжок в длину с 

места, см 
Динамометрия правой 

кисти, кг 
Учащиеся- лицеисты 15 
лет 5,0;0,06 201,0; 4,6 46,0;2,5 

Учащиеся (15 лет) по 
Л.В.Волкову (2002) 

4,7- 5,1- средняя 
оценка 

193- 219- средняя 
оценка 

50,4- 43,4- средняя 
оценка 

Учащиеся (15 лет) по Л.А. 
Семенову (2005) 

5,3- 4,9- средний 
показатель 

190- 205- средний 
показатель - 

 

 Таблица 6 
Показатели физического развития учащихся- лицеистов (15 лет) и показатели физического развития 

футболистов и баскетболистов (15 лет) по Р.П. Лукьяновой (1964) 

Показатель Группа Окружность грудной клетки, см Динамометрия правой кисти, кг 
Учащиеся- лицеисты (15 лет) 85,7; 1,5 46,0; 2,5 
Баскетболисты по Р.П. 
Лукьяновой (1964) 81,84;0,55 38,87;1,01 

Футболисты по Р.П. Лукьяновой 
(1964) 85,21; 0,84 41,62;1,75 

 

 Таблица 7 
Показатели физического развития учащихся- лицеистов (15 лет) и показатели физического развития 

фехтовальщиков (15 лет) по В.М. Лабскир (1977) 

Упражнение 
Группа Окружность грудной 

клетки, см ЖЕЛ, куб. см Динамометрия 
правой кисти, кг 

Учащиеся- лицеисты 
(15 лет) 85,7; 1,5 3258;189,0 46,0; 2,5 

Фехтовальщики (15 
лет) по В.М. Лабскир 

(1977) 
76- 86- хорошо 3200- хорошо 36- 51- хорошо 
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Рис. 2. Показатели ЖЕЛ учащихся- лицеистов (15 лет) и юных тяжелоатлетов (14 лет)
Примечание. Первая – учащиеся- лицеисты (возраст- 15 лет, 2004 г.); вторая- учащиеся- лицеисты

(2005г., 15 лет); третья- учащиеся- лицеисты (2006 г., 15 лет); четвертая- учащиеся-лицеисты
(2007 г., 15 лет); пятая- юные тяжелотлеты (14 лет, ОФП- 50 %, СФП- 50 %, n=10); шестая- юные

тяжелоатлеты (ОФП- 10- 70 %, СФП- 30-90 %, 14 лет, n=30).
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 Таблица 8 
Показатели физического развития учащихся- лицеистов (15 лет)  

и юных тяжелоатлетов (15 лет), ( х  ± m)  

Показатель 1(n=12) 2(n=12) 3(n=17) 4(n=15)  
Рост,см 167,5; 2,4 167,3; 2,4 174,2; 1,8 167,5; 1,6 

Масса тела, кг 58,6; 4,4 57,2; 2,4 65,0; 2,8 63,6; 2,0 
Окружн.гр.кл,см 83,9; 2,2 85,0; 1,5 89,7; 1,6 89,7; 1,5 
Динам.пр.к.,кг 46,0; 2,6 45,1; 3,5 52,9; 3,5 46,4; 2,6 

Примечание. 1 – учащиеся- лицеисты (15 лет, 2006 г.); 2 – учащиеся- 
лицеисты (15 лет, 2007 г.); 3 – юные тяжелоатлеты (15 лет, 
2006 г.); 4 – юные тяжелоатлеты (15 лет, 2007 г.)  

 Таблица 9 
Показатели физической подготовленности учащихся- лицеистов (15 лет)  

и юных тяжелоатлетов (14 лет), ( х  ± m)  

Упражнения, группа 1-я (n=16) 2-я (n=10) 3-я (n=30)  
Подтягивание, количество раз 6,0; 1,0 10,3; 1,2 9,6; 0,6 
Прыжки в длину с места, см 201,0; 4,6 226,4; 4,2 221,6; 2,4 

Бег 30 м, сек 5,0; 0,06 4,69; 0,04 4,86; 0,03 
Примечание. 1 – учащиеся- лицеисты (15 лет); 2 – юные тяжелоатлеты 

(14 лет) (ОФП – 50 %, СФП – 50 %, n=10); 3 – юные 
тяжелоатлеты (14 лет) 1-3 групп (ОФП – 10–70 %, СФП – 
30-90 %, n=30). 

 Таблица 10 
Показатели физической подготовленности учащихся- лицеистов 15 лет  
и показатели физической подготовленности по Л.С. Дворкину (1989) 

Показатель 

по Л.С. Дворкину (1989) Упражнения 

Тяжелоатлеты (15 лет) Легкоатлеты (15 лет) Не занимающиеся 
спортом  

учащиеся- 
лицеисты 
(15 лет) 

Динамометрия 
кисти, кг 48,9 41,7 40,2 46,0;2,5 

Прыжок в 
длину с места, 

см 
221,8 205,7 193,6 201,0;4,6 
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щихся- лицеистов (15 лет) соответствуют оценке «хо-
рошо», согласно ориентировочным комплексным
тестам для оценивания состояния физической под-
готовленности учащихся по программе «физичес-
кая культура и здоровье» (15 лет, 2005).

Приведены показатели физической подготов-
ленности учащихся- лицеистов (15 лет) и показатели
уровня физической подготовленности учащихся (15
лет) по Л.П. Сергиенко (2001), (табл.4).

Анализ показывает, что показатель в беге на
1000 м учащихся- лицеистов (15 лет)- 4,1 (сек) соот-
ветствует среднему уровню для учащихся (15 лет) по
Л.П. Сергиенко (2001); показатели в подтягивании,
прыжке в длину с места, подъеме туловища за 1 ми-
нуту у учащихся- лицеистов (15 лет)- 6,0 (количество
раз), 201,0 (см), 38,6 (количество раз)- соответствуют
средней оценке для учащихся (15 лет) по Л.П. Серги-
енко (2001).

Приведены показатели динамометрии правой
и левой кисти учащихся- лицеистов (15- 17 лет),
(рис.1).

Анализ показывает, что динамометрия левой
и правой кисти у 16- летних учащихся- лицеистов
выше, чем у 15- летних учащихся- лицеистов соот-
ветственно- на 4,9 и 2,5 % (Р>0,05); у 17- летних, выше
чем у 16- летних- на 18,3 % (Р<0,05) и 20,1 % (Р<0,05) и
выше, чем у 15- летних- на 22,2 и 22,0 % (Р<0,05).

Приведены показатели физического развития
и физической подготовленности учащихся- лицеис-
тов (15 лет) и показатели физического развития и
физической подготовленности учащихся (15 лет) по
Л.В. Волкову (2002), Л.А. Семенову (2005), (табл.5).

Анализ показывает, что показатели в беге на
30 м, прыжках в длину с места и динамометрии кисти
учащихся- лицеистов (15 лет) соответствуют средней
оценке для учащихся (15 лет) по Л.В. Волкову (2002) и
Л.А. Семенову (2005).

Приведены показатели физического развития
учащихся- лицеистов (15 лет) и показатели физичес-
кого развития футболистов и баскетболистов (15 лет)
по Р.П. Лукьяновой (1964), (табл. 6).

Анализ показывает, что показатели окружно-
сти грудной клетки выше у учащихся- лицеистов (15
лет), чем у баскетболистов и футболистов (15 лет) по
Р.П. Лукьяновой (1964)- на 4,5 % (Р<0,05) и 0,6 %
(Р>0,05), а показатели динамометрии правой кисти-
на 15,5 (Р<0,05) и 9,5 % (Р>0,05).

Приведены показатели физического развития
учащихся- лицеистов (15 лет) и юных фехтовальщи-
ков (15 лет) по В.М. Лабскир (1977), (табл. 7).

Анализ показывает, что показатели динамо-
метрии правой кисти и ЖЕЛ учащихся- лицеистов
(15 лет) соответствует оценке «хорошо» по В.М. Лаб-
скир (1977).

Приведены показатели ЖЕЛ учащихся-лице-
истов (15 лет) и юных тяжелоатлетов(14лет) (рис.2).

Анализ показывает, что показатели ЖЕЛ юных
тяжелоатлетов пятой (n=10) и шестой (n=30) групп
(14 лет) выше, чем у учащихся-лицеистов (15 лет) в
первой (2004 г.) – на 25,0 и 17,4 %, второй (2005г.) – на

16,0 и 7,5 %, третьей (2006 г.) – на 22,7 и 14,8 %, четвер-
той (2007 г.) – на 16,5 и 8,0 % и проверены своей дос-
товерностью (Р<0,05).

Приведены показатели физического развития
учащихся- лицеистов (15 лет) и юных тяжелоатлетов
(15 лет) (табл.8).

Анализ показывает, что рост в третьей группе
юных тяжелоатлетов (15 лет) выше, чем у учащихся-
лицеистов (15 лет) в первой (2006 г.), второй (2007 г.) и
юных тяжелоатлетов четвертой (2007 г.) соответствен-
но- на 3,9, 4,0 и 3,9 % (Р<0,05).

Окружность грудной клетки выше у юных тя-
желоатлетов (15 лет, 2006 и 2007 г.г.), чем у учащихся-
лицеистов (15 лет, 2006 и 2007 г.г.) соответственно- на
6,5 % (Р<0,05) и 4,5 % (Р<0,05).

Показатели динамометрии правой кисти выше
у юных тяжелоатлетов третьей группы (15 лет, 2006 г.)
чем у учащихся- лицеистов (15 лет, 2006 и 2007 г.г.)-
на 13,0 и 14,7 % и выше, чем у четвертой группе юных
тяжелоатлетов (15 лет, 2007 г.) – на 0,9 и 2,8 %, но
достоверных отличий не выявлено (Р>0,05).

Приведена показатели физической подготов-
ленности учащихся- лицеистов (15 лет) и юных тяже-
лоатлетов (14 лет), (табл. 9).

Анализ показывает, что показатели физичес-
кой подготовленности (в подтягивании, прыжках в
длину с места и беге на 30 м) выше у юных тяжелоат-
летов (14 лет), чем у учащихся- лицеистов (15 лет)
соответственно- на 41,8(37,5 %), 11,2(9,3 %), 6,2(2,8 %)
и достоверны (Р<0,05).

Приведены показатели физической подготов-
ленности учащихся- лицеистов (15 лет) и показатели
физической подготовленности (15- летних) по Л.С.
Дворкину (1989) (табл.10).

Анализ показывает, что показатели динамо-
метрии кисти у учащихся- лицеистов (15 лет) боль-
ше, чем у легкоатлетов и не занимающихся спортом
(15 лет) по Л.С. Дворкину (1989) – на 9,4 и 12,6 %, а
показатели в прыжках в длину с места больше у уча-
щихся- лицеистов (15 лет), чем у не занимающихся
спортом – на 3,7 %.

Выводы.
1. Анализ физического развития учащихся– лицеис-
тов 15 лет на протяжении четырех лет (2004– 2007г.г.)
позволяет сделать вывод, что показатели окружно-
сти грудной клетки и ЖЕЛ имеют тенденцию к уве-
личению– на 5,7 и 10,2 % и подтверждаются своей
достоверностью (Р<0,05).

2. Показатели тестирования физической подготовлен-
ности учащихся– лицеистов 15 лет соответствуют 37
очкам (оценка– «5»). Оценку 9– 7 баллов имеют 37,5
% учащихся– лицеистов 15 лет, а 4– 6 баллов– 62,5 %.

3. Показатели динамометрии правой и левой кисти
учащихся– лицеистов 17 лет выше, чем 15– летних–
на 22,2 и 22,0 % (Р<0,05).

4. Показатели физического развития и физической
подготовленности учащихся– лицеистов (15 лет), в
сравнении с другими учащимися и представителя-
ми различных видов спорта (15 лет), имеют сред-
нюю оценку.
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Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
подготовки в различных группах спортсменов.
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ВІДПОВІДЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
НА ПОСТУРАЛЬНІ ВПЛИВИ

Мусієнко О.В.1, Крапівіна К.О., Стрельченко В.В.,
Яремчук Ю.Я., Щепанський Ю.Я.

1Львівський інститут економіки і туризму,
Львівський національний університет імені Івана

Франка, м. Львів

Анотація. Вивчено вплив виконання окремих асан Хатха-
Йоги на рівень гормонів щитоподібної залози – трийодти-
роніну і тироксину. Виконання ортостатичних і антиортос-
татичних поз Хатха-Йоги чинить неоднаковий вплив  на
щитоподібну залозу. Для активізації функціонування щито-
подібної залози можна рекомендувати виконувати ортоста-
тичні пози, а для пригнічення її – антиортостатичні. Під час
виконання асан орган перебуває у стані зі зміненим крово-
постачанням, викликаним стисканням або розтягненням,
перерозподілом крові в організмі, що може викликати зміни
у роботі залоз після повернення тіла у вихідне положення.
Ключові слова: Хатха-Йога, тироксин, трийодтиронін.

Аннотация. Мусиенко Е.В., Крапивина Е.А., Стрельченко
В.В., Яремчук Ю.Я., Щепанский Ю.Я. Ответ щитовидной
железы на постуральные влияния. Изучено влияние выпол-
нения отдельных асан Хатха-Йоги на уровень гормонов
щитовидной железы – трийодтиронина и тироксина. Выпол-
нение ортостатических и антиортостатических поз Хатха-
Йоги по-разному влияет на щитовидную железу. Для актива-
ции функционирования  щитовидной железы можно
рекомендовать выполнять ортостатические позы, а для угне-
тения её – антиортостатические. При выполнении асан орган
находится в состоянии изменённого кровоснабжения, выз-
ванного сдавливанием или растягиванием, перераспределе-
нием крови в организме, что может вызвать изменения в
работе желез после возвращения тела в исходное положение.
Ключевые слова: Хатха-Йога, тироксин, трийодтиронин.
Annotation. Musiyenko O.V., Krapivina K.O., Strelchenko V.V.,
Yaremchuk Y.Y., Schepansky Y.Y. Thyroid gland response on
postural influences. Influence of some Hatha Yoga asans was
studied on thyroid gland hormones level – triiodthyronine and
thyroxine. Orthostatic and antiorthostatic Hatha Yoga postures
has a different influence on thyroid gland. For activation of
thyroid gland function we recommend to practice the orthostatic
poses and for that reduction the antiorthostatic poses. By the
asan practice the organ are in condition of altered
haemodynamics by the squeezing of the stretching and
redistribution of blood in organism, it can change the function
of glands after return to the initial pose.
Key words: Hatha Yoga, thyroxine, triiodthyronine.

Вступ.
Одним з ефективних і доступних засобів проф-

ілактики та лікування є вміле використання різних
фізичних вправ. Індійська система фізичних вправ
Хатха-Йога базується на тисячолітньому досвіді, до-
ступна для людей різного віку, статі та фізичної підго-
товленості, впливає на різні органи та системи орган-
ізму. Вплив виконання вправ Хатха-Йоги вивчений
недостатньо, не дивлячись на те, що ця система оздо-
ровлення відома давно.

Щитоподібна залоза впливає на обмінні про-
цеси в організмі шляхом продукування і дії гормонів,
які вона секретує. Багатьма дослідниками було пока-
зано, що не тільки гіпоталамо-гіпофізарно-наднир-
кова система, але й щитоподібна залоза може відпов-
ідати стереотипною реакцією на подразники, що
викликають стан напруги, формувати основні пато-
генетичні механізми в екстремальних умовах. Щито-
подібна залоза відіграє винятково важливу роль в
обміні речовин. Пригнічення функціональної актив-
ності щитоподібної залози спостерігається після
фізичного навантаження, опромінення рентгенівсь-
кими променями, емоційної напруги і дії інших под-
разників [3]. Активація функції щитоподібної залози
спостерігається при “холодовому стресі”. Встанов-
леним є і той факт, що ті впливи, що викликають акти-
вацію кори надниркових залоз внаслідок виділення
адренокортикотропного гормону із передньої част-
ки гіпофіза, знижують функцію щитоподібної залози
[7, 9]. Однак, нами було показано, що фізичні вправи
Хатха-Йоги можуть по-різному впливати на функ-
цію щитоподібної залози. Вивчивши різноманітні
вправи Хатха-Йоги, ми прийшли до висновку, що
деякі з них мають стимулюючий вплив на продукцію
нею гормонів, а деякі пригнічують її роботу, знижу-
ючи рівень Т4 і Т3 у крові [2, 5, 8]. Отже, реакція щито-
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подібної залози на стрес є вторинною і залежить від
функцій надниркових залоз і гіпофіза, що, незважаю-
чи на цей факт, характеризує її важливе значення в
життєдіяльності усього організму [6, 9].

На Львівщині поширеним захворюванням щто-
подібної залози є ендемічний зоб. Ендемічний зоб –
це захворювання, пов’язане з дефіцитом йоду в ото-
чуючому середовищі, яке супроводжується збільшен-
ням щитоподібної залози та зниженням рівня її гор-
монів (тироксину (Т4), трийодтироніну (Т3)) у крові і
зустрічається у т. з. йоддефіцитних регіонах [7].

Відомо, що фізичні вправи можуть відіграва-
ти й захисну роль по відношенню до щитоподібної
залози, оскільки підвищують стійкість організму до
дії стресових чинників [1, 4, 6, 8].

Робота виконана в рамках Цільової комплекс-
ної програми “Фізичне виховання – здоров’я нації”
та згідно з темою кафедри фізичного виховання і
спорту ЛНУ ім. І. Франка (№ держреєстрації
0105U007464) “Методологія диференційованого дис-
крептивно-конструктивного підходу до реабілітації
засобами фізичної культури студентів, віднесених до
спеціальних медичних груп”.

Формулювання цілей статті.
Метою даної роботи було вивчити вплив ви-

конання таких асан Хатха-Йоги (поза Плуга, Лотоса,
Свічки, Напівсвічки, героя і Змії) на рівень гормонів
щитоподібної залози у сироватці крові – трийодти-
роніну і тироксину. В роботі були поставлені наступні
завдання: 1) вивчити вплив окремих ортостатичних
поз на рівень трийодтироніну і тироксину у сиро-
ватці крові обстежених осіб; 2) вивчити вплив анти-
ортостатичних поз на рівень тих самих гормонів; 3)
провести порівняльний аналіз впливу поз різного
спрямування на щитоподібну залозу.

Результати досліджень.
З допомогою радіоімунологічних методів виз-

начення рівня гормонів у плазмі крові ми дослідили
дію специфічних постуральних впливів асан Хатха-
Йоги на організм людини. Ми вивчили вплив ортоста-
тичних асан (пози Лотоса, Змії), антиортостатичних
(пози Плуга, Свічки, Напівсвічки), асани у положенні
лежачи (поза Героя) на вміст трийодтироніну (Т3), ти-
роксину (Т4) у плазмі крові здорових людей. Забір крові
проводили зранку натще до виконання асани і після її
десятихвилинного утримання. У дослідженні брали
участь 10 здорових студентів ЛНУ ім. І.Франка (5 чо-
ловіків і 5 жінок) 18-22 років. Щоб вплив статевих гор-
монів був тотожним у всіх обстежуваних жінок під
час виконання вправ, ми проводили аналізи у посто-
вуляторну фазу ОМЦ. Цю фазу ми вибрали свідомо,
тому що під час цієї фази найбільший вміст ESTR і
PROG у крові, що веде до більшої його лабільності.

Результати досліджень показали, що вплив
вправ Хатха-Йоги на щитоподібну залозу носить зде-
більшого пригнічувальний характер. Так, під час ви-
конання пози Героя (рис. 1) відбувається (Р>0,99) зни-
ження вмісту Т3 у плазмі крові на 38,2 % з 1,44±0,13
до 0,89±0,06 нмоль/л. Під час виконання пози На-
півсвічки (рис. 1) відбувається достовірне (Р>0,95)

зниження вмісту Т3 на 22,9 %. Є тенденція до знижен-
ня рівня Т3 у крові без змін рівня Т4 (Р>0,7) під час
виконання пози Плуга (рис. 2). Перед виконанням цієї
пози рівень Т3 був достовірно (Р>0,95) вищим у жінок,
ніж у чоловіків. Не дивлячись на це, після виконання
цієї пози різниці вже не спостерігали.

Лише дві з досліджуваних нами вправ дещо сти-
мулюють функцію щитоподібної залози. Це пози
Свічки і Змії. Поза Змії (рис. 2) викликає незначне, але
достовірне (Р>0,99) зростання вмісту Т4 з 78,9±1,0 до
84,1±1,4 нмоль/л, яке складає 6,6 %, без змін вмісту Т3.

Однак, поза Свічки (рис. 1, 2) по-різному впли-
ває на роботу щитоподібної залози. З одного боку,
вона стимулює її роботу, оскільки у плазмі крові відбу-
вається достовірне зростання рівня Т4 на 12,8 %
(Р>0,99) від 78,9±1,0 до 89,0±2,8 нмоль/л. З другого
боку, вона веде до достовірного зниження вмісту Т3
на 32,1 % (Р>0,99) з 1,37±0,07 до 0,93±0,08 нмоль/л.

Ортостатичні пози, якими в даному випадку є
пози Лотоса і Змії, впливають на щитоподібну залозу
по-різному. Поза Лотоса майже не впливає на її фун-
кцію, а поза Змії має незначний стимулюючий вплив
на функцію цього органа, що, скоріш за все, пов’яза-
не з тим, що під час перебування людини у цій позі
щитоподібна залоза знаходиться в стані розтягуван-
ня і незначного стискання в передньо-задньому на-
прямку. Під час перебування людини у позі Лотоса
відбувається перетискування стегнових судин, таким
чином відбувається незначне накопичення крові у
судинах тулуба. Але, оскільки щитоподібна залоза
знаходиться на рівні шиї, то стискання судин ніг на
неї, очевидно, не чинить значної дії.

Антиортостатичні пози, такі як пози Плуга,
Свічки, Напівсвічки виявляють свій вплив по-іншо-
му. Припускаємо, що певну роль у особливостях
їхнього впливу на організм відіграє антиортостаз.
Пози Плуга і Напівсвічки мають пригнічувальний
ефект на щитоподібну залозу, достовірно знижуючи
рівень її гормонів. Під час перебування в цих позах
щитоподібна залоза перебуває в стисненому стані
(підборіддя тисне на зону шиї), крім того тіло знахо-
диться у антиортостатичному положенні, що веде до
приплину крові до верхньої частити тіла, але не до
щитоподібної залози.

Поза Свічки виявляє іншу дію: вона веде до знач-
ного підвищення вмісту Т4, але й до зниження вмісту
Т3. Оскільки Т3 є фізіологічним попередником у син-
тезі Т4, то, ймовірно, його вміст знижується через по-
силення синтезу Т4, як більш стабільного і фізіологіч-
но активного гормону щитоподібної залози.

Позу Героя ми не можемо чітко віднести до
ортостатичних, чи до антиортостатичних поз, оскіль-
ки тіло під час перебування в ній знаходиться у гори-
зонтальному положенні на спині, а залоза у дещо роз-
тягненому стані. Однак, поза Героя виявляє очевидний
пригнічувальний вплив на функцію щитоподібної за-
лози, що супроводжується зниженням рівня Т3 і Т4.

Отже, у разі перебування тіла у ортостазі чи у
антиортостазі, внутрішні органи, в тому числі й щи-
топодібна залоза, перебувають в стані зміни локалі-
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Рис. 1. Вплив асан Хатха-Йоги на вміст Т3, нмоль/л

Рис. 2. Вплив асан Хатха-Йоги на вміст Т4, нмоль/л
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зації в організмі (дещо зміщуються, розтягуються,
стискаються тощо), що веде до функціональних змін
їхньої активності, на чому й базується вплив асан
Хатха-Йоги на організм людини.

Висновки.
Таким чином, для нормалізації функцій щито-

подібної залози рекомендуємо використовувати впра-
ви Хатха-Йоги, диференційовано підходячи до їх
підбору. Так, особам із підвищеною тиреоїдною фун-
кцією доцільно виконувати пози Героя і Напівсвічки;
особам зі зниженою функцією щитоподібної залози
рекомендуємо виконувати пози Свічки і Змії.

Можливим механізмом впливу цих поз є на-
явність високого потоку аферентних імпульсів від
рецепторів м’язів у рухові зони кори великих півкуль
головного мозку, звідки через гіпоталамус можли-
вий вплив на внутрішні органи.

Під час виконання кожної з асан щитоподібна
залоза перебуває у стані зі зміненим кровопостачан-
ням, викликаним стисканням або розтягненням орга-
ну, перерозподілом крові в цілому організмі, що може
викликати зміни у роботі ендокринних залоз після
повернення тіла у вихідне положення [2-6]. Вплив
антиортостатичних поз на організм може бути по-
в’язаний із змінами положення внутрішніх органів
(здебільшого черевної порожнини), що може приве-
сти до безпосередньої та опосередкованої через ба-
рорецептори кровоносних судин зміни продукції гор-
монів  ендокринними залозами,  таке явище
описується в літературі терміном моторно-вісце-
ральні рефлекси [1, 3, 11].

Перспективи подальших досліджень. В подаль-
шому доцільно перевірити гіпотезу щодо механізму
впливу виконання цих вправ на організм людини в ціло-
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му і на щитоподібну залозу зокрема. Крім того, пла-
нуємо, вивчивши механізм впливу асан на організм,
перевірити вплив цих вправ на людей, котрі страждають
певними патологіями щитоподібної залози.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИСТУПУ ВАЖКОАТЛЕТІВ
УКРАЇНИ НА ІГРАХ ХХІХ ОЛІМПІАДИ

Олешко В.Г.
Національний університет

фізичного виховання і спорту України

Анотація. Аналізуються перспективи виступу важкоатлетів
збірної команди України на Іграх ХХІХ Олімпіади. Визначено
рівень конкуренції найсильніших важкоатлетів світу в окре-
мих вагових категоріях та їх рейтинг у десятках найсильні-
ших. Кількість світових рекордів серед жінок постійно зрос-
тає, тоді як у чоловіків відмічається їх сталість. Рівень світових
рекордів жінок поступово наближається до рівня світових ре-
кордів чоловіків: найменша різниця досягнень встановлена у
малих вагових категоріях, найбільша  у важких.
Ключеві слова: олімпіада, важкоатлети, вагова категорія,
стать, рівень конкуренції, стать.
Аннотация. Олешко В.Г. Перспективы выступления тяжело-
атлетов Украины на играх ХХІХ Олимпиады в Пекине. Ана-
лизируются перспективы выступления тяжелоатлетов сбор-
ной команды Украины на Играх ХХІХ Олимпиады. Определен
уровень конкуренции сильнейших тяжелоатлетов мира в от-
дельных весовых категориях и их рейтинг в десятках силь-
нейших. Количество мировых рекордов среди женщин по-

стоянно возрастает, тогда как у мужчин отмечается их по-
стоянство. Уровень мировых рекордов женщин постепенно
приближается к уровню мировых рекордов мужчин: наи-
меньшая разность достижений установлена в малых весовых
категориях, наибольшая  в тяжелых.
Ключевые слова: олимпиада, тяжелоатлеты, весовая катего-
рия, пол, уровень конкуренции, рейтинг.
Annotation. Oleshko V.G. The perspectives of the Ukrainian
weightlifters participation at the Olympic Games. The
perspectives of the national Ukrainian team participation at
the ХХІХ Olympic Games are analyzed in the article. The
competition level of the best world weightlifters‘ in separate
weight categories and weightlifters rating at the TOP 10 are
defined. The amount of world records among women constantly
increases, whereas at men their constance is noted. The level of
world records of women gradually approachs a level of world
records of men: the least difference of reachings fixed in small
weight classes, the greatest  in serious.
Key words: оlympic, weightlifters, weight categories, gender,
competition level, rating.

Вступ.
За останній період на всіх міжнародних змаган-

нях з важкої атлетики продовжує зростати рівень
спортивних досягнень спортсменів високої кваліфікації
не дивлячись на високий рівень конкуренції у всіх ва-
гових категоріях й посилення вимог до проведення
допінгконтролю. Практика змагальної діяльності [1, 2,
4, 7, 8, 9 та ін.] показує, що рівень досягнень спорт-
сменів та їх утримання багато в чому залежать від пер-
спективності, вагової категорії в якій вони виступають,
статі, стажу тренувань, а також стратегії та тактики ви-
ступу на змаганнях – командної та особистої.

Деякі автори [1, 3, 4, 6, 9 та ін.] вивчали перс-
пективи виступів важкоатлетів на міжнародних зма-
ганнях залежно від їх кваліфікації та вагових категорій.
Але переважно вони стосувалися вивчення компо-
нентів перспективності кваліфікованих важкоатлетів
однієї збірної команди країни, а також не було дослі-
джено відмінностей у спортсменів різної статі. Разом
із цим нами не виявлено досліджень щодо перспек-
тивності виступу важкоатлетів збірної команди Ук-
раїни на Іграх ХХІХ Олімпіади в Пекіні. Отже, у вітчиз-
няній та іноземній літературі не знайдено достатньо
матеріалів із цього важливого для теорії і практики
спорту вищих досягнень питання.

Робота виконана згідно завдань Цільової ком-
плексної програми підготовки збірної команди Ук-
раїни з важкої атлетики до ХХІХ літніх Олімпійських
ігор 2008 року в Пекіні.

Формулювання цілей статті.
Дослідження перспективності виступу важко-

атлетів України різної статі та груп вагових категорій
на наступних Іграх Олімпіад.

Методи досліджень: аналіз протоколів міжна-
родних змагань, відеозаписів змагальної діяльності,
аналіз документів планування та звітності, опитуван-
ня, моделювання, прогнозування досягнень змагаль-
ної діяльності важкоатлетів, опитування тренерів і
спортсменів, метод експертних оцінок, методи мате-
матичної статистики.

Досліджено понад 550 досягнень спортсменів
(354 чоловіків та 224 жінки), що були показані на ос-
танньому чемпіонаті світу 2007 році в м. ЧангМей
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(Таїланд), а також понад 200 досягнень українських
спортсменів, показаних на чемпіонатах України у 2005
– 2008 рр.

Нами реєструвалися такі показники перспек-
тивності та змагальної діяльності спортсменів: рівень
конкуренції у ваговій категорії (щільність результатів
у десятці найсильніших; кількість однакових резуль-
татів та кількість нульових оцінок), результативність
призерів чемпіонатів України в окремій ваговій кате-
горії в олімпійському циклі 2005 – 2008 рр.

Результати досліджень.
Нами визначено рівень конкуренції на ліценз-

ійному чемпіонаті світу 2007 року в м. ЧангМей (Таї-
ланд). Рівень конкуренції визначався нами за щільністю
результатів (різниця між досягненнями 1 і 10 місць) та
наявністю однакових результатів у перших десяти
спортсменів окремої вагової категорії (табл. 1).

Аналіз даних, представлених у табл. 1 свідчить
про те, що найбільша щільність досягнень, а отже і
найбільша конкуренція за призові місця на чемпіо-
наті світу 2007 року спостерігається у вагових катего-
ріях 94 кг (різниця між 1 і 10 місцями – 5,6 %), 77

(відповідно 5,8 %) та понад 105 кг (7,7 %). Тобто, мож-
на відзначити, що рівень конкуренції найвищий у групі
середніх та важких вагових категорій.

У жінок відмічається трохи інша тенденція.
Найбільша щільність досягнень спостерігається у
групі малих вагових категорій 53, 58  та 48 кг (11,9;
12,6 та 15,9 %), що можна пояснити домінуванням у
них спортсменок азіатських країн, які мають найвищі
темпи результативності на міжнародних змаганнях.

Наявність однакових результатів у десятках
найсильніших окремої вагової категорії також свідчить
про рівень конкуренції. У чоловіків він коливається
від 50,0 % у ваговій категорії 85 кг, до 20,0 % у вагових
категоріях – 69, 77, 94 і 105 кг. Можна побачити деяку
тотожність тенденцій з першим чинником.

У жінок тенденція трохи інша. Тільки у ваговій
категорії понад 75 кг кількість однакових результатів
становить 40,0 %, в інших категоріях цей показник не
перевищує 20,0 %. Загальний висновок: у чоловіків
кількість однакових результатів значно вища, ніж у
жінок (31,2 проти 22,8 %), що свідчить про вищий
рівень конкуренції серед них.

Таблиця 1 
Рівень конкуренції серед найсильніших важкоатлетів світу  

на ліцензійному чемпіонаті світу 2007 року в м. ЧангМей (Таїланд) 

Вагова 
категорія, 
кг 

Щільність 
результатів 

(між 1 і 10м), 
% 

Наявність 
однакових  
результатів, % 

Місця  
з однаковими 
результатами 

Кількість 
спортсменів 

Кількість 
нульових 
оцінок, % 

Чоловіки 
56 10,6 40 1,2; 6,7  29 17,2 
62 8,6 40 1,2; 7,8 47 17,0 
69 10,1 20 4,5;  62 9,8 
77 5,8 20 5,6 48 14,6 
85 8,4 50 5,6; 7,8,9 45 13,3 
94 5,6 20 5,6;  42 9,5 
105 9,5 20 2,3 42 16,6 

+ 105 7,7 40 3,4; 9,10  39 7,7 
У середньому 8,3 31,2 –– 44 13,2 

Жінки 
48 15,9 20 7,8 30 3,3 
53 11,9 20 4,5 36 8,3 
58 12,6 20 8,9  33 3,0 
63 16,4 20 5,6 40 5,0 
69 18,5 20 7,8; 29 6,9 
75 21,0 20 5,6 28 3,6 

+ 75 20,0 40 1,2; 5,6 28 3,6 
У середньому 16,6 22,8  32 4,8 
 

Таблиця 2 
Співвідношення досягнень між чоловіками і жінками (на 01.01.2008) 

 
Рекорди світу в сумі двоєборства, кг Вагова категорія, кг 

(чол. / жін.) Чоловіки Жінки 
Співвідношення 
результатів, % 

56, 58 305,0 240,0 79,0 
62, 63 325,0 257,0 79,0 
69, 69 357,5 276,0 77,0 
77, 75 377,5 285,0 75,5 

94, + 75 417,5 319,0 76,5 
 



97

Про рівень напруженості тактичної боротьби
важкоатлетів свідчить показник кількості нульових
оцінок. У чоловіків найбільші втрати виявлено у ма-
лих вагових категоріях – 56 і 62 кг (17,2 і 17,0 % від
загальної кількості спортсменів), а також у категорії
105 кг (відповідно 16,6 %). Найменші втрати тактич-
ної боротьби виявилися у вагових категоріях понад
105 та 94 кг (тільки 7,7 та 9,5 % нульових оцінок).

У жінок кількість нульових оцінок у 2,5 рази
менша, ніж у чоловіків (4,8 проти 13,2 %). Найбільше
нульових оцінок отримали спортсменки у вагових ка-
тегоріях 53 і 69 кг (відповідно 8,3 і 6,9 %). Найменші
тактичні похибки виявилися у ваговій категорії – 48 кг.

Отже можна зазначити, що саме на цьому чем-
піонаті світу спостерігається невелика кількість нуль-
ових оцінок: у чоловіків у середньому – 13,2 %, у
жінок – 4,8 %, що суттєво менше, ніж на інших чемп-
іонатах світу. Для порівняння на чемпіонаті світу 2003
року у чоловіків у Ванкувері більше половини ат-
летів збірних команд (56,0 %) отримали нульові оцін-
ки. Найбільші втрати серед спортсменів обох статей
тоді мали представники Єгипту (5 випадків), Японії,
Іраку, Туреччини, Казахстану та Чехії (по чотири).

Щоб завершити аналіз рівня конкурентності на
ліцензійному чемпіонаті світу 2007 року цікаво по-
бачити кількість встановлених світових рекордів. Най-
більшу кількість рекордів світу у ривку та сумі дво-
борства встановили жінки – 4 (у середніх та важких

вагових категоріях), чоловіки встановили тільки один
світовий рекорд.

Аналіз найвищих досягнень, що показано чо-
ловіками та жінками допоможе здійснити порівняль-
ний аналіз світових рекордів (табл. 2).

Як показують дані табл. 2 рекордні результати
чоловіків переважають подібні досягнення жінок у
середньому на 21,0–25,0 %, тобто силові можливості
жінок менші, ніж у чоловіків на цю величину. Цікаво
спостерігати, що співвідношення між рекордними
досягненнями поступово зменшується за рахунок
зростання рекордних досягнень жінок. Так, наприк-
лад, у 1998 році у ваговій категорії 56,58 кг співвідно-
шення між рекордами становило – 76,0 %, тепер 79,0
%, у ваговій категорії понад 94 та понад 75 кг – було
63,0 %, а тепер – 76,5 %.

Аналіз даних також показує, що співвідношен-
ня жіночих рекордів із зростанням вагових категорій
зменшується від 79,0 (у ваговій категорії 58 кг) до 75,5
% (у ваговій категорії 75 кг), що пов‘язано, на наш
погляд, з відносно більшою силою представниць ма-
лих вагових категорій, стосовно великих вагових ка-
тегорій. Тому, найменше зближення світових рекордів
спостерігається у «малих» вагових категоріях, а най-
більше – у важких вагових категоріях.

Рівень конкурентоспроможності серед украї-
нських важкоатлетів можна побачити, якщо проанал-
ізувати досягнення трьох кращих важкоатлетів Украї-

Таблиця 3 
Результати у сумі двоєборства у трьох кращих важкоатлетів України (у відсотках до світового рекорду) 

Вагова категорія, кг 
Рік 

56 62 69 77 85 94 105 + 105 
У серед 
ньому 

2005 69 79 82 84 91 89 86 90 83,8; 0,6 

2006 71 79 79 85 91 86 91 89 83,9; 1,2 

2007 71 75 82 86 87 89 88 86 83,0; 1,6 

2008 69 75 78 83 87 87 87 87 81,6; 0,9 

Х; m 70,0; 
1,5 

77,0; 
1,0 

80,2; 
0,5 

84,5; 
0,7 

89,0; 
0,9 

87,8; 
1,3 

88,0; 
0,5 

88,0; 
1,7 83,0; 0,5 

 
Таблиця 4 

Результати у сумі двоєборства у трьох кращих важкоатлеток України (у відсотках до світового рекорду) 

Вагова категорія, кг 
Рік 

48 53 58 63 69 75 + 75 

У серед 
ньому 

2005 64 82 77 84 80 83 84 79,1; 1,4 

2006 69 85 75 75 84 81 84 79,0; 2,1 

2007 65 77 78 79 79 76 80 76,3; 2,3 

2008 65 74 79 76 76 76 80 75,1; 2,0 

Х; m 65,7;1,7 79,5;2,0 77,2;1,7 78,5;1,6 79,8;1,8 79,0;1,5 82,0;2,0 77,4; 0,7 
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ни за 2005–2008 рр. (табл. 3 і 4).
Як свідчать досягнення кращих важкоатлетів

України, найкращі перспективи на включення чо-
ловіків до збірної команди України мають спортсме-
ни вагових категорій 85 –– понад 105 кг. Середні до-
сягнення у відсотках відносно світових рекордів
найвищі саме в цих вагових категоріях. У жінок
відмічається подібна тенденція. Найвищі досягнення
мають спортсменки вагових категорій 53, 69, 75 і по-
над 75 кг. Отже найкращі досягнення чоловіків коли-
ваються в межах 70–89 % від світових рекордів, а у
жінок відповідно – 65,7– 82 %, що вказую на більш
низьку підготовку резервного складу жінок до збірної
команди країни, ніж у чоловіків.

Рівень конкретності на міжнародній арені
членів збірної команди України дозволяє визначити
рейтинг українських важкоатлетів серед найсильні-
ших важкоатлетів світу (табл.5).

У чоловіків найвищі місця на Іграх ХХІХ Олі-
мпіади мають можливість посісти: Ігор Разорьонов
(вагова категорія 105 кг), Артем Удачин та Олексій
Колокольцев (понад 105 кг), у жінок відповідно: Ната-
лія Давидова (категорія 69 кг) та Ольга Коробка (по-
над 75 кг).

Висновки:
1. Кількість учасників міжнародних змагань постійно
зростає, а також розширюється склад країн, що ви-
борюють олімпійські медалі, що, в свою чергу, при-
зводить до зростання рівня конкуренції між най-
сильнішими спортсменами світу у кожній ваговій
категорії.

2. Визначена щільність та наявність однакових резуль-
татів на ліцензійному чемпіонаті світу 2007 р. в м.
ЧангМей (Таїланд) у чоловіків і жінок окремої ва-
гової категорії. Встановлено, що найвищій рівень
конкуренції на наступних Іграх ХХІХ Олімпіади
може бути у групі середніх вагових категорій: у
чоловіків – 94, 77 та понад 105 кг; у жінок – 58, 58 кг.
Найнижчий рівень конкуренції – відповідно 56 і 69
кг у чоловіків та 75 і понад 75 кг у жінок.

3. Найвищі досягнення важкоатлетів резервного скла-

Таблиця 5 
Рейтинг членів збірної команди України серед найсильніших важкоатлетів світу  

(за станом на 1.03.2008 рік) 

Вагова категорія, кг 
Чоловіки Жінки Місце 

94 105 +105 69 75 + 75 
1 397 423 442 276 286 319 
2 393 411 441 271 281 319 
3 392 411 435 244* 278 281* 
4 387 410 435 238 250 273 
5 386 403* 427 235 240 264 
6 386 400 426* 233 240 264 
7 385 393 420 230 233* 262 
8 383 391 410* 230 227 258 
9 376* 387 408 228 226 257 

10 375 383 408 225 226 255* 
Примітка: виділено досягнення важкоатлетів збірної команди України. 

 

ду у 2005–2008 рр. були показані у чоловіків у ваго-
вих категоріях 77 – понад 105 кг, а у жінок відповід-
но – 63 – понад 75 кг. Спортсменів саме цих вагових
категорій бажано включати до складу олімпійської
збірної команди України.

4. Кількість світових рекордів серед жінок постійно
зростає, тоді як у чоловіків відмічається їх сталість.
Рівень світових рекордів жінок поступово набли-
жається до рівня світових рекордів чоловіків: най-
менша різниця досягнень встановлена у малих ва-
гових категоріях, найбільша – у важких.

5. Визначено рейтинг важкоатлетів членів збірної ко-
манди України у десятках найсильніших важкоат-
летів світу. У чоловіків найвищі місця на сьогодні
посідають: І. Рв (вагова категорія 105 кг), А. Ун та О.
Кв (понад 105 кг), у жінок відповідно – Н. Два (69 кг)
та О. Кка (понад 75 кг).

Подальші дослідження доцільно здійснювати
у напряму визначення результативності спортсменів
на наступних етапах підготовки.
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НАСТУПНІСТЬ У СИСТЕМІ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І ШКОЛИ

Петренко С.А.
Глухівський державний педагогічний університет

Анотація. У статті аналізується проблема наступності у си-
стемі фізичного виховання дітей дошкільної та початкової
ланок освіти. Розглянуто різні погляди педагогів минулого й
сучасності на наступність у фізичному розвитку дітей дош-
кільного і молодшого шкільного віку. Усі проблеми наступ-
ності сьогодення потребують термінового вирішення у нау-
ковому і практичному рівні. Шостий рік життя дитини більше
ніж інші роки дошкільного дитинства асоціюється в науковців
та практиків з підготовкою до школи, з наступністю.
Ключові слова: наступність, фізичне виховання, дошкільний
навчальний заклад, початкова школа.
Аннотация. Петренко С.А. Преемственность в системе фи-
зического воспитания дошкольного учебного учреждения и
школы. В статье анализируется проблема преемственности в
системе физического воспитания детей дошкольного и на-
чального звеньев образования. Рассмотрено разные взгляды
педагогов прошлого и современности на преемственность в
физическом развитии детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста. Все проблемы преемственности нуждаются в
срочном решении на научном и практическом уровне. Шес-
той год жизни ребенка больше чем другие года дошкольного
детства ассоциируется у научных работников и практиков с
подготовкой к школе, с преемственностью.
Ключевые слова: преемственность, физическое воспитание,
дошкольное учебное учреждение, начальная школа.
Annotation. Petrenko S.A. Preschool educational establishment
and school physical upbringing system succession. In the article
the children physical upbringing succession at the preschool
and junior school educational establishments. Different
viewpoints of the past and modern pedagogues to the mentioned
problem are analyzed. All problems of continuity require the
urgent solution at a scientific and practical level. The sixth year
of life of the child is more than other year of the preschool
childhood associates at science officers and experts with
preparation to school, with continuity.
Keywords: succession, physical upbringing, preschool educational
establishment, primary school.

Вступ.
У Національній доктрині розвитку освіти вка-

зується, що безперервність освіти реалізується шля-
хом забезпечення наступності змісту та координації
навчально-виховної діяльності на різних ступенях ос-
віти, які функціонують як продовження попередніх і
передбачають підготовку громадян для можливого
переходу на наступні ступені [5, с. 6].

Найпершим суспільним середовищем, до яко-
го потрапляє дитина, є дошкільний навчальний зак-
лад. Усі сучасні програми навчання і виховання дітей
дошкільного віку („Базова програма розвитку дити-
ни”, „Малятко”, „Дитина” та ін.) оцінюють фізичне
виховання як основу повноцінного гармонійного
розвитку особистості дитини. Основні завдання

фізичного виховання пов’язані із здійсненням осо-
бистісно-орієнтованого підходу до конкретної дити-
ни з формування основних рухових умінь та навичок
(ходьби, бігу, стрибків, повзання та лазіння, метання,
вправ з рівноваги), до її загального оздоровлення.

Згідно з Базовим компонентом дошкільної ос-
віти дитина повинна оволодіти певним набором умінь
і навичок з основних рухів, пов’язаних з ходьбою,
бігом, відштовхуванням та приземленням, стрибка-
ми у висоту та довжину, метанням предметів у ціль,
лазінням. Саме ці уміння мають важливе значення в
системі фізичного виховання дошкільного періоду.
Вони лежать в основі повсякденної та трудової діяль-
ності дошкільників, є органічною складовою части-
ною дитячих ігор та важливим засобом фізичного
виховання. У Базовому компоненті дошкільної осві-
ти в Україні зазначається, що дошкільна освіта існує
як самостійна система у галузі освіти і є обов’язко-
вою складовою неперервної освіти в Україні [1].

Зміст початкової освіти багатокомпонентний,
багатоаспектний. Він покликаний логічно продовжи-
ти, доповнити й розширити зміст дошкільної освіти з
урахуванням надбань і досвіду дошкільного дитин-
ства. Важливо усвідомити й розмежувати ці два освітні
рівні, які доповнюють, збагачують один одного, –
зберегти самоцінність дитинства та полегшити адап-
тацію дитини до шкільного навчання, зокрема фізич-
ного виховання.

Необхідно продовжувати в початковій школі
характерні для дошкільного віку форми та методи
роботи; використання мотивів ігрової поведінки, ру-
хової та просторової орієнтації, удосконалення жит-
тєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток ру-
хових якостей, забезпечення оптимальної рухової
активності, саморегуляції поведінки тощо.

Робота виконана за планом НДР Глухівського
державного педагогічного університету.

Формулювання цілей статті.
Мета роботи – визначити проблеми наступності

у системі фізичного виховання дошкільної та початко-
вої ланок освіти. Проаналізувати підходи науковців до
реалізації наступності, зорієнтовані передусім на сис-
тему фізичного виховання двох ланок освіти.

Результати дослідження.
Реалізація проблем наступності в сучасних

умовах з урахуванням перспективних напрямів дош-
кільного виховання й початкового навчання можли-
ва лише за умови виокремлення, усвідомлення та
розуміння природних зв’язків, які мають місце в роз-
витку дітей, особливо в процесі фізичного вихован-
ня. Виділення закономірностей психічного розвитку
в перехідному періоді, побудова педагогічного про-
цесу з урахуванням логічних зв’язків сприятимуть
поступальному розвитку дитини без хворобливого
проходження нею суміжних етапів, даватимуть змо-
гу використовувати найцінніші для становлення осо-
бистості дитини можливості, характерні для кожного
її вікового періоду.

У педагогічній науці «наступність і перспек-
тивність» розглядаються як дві сторони одного й того
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ж педагогічного явища. Перспективність – це погляд
знизу вгору, а наступність – погляд згори вниз
(М.Р.Львов). Таким чином, на дошкільній і початковій
сходинках освіти перспективність – це визначення
пріоритетних ліній підготовки дітей дошкільного віку
до школи, які б максимально враховували потреби
початкової школи в готовності дитини до оволодіння
новою, провідною в молодшому шкільному віці на-
вчальною діяльністю, творчим характером цієї діяль-
ності, вільним проявом психічних новоутворень да-
ного періоду. Наступність – це врахування того рівня
розвитку дитини, з яким вона прийшла до школи,
опора на нього. Таке поєднання забезпечує органіч-
не, природне продовження розвитку, виховання і на-
вчання, започаткованих у дошкільному періоді жит-
тя дитини, створює умови для успішного переходу
молодшого школяра до основної школи.

С.У.Гончаренко визначає наступність в на-
вчанні як послідовність та системність у розміщенні
навчального матеріалу, зв’язок і узгодженість ступенів
й етапів навчально-виховного процесу [2, с. 227]. На-
ступність – багатомірне, багатоаспектне педагогічне
явище. Його слід розглядати, по-перше, як зако-
номірність психічного і фізичного розвитку дитини;
по-друге, як умову реалізації безперервної освіти; по-
третє, як принцип навчання та виховання. Крім того,
наступність може тлумачитись і як один із складових
компонентів теоретичних засад педагогічних систем,
і як концептуальний підхід до вирішення освітньо-ви-
ховних завдань тощо.

Серед проблем наступності в роботі дошкіль-
ного навчального закладу і початкової школи, які
піднімаються в педагогічній науці України і зарубіж-
жя (Т.І.Єрофєєва, Н.Ф.Виноградова, Т.С.Комарова,
Л.А.Калмикова, М.Р.Львов, В.Я.Ликова, А.М.Пишка-
ло, Т.Сагінбекова-Пернайм, О.Я.Савченко та ін.), вар-
то назвати ті, що концептуально і технологічно спря-
мовані на вдосконалення послідовних логічних
зв’язків: зняття суперечок між провідними лініями
навчання і виховання суміжних вікових етапів, що
визначають успіх усього подальшого гармонійного
розвитку; з’ясування, яким чином побудувати мо-
дель цілісного освітнього простору на перехідному
етапі від дошкільного закладу до школи, як здійсню-
вати керування процесом переходу від однієї форми
освіти (гри) до іншої (навчання).

О.В.Запорожець підкреслював, що з метою
удосконалення наступності, насамперед потрібно
«мати на увазі внутрішній, органічний зв’язок загаль-
ного фізичного й духовного розвитку на грані дошк-
ільного і шкільного дитинства, внутрішню підготов-
ку до переходу від одного ступеня формування
дитячої особистості до іншого» [3, с. 41]. О.В.Запоро-
жець був глибоко переконаний у тому, що тільки
спільна систематична робота педагогів дошкільних
закладів і школи дозволить вирішити складну й акту-
альну проблему наступності на належному науково-
методичному рівні.

А.М.Леушина звертала увагу на необхідність
більш раціонально використовувати можливості дітей

на різних вікових етапах, пропонувала створити єдину,
що поступово ускладнюється, систему, в якій повинні
відбиватися переходи від кількісних до якісних показ-
ників знань [4, с. 47].

Такі підходи науковців до реалізації наступності
зорієнтовані передусім на інтеграцію двох ланок осв-
іти, на усунення суперечок між запитами школи, за-
вищеними вимогами батьків, стосовно підготовки
дітей; між непідготовленістю окремих учнів, які не
відвідували дошкільних навчальних закладів, і необхі-
дністю враховувати специфіку дошкільної освіти. На
сьогоднішній день відсутній такий цілісний, систем-
ний, всеохоплюючий підхід до реалізації наступності,
який би задовольняв потреби обох ланок: і дошкіль-
ної, і початкової. Так, з боку дослідників у галузі дош-
кільної педагогіки зафіксовано ряд тенденцій:
- спрощеного розуміння в школі змісту освіти дітей
у дошкільному віці, її значення;

- незавершеності ліній освітньо-виховної роботи,
розпочатої у дошкільному дитинстві;

- недоопрацювання початкової школи щодо усунен-
ня шкільного стресу з позицій корекційно-розви-
ваючого підходу;

- неможливості компенсувати сімейним вихованням,
різними короткочасними формами підготовки ди-
тини до школи відсутність суспільного дошкільно-
го виховання.

Дослідники початкової ланки освіти зі свого
боку вбачають такі недоліки у підготовці дітей до
школи, зокрема:
- дублювання завдань, змісту, методів, форм і засобів
навчання молодших школярів;

- деформація істинної дошкільної освіти в напрямку
посилення неспецифічних для неї форм;

- підміна завдань загального розвитку дитини вив-
ченням у дошкільному навчальному закладі про-
грами першого класу;

- наявність різнорівневої підготовки дітей до школи та ін.
У результаті такої роз’єднаності двох ланок зат-

римується гармонійний розвиток усіх сторін особи-
стості дитини, зокрема фізичний, необхідний для ус-
пішного формування нового соціального статусу
школяра; в учня зникає інтерес до фізичного вихо-
вання, руйнуються пізнавальні інтереси, формують-
ся поверхневі знання та уміння.

Ми переконані, що зв’язок дошкільного на-
вчального закладу і школи у вирішенні завдань фізич-
ної культури полягає насамперед у тому, що ДНЗ
здійснює загальний розвиток дітей (формування жит-
тєво важливих рухів, розвиток фізичних якостей, вихо-
вання інтересу до рухової діяльності), а школа цей роз-
виток повинна використовувати. Слід зауважити, що
привчати до навчання в школі необхідно поступово,
не варто відміняти ігрову форму проведення фізкуль-
турних занять, зменшувати час ігрової діяльності і
збільшувати час навчання, що має носити ігровий ха-
рактер. Діти не повинні відчувати різкий перехід від
одного режиму до іншого, який має бути природнім.

Серед причин, що викликають розмежо-
ваність, відокремленість дошкільної й початкової ла-
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нок освіти, в педагогічній науці називають не-
відповідність сучасних шляхів реалізації наступності
науковим уявленням про самоцінність кожного віко-
вого періоду розвитку дитини; відсутність спрямова-
ності процесу навчання й виховання на вікові мож-
ливості та особливості дітей; поспішне проходження
важливих для дітей стадій розвитку.

Висновки.
Початкова школа повинна дуже точно й повно

врахувати досягнення дошкільного віку не тільки в
змістовому та методичному планах, а й у плані форму-
вання особистісних якостей дітей, їх вольової сфери.

Актуальними для початкової школи в контексті
наступності з дошкільною освітою є: інтеграція та ди-
ференціація процесу фізичного виховання дітей; за-
безпечення оптимальної рухової активності дітей; ви-
користання українських народних ігор у процесі
фізичного виховання; поєднання введення контрольних
навчальних нормативів і вимог до фізичного розвитку
дітей; індивідуалізація навчального процесу.

Узагальнення думок вітчизняних та зарубіж-
них дослідників у галузі наступності й перспектив-
ності свідчать про необхідність удосконалювати
провідні аспекти інтеграції двох ланок.

Так, вихователям у дошкільних навчальних зак-
ладах необхідно:
- здійснювати підготовку з урахуванням перспектив-
них тенденцій фізичного розвитку дитини;

- формувати життєво важливі рухи (ходьбу, біг, стриб-
ки, повзання, лазіння, метання, вправи з рівноваги);

- розвивати рухові якості (спритність, швидкість,
силу, гнучкість, витривалість);

- формувати інтерес до рухової діяльності;
- орієнтувати навчання й виховання на врахування
вікових можливостей і особливостей дітей;

- не замінювати специфічні для дошкільників види
діяльності шкільними;

- штучно не переносити в дошкільний навчальний
заклад зміст фізкультурної освіти першого класу.

Учителям у початковій школі важливо:
- логічно продовжувати загальний процес фізично-
го розвитку дітей, передбачений у дошкільному
навчальному закладі;

- удосконалювати життєво важливі рухи в повсяк-
денній діяльності;

- забезпечувати гармонійний розвиток особистості
молодшого школяра;

- процес навчання будувати на осмисленні та усвідом-
ленні знань про користь занять з фізичної культури.

Урахування правил наступності й перспектив-
ності надає педагогічному процесу цілісності, по-
слідовності, ефективності й результативності.

Таким чином, усі проблеми наступності сьо-
годення, що виникли в системі фізичного виховання
дошкільного навчального закладу і початкової шко-
ли, потребують термінового вирішення як на науко-
вому рівні, так і на практичному. Шостий рік життя
дитини більше ніж інші роки дошкільного дитинства
асоціюється в науковців та практиків з підготовкою
до школи, з наступністю.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем наступ-
ності у системі фізичного виховання дошкільного
навчального закладу і школи.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРОГРАМ КОРЕКЦІЇ

САГІТАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ ПОСТАВИ
ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Петрович В.В.
Волинський національний університет

імені Лесі Українки

Анотація. В статті подано особливості реалізації програми
корекції сагітального профілю постави молодших школярів
засобами фітбол-гімнастики, досліджено ефективність впро-
вадження розроблених програм корекції.
У процесі реалізації програми корекції сагітального проф-
ілю постави необхідно дотримуватись загальноприйнятих
рекомендації теорії та методики фізичного виховання, базо-
вих положень проведення занять з фітболами та розробленої
нами застосування комплексів фізичних вправ.
Ключові слова: сагітальний профіль постави, програма ко-
рекції, фітбол-гімнастика.
Аннотация. Петрович В.В. Исследование эффективности
программ коррекции сагиттального профиля осанки детей
младшего школьного возраста. В статье поданы особеннос-
ти реализации программы коррекции сагиттального профи-
ля осанки младших школьников средствами фитбол-гимнас-
тики, исследована эффективность внедрения разработанных
программ коррекции. В процессе реализации программы
коррекции сагиттального профиля осанки необходимо при-
держиваться общепринятых рекомендации теории и методи-
ки физического воспитания, базовых положений проведения
занятий с фитболом и разработанной нами применение ком-
плексов физических упражнений.
Ключевые слова: сагиттальный профиль осанки, программа
коррекции, фитбол-гимнастика.
Annotation. Petrovich V.V. Research of efficacyy of programs of
correction of the sagittal profile of bearing of children of low
school age. During realization of the program of correction of the
sagittal profile of bearing it is necessary to hold on conventional to
the reference of the theory and procedure of physical training,
base positions of holding of occupations with fitball and designed
us application of complexes of physical exercises. In the article
the pecularities of realization of the program of correction of
sagittal type of bearing of junior schoolboys by the way of fitball-
gymnastics are given efficiency of introduction of the developed
programs of correction is explored.
Key words: sagittal type of bearing, program of correction,
fitball-gymnastics.
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Вступ.
Потреба у рухах є однією із основних фізіоло-

гічних особливостей дитячого організму і надзвичай-
но необхідна для його нормального формування та
розвитку. Рух у будь-якому його прояві адекватний
руховим можливостям дітей, завжди виступає як оз-
доровчий чинник. Саме цим можна пояснити висо-
ку ефективність різноманітних методик і форм про-
ведення занять, коли їх основою є загальний вплив на
організм у поєднанні зі спеціальними фізичними
вправами [1,3,6].

В останні роки зростає роль фізичних вправ у
зміцненні здоров’я, підвищенні рухової активності
людини та корекції вад постави. У зв’язку з цим ос-
таннім часом з’являються нові форми оздоровчих
технологій. Новою формою занять із фізичного ви-
ховання та корекції порушень постави в дітей є фітбол-
гімнастика [1,2,5].

Фітболи дають можливість максимально індиві-
дуалізувати лікувально-виховний процес за рахунок
широких можливостей корекції постави як у сагітальній,
так і у фронтальній площинах. Оскільки фітбол має фор-
му кулі, то це дає можливість рівномірно розподіляти
інформацію до всіх аналізаторів, що в геометричній
прогресії підсилює позитивний ефект занять.

Як зазначають Овчиннікова Т.С., Потапчук
А.А. [4], підтримка положення, при якому збігають-
ся загальний центр ваги людини з центром ваги фітбо-
ла, сприяє збереженню рівноваги. Тому одна лише
правильна посадка на фітболі вже сприяє формуван-
ню навички правильної постави, вирівнює косе по-
ложення таза. При методично правильно побудованій
програмі з фітбол-гімнастики й оптимальному на-
вантаженні формується новий рефлекс пози, який
забезпечує створення сильнішого м’язового корсе-
та. У ході виконання вправ із фітболами також пол-
іпшується крово- і лімфообіг в ділянці хребта.

Робота виконувалась згідно зі Зведеним пла-
ном науково-дослідної роботи у галузі фізичної куль-
тури і спорту на 2001–2005 р.р. Державного комітету
молодіжної політики, спорту і туризму України за
темою 1.4.3 “Вдосконалення біомеханічних технологій
рекреації і рухової реабілітації з врахуванням вікових
особливостей геометрії мас тіла людини” (номер дер-
жавної реєстрації 010U006351).

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – перевірити ефективність про-

грам корекції сагітального профілю постави молод-
ших школярів.

Для досягнення поставленої мети ми постави-
ли такі завдання:
1.Висвітлити особливості реалізації програми корекції
сагітального профілю постави засобами фітбол-
гімнастики.

2.Визначити ефективність впроваджених програм ко-
рекції.

Результати досліджень.
З метою перевірки ефективності програми ко-

рекції сагітального профілю постави дітей молодшо-
го шкільного віку нами були проведені спеціальні дос-
лідження.

Прямий педагогічний експеримент проводив-
ся в 2004 –2005р.р. протягом шести місяців. Обстежен-
ня дітей проводилося до і після педагогічного експе-
рименту. Школярі контрольних груп (КГ) займались
за програмою загальноосвітньої школи, а діти експе-
риметальних груп (ЕГ–1 та ЕГ–2) – за розробленою
нами програмою. Враховуючи дані, отримані у фор-
муючому експерименті нами були розроблені дві про-
грами корекції порушень постави у молодших шко-
лярів. Програми корекції включають теоретичні знання
та виконання комплексів фізичних вправ.

Перша запропонованна програма корекції
постави школярів включала: комплекси фізичних
вправ для корекції сутулості на уроках фізичної куль-
тури, комплекси загальнорозвиваючих вправ на уро-
ках фізичної культури, комплекси вправ для корекції
збільшення фізіологічних вигинів хребта, рухливі ігри,
індивідуальні домашні завдання, ранкову гімнастику
та фізичні вправи на фізкультхвилинках.

Друга програма корекції постави школярів
включала комплекси фізичних вправ для корекції су-
тулості на уроці фізичної культури, комплекси загаль-
норозвиваючих вправ на уроці фізичної культури, ком-
плекси вправ для корекції збільшення фізіологічних
вигинів хребта, рухливі ігри, індивідуальні домашні
завдання, ранкову гімнастику та фізичні вправи на
фізкультхвилинках, а також заняття фітбол-гімнастикою,
замість одного уроку фізичної культури.

Програма корекції сагітального профілю по-
стави дітей молодшого шкільного віку включає за-
няття фітбол-гімнастикою з урахуванням кутових та
лінійних характеристик, які проводились 1 раз на тиж-
день протягом 6 місяців, всього 24 заняття.

Під час розробки комплексів вправ з фітбола-
ми ми використовували ті вправи, які  зміцнюють м’я-
зи, формують і підтримують правильну поставу, фор-
мують та закріплюють навичку правильної постави,
тренують здатність утримувати рівновагу, розвивають
дрібну моторику,  підтримують інтерес до вправ та
ігор із фітболами, вчать дітей оцінювати свої рухи.

У процесі реалізації програми корекції суту-
лості у дітей молодшого шкільного віку засобами
фітбол-гімнастики ми пропонуємо використовувати
десять комплексів фізичних вправ і дотримуватись
розробленої нами методики та рекомендацій, щодо
їх застосування.
1 заняття. Комплекс № 1. Для розминки використо-
вуємо вивчення базових кроків в аеробіці без м’яча.

2 заняття. Комплекс № 2. Як і в попередньому ком-
плексі використовуємо вивчені базові кроки в
аеробіці.

3 заняття. Комплекс № 2 та 1, 2, 3, 4 вправи з комп-
лексу № 3. В кінці заняття вправи на дихання та роз-
слаблення без м’яча.

4 заняття. Комплекс № 3; комплекс № 6, вправи № 2, №
3. В кінці заняття вправи на розтягнення без м’яча.

5 заняття. Комплекс № 4, комплекс № 5, вправа № 1;
комплекс № 6, вправа № 4. Вправи на дихання.

6 заняття. Комплекс № 3, вправи № 6, 7, 8, 9, 10;
комплекс № 4. Вправи на розтягування без м’яча.
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7 заняття. Комплекс № 5, вправи № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10;
комплекс № 7, вправа № 8. Розминка – комплекс №
1, вправи № 1–6. В кінці заняття дихальні вправи з
м’ячем.

8 заняття. Комплекс № 6, крім вправи № 6. Розмин-
ка – базові елементи аеробіки без фітбола. Вправи
на збереження рівноваги без фітбола.

9 заняття. Комплекс № 7, крім вправ № 1, 9. Повторен-
ня комплексу № 6. Комплекс № 10, вправи № 2, 3, 4.
Вправи на розтягування та релаксацію з фітболом.

10 заняття. Комплекс № 7, вправи № 1, 9. Комплекс
№ 8. Вивчення базових елементів: step-touch, lunge,
v-step з різним положенням фітбола в руках. В кінці
заняття вправи на релаксацію на м’ячі.

11 заняття. Комплекс № 9, вправи № 1, 2, 3, 4. Повто-
рення комплексу № 8. Вивчення блоку з базових
елементів з фітболом, як предметом. Вправи на
дихання з м’ячем.

12 заняття. Повторення комплексу № 7 та комплекс
№ 8, вправи № 1, 2, 3, 4, 5. Повторення вивченого
блоку з базових елементів аеробіки з фітболом.
Вправи на розтягнення без м’яча.

13 заняття. Комплекс № 5, комплекс № 6, вправи №
5, 6, 7, 8, 9, 10. Вивчення блоку з базових елементів:
march, kneep-up, kick у поєднанні з різним поло-
женням рук з м’ячем. Вправи на розслаблення на
м’ячі та без м’яча.

14 заняття. Комплекс № 3; комплекс № 4, вправи №
1, 2, 3, 4, 5. Поєднання вивченого блоку № 1 та № 2.
Вправи на дихання після комплексу № 3 та в кінці
заняття.

15 заняття. Комплекс № 9; комплекс № 4, вправи №
6, 7, 8, 9, 10. Повторення вивченої комбінації з 2-х
блоків та вивчення 4 кроки вперед, назад, по діаго-
налі з різним положенням рук із фітболом. Вправи
на розтягування в кінці заняття та на дихання між
вправами.

16 заняття. Комплекс № 10; комплекс № 5, вправи №
1, 2, 3, 4, 5. Повторення вивченого блоку. Вивчення
step-touch, правим та лівим боком, та step-touch з
положення сід на м’ячі. Вправи на збереження
рівноваги в кінці заняття та на дихання.

17 заняття. Комплекс № 5, вправи № 6, 7, 8, 9, 10;
комплекс № 6. Вивчення нового блоку під музич-
ний супровід з орієнтуванням по залі: 4 кроки впе-
ред, назад; step-touch правим, лівим боком; kick
вправо, вліво; lunge назад в поєднанні з різним по-
ложенням рук із м’ячем. Вправи на релаксацію в
кінці заняття.

18 заняття. Комплекс № 7; комплекс № 8, вправи №
1, 2, 3, 4, 5. Повторення вивченого блоку та вивчен-
ня комплексу з положення сід на м’ячі, step-touch,
з різним положенням рук, step-touch навкруги м’я-
ча вліво; march на місці та вправо; 4 кроки вперед у
положення лежачи на фітболі та 4 кроки назад у
вихідне положення. В кінці заняття вправи на роз-
тягування та на дихання.

19 заняття. Розминка. Комплекс № 1; комплекс № 8,
вправи № 6, 7, 8, 9, 10; комплекс № 9. Повторення
комбінації з блоку № 1 та № 2. Вправи на релакса-
цію в кінці заняття з фітболом.

20 заняття. Розминка. Комплекс № 2; комплекс № 3,
вправи № 1, 2, 3, 4, 5; комплекс № 10. Повторення
вивченої комбінації № 1 поєднуємо з комбінацією
№ 2. Вправи на дихання та релаксацію.

21 заняття. Комплекс № 4; комплекс № 5, вправи №
2, 4, 6, 7, 8. Вивчення блоку з базових рухів аеробіки
в поєднанні із загальнорозвиваючими вправами в
єдиному для всієї групи темпі. Вправи на збере-
ження рівноваги при зменшеній площі опори.

22 заняття. Комплекс № 6; комплекс № 7. Повторен-
ня вивченого блоку на попередньому занятті. Вив-
чення нового блоку з поєднанням відбиття м’яча
від підлоги. Наприклад, 2 step-touch вправо, 4
відбиття від підлоги, 2 step-touch вліво, 4 відбиття
від підлоги та кидки м’яча вгору, 4 кроки вперед,
march та 4 підкиди вгору, 4 кроки назад, march, 4
підкиди вгору. Вправи на дихання між вправами та
в кінці заняття.

23 заняття. Комплекс № 8 та комплекс № 9. Поєднує-
мо вивчений блок на занятті № 21 та занятті № 22 і
додаємо 3 вправи з комплексу № 1, вправи № 1, 2, 3.
Вправи на релаксацію з м’ячем.

24 заняття. Розминка. Комплекс № 1; комплекс №
10; комплекс № 9, вправи № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Повто-
рення вивченої комбінації. Вправи на дихання з
м’ячем та рівновагу.

Аналіз результатів дослідження (табл.1) засвід-
чує, що на початку експерименту характеристики
сагітального профіля постави молодших школярів, які
входили до контрольної та експериментальних груп
статистично достовірно не відрізнялись один від од-
ного (t<tгр).

У таблиці 1 також подані характеристики сагі-
тального профілю постави 9-ти річних школярів, які
мають порушення постави (сутулість), після викори-
стання програм  корекції.

Аналіз результатів, отриманих після експери-
менту, засвідчує, що усі розроблені нами програми
дали позитивний ефект і привели до різних якісних
змін показників сагітального профілю постави шко-
лярів відносно вихідних даних.

Так, після педагогічного експерименту в КГ
статистично достовірне (Р<0,05) покращення сагіталь-
ного профілю постави відмічається лише у показ-
ників: кута, утвореного вертикаллю і лінією, що
з’єднує остистий відросток хребця С7 і ЦМ голови з
44,86±0,16 до 42,73±0,18; відстані від найбільше ви-
пуклої точки хребетного стовпа до вертикалі, що про-
ходить через ЦМ голови з 44,67±0,41 до 39,33±0,15, а
також відстані від точки L5 до вертикалі, що прохо-
дить через ЦМ голови з 22,53±0,36 до 20,40±0,10.

У досліджуваних експериментальних груп
зміни сагітального профілю постави носили наступ-
ний характер.

В ЕГ–1 статистично достовірні відмінності (t>tгр)
досліджуваних характеристик були відзначені: у кута,
утвореного вертикаллю і лінією, що з’єднує остистий
відросток хребця С7 і ЦМ голови;  кута, утвореного
горизонталлю і лінією, що з’єднує найбільше виступа-
ючу точку чола і підборіддя; кута, утвореного верти-
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каллю і лінією, що з’єднує остистий відросток хребця
С7 і остистий відросток хребця L5, а також відстані від
найбільше випуклої точки хребетного стовпа до вер-
тикалі, що проходить через ЦМ голови.

В ЕГ–2 ми спостерігали  найбільш статистич-
но достовірне (t>tгр) покращення характеристик сагі-
тального профілю постави школярів: кута, утворено-
го вертикаллю і лінією, що з’єднує остистий відросток
хребця С7 і ЦМ голови з 44,84±0,22 до 20,47±0,06; пе-
реднього кута стійкості з 14,49±0,29 до 12,87±0,07; кута,
утвореного горизонталлю і лінією, що з’єднує
найбільш виступаючу точку чола і підборіддя з
78,23±0,38 до 84,87±0,14; кута, утвореного вертикал-
лю і лінією, що з’єднує остистий відросток хребця С7
і остистий відросток хребця L5 з 13,50±0,47 до 2,93±0,02;
відстані від найбільше випуклої точки хребетного сто-
впа до вертикалі, що проходить через ЦМ голови
з44,63±0,35 до 39,27±0,16, а також відстані від точки L5
до вертикалі, що проходить через ЦМ голови з
22,57±0,36 до 16,4±0,06.

З метою аналізу ефективності програми ко-
рекції ми визначили темпи приросту показників саг-
ітального профілю постави у дітей контрольної та
експериментальних груп (рис.1).

Таблиця 1 
Показники  сагітального профілю постави тіла дітей 9 років, які мають порушення постави  

(сутулість) у процесі  педагогічного експерименту  
 

Показники 
Кути, градуси ( Χ ±m) 

 

α1 α2 α3 α4 α5 α6 
КГ (n=13) 

І 44,86±0,16 2,53±0,17 14,40±0,40 74,31±0,48 78,27±0,36 13,47±0,47 

ІІ 42,73±0,18* 2,47±0,03 14,13±0,05 74,20±0,11 79,00±0,10 12,93±0,04 

ЕГ 1 (n=13) 

І 44,89±0,22 2,54±0,16 14,45±0,40 74,27±0,49 78,33±0,37 13,53±0,46 

ІІ 41,87±0,18* 2,53±0,03 14,07±0,06 74,06±0,10 80,47±0,15* 7,07±0,10* 
ЕГ 2 (n=13) 

І 44,84±0,22 2,57±0,16 14,49±0,29 74,33±0,48 78,23±0,38 13,50±0,47 

ІІ 20,47±0,06* 2,53±0,02 12,87±0,07* 74,13±0,10 84,87±0,14* 2,93±0,02* 

Відстань, мм ( Χ ±m)  
l 1 l 2 l 3 

КГ (n=13)  

І 22,60±0,55 44,67±0,41 22,53±0,36 

ІІ 22,00±0,06 39,33±0,15* 20,40±0,10* 

ЕГ 1 (n=13) 

І 22,67±0,54 44,73±0,42 22,60±0,35 

ІІ 21,93±0,06 39,47±0,15* 21,33±0,14 

ЕГ 2 (n=13) 
І 22,63±0,54 44,63±0,35 22,57±0,36 
ІІ 22,07±0,06 39,27±0,16* 16,4±0,06* 
І – показники до експерименту;  ІІ – показники після експерименту 
      * відмінність статистично достовірна (Р<0,05). 

Максимальний приріс кута α1  становить 54%
у дітей ЕГ 2, у школярів ЕГ 1 приріст становить 7 %, в
КГ –5 %. Задній кут стійкості α2 має максимальний
приріст у КГ – 2,87 %, в ЕГ 2 приріст становить 1,55
%, в ЕГ 1 лише 0,39 %. Передній кут стійкості α3 має
максимальний приріст у ЕГ 2 – 11%. У дітей ЕГ 1 та
КГ приріст показника незначний і становить 3 % і 2 %
відповідно (рис.1.А.)

Максимальний приріст кута α4  відзначено в
ЕГ 1 – 0,28 % та в ЕГ 2 – 0,26 %. У дітей КГ приріст
становить лише 0,14 %.

У дітей ЕГ 2 відзначено максимальний приріст
кута α5  – 8 %. У дітей ЕГ 1 середній темп приросту –
3 %, а у КГ приріст становить лише 0,93 %. Кут α6  має
досить високі темпи приросту у ЕГ 2 – 78 %. В ЕГ 1
приріст становить 48 %, а у КГ приріст мінімальний –
4 % (рис.1.Б.).

Лінійні характеристики мають дещо іншу тен-
денцію зміни після застосування методики саматич-
ної корекції (рис2).

Максимальний приріст показника l1 відзначе-
но в ЕГ 1 – 3,26 %. Середній темп приросту в КГ – 2,65
%. У дітей ЕГ 2 мінімальний темп приросту цього
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Рис.1. Темпи приросту кутових характеристик сагітального профілю постави
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α1 – кут, утворений вертикаллю і лінією, яка з’єднує остистий відросток сьомого шийного хребця С7 і центру 
мас голови.  

α2 – задній кут стійкості (кут, розміщений між лінією ваги і похилої лінії, проведеної з точки L5 до п’яти);  
α3 – передній кут стійкостіі (кут, розміщений між лінією ваги і похилої лінії, проведеної з точки L5 до 
дистального кінця фаланги 1–го (великого пальця);  

α4 – кут, утворений горизонталлю і лінією, яка з’єднує горб п’яткової кістки і надколінок;  
α5 – кут, утворений горизонталлю і лінією, яка з’єднує найбільше виступаючі точки чола та підборіддя; 
α6 – кут, утворений вертикаллю і лінією, яка з’єднує остистий відросток сьомого шийного хребця (С7) – 
найбільше виступаюча назад точка хребта на межі шийного і грудного відділів і остистий відросток 
п’ятого поперекового хребця (L5) – найбільш лордотично поглиблена точка поперекового лордозу (центр 
соматичної системи координат). 
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1– відстань l1; 2– відстань l2; 3– відстань l3
l1 – відстань від точки С7 до вертикалі, що проходить через ЦМ голови;
l2 – відстань від найбільш випуклої точки хребта до вертикалі, що проходить через ЦМ голови;
l3 – відстань від точки L5 до вертикалі, що проходить через ЦМ голови.

Рис.2. Темпи приросту лінійних характеристик сагітального профілю постави
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показника – 2,47 %.  Показник l2  має максимальний
темп приросту у ЕГ2 –12 %. У дітей КГ приріст ста-
новить 11,95 %, в ЕГ 1 – 11,75%. Показник l3 має мак-
симальний приріст у ЕГ2 – 27%, у ЕГ 1 приріст стано-
вить 6%, у КГ – 9%.

Висновки:
1. У процесі реалізації програми корекції сагітально-
го профілю постави засобами фітбол-гімнастики
необхідно дотримуватись загальноприйнятих реко-
мендації теорії та методики фізичного виховання,
базових положень проведення занять з фітболами
та розробленої нами застосування комплексів
фізичних вправ.

2. Представлені результати засвідчують ефективність
запропонованих нами програм корекції порушень
сагітального профілю постави дітей молодшого
шкільного віку. При цьому варто зауважити, що у
дітей ЕГ 2 відзначено достовірне покращення чоти-
рьох кутових та двох лінійних характеристик сагі-
тального профілю постави, у дітей ЕГ 1 достовірно
покращились три кутових і одна лінійна характери-
стики, а у дітей КГ достовірно покращились лише
одна кутова та дві лінійні характеристики.

Подальші дослідження у даному напрямку
можуть стосуватися профілактики порушень поста-
ви та її корекції у фронтальній площині.
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СУЧАСНІ УМОВИ ВІДБОРУ ДІТЕЙ 4-6 РОКІВ
ДО ЗАНЯТЬ ГІМНАСТИКОЮ

Помазан А.А.
Харківський інститут банківської справи
Університету банківської справи
Національного банку України

Анотація. В статті розглянуто проблему початкового відбо-
ру дітей дошкільного віку для занять гімнастикою в ДЮСШ.
Надано характеристику фізичних і фізіологічних особливо-
стей дітей 4-6 років. Приведено результати анкетування
батьків юних спортсменів , метою якого було: визначення
віку, з якого діти почали займатися цим видом спорту, стан
їхнього здоров’я, ставлення дітей та батьків до тренувань,
причину вибору цього виду спорту, вплив тренувального
навантаження на загальний стан і організм дитини.
Ключові слова: відбір, гімнастика, тренування, навантажен-
ня, методика, спортсмени, анкетування, навички.
Аннотация. Помазан А.А. Современные условия отбора де-
тей в возрасте 4-6 лет к занятиям гимнастикой. В данной

статье рассмотрено проблему начального отбора детей дош-
кольного возраста для занятий гимнастикой в ДЮСШ. Дана
характеристика возрастных особенностей данной категории
детей. Приведены результаты анкетирования родителей юных
спортсменов с целью: определения возраста, с которого дети
занимаются этим видом спорта, состояние их здоровья, от-
ношение детей и родителей к тренировкам, причины выбора
этого вида спорта, влияние тренировочной нагрузки на об-
щее состояние и организм ребёнка.
Ключевые слова: отбор, гимнастика, тренировка, нагрузка,
методика, спортсмены, анкетирование, навыки.
Annotation. Pomazan А.А. Modern situation of selection of
children in age of 4-6 years to employments by a gymnastics. In
this article is considered the problem of initial selection of children
of preschool age for employments by a gymnastics in sports
Kharkov schools. Description of age features of this category of
children is given. The results of questionnaire of parents of young
sportsmen with a purpose are resulted: determinations of age,
from which children are engaged in this type of sport, state of
their health, relation of children and parents to trainings, reasons
of choice of this type of sport, influencing of the training loading
on the common state and organism of child.
Keywords: selection, gymnastics, training, loading, methodise,
sportsman, questionnaire.

Вступ.
У сучасному світі спорт і фізична культура є

вагомою складовою в житті нації. Професійний спорт
розвивається відповідно до прискореного темпу роз-
витку життя суспільства, стають вищими вимоги,
розробляються і використовуються нові методики,
ускладнюються технічні елементи і вправи. У цих
змінних умовах спортсмени добиваються все більш
високих показників і результатів, ставлять нові рекор-
ди, застосовуючи в процесі своєї підготовки новітні
методики і розробки.

Проте серед усіх можливих умов успішного
кар’єрного зростання спортсмена, найголовнішим
чинником є правильний вибір спеціалізації в тому
або іншому виду спорту ще в дошкільному віці, на
самому початку багаторічного тренування, відпові-
дно даним йому природою можливостям, здібнос-
тям і задаткам. Отже, початковий відбір дітей для за-
нять певним видом спорту, зокрема гімнастикою, є
важливим структурним чинником в системі спортив-
ної підготовки, від успішного проведення якого зале-
жить майбутнє юних спортсменів.[1]

Сучасний стан спорту та рівень спортивної
підготовки, на жаль, не можна назвати високим, але
це не провина спортивних тренерів, професіоналізм і
майстерність яких не викликають сумніву. Це пов’яза-
но, перш за все, з матеріальними та соціологічними
чинниками. Слабке матеріальне фінансування не доз-
воляє створити необхідні умови для успішної спортив-
ної підготовки (достатня кількість обладнаних спортив-
них шкіл) і привернути до процесу виховання
майбутніх спортсменів якомога більше високопрофе-
сійних майстрів. Ще 10 років тому в м. Харкові працю-
вало 8 спортивних шкіл, які готували гімнастів, зараз –
всього дві. Одна з причин – демографічна криза в
країні. Для занять гімнастикою приймають всіх охочих
дітей, не дивлячись на деякі морфологічні і генетично
обумовлені фізичні дані, які не відповідають потрібним
стандартам. Цей чинник призводить до того, що про-
цес спортивного відбору починають плутати з проце-
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сом спортивної орієнтації, в якому беруть участь всі
охочі діти з метою визначити відповідний, належно
своїм можливостям, вид спорту. При орієнтації виби-
рають вид спорту для конкретної людини, а при відборі
— людину для конкретного виду спорту.

Виходячи з визначення структури і призначен-
ня, можна зробити висновок, що, спортивний відбір
— це комплекс заходів щодо виявлення спортсменів,
які володіють високим рівнем здібностей та відпові-
дають вимогам специфіки виду спорту. Якісно ви-
дозмінюючись, відбір входить в систему багаторіч-
ної підготовки. [3]

Крім того, розглядаючи процес відбору з по-
зиції тренера, спортивний відбір можемо визначити,
як заснований на науковому прогнозі процес ухвален-
ня та реалізації рішення про включення або не вклю-
чення в спортивну діяльність її можливого учасника.

Конкретний зміст методики спортивного відбо-
ру обумовлений специфікою виду спорту. Вона ґрун-
тується на системі педагогічних, медико-біологічних
і психічних показників, що мають високу прогнос-
тичну значущість (рівень фізичних якостей, специфі-
чних для даного виду спорту, рівень здібностей, що
лежать в основі техніко-тактичних дій, морфологічні
дані, функціональні особливості організму, власти-
вості вищої нервової діяльності та ін.). [4,5]

Проблема відбору дітей до занять спортом
розглядається в роботах:

Маркосяна А. А. (1965), Пугача В. П., Гужа-
ловського А.А. (1986), Туманяна Р.З., Платонова В. Н.
(1984), Сергієнко Л.П. (1990, 2004), Сологуба Е.Б., Тай-
мазової В.А. (2000), Гальтона Ф. (1996), Москатової
А.К. (1992), Шапошнікової В.І. (1984), Селуянова В.Н.,
Шестаковової М.П. (2000), Матвєєва Л. П. (1999), На-
батнікової М.Я. (1982), Худолея О.Н. (1988), але пи-
тання відбору дітей для занять гімнастикою у віці 4-6
років у літературі не зустрічаються.

Проведений аналіз існуючих методик і розро-
бок, пов’язаних з відбором дітей для занять гімнасти-
кою, відмічає, що вік дітей – 7-10 років, а в даний час
вік поступаючих на заняття юних спортсменів різко
зменшився. Вивчивши ситуацію в спортивних шко-
лах м. Харкова, ми дійшли висновку, що зараз займа-
тися гімнастикою діти починають з 3-4 років. Тому
застосування існуючих методик, пов’язаних з відбо-
ром дітей для занять гімнастикою, не доцільно, оск-
ільки кожна вікова група має свої антропометричні
та функціональні особливості.

Серед всіх теоретичних розробок дотепер не
існує єдиної розробленої та загальноприйнятої ме-
тодики початкового відбору юних спортсменів у віці
4-6 років, яке б містило чіткі необхідні фізіологічні і
антропометричні показники, комплекс тестів і систе-
му оцінювання результатів, відповідно певним тес-
там. Таке керівництво повинно включати показники
фізичних даних, які необхідні для цього виду спорту;
антропометричні показники, які сприяють успішно-
му спортивному зростанню дитини; а також, набір
максимально необхідних тестових вправ, що характе-
ризують наявність потрібних фізичних якостей у ди-
тини, складених на основі аналізу досвіду тренерів.

Робота виконана за планом НДР Харківської
державної академії фізичної культури.

Формулювання цілей роботи.
Метою даного дослідження є виявлення віку, з

якого діти починають займатися гімнастикою в да-
ний час і вивчення впливу тренувального наванта-
ження на організм юних спортсменів.

Результати досліджень.
На базі ШВСМ м. Харкова було проведено

анкетування батьків, діти яких займаються спортив-
ною гімнастикою. Задачі анкетування включали: виз-
начення віку, з якого діти займаються цим видом
спорту, стан їх здоров’я, відношення дітей і батьків до
тренувань, причини вибору цього виду спорту, вплив
тренувального навантаження на загальний стан і
організм дитини. У анкетуванні взяли участь 52 бать-
ки (мами і тата) юних гімнастів 4-10 років. В резуль-
таті анкетування ми одержали наступні дані:
а) вік, з якого діти почали займатися гімнастикою:

- молодше 4 років – 31,2%;
- з 4-х років – 25%;
- з 5 років – 25%;
- з 6 років – 15,6%;
- з 7 років – 3,2%;

 б) чому обрали саме цей вид спорту?
- гармонійно розвиває дитину – 72%;
- перспектива вищих спортивних результатів – 18,8%;
- підготувати дитину для інших видів спорту – 9,2%;

 в) стан здоров’я дітей батькам було запропоновано
оцінити по 5-ти бальній шкалі:
 5 балів – 28,2%;
4 бали – 65,6%;
3 бали – 6,2%;
г) 87,5% батьків вважають, що заняття спортом допо-
можуть дитині успішно навчатися в школі, 12,5% –
вважають, що перешкодять;
д) у 71,8% дітей близькі родичі займалися спортом;
е) на думку батьків, 65,6% дітей легко переносять тре-
нувальне навантаження, 34,4% – нормально;
ж) 78,2% батьків вважають, що рівень фізичного ста-
ну дитини істотно змінився на краще за час трену-
вань, 21,8% – вважають, що незначно;

Для кожної рухової дії існує певний вік, протя-
гом якого вона засвоюється легше. А. А. Маркосян
(1965) називає це феноменом відображення функцій,
вважаючи, що саме в цей період у дитини найлегше і
найміцніше закріплюються певні функції, уміння та
навички. Якщо ці терміни пропущені, то формуван-
ня навичок значно ускладнюється.

Дошкільний віковий період характеризується
деяким уповільненням росту довжини тіла, але швидко
розвивається нервова система та мова. У цьому віці у
дитини більш стійкою стає увага, підвищується допит-
ливість, вона набуває елементарних трудових навичок.

Для дітей дошкільного віку існують характерні
недоліки стійкості тіла на підлозі та обмежені рухові
можливості. Поступово діти набувають само-
стійності, розвивається їх кісткова та м’язова систе-
ми, рухи стають точнішими, впевненішими, цілесп-
рямованими. [4,5,6]
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У цьому віці для організму дитини характерна
м’якість і податливість кісток, яка обумовлена неза-
вершеним процесом їх утворення і наявності великої
кількості хрящової тканини.

Зростання м’язової тканини в цей період відбу-
вається за рахунок потовщення м’язових волокон.
Проте через відносну слабкість кістково-м’язового
апарату діти дошкільного віку швидко стомлюються
та нездатні до тривалої м’язової напруги.

Але п’ятирічні діти вже здатні до освоєння
складних рухів і психологічно готові до спеціалізова-
ного тренування та фізичного вдосконалення.

Крім цього, тренерам слід знати, що у шести-
річному віці дитина схильна часто до переоцінки своїх
фізичних можливостей. Тому необхідно уважно сте-
жити за її станом, вчасно знижувати навантаження або
створювати умови для повноцінного відновлення. [6]

Гімнастика, плавання, фігурне катання – це ті
види спорту, спеціалізація в яких починається в дош-
кільному віці. Тому бажано якомога раніше допо-
могти потенційно обдарованим гімнастам, плавцям,
фігуристам виявити свої здібності.

Висновки.
Підводячи підсумки анкетування, можна з

упевненістю заявити, що вік дітей, які вступають до
спортивної школи для занять гімнастикою, за останні
10-15 років значно знизився. Дошкільники успішно
переносять певне тренувальне навантаження, а зап-
ропонована програма підготовки є адекватною їх
фізичним можливостям. Згідно проведеного анкету-
вання, батьками відмічено факт позитивної динаміки
функціонального розвитку їх дітей.

Оскільки розроблені раніше рекомендації з
відбору до занять гімнастикою розраховані на дітей у
віці 7-10 років, а в даний час діти починають займатися
гімнастикою з 4-х – літнього віку, то дуже важливо при
відборі враховувати особливості даної вікової групи.

Перспектива подальших досліджень – роз-
робка і апробація оптимальних тестів фізичного ста-
ну дошкільників до занять гімнастикою, з урахуван-
ням вікових особливостей, їх функціонального стану
і вимог даного виду спорту.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИМЕСИЛА И

КУРАНТИЛА У БОЛЬНЫХ
С ПЕРВИЧНЫМ ОСТЕОАРТРОЗОМ

Прихода И.В.
Луганский национальный педагогический
университет имени Тараса Шевченко

Аннотация. В статье проанализированы результаты комби-
нированной терапии с использованием Нимесила и Куран-
тила в лечении больных с первичным остеоартрозом. Об-
следовано 40 пациентов с первичным остеоартрозом.
Полученные данные свидетельствуют о высокой эффектив-
ности и безопасности применения комбинированной тера-
пии у этой категории больных.
Ключевые слова: эффективность, безопасность, комбиниро-
ванная терапия, Нимесил, Курантил, остеоартроз.
Анотація. Прихода І.В. Ефективність та безпечність комбі-
нованої терапії з використанням Німесилу та Курантілу у
хворих на первинний остеоартроз. У статті проаналізовані
результати комбінованої терапії з використанням Німесилу
та Курантілу у лікуванні хворих на первинний остеоартроз.
Обстежено 40 пацієнтів із первинним остеоартрозом. Отри-
мані дані свідчать про високу ефективність та безпечність
використання комбінованої терапії у даної категорії хворих.
Ключові слова: ефективність, безпечність, комбінована те-
рапія, Німесил, Курантіл, первинний остеоартроз.
Annotation. Prikhoda I.V. The efficacy and security of the
combination therapy of Nimesil and Kurantil on treatment in
patients with primary osteoartrosis. The results of the
combination therapy of Nimesil and Kurantil on treatment in
patients with primary osteoartrosis pas been analysed in the
article. There were examined 40 patients with primary
osteoartrosis. The high efficacy and security of clinical
application were determined.
Key words: efficiency, security, combination therapy, Nimesil,
Kurantil, primary osteoartrosis.

Введение.
Остеоартроз (ОА) – хроническое прогресси-

рующее невоспалительное заболевание суставов
различной этиологии, характеризующееся первич-
ной дегенерацией суставного хряща с последующи-
ми структурными изменениями в субхондральной
кости и развитием краевых остеофитов и сопровож-
дающееся явным или скрыто протекающим реактив-
ным синовитом. В зарубежной литературе вместо
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термина “остеоартроз” нередко используют другое
понятие – “остеоартрит” – из-за частого выявления
сопутствующих признаков воспаления [1].

Согласно современным данным ОА – самое
распространенное заболевание суставов, которым
страдают около 20% населения. Заболевание обычно
начинается в возрасте старше 40 лет, в молодом возра-
сте может развиваться после перенесенных травм су-
ставов, воспалительных процессов, у пациентов с
врожденной патологией опорно-двигательного аппа-
рата. При этом ОА тазобедренного сустава (коксарт-
роз) более чем в 2 раза чаще наблюдается у мужчин, а
ОА коленного сустава (гонартроз) – у женщин [1].

Выделяют две основные формы ОА: первич-
ный (идиопатический) и вторичный (симптоматичес-
кий), возникающий на фоне различных заболеваний.

Сложность патогенеза ОА обусловлена осо-
бым строением хрящевой ткани, важнейшая функ-
ция которой заключается в адаптации сустава к меха-
нической нагрузке (сжатие при нагрузке и
восстановление при прекращении ее действия) и
обеспечении движения в суставе без трения сустав-
ных поверхностей. Гиалиновый суставной хрящ со-
стоит из соеденительнотканного матрикса и клеточ-
ных элементов – хондроцитов. Наиболее важные
компоненты хрящевого матрикса – макромолекулы
коллагена различных типов (преимущественоно 2-го)
и протеогликана, обеспечивающих уникальные адап-
тационные свойства хряща. При этом 90% протеог-
ликана хряща – аггрекан (молекула состоит из белко-
вого ядра, к которому прикреплены цепи хондроитин
сульфата, кераан сульфата и гиалуроновой кислоты).
Структура аггрекана обеспечивает очень высокую
гидрофобность, что в сочетании с низкой вязкостью
делает аггрекан идеальной молекулой для защиты
сустава от механической нагрузки [1,3,4,5].

Хондроциты играют ключевую роль в поддер-
жании равновесия между синтетическими (анаболи-
ческими) и деструктивными (катаболическими) про-
цессами. При возникновении ОА преобладают
катаболические процессы, при этом существенную
роль имеет синтез провоспалительных цитокинов, глав-
ным образом интерлейкина-1 (ИЛ-1), под действием
которого хондроциты продуцируют потеолитические
ферменты (матриксные металлопротеазы), вызываю-
щие дегенерацию коллагена и протеогликанов хряща.
Одновременно происходит гиперпродукция хонлро-
цитами циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) – ключевого фер-
мента, индуцирующего синтез простагландинов, при-
нимающих участие в развитии воспаления, и
индуцируемой формы синтетазы оксида азота (фер-
мента, регулирующего образование оксида азота, ока-
зывающего токсическое действие на хрящ и вызыва-
ющего апоптоз хондроцитов) [1, 3, 4, 5, 9, 10].

Клиническая картина заболевания определя-
ется локализацией и степенью выраженности пато-
логического процесса. Чаще всего в патологический
процесс вовлекаются суставы, подвергающиеся наи-
большей механической нагрузке (коленные, тазобед-
ренные), мелкие суставы кистей (дистальные и про-

ксимальные межфаланговые суставы, первый пяст-
но-запястный сустав кисти) и позвоночник. Внесус-
тавные проявления при ОА не наблюдаются [1].

Комплексное лечение ОА представляет собой
сложную задачу и предусматривает адекватную дли-
тельную, индивидуальную немедикаментозную и
медикаментозную терапию, которая направлена на
достижение следующих целей:
1)уменьшение боли и воспалительного процесса в
пораженных суставах;

2)снижение риска обострений и поражения новых
суставов;

3)замедление прогрессирования заболевания;
4)улучшение качества жизни пациента;
5)  предотвращение инвалидности пациента.

Медикаментозное лечение ОА направлено на
купирование болевого синдрома и синовита, улуч-
шение внутрикостного и регионарного кровотока,
стимуляцию регионарных и системных метаболичес-
ких процессов [1, 3, 4, 5, 9, 10, 11].

В связи с этим, представляет целесообразность
изучить эффективность и безопасность комбиниро-
ванной терапии с использованием нестероидных
противовоспалительных препаратов (НПВП) – селек-
тивных ингибиторов ЦОГ-2 и ангиопротекторных
препаратов (улучшающих микроциркуляцию в суб-
хондральной кости) у больных с первичным ОА.

Работа выполнена по плану НИР Луганского
национального педагогического университета.

Формулирование цели исследования.
Целью исследования явилось изучение эф-

фективности и безопасности комбинированной те-
рапии с использованием Нимесила (нимесулид,
BERLIN-CHEMIE, Германия) и Курантила (дипири-
дамол, BERLIN-CHEMIE, Германия) у больных с
первичным ОА.

Материалы и методы исследования.
Обследовано 40 больных с первичным ОА, в

возрасте от 45 до 72 лет (средний возраст 58,5±2,6 лет).
Длительность заболевания составила от 5 до 15 лет (в
среднем 10,3±1,5 лет).

Рентгенологически 15 (37,5%) пациентов име-
ли І стадию ОА, 25 (62,5%) пациентов – ІІ стадию ОА.
Функциональная недостаточность суставов (ФНС) І
стадии диагностирована у 22 (55%) пациентов, ІІ ста-
дии – у 18 (45%) пациентов.

Комплекс обследований включал сбор анам-
неза, общий осмотр, объективное обследование,
определение функционального состояния суставов:
тест Ли, индекс Ричи, Станфордскую анкету здоро-
вья, исследование лабораторных показателей актив-
ности процесса (лейкоцитарная формула, СОЭ, уро-
вень серомукоидов, АСЛ-О, АСГ, С-реактивного
белка, a2- и g-глобулинов).

С целью диагностики возможных поражений
слизистой оболочки эзофагогастродуоденальной
зоны (НПВП-гастропатии, НПВП-ассоциированные
язвы, кровотечения), как побочных эффектов тера-
пии НПВП [2, 6, 7, 8], всем пациентам проводили эн-
доскопическое исследование – фиброэзофагогастро-
дуоденоскопию (ФЭГДС) c микроскопической
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оценкой состояния слизистой оболочки. Последнюю
осуществляли при помощи приготовленных срезов,
окрашенных гематоксилин-эозином. Диагностику
проводили согласно Сиднейской системы с учетом
дополнений Хьюстонской классификации.

Все больные получали комбинированную те-
рапию с использованием Нимесила и Курантила.
Нимесил (нимесулид, BERLIN-CHEMIE, Германия)
назначали в суточной дозе 200 мг; Курантил (дипи-
ридамол, BERLIN-CHEMIE, Германия) - в суточной
дозе 75 мг. Кроме этого, все больные получали инди-
видуальную терапию хондропротекторами: хондро-
итин сульфат в суточной дозе 1000 – 1500 мг или глю-
козамин сульфат в суточной дозе 500 – 1500 мг.

Анализ динамики всех клинико-инструмен-
тальных и лабораторных показателей проводили дваж-
ды: до начала и через 4 недели комплексного лече-
ния.  Достоверность полученных результатов
определяли при помощи критерия t-Стьюдента.

Результаты исследований.
Анализ результатов проведенного исследо-

вания выявил высокую клиническую эффектив-
ность комбинированной терапии с использовани-
ем Нимесила и Курантила у больных с первичным
ОА. Отмечена положительная динамика показате-
лей суставного синдрома, выражающаяся в стати-
стически достоверном уменьшении показателей
теста Ли, индекса Ричи, утренней скованности и
Станфордской анкеты (основной и дополнительной
шкал) (таблица).

Под влиянием комбинированной терапии
уменьшение боли в суставах происходило на 3,15±0,25
сутки, а увеличение объема движений - на 4,25±0,35
сутки лечения.

Показатели теста Ли уменьшились на 61%
(р<0,001), показатели индекса Ричи (болезненность и
припухлость) уменьшились на 72,6% (р<0,001) и 71,6%
(p<0,001) соответственно. Одновременно наблюдали
уменьшение показателей утренней скованности на
59,4% (р<0,001). Также отмечали уменьшение пока-
зателей основной и дополнительной шкал Станфор-
дской анкеты на 63,2% (р<0,001) и 74,5% (р<0,001) со-
ответственно.

К концу 4 нед комбинированной терапии от-
мечали улучшение показателей формулы крови: ста-
тистически достоверное снижение СОЭ на 55,6%
(р<0,001) и количества палочкоядерных лейкоцитов -
на 46,8% (р<0,001), сопровождающееся одновремен-

ным увеличением количества лимфоцитов и моно-
цитов. Анализ динамики протеинограммы выявил
статистически достоверное снижение концентрации
α2- и γ-глобулинов на 45,5% (р<0,001) и 42,6% (р<0,001)
соответственно. Уровень серомукоидов и С-реактив-
ного белка уменьшился на 41,6% (р<0,001) и 40,3%
(р<0,001) соответственно.

Субъективно 30 (75%) больных отметили “хо-
роший” и “очень хороший” эффект проведенного
лечения, 10 (25%) больных расценили эффект тера-
пии, как “удовлетворительный”.

Объективно у 35 (87,5%) больных отмечен хо-
роший эффект лечения, у 5 (12,5%) – удовлетвори-
тельный. Следует отметить тот факт, что при обеих
методиках оценки эффективности проведенного ле-
чения (субъективной и объективной) не наблюдали
пациентов с недостаточно выраженной эффективно-
стью терапии.

С целью изучения влияния комбинированной
терапии на состояние слизистой оболочки эзофаго-
гастродуоденальной зоны всем больным до и через
4 нед после начала лечения проводили ФЭГДС с био-
псией слизистой оболочки. Отмечали слабо выра-
женную пятнистую гиперемию, преимущественно
в теле и пилорическом отделе желудка, а также в лу-
ковице двенадцатиперстной кишки. Морфологичес-
кое исследование биопатов, взятых из участков гипе-
ремии, выявило лейкоцитарную инфильтрацию
слизистой оболочки.

Комбинированная терапия с использованием
Нимесила и Курантила у больных с первичным ОА хо-
рошо переносилась и была безопасной. За весь период
исследования ни у одного больного не наблюдалось
существенных побочных эффектов (прежде всего со
стороны желудочно-кишечного тракта), способствовав-
ших уменьшению доз или отмене препаратов.

Выводы.
1. Применение комбинированной терапии с исполь-
зованием Нимесила и Курантила патогенетически
обосновано и оказывает высокий терапевтический
эффект у больных с первичным ОА.

2. Комбинированная терапия с использованием Ни-
месила и Курантила способствует улучшению фун-
кциональной способности суставов у больных с
первичным ОА.

3. Комбинированная терапия с использованием Ни-
месила и Курантила у больных с первичным ОА
хорошо переносится, безопасна и не сопровожда-

Таблица 
Динамика показателей тестов функциональной способности суставов  
у больных с первичным ОА под влиянием комбинированной терапии 

Показатель До лечения, 
M±m (n=40) 

Через 4 нед, 
M±m (n=40) 

∆,% P 
 

Тест Ли 12,95±0,82 5,05±0,64 -61 < 0,001 
Индекс Ричи (болезненность) 8,55±0,62 2,34±0,28 -72,6 < 0,001 
Индекс Ричи (припухлость) 2,96±0,36 0,84±0,12 -71,6 < 0,001 
Утренняя скованность 26,88±1,65 10,92±0,78 -59,4 < 0,001 
Станфордская анкета (основная шкала) 5,46±0,54 2,01±0,17 -63,2 < 0,001 
Станфордская анкета (дополнительная шкала) 3,96±0,12 1,01±0,05 -74,5 < 0,001 
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ется побочными эффектами (прежде всего со сто-
роны желудочно-кишечного тракта).

Дальнейшие исследования планируется посвя-
тить изучению других вопросов применения комби-
нированной терапии с использованием Нимесила и
Курантила у больных с первичным ОА.

Литература:
1 . Бенца Т. Остеоартроз: диагностика и лечение // Ліки Ук-
раїни. – 2005. –№6 (95). – С. 44 – 47.

2 . Григорьев П.Я., Яковенко Е.П. Гастро- и дуоденопатии,
обусловленные нестероидными противовоспалительны-
ми препаратами // Врач. – 1997. – №11. – С. 11 – 12.

3 . Дельва Ю.В., Яцишин Р.І., Яцишин М.І. Лікування по-
вторних реактивних синовітів при деформуючих гонар-
трозах // Матер. ІІІ Нац. конгр. ревматологів України. –
Дніпропетровськ, 2001. – С. 24.

4 . Дзяк Г.В. Нестероидные противовоспалительные препа-
раты: новые представления о механизме действия и но-
вые возможности // Діагностика та лікування. – 1997. –
№3. – С. 12 – 17.

5 . Дзяк Г.В. Новые направления и перспективы противовос-
палительной терапии в ревматологии // Матер. Укр. рев-
матол. школы. – К., 2002. – С. 24 – 41.

6 . Насонов Е.Л., Каратаев А.Е. Поражения желудка, связан-
ные с приемом нестероидных противовоспалительных
препаратов (часть I) // Клин. мед. – 2000. – №3. – С. 4 – 10.

7 . Родонежская Е.В., Харченко Н.В. Влияние нестероидных
противовоспалительных препаратов на желудочно-кишечный
тракт // Журн. практич. лікаря. – 2001. – №3. – С. 52-54.

8 . Свинцицкий А.С., Хомченкова Н.И., Пузанова О.Г. Срав-
нительная оценка эффективности различных мер профи-
лактики синдрома гастропатий, индуцированного при-
емом нестероидных противовоспалительных препаратов
при ревматических заболеваниях // Укр. мед. часопис. –
1998. – №3 (5), V/VI. – С.77 – 80.

9 . Шолохова Л.Б. Диференційний вибір медикаментозного
лікування хворих на остеоартроз // Укр. ревматол. журн.
– 2001. – №3 – 4 (5 – 6). – С. 72 – 76.

10.Шуба Н.М., Коваленко В.М. Патогенетичне обґрунтування
протизапальної терапії ревматичних захворювань // Укр.
ревматол. журн. – 2001. – №3 – 4 (5 – 6). – С. 18 – 22.

11.Шуба Н.М. Результаты многоцентровых исследований,
клиническая эффективность новых противовоспалитель-
ных средств // Матер. ІІІ Нац. конгр. ревматологів Украї-
ни. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 24.

Поступила в редакцию 18.03.2008г.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО

СОСТОЯНИЯ КУРСАНТОВ
В ВУЗ ОПЕРАТОРСКОГО ПРОФИЛЯ
НА ЭТАПЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ЗАНЯТИЙ ГИРЕВЫМ СПОРТОМ

Пронтенко К.В.
Житомирский военный институт

имени С.П. Королева
Национального авиационного университета

Аннотация. В статье исследовано влияние занятий с гирями на
физическое развитие и функциональное состояние курсантов
ВВУЗ операторского профиля на этапе начального обучения.
Установлено улучшение показателей физического развития
и функционального состояния курсантов под воздействием
занятий с гирями практически по всем исследуемым пара-
метрам. Исследования выявили положительное влияние за-
нятий на организм курсантов: улучшается деятельность сер-
дечно-сосудистой системы, повышается экономизация
работы систем организма в покое и при нагрузках, сокраща-
ется период восстановления после нагрузок.

Ключевые слова: физическое развитие, функциональное со-
стояние, курсант, гиревой спорт.
Анотація. Пронтенко К.В. Динаміка показників фізичного
розвитку та функціонального стану курсантів ВВНЗ опера-
торського профілю на етапі первинного навчання під впли-
вом занять гирьовим спортом. В статті досліджено вплив
занять з гирями на фізичний розвиток та функціональний
стан курсантів ВВНЗ операторського профілю на етапі пер-
винного навчання . Установлено  поліпшення показників
фізичного розвитку й функціонального стану курсантів під
впливом занять із гирями практично по всіх досліджуваних
параметрах. Дослідження виявили позитивний вплив занять
на організм курсантів: поліпшується діяльність серцево-су-
динної системи, підвищується економізація роботи систем
організму в спокої й при навантаженнях, скорочується пер-
іод відновлення після навантажень.
Ключові слова: фізичний розвиток, функціональний стан,
курсант, гирьовий спорт.
Annotation. Prontenko K.V. The dynamics of indexes of
physical development and functional state of cadets of the
military institutes with operator profile on the stage of the
primary education under act of the employments of the weight
ball lifting. The influence of the employments with weights on
physical development and functional state of cadets of the
military institutes with operator profile on the stage of the
primary education is being considered in the article. Enriching
parameters of physical development and functional state of
cadets under effect of occupations with weights practically on
all examined parameters is established. Researches have revealed
positive effect of occupations on an organism of cadets: activity
of cardiovascular system is enriched, raises economized works
of systems of an organism in space and at loads, the term of
regeneration after loads is reduced.
Key words: physical development, functional state, cadet, weight
ball lifting.

Введение.
Общеизвестно, что уровень физической под-

готовленности и соматического здоровья учеников
10 – 11-х классов общеобразовательных школ Украи-
ны и большинства кандидатов на вступление в ВВУЗ
не удовлетворяет требования современной военной
службы и имеет регрессивные тенденции. При этом
обучение курсантов у ВВУЗ операторского профи-
ля происходит в специфических условиях, связанных
с постоянным ростом объема информации при ог-
раниченных сроках обучения, высоким уровнем от-
ветственности за результаты деятельности, высоким
нервно-эмоциональным напряжением, перегрузкой
интеллектуальной сферы, снижением двигательной
активности [1]. Отмеченные факторы ведут к сниже-
нию величин физических нагрузок курсантов и, как
следствие, ухудшению показателей их физического
развития и функционального состояния на этапе пер-
воначального обучения.

Исследования последних лет убедительно сви-
детельствуют, что физическое развитие, функцио-
нальное состояние и соматическое здоровье курсан-
тов  эффективно формируются с помощью
систематических занятий физической подготовкой и
спортом [3, 6].

Одним из средств решения существующей
проблемы, может служить гиревой спорт, имеющий
ряд преимуществ: простота, доступность, содержа-
тельность, низкий уровень травматизма, несложность
материального обеспечения [2, 5].
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В исследованиях [1, 3] отмечается, что 10 лет
назад отклонения в состоянии здоровья имели 60-70%
выпускников средних школ, а теперь эта цифра под-
нялась до 90%. Только один из 16 абитуриентов соот-
ветствует требованиям физической подготовленно-
сти кандидата на вступление в ВВУЗ. Около 35%
учеников 10 – 11-х классов средних школ имеют на-
рушение деятельности опорно-двигательного аппа-
рата; у 37,9% выпускников средних школ зафиксиро-
вана высокая частота сердечных сокращений;
признаки гипотонии характерные для 8,3%; низкую
ЖЕЛ имеют 46,7% выпускников; сниженную сопро-
тивляемость организма неблагоприятным факторам
окружающей среды – 49,3%. [2]

Анализ научных трудов Демьяненка Ю.К. (1999),
Бородина Ю.А. (2002), Явдошенка Е.О. (2004), Роман-
чука В.М. (2007) разрешает сделать вывод, что одним
из направлений совершенствования показателей фи-
зического развития и функционального состояния
курсантов ВВУЗ операторского профиля на этапе пер-
воначального обучения является формирование ба-
зовой физической подготовки на основе подавляю-
щего развития силы и выносливости [1, 3, 6].

Вместе с тем, анализ литературных источни-
ков позволяет утверждать, что вопрос применения
средств гиревого спорта в системе физической под-
готовки ВВУЗ операторского профиля и их влияния
на физическое развитие и функциональное состоя-
ние курсантов является одним из менее исследован-
ных и требует дальнейшего рассмотрения.

Работа выполняется согласно Сводного плана
НИР в сфере физической культуры и спорта на 2006-
2010 гг. Министерства Украины по делам семьи, мо-
лодежи и спорта в рамках темы 3.2 «Теоретико-мето-
дологические основы физической подготовки
курсантов в высших военных учебных заведениях
инженерного профиля», а также в рамках НИР Уп-
равления физической подготовки Вооруженных Сил
Украины на 2005-2010 гг. «Физическая подготовка
военнослужащих с гиподинамическим режимом
профессиональной деятельности».

Формулирование целей работы.
Цель исследования: исследовать уровень и

динамику показателей  физического развития и фун-
кционального состояния курсантов ВВУЗ оператор-
ского профиля на этапе первоначального обучения
под воздействием занятий гиревым спортом.

Методы исследования: анализ литературы,
тестирование, педагогический эксперимент, методы
математической статистики.

Результаты исследования.
С целью исследования динамики показателей

физического развития и функционального состояния
курсантов ВВУЗ операторского профиля на этапе
первоначального обучения под воздействием заня-
тий гиревым спортом нами был проведен педагоги-
ческий эксперимент в течение двух лет (2006-2008 гг.),
в котором приняли участие курсанты Житомирско-
го военного института набора 2006 года в количестве
80 человек. Было сформировано две группы: конт-

рольную (КГ, n=40) – курсанты, которые занимались
по традиционной системой физической подготовки
в ВВУЗ и экспериментальную (ЭГ, n=40) – курсанты,
которые в часы спортивно-массовой работы зани-
мались с гирями согласно авторской методике.

Анализ физического развития курсантов про-
водился по показателям роста; веса тела; ЖЕЛ; кис-
тевой и становой динамометрии, индексов Кетле,
жизненного, силового и становой силы. Функцио-
нальное состояние оценивалось по показателям ЧСС,
артериального давления, времени восстановления
ЧСС после 20 приседаний за 30 секунд, индексов Ро-
бинсона и физического состояния.

Сравнительный анализ результатов исследова-
ния физического развития и функционального со-
стояния курсантов ЭГ и КГ в начале эксперимента
не выявил достоверности различий по всем показа-
телям (Р>0,05) (табл. 1, 2).

Анализ показателей роста и ЖЕЛ курсантов
ЭГ и КГ позволяет отметить их повышение на протя-
жении исследования. При этом средние значения
роста и ЖЕЛ у курсантов ЭГ и КГ в конце экспери-
мента достоверно не отличаются (Р>0,05) (табл. 1).
Показатели веса тела курсантов ЭГ и КГ в конце экс-
перимента не имеют достоверной разницы (Р>0,05),
но, ввиду повышения данного показателя у курсан-
тов КГ, можно утверждать о превышении веса тела
курсантов данной группы над курсантами ЭГ на стар-
ших курсах обучения в ВВУЗ, так как стабилизирует-
ся развитие организма юношей и снижается их фи-
зическая активность.

Исследование показателей кистевой динамомет-
рии курсантов ЭГ и КГ выявило положительное влия-
ние тренировочных занятий с гирями на развитие силы
мышц рук: показатели динамометрии правой и левой
руки курсантов ЭГ в конце эксперимента достоверно
выше, чем у курсантов КГ (Р<0,05) (табл. 1).

Анализ показателей становой динамометрии
курсантов ЭГ и КГ подтвердили выводы авторских
исследований, относительно положительного влия-
ния занятий с гирями на развитие силы мышц спи-
ны: в конце эксперимента среднее значение стано-
вой динамометрии курсантов ЭГ преобладает
аналогичное в КГ на 8,05 кгс (Р<0,001).

Анализ индекса Кетле у курсантов ЭГ и КГ
позволяет сделать вывод, что в конце эксперимента
достоверность различий составляет 95%. Динамика
показателей индекса Кетле у курсантов ЭГ имеет
достоверно стабильный характер (Р>0,05). У курсан-
тов КГ среднее значение индекса Кете достоверно
увеличивается на протяжении эксперимента на 10,95
г/см (Р<0,05) (табл. 1).

Исследование показателей жизненного и си-
лового индексов у курсантов ЭГ и КГ разрешает от-
метить, что в конце эксперимента у курсантов ЭГ
они достоверно превышают аналогичные в КГ
(Р<0,001). Динамика показателей данных индексов у
курсантов ЭГ и КГ имеет положительный характер,
однако показатели КГ в конце исследования досто-
верно не отличаются от начальных данных (Р>0,05), а
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Таблица 1 
Динамика показателей физического развития курсантов ЭГ (n=40) и КГ (n=40) за период эксперимента 

ЭГ КГ Достоверность 
различий 

Этап 
эксперимент

а Х σ ±m Х σ ±m 
t Р 

Рост, см 
Начало 177,57 6,46 1,02 177,05 5,95 0,94 0,37 >0,05 
Конец 177,99 6,14 0,97 177,59 5,55 0,87 0,31 >0,05 

Вес, кг 
Начало 69,34 5,76 0,91 69,05 5,20 0,82 0,24 >0,05 
Конец 69,82 4,91 0,78 71,19 4,27 0,68 1,32 >0,05 

ЖЕЛ, мл 
Начало 3825,00 288,05 45,54 3807,50 294,70 46,59 0,27 >0,05 
Конец 4057,50 170,12 26,89 3995,00 177,41 28,05 1,61 >0,05 

Динамометрия правой руки, кгс 
Начало 45,93 4,28 0,68 46,05 3,86 0,61 0,13 >0,05 
Конец 50,05 2,76 0,44 48,65 2,32 0,37 2,44 <0,05 

Динамометрия левой руки, кгс 
Начало 44,25 4,25 0,67 44,68 4,44 0,70 0,44 >0,05 
Конец 47,93 3,05 0,48 46,73 2,14 0,34 2,04 <0,05 

Становая динамометрия, кгс 
Начало 128,95 11,24 1,78 128,63 8,29 1,31 0,14 >0,05 
Конец 146,28 6,12 0,97 138,23 6,89 1,09 5,52 <0,001 

Индекс Кетле, г/см 
Начало 389,92 20,25 3,20 389,75 21,99 3,48 0,04 >0,05 
Конец 391,84 16,19 2,56 400,70 16,15 2,55 2,45 <0,05 

Жизненный индекс, мл/кг 
Начало 55,38 4,47 0,71 55,35 4,93 0,78 0,03 >0,05 
Конец 58,28 2,85 0,45 56,22 2,52 0,39 3,46 <0,001 

Силовой индекс, % 
Начало 66,48 6,28 0,99 66,89 5,61 0,89 0,31 >0,05 
Конец 71,91 4,72 0,74 68,48 3,78 0,60 3,60 <0,001 

Индекс становой силы, % 
Начало 186,27 11,41 1,80 186,95 14,31 2,26 0,24 >0,05 
Конец 210,20 11,91 1,88 194,70 12,93 2,04 5,59 <0,001 

 
в ЭГ достоверность различий составляет Р<0,001, что
свидетельствует о повышении функциональных воз-
можностей мышечной системы и системы дыхания
у курсантов ЭГ под воздействием занятий с гирями
на этапе первоначального обучения (табл. 1).

Проведение анализа индекса становой силы
курсантов ЭГ и КГ дает право утверждать, что в кон-
це эксперимента показатели курсантов, которые в
часы СМР занимались упражнениями с гирями, до-
стоверно превышают аналогичные в группе курсан-
тов, занимавшихся по традиционной системой фи-
зической подготовки в  ВВУЗ (Р<0,001), что
свидетельствует о положительном влиянии занятий
с гирями на развитие мышц спины у курсантов на
первоначальном этапе обучения (табл. 1).

Исследования показателей физического раз-
вития определили, что проведение тренировочных

занятий с гирями в часы СМР положительно влияет
на укрепление опорно-двигательного аппарата кур-
сантов и усовершенствование их мышечной систе-
мы. Под воздействием систематических занятий с ги-
рями увеличивается объем грудной клетки, плеч,
ЖЕЛ, уменьшается объем талии, стабилизируется
вес тела, происходит укрепление здоровья у курсан-
тов, улучшение их самочувствия и повышение рабо-
тоспособности и эффективности обучения.

Анализ показателей ЧСС в покое позволяет от-
метить, что достоверность различий между показате-
лями курсантов ЭГ и КГ в конце эксперимента со-
ставляет Р<0,01. Динамика изменения показателей ЧСС
у курсантов КГ характеризуется недостоверным
уменьшением на протяжении эксперимента (Р>0,05).
У курсантов ЭГ динамика ЧСС имеет стабильное сни-
жение на протяжении всего этапа первоначального
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обучения: разница между показателями в конце экс-
перимента и исходными данными составляет 1,47 уд./
мин и является достоверной (Р<0,001) (табл. 2).

Анализ показателей систолического артери-
ального давления определил, что в конце исследова-
ния показатели у курсантов ЭГ достоверно ниже, чем
у курсантов КГ (Р<0,05). Исследуя показатели диас-
толического артериального давления в ЭГ и КГ, мож-
но отметить отсутствие достоверности различий на
протяжении всего эксперимента (Р>0,05) (табл. 2).
Среднее значение диастолического АД у курсантов
ЭГ и КГ уменьшается в течение всего периода экс-
перимента, однако разница между исходными и ко-
нечными данными в КГ составляет 0,27 мм рт.ст.
(Р>0,05), а в ЭГ – 1,38 мм рт.ст. (Р<0,05).

Сравнительный анализ индекса Робинсона оп-
ределил, что в конце эксперимента показатель курсан-
тов ЭГ достоверно лучший, чем у курсантов КГ (Р<0,01)
(табл. 2). Исследование динамики индекса Робинсона
курсантов ЭГ показало, что благодаря занятиям с гиря-
ми происходит улучшение работы сердечно-сосудис-
той системы курсантов на протяжении всего экспери-
мента – значение показателя достоверно уменьшается
(Р<0,05). У курсантов КГ показатели индекса Робинсо-
на в конце эксперимента также снижаются, но разли-
чия являются недостоверными (Р>0,05).

Анализ времени восстановления ЧСС до ис-
ходного уровня после 20 приседаний за 30 секунд
свидетельствует, что в конце исследования различия
между показателями курсантов ЭГ и КГ составляют
6,35 с и являются достоверными (Р<0,01) (табл. 2).

Таблица 2 
Динамика показателей функционального состояния курсантов ЭГ (n=40) и КГ (n=40) за период эксперимента 

ЭГ КГ Достоверность 
различий 

Этап 
эксперимент

а Х σ ±m Х σ ±m 
t Р 

ЧСС в покое, уд./мин 
Начало 70,75 1,61 0,25 70,53 1,52 0,24 0,63 >0,05 
Конец 69,28 0,99 0,16 70,05 0,99 0,16 3,40 <0,01 

АД систолическое, мм рт. ст. 
Начало 116,38 3,22 0,51 115,95 2,70 0,43 0,64 >0,05 
Конец 116,40 2,02 0,31 117,35 2,42 0,35 2,03 <0,05 

АД диастолическое, мм рт. ст. 
Начало 71,33 2,56 0,41 71,18 3,44 0,54 0,22 >0,05 
Конец 69,95 2,18 0,34 70,83 2,41 0,38 1,73 >0,05 

Индекс Робинсона, у.е. 
Начало 82,38 3,97 0,63 81,81 3,52 0,56 0,68 >0,05 
Конец 80,65 2,18 0,34 82,22 2,53 0,39 3,03 <0,01 

Время восстановления ЧСС после 20 приседаний за 30 с, с  
Начало 145,60 18,68 2,95 142,85 15,59 2,46 0,72 >0,05 
Конец 116,85 8,90 1,41 123,20 8,13 1,29 3,32 <0,01 

Индекс физического состояния, у.е. 
Начало 0,715 0,032 0,005 0,719 0,034 0,005 0,57 >0,05 
Конец 0,730 0,021 0,003 0,718 0,022 0,003 2,83 <0,01 

 
Средние значения индекса физического состо-

яния у курсантов ЭГ и КГ в конце эксперимента до-
стоверно отличаются (Р<0,01). Динамика индекса
физического состояния курсантов ЭГ имеет поло-
жительную динамику: показатели в конце экспери-
мента достоверно выше, чем исходные данные на
0,015 у.е. (Р<0,05). У курсантов КГ различия между
начальными и конечными данными недостоверны
(Р>0,05) (табл. 2).

Исследования эффективности занятий с гиря-
ми на улучшение функционального состояния кур-
сантов ЭГ выявили положительное влияние на орга-
низм  курсантов: улучшается деятельность
сердечно-сосудистой системы – происходит сниже-
ния ЧСС и артериального давления, повышается еко-
номизация работы систем организма в покое и при
нагрузках, сокращается период восстановления пос-
ле нагрузок, что способствует повышению стойкос-
ти организма к действию неблагоприятных факторов
военно-профессионального обучения.

Выводы.
В результате исследований установлено улуч-

шение показателей физического развития и функци-
онального состояния курсантов ЭГ под воздействи-
ем  занятий с гирями практически по всем
исследуемым параметрам. Так, результаты курсан-
тов ЭГ достоверно лучшие, чем у курсантов КГ по
показателям кистевой динамометрии обеих рук
(Р<0,05), становой динамометрии (Р<0,001), индексов
Кетле (Р<0,05), жизненного (Р<0,001), силового
(Р<0,001) и становой силы (Р<0,001); ЧСС (Р<0,05),
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систолического АД (Р<0,05), индексов Робинсона
(Р<0,01), физического состояния (Р<0,01) и времени
восстановления ЧСС до исходного уровня.

Перспективы дальнейших исследований. Пре-
дусматривается провести анализ влияния занятий с
гирями на формирование профессионально-важных
психофизиологических и психологических качеств, а
также успеваемость курсантов ВВУЗ операторского
профиля на этапе первоначального обучения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНЫХ
ПОЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ ЮНЫХ

ВЕЛОСИПЕДИСТОК 12-15 ЛЕТ В ПЕРИОД
СТАНОВЛЕНИЯ ОВАРИАЛЬНО-
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

Прудникова М.С.
Харьковская государственная академия

физической культуры

Аннотация. Пубертатный период юных велосипедисток 12-
15 лет начинается с появления вторичных половых призна-
ков и заканчивается становлением овариально-менструаль-
ного цикла. Большие физические нагрузки, которые девушки
переносят на уровне с юношами, в пубертатном периоде
отрицательно влияют на формирование вторичных половых
признаков, а также становление овариально-менструально-
го цикла.
Ключевые слова: женский велоспорт, вторичные половые
признаки, овариально-менструальный цикл.
Анотація. Пруднікова М.С. Дослідження розвитку вторин-
них статевих ознак юних велосипедисток 12-15 років в пер-
іод становлення оваріального- менструального циклу. Пу-
бертатний період юних велосипедисток 12-15 років
починається з появи вторинних статевих ознак і закінчуєть-
ся становленням овариально – менструального циклу. Ве-
ликі фізичні навантаження, які  дівчата переносять на рівні з
хлопцями в пубертатному періоді негативно впливають на
формування вторинних статевих ознак, а також становлення
оваріально – менструального циклу.
Ключові слова: жіночий велоспорт, вторинні статеві ознаки,
овариально – менструальний цикл.
Annotation. Prudnikova M.S. Research of development of second
sexual signs of young bicyclists 12-13 years in the period of
becoming of ovarian – menstrual cycle. The youth  period of
young bicyclists is 12-13 years begun with appearance of the
second sexual signs and ends with becoming of ovarian – menstrual
cycle. Large physical loadings, which  girls carry at level with

youths in youth period negatively influence on forming of the
second sexual signs, and also becoming ovarian – menstrual cycle.
Keywords: womanish cycle racing, second sexual signs, ovarian-
menstrual cycle.

Введение.
Анализ научно-методической литературы по-

казывает, что первым признаком полового созрева-
ния является увеличение молочных желез, вторым –
половое оволосение и затем появление первых мен-
струаций, поэтому одной из главных задач спортив-
ной тренировки в пубертатном периоде является
поиск новых методик. За последние годы нагрузки в
юношеском спорте резко возросли, достигнув высо-
ких пределов, в связи с этим исследования эффектив-
ности построения тренировочного процесса у деву-
шек в пубертатном периоде, являются актуальными
и проводятся в различных направлениях [5,6, 10].

По мнению ряда авторов [10], правильная орга-
низация индивидуальной гинекологической помощи
детям и подросткам, которая необходима для осуще-
ствления контроля за правильным развитием вторич-
ных половых признаков, своевременного выявления
нарушений и оказание необходимой помощи в орга-
низации и планировании тренировочного процесса

Наряду с этим, в последнее время ставятся
вопросы об отрицательном воздействии больших
физических нагрузок на юный организм девушки в
различных видах спорта [1,3], в том числе и отрица-
тельном влиянии спорта на развитие вторичных по-
ловых признаков [2].

В работах по женскому спорту большое вни-
мания уделяется разработке тренировочных про-
грамм с учетом фаз ОМЦ [4,6,8], 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 в период становления МЦ, а в особенности
развитию вторичных половых признаков в пубертат-
ном периоде, в то время, как в других видах спорта
давно практикуется применение методик с учетом
ОМЦ [1,3]

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 циклических видах спорта [2,3].

Публикации последних лет показывают, что
исследования в данном направлении продолжаются,
в то же время они в основном касаются особеннос-
тей воздействия физических нагру-зок на организм
спортсменок, а также разработки трениро-вочных
программ с учетом фаз ОМЦ.

В тоже время вопрос построения тренировоч-
ного процесса девушек 12-15 лет требует определе-
ния периода предшествующего становлению репро-
дуктивной системы юного организма.
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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-методические основы оптимиза-
ции системы многолетнего спортивного усовершен-
ствования в циклических видах спорта», а также на
2006-2010 г.г. по теме 2.1.9.2 «Усовершенствование
системы подготовки спортсменов в циклических ви-
дах спорта в разных структурных образованиях мно-
голетней спортивной подготовки»

Формулирование целей работы.
Цель работы – исследовать развития вторич-

ных половых признаков юных велосипедисток 12-15
лет в период становления овариально-менструаль-
ного цикла.

Задачи исследования:
1.Определить половые формулы юных велосипеди-
сток 12-15 лет.

2.Выявить зависимость становления менархе от раз-
вития вторичных половых органов юных велоси-
педисток.

В исследованиях приняли участие 40 девушек
12-15 лет, которые проводились в течение четырех
лет. Определялись половые формулы по таблице пред-
ложенной Мазуриным А.В., Воронцовым И.М., где
указана степень выраженности развития вторичных
половых признаков у девочек [10].Эксперименталь-
ная группа осуществляла тренировочный процесс
по общепринятой в велоспорте методике.

Результаты исследования.
Под влиянием постепенно повышающегося

объема и интенсивности нагрузок происходит задер-
жка полового развития, обеспечивающая спортивную
деятельность. Результатом такой перестройки стано-

вится усиление повышающихся нагрузок в трениро-
вочной и соревновательной деятельности. Основным
условием сохранения репродуктивной функции при
возрастающих нагрузках является требование сораз-
мерности возникающих адаптационных сдвигов и пре-
делов резервных возможностей [2,6].

При объективном обследовании юных велоси-
педисток 12 лет, нами были получены формулы разви-
тия вторичных половых органов, где первое менархе
наступало при развитии молочной железы до третьей
степени, оволосение лобка и развитие волос в подмы-
шечной впадине происходило до второй степени (Ма-
3Ах2Р1Ме1, Ма2Ах2Р1Ме1, Ма2Ах1Р1Ме1), а у девушек,
у которых не наступило менархе, были получены такие
формулы, где  развития молочной железы , оволосение
лобка и развитие волос в подмышечной впадины не
превышало первой степени (Ма1Ах1Р1Ме0, Ма1Ах1Р0-
Ме0 , Ма1Ах0Р0Ме0, Ма0Ах0Р0Ме0).

Второй год исследований вторичных половых
органов велосипедисток 13 лет показал, что у деву-
шек, у которых наступило менархе развитие молоч-
ной железы и развитие волос в подмышечной впади-
не было до третьей степени, оволосение лобка не
превышало первой степени (Ма3Ах3Р1Ме1,Ма2Ах2Р1-
Ме1, Ма2Ах1Р1Ме1, Ма1Ах1Р1Ме1), тогда как, у деву-
шек у которых не наступило менархе, прослежива-
лось развитие молочных желез, оволосение лобка и
развитие волос в подмышечной впадины только до
первой степени развития (Ма1Ах1Р1Ме0, Ма1Ах1Р0-
Ме0, Ма1Ах0Р0Ме0).

В третий год исследования развития вторичных
половых признаков у велосипедисток 14 лет, молочная
железа, оволосение лобка и развитие волос в подмы-
шечной впадине соответствовали трем степеням раз-
вития (Ма3Ах3Р1Ме1, Ма2Ах2Р2Ме1, Ма2Ах2Р1Ме1,

Таблица 1.
Динамика показателей развития наружных половых органов  
юных велосипедисток 12-15 лет в период становления ОМЦ 

12 лет 13 лет 14 лет 15 лет № Показатели 

Х 1±m1 Х 2±m2 Х 3±m3 Х 4±m4 
p 

1. Ма 0,5±0,53 1,1±0,58 1,2±0,51 2,3±0,59 
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. Ах 0,4±0,52 0,9±0,46 1,2±0,55 1,9±0,46 

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. Р 0,5±0,59 0,81±0,49 1,1±0,47 2,1±0,53 

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. Ме 0,4±0,55 0,9±0,48 1,0±0,36 1,5±0,676 

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 
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Ма2Ах1Р1Ме1, Ма1Ах1Р1Ме1). Однако при этом наблю-
далось ЗПР и получены формулы у девушек не насту-
пивших первого менархе, где развитие молочных же-
лез, оволосение лобка и развитие волос в подмышечной
впадины соответствовало только первой, второй степе-
ни развития (Ма1Ах2Р1Ме0,Ма2Ах1Р1Ме0).

При обследовании велосипедисток 15 лет раз-
витие вторичных половых признаков соответствова-
ло всем трем степеням развития (Ма3Ах3Р3Ме1, Ма-
2Ах2Р2Ме1,  Ма2Ах2Р 1Ме2,  Ма2Ах1Р1Ме1,
Ма1Ах1Р1Ме1), в тоже время были выявлены девуш-
ки, у которых наблюдалась ЗПР, при этом молочная
железа, оволосение лобка и развитие волос в подмы-
шечной впадины соответствовали первой степени
(Ма1Ах1Р1Ме0), а менархе вообще не наступило.

Таким образом, наши исследования показа-
ли, что уровень развития молочной железы, оволо-
сение лобка, развитие волос в подмышечной впади-
не у юных велосипедисток 12,13 и 14 лет достоверных
различий не обнаружено (p>0,05), тогда как у вело-
сипедисток 12 и 15 лет развитие молочной железы,
волос в подмышечной впадине и оволосение на лоб-
ке,  результаты имеют достоверные различия
(p<0,05),однако на протяжении четырех лет достовер-
ных различий не обнаружено в становлении менст-
руальной функции, что видно из таблице 1.

По мнению ряда авторов, во время полового
созревания усиливается образование половых гор-
монов, происходит рывок роста, окончательное фор-
мирование внутренних половых органов и наруж-
ных гениталий, развитие вторичных половых
признаков, однако в наших исследованиях выявлено,
что большие физически нагрузки отрицательно ска-
зываются во время пубертатного периода [9].

Выводы:
1.На этапе начальной спортивной подготовки юной
велосипедистки, основополагающим является фор-
мирование репродуктивной системы организма и
в свою очередь правильное развитие вторичных
половых признаков, что при больших физических
нагрузках не возможно.

2.Наиболее распространенными формулами разви-
тия вторичных половых признаков у девушек 12-15
лет являются: Ма1Ах1Р1Ме0, Ма1Ах1Р0Ме0, Ма1Ах-
1Р1Ме1, Ма2Ах1Р1Ме1, Ма1Ах2Р1Ме1, где отсутству-
ет цикличность и становление овариально- менст-
руального цикла.

3.Не правильно спланированная тренировочная и
соревновательная деятельность юных велосипеди-
сток, не предусматривающая снижение физичес-
ких нагрузок в период становления менархе, ведет
к задержке полового развития.

Дальнейшие исследования предполагают изу-
чение данной проблемы по определению психоло-
гического состояния юных велосипедисток 12-15 лет
в период становления репродуктивной функции.
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Анотація . В  статті розглянуто напрямки реформування
Збройних Сил України на сучасному етапі розбудови держа-
ви, визначено основні категорії військових спеціальностей,
особливості професійної діяльності фахівців даних професій,
а також завдання фізичної підготовки, відносно підтримання
високої бойової готовності військовослужбовців, перерахо-
ваних військових спеціальностей у мирних та воєнний час.
Ключові слова: реформування Збройних Сил України, ос-
новні сили швидкого реагування, військові спеціальності,
професійні фізичні якості.
Аннотация. Романчук С.В., Старчук А.А., Таран В.С., Бо-
ярчук А.М., Радкевич О.М., Гусак А.Д. Особенности физи-
ческой подготовки Вооруженных Сил Украины для различ-
ных военных  специальностей. В статье рассмотрены
направления реформирования Вооруженных Сил Украины
на современном этапе преобразования государства, опреде-
лено основные категории военных специальностей, особен-
ности профессиональной деятельности специалистов дан-
ных профессий, а также задания физической подготовки,
относительно поддержания высокой боевой готовности во-
еннослужащих, перечисленных военных специальностей в
мирных и военное время.
Ключевые слова: реформирование Вооруженных Сил Укра-
ины, основные силы быстрого реагирования, военные спе-
циальности, профессиональные физические качества.
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Boyarchuk O.M., Radkevych O.M., Gusak A.D. Features of
physical training of Armed Forces of Ukraine for different
military specialties. In the article directions of reformation of
Armed Forces of Ukraine are considered on the modern stage of
transformation of the state, the basic categories of military
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these professions, and also tasks of physical training, in relation
to maintenance of high alertness of servicemen, transferred
military specialties in peaceful and war time.
Keywords: reformation of Armed Forces of Ukraine, basic forces
of the rapid reacting, military specialties, professional physical
qualities.
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Вступ.
Розвиток системи фізичної підготовки в сучас-

них умовах визначається реорганізацією Збройних
Сил України (ЗСУ) [1].

У 2005 році року була прийнята Державна про-
грама розвитку Збройних Сил України на 2006-2011
роки. Аналіз її вмісту показав, що перед армією окрім
оборони і відбиття агресії ставляться нові завдання:
проведення миротворчих заходів і верифікацій; спри-
яння органам внутрішніх справ і служби безпеки Ук-
раїни; надання допомоги населенню при ліквідації
наслідків аварій, катастроф і стихійних лих; надання
допомоги прикордонним військам з охороні держав-
них і сприяння іншим силам, в охороні морських ко-
мунікацій, важливих державних об’єктів і економіч-
них зон, в боротьбі з тероризмом, незаконним
оборотом наркотиків і піратством [2].

В процесі реформування Збройних Сил пла-
нується створення двох угрупувань військ. Це – об-
’єднанні сили швидкого реагування (ОСШР) і основні
сили оборони (ОСО). Основу ОСШР складають
війська, здатні негайно реагувати на критичні ситу-
ації, ОСО – сили мобілізаційної готовності, готові ви-
конувати обов’язки після мобілізації і приведення у
бойову готовність [2, 3].

Створення мобільних сил є одним з пріоритет-
них напрямів реформування ЗСУ. Вони мають бути
здатні до перебазування в найкоротші терміни, при-
значаються для посилення угрупувань в стратегіч-
них районах і на театрах воєнних дій (ТВД), вирішува-
ти завдання в локальних і регіональних конфліктах, а
також для забезпечення розгортання резервів ОСО.
ОСШР складають, в основному, з аеромобільних
військ, легких з’єднань Сухопутних військ, частин
військово-транспортної авіації, вертольотів і інших
сил і засобів [3].

У основних положеннях Державної програми
розвитку Збройних Сил України вказано, що до 2006
році реформування ЗСУ здійснюється  для вирішен-
ня наступних завдань: створення угрупувань військ
(сил) відповідно до їх призначення і завдань; скоро-
чення чисельності ЗСУ до встановленого рівня; про-
довження переходу на контрактну систему комплек-
тування; перехід від армійської і дивізійної структури
в корпусною і бригадною; завершення досліджень і
розробок з обґрунтування структури бойового скла-
ду ЗСУ після 2006 року та інші [2].

У період з 2006 по 2011 роки передбачається:
реорганізація структури ЗСУ; зміна військово-адмі-
ністративного поділу; завершення переходу на кон-
трактний принцип комплектування; завершення фор-
мування військ і  військової  інфраструктури.
Перспективні зміни істотно вплинуть на організацію
і завдання фізичної підготовки військ. Найбільш істот-
ними їх них є: розширення завдань, які вирішуються
ЗСУ, створення ОСШР, контрактна система комплек-
тування військ.

Можливість використання конкретних
підрозділів, частин, з’єднань ОСШР і ОСО вимагає
всебічної  підготовки їх особового складу, а не тільки

для дій на території України, а і під час участі в ми-
ротворчих операціях [5].

Істотні відмінності в організації і завданнях
фізичної підготовки особового складу у порівнянні з
діючою системою фізичної підготовки є поділ на стро-
кову службу і професіоналів. Значущим для визна-
чення завдань фізичної підготовки є те, що Україна
не відноситься ні до однієї держави як до свого про-
тивника, не відмовляється від застосування ядерної
зброї; не усуває загрози розгортання світової війни;
не відкидає необхідність підготовки ЗСУ до ведення
як оборонних, так і наступальних дій в умовах масо-
ваного застосування сучасних і перспективних засобів
ураження [3, 5].

Значення фізичної підготовки в системі бойо-
вої готовності, її ефективність багато в чому визна-
чається конкретністю поставлених перед нею завдань.
Діючий підхід до рішення цього питання має низку
недоліків, основний з яких, НФП-97 не визначені спец-
іальні завдання для багатьох категорій військовослуж-
бовців. Так, не визначені особливості для особового
складу частин і підрозділів радіоелектронної бороть-
би, технічного забезпечення, топогеодезичних і
гідрометеорологічних. Тил (стратегічний, оператив-
ний, військовий), одна з найчисленніших структур
Збройних Сил, що включають з’єднання, частини,
підрозділи матеріального забезпечення, автомобільні,
медичні та інші, взагалі не згадується в Настанові з
фізичної підготовки [4].

У штаті частини є підрозділи танкових, інже-
нерних, хімічних військ, артилерія, військ ППО, тилу
та інші. Настановою з фізичної підготовки спеціальні
завдання визначені для всіх військовослужбовців мо-
тострілкових частин, і офіційно всі вони повинні роз-
глядуватися як мотострільці, хоча на практиці займа-
ються фізичною підготовкою, передбаченою для
свого роду військ [7].

Більшість підрозділів представлені військовос-
лужбовцями декількох спеціальностей, які за харак-
тером і змістом професійних дій, структурою рухів,
об’ємом і інтенсивністю фізичних навантажень істот-
но відрізняються одна від одної, такими є: у мото-
стрілковому відділенні – механік-водій, навідник-опе-
ратор і  стрільці; у екіпажах танків ,
самохідно-артилерійських установок – механіки, на-
відники, заряджаючий. Відповідно, і завдання їх фізич-
ної підготовки мають бути різні [4, 6, 7].

Дослідження виконувалося згідно плану НДР
Управління фізичною підготовкою Збройних Сил
України на 2007-2009 рр., шифр «НФП-2009».

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження –  визначити особливості

професійної діяльності та завдання фізичної підготов-
ки військовослужбовців різних спеціальностей в умо-
вах реформування Збройних Сил України.

Результати дослідження.
Аналіз професійної діяльності військовослуж-

бовців різних родів військ, спеціальних військ і тилу
показує, що завдання фізичної підготовки для військо-
вослужбовців недоцільно визначати за їх належністю
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до організаційно-штатних структур. Слід враховувати,
що найчисленнішими підрозділами з найменшою
кількістю різнорідних фахівців є роти, батареї; окремі
взводи. Найбільш оптимально визначати завдання для
конкретних професій. Можливий наступний варіант
класифікації військовослужбовців за завданнями
фізичної підготовки. Перша група: особовий склад
мотострілкових, розвідувальних підрозділів і курсанти
ВВНЗ, що їх готують, а також військовослужбовці
підрозділів військ радіаційного, хімічного і біологічно-
го захисту, інженерно-саперних і зв’язки. Друга група:
особовий склад танкових, артилерійських, автомобіль-
них і підрозділів і курсанти ВВНЗ, що їх готують. Тре-
тя група: особовий склад підрозділів ракетних військ,
ППО, РЕБ, топографічних, гідрометеорологічних, ме-
дичних і курсанти ВВНЗ, що їх готують. Четверта
група: особовий склад авіації і курсанти ВВНЗ, що їх
готують. П’ята група: особовий склад підрозділів тех-
нічного забезпечення, матеріального забезпечення і
курсанти ВВНЗ, що їх готують.

Результати наших досліджень показують, що
умови, в яких військовослужбовці виконують свої
обов’язки, місце базування, структура рухів, фізичні
навантаження і інші показники їх роботи, дозволяють
основні військово-облікові спеціальності диференці-
ювати за 7 категоріями: стрілець, водій, навідник, за-
ряджаючий, оператор, категорія бойового забезпе-
чення, механік.

Доцільність такого підходу підтверджується в
професії водіїв і механіків-водіїв. Незалежно від на-
лежності до роду військ, виду Збройних Сил, типу
техніки (гусенична або колісна), їх дії під час водіння,
обслуговування і ремонту у більшості показників не
мають істотних відмінностей. Професійно необхідні
фізичні якості і рухові навики всіх категорій водіїв
істотно не відрізняються один від одного. Відмінності
є в ступені прояву тих або інших фізичних якостей,
обумовлених обставинами їх застосування.

Механік працює в обстановці, що характери-
зується відсутністю безпосереднього зіткнення з про-
тивником, наявністю, як правило, закритого при-
міщення (цех, майстерня, склад, машина технічної
допомоги тощо). Дії, які ними виконуються вимага-
ють високої точності. М’язова напруга – помірне,
поза – вимушена, рухи – в основному одноманітні,
увага сконцентрована на управлінні машиною, зір
напружений. Основне навантаження доводиться на
м’язи пальців, кисті, передпліччя. При деяких робо-
тах задіяні крупні м’язові групи тулуба. У бойовій
обстановці тривалість робочого часу необмежена із
збереженням працездатності. На відпочинок і сон
виділяється мінімальний час.

До категорій “механік” можуть бути віднесені
фахівці підрозділів і частин технічного забезпечення:
слюсарі, токарі, електромеханіки, зварювальники,
ремонтники. Основними професійно необхідними
фізичними якостями для них є загальна витривалість,
спритність і швидкість рухів руками.

Подібна ситуація спостерігається серед осо-
бового складу операторського профілю: навідників-

операторів і операторів мотострілкових і танкових
військ, артилерії, військ зв’язку, РЕБ, ППО тощо. Опе-
ратор виконує функціональні обов’язки на технічних
пристроях типа РЛС, станцій наведення, пульта уп-
равління, комутатора та ін. У бойовій обстановці він
знаходиться, в основному, поза безпосередньою дією
противника. Залежність ефективності його про-
фесійній діяльності від рівня фізичної підготовленості
виявляється опосередковано.

Стрілець діє в бою безпосередньо під вогнем
противника. Основним його завданням є: знищення
живої сили, вогневих засобів і бойової техніки про-
тивника. Для цього він повинен вести вогонь зі своєї
зброї, метати ручні гранати, володіти прийомами
рукопашного бою. Йому необхідні навики в пересу-
ванні на полі бою різними способами, в подоланні
перешкод, у виконанні різних інженерних робіт. До
категорії “стрілець” можуть бути віднесені: особо-
вий склад мотострілкової роти, окрім механіків-водіїв
і навідників; розрахунки гранатометного і протитан-
кового взводів; санітари, зв’язківці і артилеристи, які
діють на полі бою разом з мотострільцями.

Навідник входить до складу розрахунку артиле-
рійських гармат, мінометів, кулемета БТР, екіпажів тан-
ка, БМП, пускової установки ПТУР тощо. Основним
його обов’язком є наведення зброї (снаряда, ракети)
на ціль і виконання пострілу (пуску). Він повинен во-
лодіти високою чутливістю, швидкою реакцією, висо-
кою руховою координацією. Ці якості йому необхідно
зберігати і після здійснення тривалих маршів, інтен-
сивної роботи із завантаження (розвантаження) боєп-
рипасів, обслуговування і ремонту озброєння тощо.

Заряджаючий – це фахівець, який підносить
снаряди і заряджає зброю (артилерійську гармату,
міномет, танк та ін.). Специфікою його професійної
діяльності є безпосередня залежність скорострільності
і тривалості стрільби від його силової витривалості.
Він виконує основну роботу і з інженерного устатку-
вання позицій, вивантаження і завантаження боєп-
рипасів на автотранспорт, підносу їх до гармат.

Категорія бойового забезпечення об’єднує
фахівців, які знаходяться під безпосередньою дією
вогню противника і забезпечують бойові дії мо-
тострільців, танкістів, інших військовослужбовців.
Вони повинні володіти основними якостями стрільців,
але кінцевою метою їх дії буде не знищення против-
ника, а виконання специфічної роботи.

Весь спектр особливостей цієї категорії
військовослужбовців виявляється в діях саперів,
фахівців ремонтних підрозділів, що діють на полі бою,
санітарів тощо. Основними їх фізичними якостями є
загальна та швидкісна витривалість. Їм також необхідні
навики в прискореному пересуванні, перебіганні,
переповзанні, перенесенні вантажів, подоланні пере-
шкод та інженерних загород.

Рівень вимог до фізичної підготовленості
військовослужбовців, що відносяться до кожної з пе-
рерахованих вище категорій, може бути різний. Це
визначається їх роллю у виконанні завдань і місцем у
бойовому порядку підрозділів, частин, з’єднань. Вра-
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ховувати особливості кожної професії можна зі
збільшенням або зменшенням тимчасових, просто-
рових і інших критеріїв оцінки. Для цього нами про-
понується 5 рівнів вимог: перший (найвищий) рівень,
для особового складу, що діє в тилу противника (це, –
розвідники і десантники); другий – для військовос-
лужбовців, які діють в безпосередньому зіткненні з
противником, під вогнем його стрілецької зброї;
третій – для тих, що виконує свої завдання в бойових
порядках частин; четвертий – для дивізій; п’ятий –
для тих, хто діє в тилу.

При подібному підході можна враховувати
належність військовослужбовців до роду військ, спе-
цифіку їх військової служби. Наприклад, розвідник
мотострілкових військ має істотні відмінності в своїй
діяльності в порівнянні з розвідником-артилеристом.
У аеромобільних військах розвідник окрім всього
іншого повинен уміти стрибати з парашутом, а в
морській піхоті – десантуватися з корабля.

Категорія і рівень вимог до фізичної підготов-
леності військовослужбовців є прийнятним для всіх
видів Збройних Сил з властивою ним специфікою. Це
дозволить їм систематизувати велику кількість військо-
вих спеціальностей і забезпечить ефективний відбір як
призовників, так і кандидатів до професійної служби.

Вивчення досвіду бойової підготовки показує,
що заняття з фізичної підготовки за спеціальностях
можна організовувати, в основному, в роті або окре-
мому взводі. Заняття можуть проводиться у складі
всього підрозділу (взвод, рота, батальйон) або у складі
звідних груп певних спеціальностей.

З найбільш складних спеціальностей навчан-
ня здійснюється в навчальних центрах, а потім в роті.
При цьому з механіками-водіями займається технік
роти, з навідниками-операторами – командир роти, з
нечисленними спеціальностями, як снайпер, стрільці-
санітари та інші, заняття організовуються в масштабі
батальйону. В той же час гранатометники, кулемет-
ники готуються переважно у взводі. З ними може
займатися командир взводу, його заступник або один
з командирів відділень.

Подібний підхід може бути і при організації
фізичної підготовки. Заняття із загальнофізичної
підготовки можуть організовуватися і проводитися у
складі штатних підрозділів, а спеціальна фізична підго-
товка – аналогічно підготовці за фахом.

Висновки.
На наш погляд необхідно провести поглибле-

не дослідження з цього питання.
Питання вдосконалення системи фізичної

підготовки викликані реформуванням ЗСУ, визна-
чальними моментами при цьому є: розширення зав-
дань, що вирішуються військами; контрактна систе-
ми комплектування військ, готовність до дій у
миротворчих операціях на будь-яких ТВД; відмова
від завчасного визначення противника.

Істотне значення має і те, що продовжує збер-
ігатися можливість застосування ядерної зброї, розв-
’язання світової війни; необхідність готуватися як до
оборонних, так і наступальним діям в умовах масо-

ваного застосування, сучасних і перспективних за-
собів ураження.

Ефективність фізичної підготовки багато в
чому залежатиме від правильності і конкретності по-
ставлених перед військовослужбовцями завдань.
Можливі декілька шляхів їх визначення.

По-перше, за належністю до організаційно-
штатних структур. Найбільш однорідними зі складу є
рота (батарея), окремий взвод.

По-друге – за військовою спеціальністю. Про-
понується виділити сім категорій облікових спеціаль-
ностей з фізичної підготовки. Залежно від місця і ролі
особового складу в бою для кожної облікової спец-
іальності визначити рівні вимог, зважаючи на специф-
іку родів військ.
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ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ

ОСОБИСТОСТІ В НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ГІМНАЗІЇ

Сембрат А.Л.
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Анотація. В даній статті розглядається сутність морального
виховання старшокласників в навчально-виховному процесі
гімназії. А також, основні методологічні положення проблеми
морального виховання сучасної науки про походження, сутність
і роль моралі та шляхи морального розвитку особистості.
Ключові слова: моральне виховання, цінністні орієнтації,
моральні якості.
Аннотация. Сембрат А.Л. Основные методологические поло-
жения морального воспитания и развития личности в учебно-
воспитательном процессе гимназии. В данной статье рассмат-
ривается сущность морального воспитания старшеклассников
в учебно-воспитательном процессе гимназии. А также, ос-
новные методологические положения проблемы морального
воспитания современной науки о происхождении, сущность
и роль морали и пути морального развития личности.
Ключевые слова: мороальное воспитание, ценностные ори-
ентации, моральные качества.
Annotation. Sembrat A.L. The basic methodological positions
of intellectual education and development of the person in
teaching and educational process of a grammar school. In the
given paper the nature of intellectual education of senior pupils
in teaching and educational process of a grammar school is
considered. And also, the basic methodological positions of a
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problem of intellectual education of a state-of-the-art science
about a parentage, nature and a role of morals and a path of
intellectual development of the person.
Keywords: intellectual education, valuable orientations,
intellectual qualities.

Вступ.
Державна національна програма “Освіта”(“Ук-

раїна ХХІ ст.”) та Доктрина розвитку освіти в Україні
визначили стратегію розвитку освіти в Україні, пріо-
ритетні напрями та шляхи “створення життєдайної
системи безперервного навчання і виховання для до-
сягнення високих освітніх рівнів, забезпечення мож-
ливостей постійного духовного самовдосконалення
особистості, формування інтелектуального та культур-
ного потенціалу як найвищої цінності нації”. Особли-
ву роль у цьому процесі повинні зіграти гімназії як
спеціалізовані заклади для розвитку творчої обдаро-
ваності. Головною метою педагогічних колективів
гімназії  є передача молодому поколінню багатства
духовної культури народу, яка в значній мірі виражена
у багатющих фольклорних скарбах України, і на цій
основі – формування повноцінних рис громадянина
Української держави, що включають в себе національ-
ну свідомість, розвинену духовність, моральну куль-
туру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.

Одним із пріоритетних завдань гімназії має бути
виховання старшокласників на засадах формування
них моральних рис та цінностей – доброти, уваги, ми-
лосердя, толерантності, совісті, поваги, правдивості,
справедливості, гідності, любові до батьків. Феномен
„цінність” є складним комплексним утворенням, яке
наявне не тільки у пізнанні, але й у процесах соціаль-
ного життя та культури, у світогляді людини, що необ-
хідно враховувати при формуванні моральноcті осо-
бистості. Дослідження, які проводяться з цієї проблеми
переконують, що поняття „цінність” наявне не тільки в
пізнавальних структурах, але і в усіх процесах соціаль-
ного життя та культури, у світогляді людини (це необх-
ідно враховувати при формуванні морального досві-
ду особистості). Цінність – соціально-філософська
категорія, що позначає позитивне чи негативне зна-
чення явищ природи, продуктів суспільного вироб-
ництва, форм суспільної організації, історичних подій,
моральних вчинків, духовних потреб (носіїв ціннос-
тей) для людства, окремого суспільства, народу, класу,
соціальної групи чи особи на конкретному етапі істо-
ричного розвитку [2,6,8].

Робота виконана за планом НДР державного
вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельниць-
кий державний педагогічний університет імені Гри-
горія Сковороди”.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає в теоретичному

обґрунтуванні основних методологічних положень
морального виховання та розвитку особистості в на-
вчально-виховному процесі.

Поставлена мета передбачає виконання таких
завдань:
- проаналізувати стан проблеми морального вихо-
вання старшокласників у навчально-виховному
процесі гімназії в педагогічній теорії та практиці;

- уточнити сутність та зміст понять: “моральні цінності”,
“опанування основами моральних цінностей”.

У ході теоретичного вивчення проблеми зас-
тосовувались наступні методи дослідження: вивчен-
ня і аналіз філософської, психолого-педагогічної літе-
ратури та узагальнення здобутих даних.

Результати досліджень.
Національна програма виховання визначає ос-

новні підходи до вивчення ціннісної системи сучасної
молоді і процесу їх морального вдосконалення. Тому
гуманізація освіти передбачає педагогічне сприяння
розвитку в молоді такої якості характеру, як узгодженість
людини з самою собою, тобто відповідальність, внут-
рішня рівновага,  стабільність у всіх сферах життєді-
яльності, найперше – у сфері моральності [10].

Адже  мета національного виховання – це „на-
буття молодим поколінням соціального досвіду, ус-
падкування моральних і духовних надбань українсь-
кого народу,  досягнення високої  культури
міжнаціональних взаємин, формування у молоді осо-
бистісних рис громадян української держави, розви-
неної духовності, моральної культури тощо” [5].

На основі сучасних наукових розробок у “Кон-
цепції виховання дітей та молоді у національній сис-
темі освіти” (1996 р.) визнається, що гармонійно роз-
винена особистість повинна володіти сформованою
системою моральних цінностей. Це конкретизується
у таких складових виховного процесу[7]:
- моральний розвиток (дотримування загальнолюдсь-
кої моралі; суспільних моральних цінностей, псих-
ічне, духовне та фізичне здоров’я; естетично–етич-
ний розвиток; екологічна культура, гармонія з
природою);

-  здатність до саморозвитку та самовдосконалення
(висока освіченість, здатність до творчості).

Виходячи з національної ідеї та головної цільо-
вої настанови сучасної освіти-виховувати гармонійно
розвинену, інтелектуально-творчу, духовну осо-
бистість, педагоги повинні формувати у свідомості
підростаючого покоління принципи високомораль-
ності й благородства. І чим повніше і глибше втілюва-
тимуться в шкільну і суспільну практику моральні
принципи, тим успішніше досягатиметься мета вихо-
вання, тим ефективнішим буде виховний процес. Ця
об’єктивна реальність зумовлює прояв у нашому
суспільстві закону залежності результатів будь-якої
виховної системи від ступеня відповідності педагогів і
вихованців призначенню даної системи, тобто закону
відповідності мети виховання виховним відносинам.

Основні методологічні положення проблеми
морального виховання визначаються даними сучас-
ної науки про походження, сутність і роль моралі,
шляхи морального розвитку особистості.

Відомо, що в латині здавна існувало слово
“mos”, яке означало “характер, вдачу, звичай”. Вод-
ночас воно тлумачилось ще як “припис, закон, пра-
вила”. Виходячи з цих значень, Марк Туллій Цицерон
утворює слово “moralis” - “той, що стосується вдачі,
характеру, звичаїв”. Слідом за ним Сенека та інші
письменники починають використовувати термін
“moralitos” - мораль.
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Ці два поняття - моральність і мораль - до цьо-
го часу використовуються паралельно. Проте, ми
поділяємо думку соціолога [3], з огляду на те, що
мораль - передусім, певна форма свідомості, що є
сукупністю усвідомлюваних людьми принципів, пра-
вил, норм поведінки. Моральність розуміється як
втілення даних принципів, правил і норм у реальній
поведінці людей та стосунках між ними. При цьому
мораль надає моральності певних орієнтирів, а для
самої моралі (як форми свідомості) конкретні мо-
ральні якості, які є проявом у дійсності, виступають
критерієм, своєрідним “камертоном” поведінки.

Проблема єдності моральної свідомості, мо-
ральних цінностей і поведінки тісно пов’язана з розв’-
язанням завдань рівня досконалості морально розви-
неної особистості. Тому таким важливим стає питання
про зміст моральних якостей. В педагогічній літера-
турі та практиці зміст понять якостей, їх число не ма-
ють усталеного числового визначення. Зокрема,
Н.Є.Щуркова підкреслює, що “розвитку теорії і прак-
тики морального виховання перешкоджає саме невиз-
наченість і безмежність змісту цього процесу: скільки
й які якості мають бути обов’язково сформовані”[10].

Мораль, виступаючи формою суспільної
свідомості, що представляє сукупність принципів,
вимог, норм і правил, регулює поведінку людини у
всіх сферах її суспільного життя.

Психологи визначають два основні способи
регулювання поведінки людей: зовнішнє регулюван-
ня, яке базується на моральних нормах - вимогах та
суспільній думці; і внутрішнє регулювання, яке ба-
зується, перш за все, на моральній свідомості, мо-
ральності мотивів, добровільної поведінки.

Звичайно, як прояв духовного життя суспіль-
ства мораль відображає суспільну свідомість і сусп-
ільну волю людей. Мораль - форма суспільної свідо-
мості, що являє собою сукупність принципів, вимог,
норм і правил, які регулюють поведінку людини в усіх
сферах її  суспільного життя [8]. Загальнолюдські
моральні цінності, індиферентні щодо соціально-еко-
номічних перетворень,  як стверджують учені
І.Д.Бех[3], В.О.Білоусова[4], К.І.Чорна[9]. Формуван-
ня якостей і рис особистості розглядаються в основ-
ному з позицій теорій відносин (І.А.Зязюн[5], О.М.-
Леонтьєв[8], О.Г.Ковальов[6], та ін.).

На думку відомого психолога Б.П.Ананьєва, в
людині перш за все формується його ставлення до
інших людей, комунікативні якості, які стають внутрі-
шньою передумовою щодо розвитку інших якостей
особистості. Такий розвиток і перетворення відбу-
вається за умови посилення “новоутворень” систе-
мою виховання і досвідом поведінки людей.

У зв’язку з цим процес морального виховання
можна розглядати як цілеспрямовано організовану
систему взаємодії: учень-педагог, учень-учень,
учень-оточення, а процес морального розвитку - як
взаємодію зовнішніх і внутрішніх факторів.

Внутрішні фактори, на думку вчених, є досить
широкими і характеризуються різними ознаками:
внутрішня позиція; сприйнятливість; переконання;

виховні можливості; здатність до емоційного відгу-
ку; духовні потреби.

Домінуючим фактором, який регулює інтере-
си, світогляд і поведінку особистості є свідомість як
єдність знання і відносин. При цьому надбудовою є
самосвідомість як сукупність знань про себе і став-
лення до себе. Звідси розвиток моральних якостей
розглядається як оволодіння суб’єктом соціальними
зразками моральної поведінки: ідеалàзнанняàосо-
бистісний зразок (визначений власно суб’єктом). Та-
кий поступовий перехід від зразка - ідеалу до особис-
тісного зразка, котрий стимулює самовдосконалення,
саморозвиток особистості.

Це дозволяє зробити припущення про те, що
моральний розвиток особистості можна здійснюва-
ти, якщо педагогічна діяльність має цілеспрямований
характер, пропонує еталон, мету і зміст діяльності та
поведінки і забезпечує їх усвідомлення, свідому по-
ведінку і прояв особистісних моральних якостей.

Завдання морального виховання старшоклас-
ників вирішуються на основі врахування комплексно-
го підходу до проведення виховної роботи, адже тільки
такий підхід забезпечує розвиток в особистості стар-
шокласника стійких моральних якостей, набуття нею
відповідної спрямованості, активної життєвої позиції.

Спираючись на теорію моралі, її принципи,
правила та категорії моральності, учитель, плануючи
виховну діяльність з предмету, повинен прогнозувати
які моральні уявлення, знання і переконання, почуття
та звички він може формувати в учнів, щоб організу-
вати взаємини в навчанні, праці та відпочинку.

Як прояв духовного життя суспільства мораль
відображає суспільну свідомість і суспільну волю
людей. Вона носить історичний характер, зі зміною
суспільно-економічних умов життя у людей зміню-
ються погляди і поняття, тобто їхня суспільна
свідомість.

У контексті морального виховання старшок-
ласників гімназії у навчально-виховному процесі ми
звертаємо увагу на можливості інтегрування педаго-
гом знань з дисципліни у процес формування висо-
коморальної особистості. Це виховання гімназистів
на зразках прямих потенційних можливостей пред-
мету чи дотичних до морального спрямування, як
наприклад, пунктуальності, точності, акуратності,
почуття відповідальності, обов’язку тощо.

Основні методологічні положення проблеми
морального виховання визначаються даними сучас-
ної науки про походження, сутність і роль моралі,
шляхи морального розвитку особистості.

Основними соціально-педагогічними функц-
іями навчальних закладів є: виховна, пізнавальна, ко-
мунікативна, прогностична, регулятивна. Вони про-
являються в життєдіяльності старшокласників гімназії
(гімназії – це середні загальноосвітні спеціалізовані
заклади для розвитку творчої обдарованості – заклад
для обдарованих і здібних дітей, що забезпечує їхню
науково-технічну, гуманітарну, загальнокультурну
підготовку та задовольняє різнобічні освітні запити
особи, суспільства, держави).
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Прогностична мета цих закладів передбачає
розвиток особистості, формування загальнолюдсь-
ких цінностей, глобальну загальноосвітню підготов-
ку. Ці навчальні заклади дають науково-теоретичну,
гуманітарну, загальнокультурну підготовку, що є за-
безпеченням виховання і розвитку обдарованих і
здібних дітей в ім’я збагачення інтелектуального, твор-
чого, культурного потенціалу України.

Гуманізація системи освіти потребує погляду
на людину, її сутність і місце в природі, суспільстві,
виховання її здібностей, інтересів та нахилів дитини.

Освіта сьогодення доповнюється і розширюєть-
ся філософією про сутність життя і призначення лю-
дини, про поняття духовності, про загальнолюдські
цінності. Гуманізація освіти дає можливість учням
звернутися до надбань світової культури, збагачує,
насичує всі навчальні предмети ідеями людяності,
миру, милосердя.

Висновки:
1. Гімназії покликані дбати про відродження націо-
нальної культури на тлі надбань світової цивілізації,
формувати почуття громадянської, національної і
особистої гідності людини, розкривати перед учня-
ми багатогранність духовного досвіду нашого на-
роду, народних традицій, сприяти моральному ви-
хованню старшокласників.

2. Для підвищення ефективності творчої діяльності
учнів у гімназії потрібно, щоб своїм головним зав-
данням педагогічні колективи визначили орієнта-
цію навчально-виховного процесу на індивіду-
альність кожного учня; єдність загальнолюдського
і національного у навчанні та вихованні сприяє ви-
явленню і розвитку творчих здібностей учнів, фор-
муванню творчої обдарованості школярів.

3. Потрібно зазначити, що настійною вимогою сьо-
годення є необхідність поліпшення моральної ви-
хованості (культури) суспільства. Перед філосо-
фією, соціальною психологією, а особливо перед
педагогікою як наукою, що займається питанням
виховання підростаючого покоління, стоїть завдан-
ня розробки проблем, пов’язаних з моральним ви-
хованням старшокласників-гімназистів.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем мораль-
ного виховання та розвитку особистості в навчаль-
но-виховному процесі гімназії.
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ВПЛИВ РІЗНИХ РЕЖИМІВ БІГОВИХ
ТРЕНУВАНЬ НА ЯКІСНІ ПАРАМЕТРИ
РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧОЛОВІКІВ

22-24 РОКІВ
Серорез Т.Б.

Луганський національний педагогічний університет

Анотація. Вивчалася вікова динаміка аеробної та aнаеробної
(лактатної) продуктивності організму чоловіків 22-24 років.
Встановлено, що рівень аеробної продуктивності в серед-
ньому в 24 роки знижується до межі “безпечного” і вима-
гає корекції. Вдосконалення витривалості відбулося під впли-
вом бігових навантажень, які стимулюють розвиток  аеробних
анаеробних можливостей організму. Більш ефективними
виявилися ті програми, за якими бігові навантаження стиму-
лювали анаеробні процеси енергозабезпечення. Характер-
ними наслідками таких тренувань було те, що вони сприяли
вірогідному зростанню витривалості за менший період часу
від початку занять (через 12 тижнів), а приріст витривалості
виявився більш суттєвим.
Ключові слова: аеробна продуктивність, анаеробна продук-
тивність, здоров’я.
Аннотация. Серорез Т.Б. Аэробная и анаэробная (лактат-
ная) продуктивность организма мужчин первого зрелого
возраста. Изучалась возрастная динамика аэробной и анаэ-
робной продуктивности организма мужчин 22-24 лет. Уста-
новлено, что уровень аэробной продуктивности в среднем в
24 года снижается до границы «безопасного» и требует кор-
рекции. Усовершенствование выносливости состоялось под
влиянием беговых нагрузок, которые стимулируют разви-
тие  аэробных анаэробных возможностей организма. Более
эффективными оказались те программы, по которым бего-
вые нагрузки стимулировали анаэробные процессы энерго-
обеспечения. Характерными следствиями таких тренировок
было то, что они оказывали содействие возможному росту
выносливости за меньший период времени от начала заня-
тий (через 12 недель), а прирост выносливости оказался бо-
лее существенным.
Ключевые слова: аэробная продуктивность, анаэробная про-
дуктивность, здоровье.
Annotation. Serorez T.B. Aerobic and anaerobic productivity
of the body of the men of the first mature age. The age dynamics
of the body aerobic and anaerobic productivity of the body was
studied in women 22-24 years old. It was estimated that average
volume of aerobic productivity at 24 years old decreased to the
“safe” level and demand the correction. Development of
persistence was comprised under effect of racing loads which
stimulate development aerobic anaerobic opportunities of an
organism. More effective appeared those programs on which
racing loads stimulated anaerobic processes of power supply.
Characteristic consequences of such trainings were that they
assisted possible body height of persistence for a smaller span
from the beginning of occupations (in 12 weeks), and the
accretion of persistence appeared more essential.
Key words: aerobic productivity, anaerobic productivity, health.
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Вступ.
Визначальними показниками фізичного здо-

ров’я людини є фізична працездатність, аеробна [2]
та анаеробна (лактатна) [4] продуктивність організ-
му. З огляду на те, що існують досить суперечливі
відомості щодо аеробних та анаеробних можливос-
тей організму осіб першого зрілого віку, були прове-
дені дослідження, що дозволили простежити динамі-
ку показників ,  які  характеризують фізичну
працездатність, аеробну та анаеробну (лактатну) про-
дуктивність чоловіків 22, 23 та 24 років.

Робота виконана відповідно до зведеного пла-
ну НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2006-
2010 р.р.. Шифр наукової теми 3.2.4 – Корекція аероб-
ної  та  анаеробної  продуктивності  організму
учнівської та студентської молоді шляхом застосуван-
ня різних режимів фізичних тренувань.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягала у визначенні та

оцінці рівня фізичного здоров’я чоловіків першого
зрілого віку 22-24 років.

Методи дослідження. У роботі застосовував-
ся метод визначення максимального споживання
кисню (Vo2 max) за величиною фізичної працездатності
(PWC170) [3], а також метод визначення анаеробної
(лактатної) продуктивності за величиною максималь-
ної кількості зовнішньої механічної роботи за 1 хв
(МКЗМР) [5].

Усього досліджено 598 студентів чоловічої статі
віком 22-24 роки, які не займалися спортом і не були
віднесені до спеціальної медичної групи.

Об’єкт дослідження: аеробна та анаеробна
(лактатна) продуктивність організму студентів пер-
шого зрілого віку.

Предмет дослідження: вікова особливість
аеробної та анаеробної (лактатної) продуктивності
чоловіків першого зрілого віку (22-24 роки).

Результати дослідження.
Порівняльний аналіз фізичної працездатності

й аеробної продуктивності організму дає підстави
стверджувати, що як абсолютні так і відносні показ-
ники PWC170 і VO2max в період з 22 до 24 років не зазна-
ють суттєвих змін (табл. 1).

Однак, слід відзначити, що динаміка рівня
аеробної продуктивності, яку оцінюють за відносною
величиною VO2max, засвідчує його зниження в 23 роки
порівняно із середнім значенням цього показника,
який був зареєстрований у 22 річних чоловіків. Так у
22 роки РАП у середньому відповідає “посередньо-
му”, а у 23 роки – “нижче посереднього”, утримую-
чись таким і в 24 роки.

Оскільки ефективність занять фізичною куль-
турою у вищих навчальних закладах оцінюється по-
семестрово за проявом якісних параметрів рухової
діяльності, а одним із завдань фізичного виховання у
вузі є оздоровлення студентської молоді, ми вважали
за доцільне встановити взаємозв’язки між аеробною
та анаеробною (лактатною) продуктивністю організ-
му з одного боку і проявом якісних параметрів рухо-
вої діяльності з іншого боку.

1. Ефективність тренувань із застосуванням
безперервного методу

1.1. В аеробному режимі енергозабезпечення
(програма І). Тренування за програмою І, стимулю-
ючи аеробні процеси енергозабезпечення, сприяли
зростанню фізичної працездатності й аеробної про-
дуктивності організму. Разом з тим у осіб, які трену-
валися за програмою І, протягом 24 тижнів не відбу-
лося вірогідних змін м’язової сили, швидкості,
швидкісної сили, спритності і гнучкості (табл. 1).

Разом з тим, як свідчать дані таблиці 1, за цей
період тренувань суттєво зросла витривалість. Через
18 тижнів з початку занять витривалість за тестом бігу
на 2500 м покращилася на 5,6 % (Р < 0,05). Протягом
наступних 6 тижнів тренувань простежується деяка
тенденція зростання витривалості, однак вірогідних
змін відносно показника, зареєстрованого через 12
тижнів від початку занять, не відбулося.

1.2. В аеробному режимі зі стимуляцією під
час бігу анаеробних процесів енергозабезпечення
(програма ІІ). Тренування за програмою ІІ стимулю-
вали під час бігу як аеробні, так і анаеробні (лактатні)
процеси енергозабезпечення. Це сприяло вдоскона-
ленню аеробної та анаеробної продуктивністю орган-
ізму. Даний режим тренувань, як і попередній, не
сприяв вдосконаленню м’язової сили, швидкості, си-
лової швидкості, спритності й гнучкості. Разом з тим
під впливом занять за цією програмою значно по-
кращилися результати тесту з бігу на 2500 м, за яким
оцінювали витривалість досліджуваних (табл. 2.).

За даними результат з бігу на 2500 м вірогідно
покращився на 11,1 % (Р < 0,001) через 12 тижнів від
початку занять, а через 18 тижнів – на 12,8 % (Р <
0,001). Суттєвого покращення результату протягом
наступних 6 тижнів занять не спостерігалося.

2.1. В аеробному режимі енергозабезпечення
(програма ІІІ).

Тренування в аеробному режимі енергозабез-
печення із застосуванням повторного методу стиму-
лювали зростання фізичної працездатності і аероб-
ної  продуктивності  організму.  Разом  з  тим
тренування за програмою ІІІ викликали суттєві зміни
лише такого показника рухової діяльності як витри-
валість, яку оцінювали за результатами бігу на 2500
м. Як свідчать дані таблиці 3, вірогідне покращення
результату з бігу на 2500 м зареєстровано через 18
тижнів від початку занять. За цей період тренувань
результат покращився на 5% (Р < 0,05), суттєво не
змінившись протягом наступних 6 тижнів занять.

Такі тренування не викликали суттєвих зрушень
показників м’язової сили, швидкості, швидкісної сили,
спритності і гнучкості (див. табл. 3.).

2.2. В аеробно-анаеробному режимі енергоза-
безпечення (програма ІV). Результати досліджень зас-
відчили, що бігові навантаження з використанням по-
вторного методу зі  значним  стимулюванням
анаеробних (лактатних) процесів енергозабезпечення
(програма ІV) виявилися досить ефективними стосов-
но не лише фізичної працездатності, аеробної та анае-
робної (лактатної) продуктивності організму, але й сто-
совно вдосконалення загальної витривалості (табл. 4).
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Таблиця 1.
Показники якісних параметрів рухової діяльності у досліджуваних, які тренувалися за програмою І (n=21) 

Середня величина, X ± m  
 

Показники  до початку 
тренувань 

через 6 тижнів 
від початку 
тренувань 

через 12 
тижнів від 
початку 
тренувань 

через 18 
тижнів від 
початку 
тренувань 

через 24 
тижнів від 
початку 
тренувань 

динамометрія, кг 63,71 ±1,44 62,84 ±1,61 63,27 ±1,63 62,76 ±1,58 63,19 ±1,61 
біг 30 м, с 4,98 ±0,05 4,93 ±0,04 4,86 ±0,05 4,84 ±0,06 4,91 ±0,04 
стрибок у 
довжину з місця, 
см  

239,7±4,61 241,4±4,24 238,8±4,68 240,6±4,52 241,1±4,91 

біг 4 х 9 м, с 9,45 ±0,12 9,19 ±0,08 9,24 ±0,11 9,31 ±0,12 9,38 ±0,12 
біг 2500 м, хв.  11,42 ±0,17 11,26 ±0,19 10,14 ±0,16 10,78 ±0,18 * 10,57 ±0,16 ** 
нахил тулуба 
вперед, см 14,2 ±1,34 14,0 ±1,28 14,5 ±1,36 14,1 ±1,43 14,6 ±1,34 

Примітки (вірогідність відмінності відносно вихідного рівня): * – Р < 0,05;** – Р < 0,01. 
 

Таблиця 2. 
Показники якісних параметрів рухової діяльності у досліджуваних, які тренувалися за програмою ІІ (n=18) 

Середня величина, X ± m  
 

Показники  до початку 
тренувань 

через 6 тижнів 
від початку 
тренувань 

через 12 тижнів 
від початку 
тренувань 

через 18 
тижнів від 
початку 
тренувань 

через 24 тижнів 
від початку 
тренувань 

динамометрія, 
кг 61,2 ±1,38 62,2 ±1,56 62,4 ±1,43 61,8 ±1,57 62,0 ±1,48 

біг 30 м, с 4,61 ±0,06 4,58 ±0,05 4,61 ±0,05 4,59 ±0,05 4,54 ±0,06 
стрибок у 
довжину з 
місця, см  

229,4±3,62 231,7±4,18 230,9±2,98 233,4±3,41 231,1±3,82 

біг 4 х 9 м, с 9,39 ±0,1 9,32 ±0,09 9,31 ±0,11 9,3 ±0,08 9,33 ±0,12 
біг 2500 м, хв.  11,05 ±0,18 10,89 ±0,26 9,82 ±0,16 *** 9,64 ±0,15 *** 9,71 ±0,17 *** 
нахил тулуба 
вперед, см 14,2 ±1,34 14,0 ±1,28 14,5 ±1,36 14,1 ±1,43 14,6 ±1,34 

Примітка (вірогідність відмінності відносно вихідного рівня): *** – Р < 0,001 
 

Таблиця 3. 
Показники якісних параметрів рухової діяльності у досліджуваних, які тренувалися за програмою ІІІ (n=19) 

Середня величина, X ± m  
 

Показники  до початку 
тренувань 

через 6 тижнів 
від початку 
тренувань 

через 12 тижнів 
від початку 
тренувань 

через 18 тижнів 
від початку 
тренувань 

через 24 тижнів 
від початку 
тренувань 

динамометрія, 
кг 63,2 ±1,06 62,6 ±1,28 63,4 ±1,73 63,8 ±1,64 63,6 ±1,53 

біг 30 м, с 4,73 ±0,07 4,73 ±0,05 4,72 ±0,05 4,71 ±0,06 4,69 ±0,05 
стрибок у 
довжину з 
місця, см  

241,3±3,68 244,6±4,36 244,9±4,72 245,1±4,64 245,6±3,86 

біг 4 х 9 м, с 9,38 ±0,13 9,36 ±0,08 9,34 ±0,09 9,34 ±1,01 9,32 ±0,09 
біг 2500 м, хв.  11,28 ±0,21 11,31 ±0,16 11,04 ±0,21 10,71 ±0,17 * 10,69 ±0,16 * 
нахил тулуба 
вперед, см 14,8 ±1,44 15,2 ±1,72 15,6 ±1,66 14,9 ±1,38 15,1 ±1,52 

Примітка (вірогідність відмінності відносно вихідного рівня): * – Р < 0,05 
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Таблиця 4. 
Показники якісних параметрів рухової діяльності у досліджуваних, які тренувалися за програмою ІV (n=14) 

Середня величина, X ± m  
 

Показники  
до початку 
тренувань 

через 6 тижнів 
від початку 
тренувань 

через 12 тижнів 
від початку 
тренувань 

через 18 тижнів 
від початку 
тренувань 

через 24 тижнів 
від початку 
тренувань 

динамометрія, 
кг 61,63 ±1,94 62,41 ±1,76 63,26 ±1,69 62,24 ±1,43 62,82 ±1,58 

біг 30 м, с 4,66 ±0,06 4,64 ±0,07 4,61 ±0,06 4,59 ±0,09 4,57 ±0,08 
стрибок у 
довжину з 
місця, см  

230,2±3,1 231,1±2,84 233,4±3,52 232,8±3,36 232,6±4,1 

біг 4 х 9 м, с 9,49 ±0,08 9,44 ±0,06 9,48 ±0,06 9,41 ±0,07 9,38 ±0,09 
біг 2500 м, хв.  

11,84 ±0,4 11,76 ±0,32 10,73 ±0,28 
* 10,32 ±0,36 ** 10,26 ±0,26 

** 
нахил тулуба 
вперед, см 15,42 ±1,73 15,64 ±1,64 15,73 ±1,88 16,22 ±1,94 

 15,93 ±2,01 

Примітка (вірогідність відмінності відносно вихідного рівня):* – Р < 0,05, ** – Р < 0,01 
 

Таблиця 5. 
Показники якісних параметрів рухової діяльності у досліджуваних, які тренувалися за програмою V (n=16) 

Середня величина, X ± m  
 

Показники  до початку 
тренувань 

через 6 тижнів 
від початку 
тренувань 

через 12 тижнів 
від початку 
тренувань 

через 18 тижнів 
від початку 
тренувань 

через 24 тижнів 
від початку 
тренувань 

динамометрія, кг 65,6 ±2,31 65,72 ±1,89 67,46 ±2,25 66,51 ±2,46 66,33 ±1,98 
біг 30 м, с 4,62 ±0,08 4,51 ±0,06 4,54 ±0,05 4,54 ±0,07 4,50 ±0,06 
стрибок у 
довжину з місця, 
см  

226,1±4,2 219,9±3,4 231,6±2,18 229,7±2,83 232,7±2,49 

біг 4 х 9 м, с 9,38 ±0,09 9,26 ±0,11 9,31 ±0,09 9,33 ±0,16 9,3 ±0,12 
біг 2500 м, хв.  

11,18 ±0,24 11,07 ±0,21 10,76 ±0,02 10,58 ±0,2 10,56 ±0,23 

нахил тулуба 
вперед, см 11,79 ±1,61 11,84 ±1,57 11,64 ±1,38 11,88 ±1,48 11,96 ±1,36 

Примітка. Вірогідність відмінності відносно вихідного рівня відсутня. 

 Таблиця 6.
Показники якісних параметрів рухової діяльності у досліджуваних, які тренувалися за програмою VІ (n=11) 

Середня величина, X ± m  
Показники  

до початку 
тренувань 

через 6 тижнів 
від початку 
тренувань 

через 12 тижнів 
від початку 
тренувань 

через 18 тижнів 
від початку 
тренувань 

через 24 тижнів 
від початку 
тренувань 

динамометрія, 
кг 61,83 ±1,76 63,42 ±2,08 63,21±1,79 62,96 ±1,68 63,18 ±2,14 

біг 30 м, с 
4,63 ±0,06 4,52 ±0,07 4,49 ±0,05 4,38 ±0,06 

** 
4,4 ±0,05 

** 
стрибок у 
довжину з 
місця, см  

231,6±5,19 236,8±4,26 232,6±6,26 239,2±5,88 240,6±4,18 

біг 4 х 9 м, с 9,43 ±0,08 9,31 ±0,06 9,38 ±0,07 9,28 ±0,06 9,34 ±0,08 
біг 2500 м, хв.  

10,76 ±0,22 10,58±0,18 10,37±0,21 10,28 ±0,2 
 10,31 ±0,17 

нахил тулуба 
вперед, см 16,28 ±1,52 16,14±1,78 16,33±1,67 16,36 ±2,02 

 16,41 ±1,54 

Примітка (вірогідність відмінності відносно вихідного рівня): ** – Р < 0,01 
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Вже через 12 тижнів з початку регулярних тре-
нувань за даною програмою результат тестування з
бігу на 2500 м, який характеризує загальну витри-
валість організму, вірогідно покращився на 9,4 % (Р <
0,05), а протягом наступних 6 тижнів занять – на 12,8
% порівняно з вихідним рівнем, суттєво не змінюю-
чись до завершення усього тренувального циклу.

Інші тестові показники, які характеризують
м’язову силу, швидкість, швидкісну силу, спритність
і гнучкість, залишалися незмінними протягом усьо-
го 24 тижневого тренувального циклу (див. табл. 4.)

3. Ефективність тренувань із застосуванням
інтервального методу

3.1. В аеробному режимі енергозабезпечення
на довгих відрізках (програма V). Бігові навантажен-
ня за програмою V стимулювали переважно аеробні
процеси енергозабезпечення. Як уже відзначалося,
такі тренування викликали деяке зростання абсолют-
них і відносних показників PWC 170 і абсолютного
показника Vo2max, не впливаючи на відносний показ-
ник Vo2max і на абсолютний і відносний показники
МКЗМР. Такий режим тренувань протягом 24 тижнів
занять не викликав суттєвих змін м’язової сили, швид-
кості, швидкісної сили, спритності, витривалості і гнуч-
кості, про що свідчать дані таблиці 5.

3.2. В анаеробно-аеробному режимі енергоза-
безпечення на коротких відрізках (програма VІ).
Бігові навантаження за програмою VІ не вплинули на
фізичну працездатність, аеробну й анаеробну про-
дуктивність організму. Тренування в такому режимі
виявилися також неефективними щодо прояву м’я-
зової сили, швидкісної сили, спритності, витривалості
і гнучкості. Разом з тим зареєстровано вірогідне зро-
стання швидкості за тестовим показником бігу 30 м.
Через 18 тижнів внаслідок тренувань за програмою
VІ результат з бігу на 30 м покращився на 5,4 % (Р <
0,01), вірогідно перевищуючи вихідні значення про-
тягом наступних 6 тижнів занять (табл. 6.)

4. Ефективність тренувань із застосуванням
інтервального (на коротких відрізках) і безперерв-
ного (в аеробному режимі енергозабезпечення) ме-
тодів в одному занятті (програма VІІ)

Тренування за програмою VІІ стимулювали
розвиток фізичної працездатності, аеробної та анае-
робної (лактатної) продуктивності. Разом з тим вони
сприяли розвитку витривалості за тестом з бігу на
2500 м і швидкості за тестом з бігу на 30 м, що вірогі-
дно проявилося через 18 тижнів з початку тренувань.
Такі якісні параметри рухової діяльності як м’язова
сила, швидкісна сила і спритність залишились не-
змінними протягом усього 24 тижневого тренуваль-
ного циклу (табл. 7.)

5. Ефективність занять фізичною культурою за
Державною програмою вищого навчального закладу

Заняття фізичною культурою за Державною
програмою не вплинули не лише на фізичну працез-
датність, аеробну та анаеробну (лактатну) продук-
тивність, але й виявилися неефективними стосовно
досліджуваних якісних параметрів рухової діяльності
– сили, швидкості, швидкісної сили, спритності, витри-
валості та гнучкості, про що свідчать дані таблиці 8.

6.6. Вивчення кореляційної залежності між
аеробною та анаеробною (лактатною) продуктивні-
стю організму і якісними параметрами рухової
діяльності

З огляду на те, що для визначення ефективності
занять фізичною культурою у вузах використовують
тести, за допомогою яких оцінюють якісні парамет-
ри рухової діяльності (силу, швидкість, швидкісну
силу, спритність, витривалість, гнучкість), а також те,
що одним із головних завдань фізичного виховання є
не лише формування рухових навичок й вдоскона-
лення фізичних якостей, але й зміцнення здоров’я сту-
дентської молоді, нами вивчалися можливості вико-
ристання цих тестів для оцінки фізичного здоров’я
студентів.

Визначальними фізіологічними показниками
фізичного здоров’я є аеробна та анаеробна продук-
тивність організму [99, 118], тому доцільно було вста-
новити можливий кореляційний зв’язок аеробної та
анаеробної (лактатної) продуктивності з проявом як-
існих параметрів рухової діяльності юнаків 17-19
років. Це дозволило б визначити індивідуальну част-
ку кожної із досліджуваних фізичних якостей у струк-
турі фізичного здоров’я, що, у свою чергу, дало б
можливість здійснити диференційований підбір фізич-
них вправ з метою оздоровлення студентської молоді.

Попередньо було проведено кореляційний
аналіз між абсолютними й відносними показниками
аеробної продуктивності та абсолютними і віднос-
ними показниками анаеробної (лактатної) продуктив-
ності. Як показали результати дослідження, між ними
існує сильний кореляційний позитивний зв’язок. Зок-
рема, між абсолютними показниками VO2 max та
МКЗМР коефіцієнт кореляції (r) становить 0,736
(р<0,001), а між відносними – 0,928 (р<0,001). Резуль-
тати наших досліджень підтверджують відомості про
існування взаємозв’язку між аеробною та анаероб-
ною продуктивністю організму, а також те, що фак-
торним показником при цьому виступає величина
максимальної кількості зовнішньої механічної робо-
ти за 1 хв, а результативним величина максимально-
го споживання кисню [132], тому що зростання ана-
еробної (лактатної) продуктивності внаслідок бігових
тренувань, які стимулюють анаеробні процеси енер-
гозабезпечення, завжди супроводжуються підвищен-
ням аеробної продуктивності організму. Разом з тим
зростання аеробної продуктивності організму при
застосуванні тренувань в аеробному режимі енер-
гозабезпечення не супроводжувалося підвищенням
анаеробної (лактатної) продуктивності.

Наукові джерела містять відомості, в яких вка-
зується на неоднозначність кореляційних зв’язків
аеробної та анаеробної продуктивності організму з
проявом фізичних якостей осіб, які не займаються
спортом [99]. Зокрема, для зміцнення здоров’я,
кількісним показником якого є відносний показник
аеробної продуктивності, рекомендується викорис-
товувати вправи, які позитивно впливають на розви-
ток витривалості [135]. О.А.Пирогова зі співавт.[99]
пропонують молоді при заняттях оздоровчою фізич-
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Таблиця 7. 
Показники якісних параметрів рухової діяльності у досліджуваних, які тренувалися за програмою VІІ (n=10) 

Середня величина, X ± m  
Показники  

до початку 
тренувань 

через 6 тижнів 
від початку 
тренувань 

через 12 
тижнів від 
початку 
тренувань 

через 18 
тижнів від 
початку 
тренувань 

через 24 
тижнів від 
початку 
тренувань 

динамометрія, 
кг 60,88 ±1,48 62,51 ±2,04 62,41±1,93 61,74 ±2,06 62,08 ±1,87 

біг 30 м, с 4,76 ±0,06 4,71 ±0,08 4,61 ±0,06 4,57 ±0,07* 4,58 ±0,06* 
стрибок у 
довжину з 
місця, см  

237,6±6,43 242,4±5,24 249,1±3,87 247,8±4,12 248,3±4,62 

біг 4 х 9 м, с 9,38 ±0,09 9,31 ±0,09 9,33 ±0,07 9,36 ±0,08 9,28 ±0,08 
біг 2500 м, хв.  11,28 ±0,19 10,94±0,24 10,76±0,16 9,92 ±0,17** 9,98 ±0,21** 
нахил тулуба 
вперед, см 12,86 ±1,12 13,18±0,96 13,66±1,73 13,46 ±1,23 13,39 ±1,08 

Примітка (вірогідність відмінності відносно вихідного рівня): * – Р < 0,05, ** – Р < 0,001 
 

Таблиця 8. 
Показники якісних параметрів рухової діяльності у досліджуваних, 

 які тренувалися за Державною програмою вищого навчального закладу 

Середня величина, X ± m  
Показники  

до початку 
тренувань 

через 6 тижнів 
від початку 
тренувань 

через 12 тижнів 
від початку 
тренувань 

через 18 тижнів 
від початку 
тренувань 

через 24 тижнів 
від початку 
тренувань 

динамометрія, 
кг 64,4 ±2,17 65,28 ±1,96 66,23±2,26 66,12 ±2,43 66,44 ±2,31 

біг 30 м, с 4,72 ±0,07 4,68 ±0,08 4,65 ±0,06 4,67 ±0,06 4,66 ±0,07 
стрибок у 
довжину з 
місця, см  

214,9±2,18 218,2±2,49 216,3±2,28 217,7±1,98 219,2±2,34 

біг 4 х 9 м, с 9,41 ±0,09 9,24 ±0,09 9,36 ±0,11 9,29 ±0,09 9,32 ±0,7 
біг 2500 м, хв.  11,36 ±0,22 11,28±0,28 11,32±0,19 11,24 ±0,21 11,17 ±0,32 
нахил тулуба 
вперед, см 13,81 ±2,04 13,98±1,48 13,66±1,65 14,06 ±1,32 13,92 ±1,55 

Примітка. Вірогідність відмінності відносно вихідного рівня відсутня. 
 

ною культурою віддавати перевагу вправам, які вдос-
коналюють різні види витривалості – загальну, швид-
кісну, швидкісно-силову.

Вивчення взаємозв’язку аеробної та анаероб-
ної (лактатної) продуктивності організму осіб чолов-
ічої статі першого зрілого віку з проявом якісних па-
раметрів рухової діяльності (силою, швидкістю,
швидкісною силою, спритністю, витривалістю, гнуч-
кістю) виявило сильну кореляційну залежність між
проявом витривалості за результатом з бігу на 2500 м
та відносними показниками максимального спожи-
вання кисню (r = -0,834, р<0,001) і максимальної
кількості зовнішньої механічної роботи за 1хв (r = –
0,821, р<0,001). Між абсолютними величинами досл-
іджуваних показників та проявом витривалості зареє-
стрований середній зв’язок: між абсолютною вели-
чиною VO2max та результатом з бігу на 2500м r = -0,683
(р<0,001), між абсолютною величиною МКЗМР та
результатом з бігу на 2500м r = -0,564 (р<0,001). Взає-
мозв’язок аеробної та анаеробної (лактатної) продук-
тивності з проявом інших фізичних якостей (силою,

швидкістю, швидкісною силою, спритністю, гнучкі-
стю) або відсутній, або слабкий (табл. 9, 10, 11, 12).

Висновки.
Отже, при застосуванні різних режимів трену-

вань з бігу можна вдосконалювати переважно таку
фізичну якість, як витривалість.

Результати проведених досліджень засвідчили,
що вдосконалення витривалості відбулося під впли-
вом бігових навантажень, які стимулюють розвиток
як аеробних, так і анаеробних (лактатних) можливос-
тей організму. Більш ефективними виявилися ті про-
грами, за якими бігові навантаження стимулювали
анаеробні процеси енергозабезпечення. Характер-
ними наслідками таких тренувань було те, що вони
сприяли вірогідному зростанню витривалості за мен-
ший період часу від початку занять (через 12 тижнів),
а приріст витривалості виявився більш суттєвим.

Тренування із застосуванням інтервального
методу (на коротких відрізках) зі значною стимуля-
цією під час бігу анаеробних процесів енергозабез-
печення сприяли вірогідному зростанню швидкості,
не вплинувши на інші фізичні якості.
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 Таблиця 9 
Кореляційний зв’язок між абсолютною величиною максимального споживання кисню  

та якісними параметрами рухової діяльності 
 r s 

 сила (за показником кистьової динамометрії)  -0,064 0,158 
 швидкість (за результатом з бігу на 30 м) -0,179 0,146 
швидкісна сила (за показником стрибка у довжину з 
місця) 0,008 0,161 

спритність (за результатом човникового бігу 4х9 м) 0,158 0,152 
 витривалість (за результатом з бігу на 2500 м) -0,683 0,084 

VO2 max абс. 

 гнучкість (за результатом нахилу тулуба вперед) 0,110 0,149 
 Примітка. Коефіцієнти кореляції (r) вірогідні (р<0,05). 

 Таблиця 10 
Кореляційний зв’язок між абсолютною величиною максимальної кількості зовнішньої механічної 

 роботи за 1хв та якісними параметрами рухової діяльності 
 r s 

 сила (за показником кистьової динамометрії)  -0,068 0,156  
 

МКЗМРабс. 
 
 

 швидкість (за результатом з бігу на 30 м) 

-0,147 0,163 

 швидкісна сила (за показником стрибка у довжину з місця)-0,112 0,149 
спритність (за результатом човникового бігу 4х9 м) 0,382 0,151 
 витривалість (за результатом з бігу на 2500 м) -0,564 0,106 

 
 
 

МКЗМРабс.  гнучкість (за результатом нахилу тулуба вперед) 0,172 0,148 
Примітка. Коефіцієнти кореляції (r) вірогідні (р<0,05). 

Таблиця 11 
Кореляційний зв’язок між відносною величиною максимального споживання кисню  

та якісними параметрами рухової діяльності 
 r s 

 сила (за показником кистьової динамометрії)  0,108 0,151 
 швидкість (за результатом з бігу на 30 м) -0,016 0,152 
 швидкісна сила (за показником стрибка у довжину з місця) 0,126 0,153 
спритність (за результатом човникового бігу 4х9 м) 0,159 0,147 
 витривалість (за результатом з бігу на 2500 м) -0,834 0,052 

VO2 max відн. 
 
 

 гнучкість (за результатом нахилу тулуба вперед) 0,142 0,156 
Примітка. Коефіцієнти кореляції (r) вірогідні (р<0,05). 

Таблиця 12 
Кореляційний зв’язок між відносною величиною максимальної кількості зовнішньої  

механічної роботи за 1 хв та якісними параметрами рухової діяльності 
 r s 

 сила (за показником кистьової динамометрії)  -0,113 0,151 
 швидкість (за результатом з бігу на 30 м) 0,049 0,151 
 швидкісна сила (за показником стрибка у довжину з місця) 0,092 0,150 
спритність (за результатом човникового бігу 4х9 м) 0,146 0,150 
 витривалість (за результатом з бігу на 2500 м) -0,821 0,054 

МКЗМРвідн. 

 гнучкість (за результатом нахилу тулуба вперед) 0,158 0,152 
Примітка. Коефіцієнти кореляції (r) вірогідні (р<0,05). 

З огляду на те, що виявлено сильний кореляц-
ійний зв’язок між витривалістю й аеробною та анае-
робною (лактатною) продуктивністю організму, мож-
на стверджувати, що витривалість відіграє вирішальну
роль у формуванні фізичного здоров’я. Це дає підста-
ви використовувати тестування з бігу на 2500 м для
моніторингу ефективності впливу фізичних трену-
вань за фізичним здоров’ям осіб чоловічої статі пер-
шого зрілого віку.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем впливу
різних режимів бігових тренувань на якісні парамет-
ри рухової діяльності чоловіків 22-24 років.
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СОМАТИЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ
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Харківська державна академія фізичної культури
Хмельницький інститут соціальних технологій

Анотація. В одних і тих самих дівчаток та хлопчиків різних
соматотипів упродовж 11-14 років вивчали особливості ста-
ну фізичного здоров’я. Отримані дані свідчать про існуван-
ня обумовлених типом соматичної конституції особливос-
тей розподілу підлітків за рівнями здоров’я  та  суттєві
розбіжності між соматотипами в кількості певних оцінок при
використання методики Г.Л. Апанасенка.
Ключові слова: підлітки, соматотип, фізичне здоров’я.
Аннотация. Сидорченко К.М. Характеристика физического
здоровья подростков с разным типом соматической консти-
туции. У одних и тех же девочек и мальчиков разных сомато-
типов с 11 до 14 лет изучали особенности состояния физи-
ческого здоровья. Полученные данные свидетельствуют о
существовании обусловленных типом соматической консти-
туции особенностей распределения подростков по уровням
здоровья и существенные различия между соматотипами в
количестве определенных оценок в случае использования
методики Г.Л. Апанасенко.
Ключевые слова: подростки, соматотип, физическое здоровье.
Annotation. Sidorchenko K.M. Feature physical health teenagers
with miscellaneous by type to somaticamy constitution. In one
and same girls and boys a miscellaneous an somatypamy with 11
for 14 years studied the particularity of condition physical health.
Tinned data are indicative of existence conditionned by type to
somatic constitution of particularities of sharing the teenagers
on levels health and essential differences between samatypamy
in amount of certained estimations in the event of use the strategy
G.L. Apanasenko.
Keywords: teenager, samatyp, physical health.

Вступ.
На сучасному етапі одним з найбільш важли-

вих завдань шкільного фізичного виховання є покра-
щення стану фізичного здоров’я дітей і підлітків.
Аналіз наукової літератури [2, 7] свідчить, що для його
оцінки сьогодні пропонується декілька методик, з яких
найбільш поширеною серед фахівців є експрес-оцін-
ка Г.Л.Апанасенка. Проте, практично відсутні [3] дані
оцінки за цією методикою стану здоров’я дітей і
підлітків з різним типом соматичної конституції. Не-
обхідність вивчення цього питання зумовлена, що-
найменше, декількома причинами. Перша полягає в
можливості зменшити суттєві розбіжності між індив-
ідуальними результатами в значній кількості морфо-
логічних і функціональних характеристик дітей одна-
кової статі й паспортного віку, що значною мірою
обумовлені спадковістю та впливають на загальну
оцінку їхнього фізичного здоров’я, оскільки склада-
ють основу методики Г.Л. Апанасенка [1]. Урахову-
ючи зазначене, інша причина полягає в можливості
формувати з дітей однакової статі й паспортного віку
відносно однорідні групи, що сприятиме успішнішо-
му вирішенню завдань фізичного виховання. Останнє
підтверджується даними про широке використання
типу соматичної конституції як критерію відбору й
оптимізації розвивальних навантажень в спортивній
практиці [8], оптимізації процесу навчання рухових
дій [10], розвитку фізичних якостей дітей і підлітків [3,

5, 6, 9] у процесі шкільного фізичного виховання. Заз-
начене обумовило необхідність проведення дослід-
ження в цьому напрямку.

Робота виконується згідно плану науково-дос-
лідної роботи Харківської державної академії фізич-
ної культури, проблемної лабораторії Кам’янець-
Подільського державного університету на 2002-2010
рр., зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері
фізичної культури і спорту Державного комітету
молодіжної політики, спорту і туризму України на
2001-2005 рр. за темою 2.1.6. «Комплексний підхід до
вирішення завдань фізичного виховання учнівської
молоді» (номер державної реєстрації 0102U005721).

Формулювання цілей роботи.
Мета – вивчити особливості змін фізичного

здоров’я та його стану в підлітків різних соматотипів
упродовж 11-14 років.

Методи й організація дослідження. Під час
дослідження використовували такі методи: на теоре-
тичному рівні – аналіз, синтез, узагальнення; на емп-
іричному – констатувальний експеримент, організо-
ваний лонгітюдинальним методом, соматоскопію і
соматометрію антропометрію, пульсометрію, спіро-
метрію, тонометрію, математико-статистичні. типу
Соматичний тип конституції визначали за методикою
Штефко-Островського в модифікації С.С. Дарской [4].
Оцінку фізичного здоров’я здійснювали за методи-
кою Г.Л. Апанасенка [1]. Досліджувані – одні й ті самі
123 хлопця та 116 дівчат, які були учнями загально-
освітніх навчальних закладів м. Кам’янця-Подільсько-
го, а саме: астеноїдного соматотипу – 25 хлопців і 25
дівчат, торакального – відповідно 45 і 39, м’язового –
33 і 31, дигестивного – 20 і 21.

Результати дослідження
Дівчата. Упродовж 11-13 років у дівчат асте-

ноїдного соматотипу відбувалося зниження рівня
фізичного здоров’я, оскільки відповідно з 4,0% до
88,0% збільшилася кількість низьких оцінок при змен-
шені, переважно, нижчих від середньої оцінок. З 13
до 14 років виявлено протилежну тенденцію, а саме:
з 88,0% до 64,0% зменшилася кількість дівчат з низь-
ким та збільшилася з 0 до 12,0% з нижчим від серед-
нього, з 12,0 до 24,0 – із середнім рівнями фізичного
здоров’я (табл.1). При цьому, в усі періоди не вста-
новлено жодної вищої від середньої чи високої оцін-
ки зазначеного показника.

У торакальному соматотипі виявлено аналог-
ічну вищезазначеній тенденцію змін з тією різницею,
що від 11 до 13 років кількість дівчат з низьким рівнем
здоров’я збільшилася відповідно з 48,7% до 74,4%
унаслідок зниження кількості дівчат з нижчим від се-
реднього рівнем та сталою кількістю таких, які відзна-
чалися середнім рівнем здоров’я. З 13 до 14 років
виявлено деяке покращення фізичного здоров’я, про
що свідчило збільшення двічі кількості вищих від се-
редньої оцінок при сталій кількості інших оцінок.

У м’язовому соматотипі встановлено такі
особливості змін досліджуваного показника: з 11 до
12 років кількість низьких оцінок збільшилася від 0 до
25,8%, з 13 до 14 – від 12,9 до 25,8%, що в обох випад-
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ках було пов’язано із зменшенням кількості дівчат, які
на початку року відзначалися нижчим від середньо-
го рівнем здоров’я. Водночас між цими періодами,
тобто з 12 до 13 років, встановлено покращення ста-
ну фізичного здоров’я, а саме: з 25,8% до 12,9% змен-
шилася кількість дівчат з низьким та збільшилася з
61,3% до 74,2% – з вищим від середнього, з 0 до 3,2%
– вищим від середнього рівнями.

Дещо відмінною порівняно з іншими сомато-
типами була динаміка фізичного здоров’я дівчат ди-
гестивного соматотипу. Так, упродовж 11-14 років
жодна з них не досягла навіть середнього рівня, з 12
до 13 років – одна, з 13 до 14 – також одна дівчина
відзначилися нижчим від середнього, всі інші (90,5%)
– низьким рівнями фізичного здоров’я.

Для конкретизації даних про особливості змін
фізичного здоров’я в різних соматотипах провели
порівняльний аналіз кількості дівчат однакового віку,
які в кожному соматотипі відзначилися певним
рівнем. Результати свідчили, що в 11 років кількість
середніх оцінок в усіх соматотипах, за винятком диге-
стивного, між собою практично не відрізнялась, а
відмінність останнього обумовлювалася відсутністю
дівчаток, здоров’я яких відповідало такій оцінці
(табл.2). Кількість нижчих від середньої оцінок в асте-
ноїдному і м’язовому соматотипах була значно більша
порівняно з торакальним (відповідно 72,0%, 83,8% і
38,5%; р<0,05), у той час як перші між собою прак-
тично не відрізнялися, в дигестивному соматотипі такі
оцінки були відсутні. Що стосується низьких оцінок,
то в астеноїдному і м’язовому соматотипах їх кількість
була значно менша порівняно з дигестивним і тора-
кальним, а результати в цих парах відповідно не
відрізнялися та були кращі в останніх.

У 12 років в усіх соматотипах, за винятком ди-
гестивного,  встановлено практично однакову
кількість дівчат із середнім рівнем фізичного здоро-
в’я, в останньому ним не відзначалася жодна дівчи-
на. При порівнянні нижчих від середньої оцінок вста-
новлено, що їх кількість була найбільша в м’язовому
й астеноїдному соматотипах, найменша – в дигес-
тивному та свідчила про дещо кращій стан фізично-
го здоров’я перших, оскільки низьких оцінок в них
було значно менше порівняно з торакальним і, особ-
ливо, дигестивним соматотипами.

У 13 років виявлено аналогічну вищезазначеній
схожість кількості дівчат із середнім рівнем фізичного
здоров’я. Що стосується нижчого від середнього рівня,
то найбільше таких оцінок встановлено в м’язовому
соматотипі. Також, у цьому соматотипі було найбіль-
ше нижчих від середньої оцінок, а найменше – в асте-
ноїдному і дигестивному, що з урахуванням зазначе-
них даних свідчило про дещо кращий стан фізичного
здоров’я перших порівняно з торакальним соматоти-
пом та про дуже низький стан здоров’я дівчат астеної-
дного і, особливо, дигестивного соматотипу.

У 14 років встановлено дещо інші результати:
найбільшою кількістю середніх оцінок відзначався
астеноїдний і м’язовий соматотипи, найменшою
(відсутність таких оцінок) – дигестивний.

Отримані дані свідчили про схожу тенденцію
зміни фізичного здоров’я дівчат астеноїдного і тора-
кального соматотипів, що полягає в погіршені його
стану з 11 до 13 та покращенні з 13 до 14 років; у
м’язовому соматотипі спрямованість змін чергуєть-
ся, тобто після покращення з 11 до 12, воно по-
гіршується з 12 до 13 і знову покращується з 13 до 14
років, у дигестивному – не змінюється з 11 до 12 років
і покращується в наступні періоди. Одна з причин
виявлених розбіжностей може полягати в неоднако-
вих періодах і темпах статевого дозрівання дівчат
різних соматотипів, а саме: найраніше він розпочи-
нається в дигестивному, дещо пізніше – м’язовому,
потім – торакальному, найпізніше – астеноїдному
соматотипі, що підтверджує дані деяких дослідників
[3, 11]. Також неоднаковим є вплив цього процесу на
зміни морфофункціональних характеристик дівчат
різних соматотипів, що є визначальними у викорис-
таній в дослідженні методиці оцінки фізичного здо-
ров’я та полягають в одночасній і більш глибокій пе-
ребудові певних функціональних систем дівчат
торакального і астеноїдного соматотипів, менш ви-
разній, але із схожою тенденцією – в дигестивному та
почерговій, але інтенсивній в часовому аспекті – в
м’язовому соматотипі.

Хлопці. Упродовж 11-14 років у хлопців асте-
ноїдного соматотипу покращувалося фізичне здоро-
в’я, оскільки кількість низьких оцінок зменшувалася
з 16,0% в 11 років до 0 в 14 років, нижчих від середньої
– з 32,0% до 4,0% та збільшувалася кількість вищих від
середньої і, особливо, середніх оцінок відповідно з
4,0% до 12,0% та з 48,0% до 84,0% (див. табл.1).

В торакальному і м’язовому соматотипах вста-
новлено дещо відмінну, порівняно з вищезазначеною,
динаміку, але дуже схожу між собою: з 11 до 12 років
кількість низьких оцінок фізичного здоров’я зменши-
лася відповідно з 24,4% до 6,7% та з 9,1% до 3,0%, у
зв’язку з чим збільшилася кількість середніх оцінок
на 15,6% і 24,2%, вищих від середньої – в перших
збільшилася на 2,1%, у других зменшилася на 18,2%.

 З 12 до 13 та з 13 до 14 років у торакальному і
м’язовому соматотипах виявлено дуже схожу з вста-
новленою в попередній період тенденцію зміни фізич-
ного здоров’я хлопців, але з такими особливостями:
перший період – в обох соматотипах збільшувалася
кількість низьких оцінок у зв’язку із зменшенням се-
редніх, у торакальному – також і нижчих від середньої
оцінок; другий період – продовжувала збільшуватися
кількість низьких оцінок, але в м’язовому соматотипі
це обумовлювалося зменшенням нижчих від серед-
ньої та середніх оцінок, у той час як в торакальному –
тільки за рахунок перших, оскільки кількість інших
збільшилася з 15,6% до 22,2% (див. табл.1).

Що стосується дигестивного соматотипу, то
після підвищення між 11 і 12 роками в 20,0% хлопців
рівня їх фізичного здоров’я з низького до нижчого від
середнього, в наступні періоди він знижувався, а саме:
на 20,0% зменшилася кількість нижчих від середньої
та на 20,0% збільшилася кількість низьких оцінок за
відсутності оцінок, що відповідали іншим рівням
фізичного здоров’я.
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Порівняння кількості хлопців різних сомато-
типів з однаковим віком і рівнем фізичного здоров’я
свідчило про таке. З 11 до 14 років в усіх соматотипах
не виявлено жодної високої оцінки, вищою від серед-
ньої відзначалися тільки 4,0%, 16,0%, 4,0%, 12,0%
хлопців астеноїдного соматотипу відповідно в 11, 12,
13 і 14 років, але розбіжності між цими результатами
були статистично невірогідні (див. табл.2).

В 11 років найбільшою кількістю середніх оці-
нок відзначався астеноїдний (48,0%) і м’язовий
(60,0%), значно меншою (15,6%) – торакальний та їх
відсутністю – дигестивний соматотип. Ураховуючи
відсутність розбіжностей між соматотипами, за ви-
нятком дигестивного, в кількості нижчих від серед-
ньої оцінок можна констатувати, що в цей період кра-
щим станом фізичного здоров’я відзначаються хлопці
астеноїдного і м’язового, дещо нижчим – торакаль-
ного, найнижчим – дигестивного соматотипу.

Таблиця 1 
Розподіл дівчат і хлопців різних соматотипів за рівнями фізичного здоров’я в 11-14 років (%) 

Рівень фізичного здоров’я Вік, років  
Стать Низький Нижчий від 

середнього 
Середній Вищий від 

середнього 
Високий 

Астеноїдний  
Д 4,0 72,0 24,0 – – 11 
Х 16,0 32,0 48,0 4,0 – 
Д 36,0 44,0 20,0 – – 12 
Х – 20,0 64,0 16,0 – 
Д 88,0 – 12,0 – – 13 
Х – 20,0 76,0 4,0 – 
Д 64,0 12,0 24,0 – – 14 
Х – 4,0 84,0 12,0 – 

Торакальний  
Д 48,7 38,5 10,3 2,5 – 11 
Х 9,1 45,5 45,4 – – 
Д 61,5 25,7 12,8 – – 12 
Х 3,0 69,7 27,3 – – 
Д 74,4 15,4 10,2 – – 13 
Х 9,1 69,7 21,2 – – 
Д 61,5 30,8 7,7 – – 14 
Х 39,4 45,5 15,1 – – 

М'язовий 
Д – 83,9 16,1 – – 11 
Х 24,4 60,0 15,6 – – 
Д 25,8 61,3 12,9 – – 12 
Х 6,7 75,6 17,7 – – 
Д 12,9 74,2 9,7 3,2 – 13 
Х 15,6 68,9 15,5 – – 
Д 25,8 61,3 12,9 – – 14 
Х – – – – – 

Дигестивний 
Д 100,0 – – – – 11 
Х 95,0 5,0 – – – 
Д 100,0 – – – – 12 
Х 75,0 25,0 – – – 
Д 95,2 4,8 – – – 13 
Х 85,0 15,0 – – – 
Д 90,5 9,5 – – – 14 
Х 95,0 5,0 – – – 

Примітка: «Д» – дівчата, «Х» – хлопці 
 

У наступний період встановлено дещо іншу
картину. Зокрема, найбільшою кількістю середніх
оцінок у 12, 13 і 14 років відзначався астеноїдний со-
матотип (відповідно 64,0%, 76,0%, 84,0%), значно мен-
шою порівняно з ним, але практично однаковою між
собою (12 років – 27,3% і 17,8%; 13 років – 21,2% і
15,6%; 14 років – 15,2% і 22,2%; р>0,05) – відповідно
м’язовий і торакальний, відсутністю таких оцінок –
дигестивний соматотипи. Ураховуючи кількість ниж-
чих від середньої та низьких оцінок можна констату-
вати, що в 12-14 років кращим станом фізичного здо-
ров’я відзначаються хлопці астеноїдного, дещо
нижчим – торакального і м’язового, найнижчим –
дигестивного соматотипу.

Отримані дані свідчили про схожу тенденцію
зміни фізичного здоров’я хлопців усіх соматотипів,
за винятком астеноїдного, що полягає в його незнач-
ному покращенні з 11 до 12 років та погіршенні – з 12
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до 14, але з певними особливостями. Найбільш ви-
разні негативні зміни встановлено в м’язовому, дещо
менші – дигестивному соматотипі; в торакальному з
13 до 14 років одночасно збільшувалася кількість низь-
ких і середніх оцінок, що в обох випадках відбувалося
внаслідок зменшення кількості нижчих від середньої
оцінок. Що стосується астеноїдного соматотипу, то
впродовж 11-14 років у хлопців покращувалося фізич-
не здоров’я, про що свідчило насамперед, зменшен-
ня до 0 кількості низьких оцінок, нижчих від середньої
– з 32,0% до 4,0% та збільшенні з 48,0% до 84,0% –
середніх оцінок. Одна з причин виявлених розбіжно-

Таблиця 2 
Вірогідність відмінності між кількістю представників різних соматотипів  

з однаковим рівнем фізичного здоров’я в 11-14 років 
 

Рівень 
фізичного здоров’я 

 
Вік 

 
А-Т 

 
А-М 

 
А-Д 

 
Т-М 

 
Т-Д 

 
М-Д 

Дівчата  
11 – – – – – – 
12 – – – – – – 
13 – – – – – – 

 
Високий 

14 – – – – – – 
11 1.01 – – 1.01 1.01 – 
12 – – – – – – 
13 – 1.02 – 1.02 – 1.02 

 
Вищий від середнього 

14 – – – – – – 
11 1.40 0.73 2.81 ** 0.72 2.11 * 2.44 * 
12 0.75 0.71 2.50 * 0.01 2.40 * 2.01 
13 0.21 0.28 1.02 6.03 *** 1.43 7.60 *** 

 
Середній 

14 1.71 1.06 2.81 ** 0.71 1.80 2.14 * 
11 2.82 * 1.06 8.02 *** 4.45 *** 4.94 *** 12.7 *** 
12 1.51 1.31 4.43 *** 3.18 ** 3.67 ** 7.00 *** 
13 2.66 * 9.44 *** 1.02 6.03 *** 1.43 7.60 *** 

 
Нижній від середнього 

14 1.91 4.52 *** 0.27 2.67 ** 2.17 * 4.78 *** 
11 5.02 *** 1.02 24.5 *** 6.09 *** 6.41 *** 10,0 *** 
12 2.07 * 0.82 6.67 3.23 ** 4.94 *** 9.44 *** 
13 1.43 8.48 *** 0.91 6.65 *** 2.49 * 10.8 *** 

 
Низький 

14 0.20 3.08 ** 2.29 * 3.23 ** 2.87 ** 6.38 *** 
Хлопці 

11 – – – – – – 
12 – – – – – – 
13 – – – – – – 

 
Високий 

14 – – – – – – 
11 1.02 1.02 1.02 – – – 
12 2.18 * 2.18 * 2.18 * – – – 
13 1.02 1.02 1.02 – – – 

 
Вищий від середнього 

14 1.85 1.85 1.85 – – – 
11 2.86 ** 0.19 4.80 *** 2.93 ** 2.88 ** 5.24 *** 
12 4.14 *** 2.98 ** 6.67 *** 0.99 3.29 ** 3.15 ** 
13 5.98 *** 4.93 *** 8.90 *** 0.63 2.88 ** 2.98 ** 

 
Середній 

14 6.44 *** 7.15 *** 11.5 *** 0.80 3.58 ** 2.43 * 
11 2.36 * 1.06 2.56 * 1.28 6.26 *** 4.07 *** 
12 5.42 *** 4.39 *** 0.40 0.57 5.76 *** 4.50 *** 
13 4.62 *** 4.39 *** 0.44 0.08 5.11 *** 4.84 *** 

 
Нижній від середнього 

14 5.60 *** 4.36 *** 0.16 0.50 5.18 *** 4.07 *** 
11 0.87 0.78 8.98 *** 1.89 8.77 *** 12.3 *** 
12 1.79 1.02 7.75 *** 0.76 8.49 *** 10.3 *** 
13 2.88 ** 1.82 10.7 *** 0.88 7.20 *** 8.06 *** 

 
Низький 

14 4.05 *** 4.63 *** 19.5 *** 1.18 8.33 *** 5.67 *** 
П р и м і т к и: 1. «А» астеноїдний, «Т» – торакальний, «М» – м’язовий, «Д» – дигестивний соматотипи;   2. 
Позначено вірогідність відмінності на рівні: «*» – р <0,05; «**» – р <0,01;   «***» – р <0,001 

 

стей може полягати в неоднакових періодах і темпах
статевого дозрівання хлопців різних соматотипів, а
саме: цей процес розпочинається в м’язовому, дещо
пізніше – торакальному, потім – дигестивному, най-
пізніше – астеноїдному соматотипах, що підтверд-
жує дані деяких дослідників [11]. Також неоднаковим
є вплив цього процесу на зміни морфофункціональ-
них характеристик хлопців різних соматотипів, що
складають основу використаної методики оцінки
фізичного здоров’я та полягають в більш глибокій
перебудові певних функціональних систем хлопців
торакального і м’язового соматотипів у певний пер-
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іод на етапі 11-14 років, менш виразній, але із схожою
тенденцією – в дигестивному та незначній у цей пер-
іод, а значить пролонгованій в часовому аспекті – в
астеноїдному соматотипі.

Висновки:
1. Аналіз наукової літератури виявив практично по-
вну відсутність даних, пов’язаних з динамікою
фізичного здоров’я дівчат і хлопців підліткового віку
з різними типами соматичної конституції під впли-
вом чинного змісту фізичного виховання.

2. Результати констатувального експерименту
свідчать про існування суттєвих розбіжностей між
станом фізичного здоров’я представників різних
соматотипів з однаковими статтю і віком.

3. Виявлено певні розбіжності в зміні стану фізичного
здоров’я представників різних соматотипів упродовж
11-14 років, одна з причин яких полягає в неоднакових
періодах, темпах статевого дозрівання та глибині мор-
фофункціональних перебудов в організмі, що відбу-
ваються під впливом цього процесу.

Подальші дослідження необхідно спрямува-
ти на розробку та експериментальну перевірку ефек-
тивності диференційованих програм використання
засобів фізичної культури для покращення фізично-
го здоров’я та фізичних можливостей підлітків різних
соматотипів.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 10 – 16 ЛЕТ,

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ
Ситникова Н.С.

Классический приватный университет

Аннотация. В статье предложена программа коррекцион-
ных мероприятий в учебно-тренировочном процессе юных
спортсменов  10 – 16 лет, систематически занимающихся
легкой атлетикой. Применение данной программы внесет свои
коррективы в оптимизацию учебно-тренировочного процесса
с целью достижения более высоких спортивных результатов
и сохранения на должном уровне здоровья детей.
Ключевые слова: коррекционные мероприятия, юные спорт-
смены, учебно-тренировочный процесс, работоспособность,
функциональное состояние, водный тренинг.
Анотація. Сітнікова Н.С. Застосування програми коректу-
вальних заходів в  учбово-тренувальному процесі  юних
спортсменів 10 – 16 років, які займаються легкою атлетикою.
У статті запропонована програма коректувальних заходів в
учбово-тренувальному процесі юних спортсменів 10 – 16
років, які систематично займаються легкою атлетикою. Вжи-
вання даної програми внесе свої корективи в оптимізацію
учбово-тренувального процесу з метою досягнення більш
високих спортивних результатів та збереження на належно-
му рівні здоров’я дітей.
Ключові слова: коректувальні заходи, юні спортсмени, уч-
бово-тренувальний процес, працездатність, функціональний
стан, водний тренінг.
Annotation. Sitnikova N. S. Application of the program of
correction measures in the training process of young sportsmen
10 – 16 years, engaged in track-and-field. In a paper the program
of correctional provisions in educational training process of
juvenile sportsmen 10 - 16 years regularly engaged in track and
field athletics is offered. Application of the given program will
bring in the corrective amendments to optimization of
educational training process with the purpose of reaching higher
sports results and conservations up to the mark health of children.
Keywords: correctional provisions, juvenile sportsmen,
educational training process, work capacity, functional state,
water training.

Введение.
В современном детско-юношеском спорте

проблема восстановления так же важна, как и сама
тренировка, поскольку невозможно достичь высо-
ких результатов только за счет увеличения объема
работы и интенсивных нагрузок.

Современный темп спортивной жизни, низкий
социально-экономический уровень обеспечения,
сложная психологическая обстановка чаще приво-
дят к ухудшению физического состояния, снижению
функциональных возможностей, плохой адаптации,
росту неблагоприятных изменений в организме и
появлению различных заболеваний. Эффективность
подготовки юного спортсмена во многом зависит от
правильного отношения тренера к восстановитель-
ным средствам, а также осознания им того, что ис-
пользование многих восстановительных средств, в
работе с юными спортсменами – совсем не безо-
бидная мера, способная лишь ускорить протекание
восстановительных процессов. Каждая восстанови-
тельная процедура – это сама по себе уже дополни-
тельная нагрузка на организм, предъявляющая по-
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рой значительные требования к его функциональ-
ным системам. Таким образом, игнорирование это-
го может привести к тяжелому переутомлению. Пла-
нируя использование восстановительных средств, в
процессе подготовки юного спортсмена, следует
руководствоваться и тем, что применение наиболее
мощных средств, приведет к раннему к ним привы-
канию, и они не окажутся эффективными на поздних
этапах многолетнего совершенствования, когда это
действительно необходимо [1,2,3,6,7].

В последние годы значительное число диссер-
тационных исследований посвящено изучению  мор-
фофункциональных изменений развивающегося орга-
низма при занятиях тем или иным видам спортивной
деятельности, достигнуты успехи в организации тре-
нировочного процесса юных спортсменов в различ-
ных видах спорта, есть работы, которые касаются ин-
дивидуального подхода, организации новых методов
и т.д. Однако практически нигде не встречаются рабо-
ты, которые посвящены особенностям контроля и кор-
рекции процесса восстановления развивающегося
организма между тренировочными занятиями в пре-
делах микроциклов и мезоциклов. Основное внима-
ние, восстановительным мероприятиям уделяется
спортсменам высокого класса на уровне мастеров
спорта международного класса, а вот именно детско-
го организма, на этапе начальной подготовки, началь-
ной специализации, таких работ, к сожалению нет.

Очевидно, что любой организм под воздей-
ствием физических нагрузок адаптируется к ним и
требует определенного процесса восстановления,
потому что эффективность тренировочных занятий
в большей степени зависит от того на каком уровне
организм приходит к следующему тренировочному
занятию, т.е. на каком этапе восстановления. Тем
более это касается детского организма, а наш воз-
раст в работе 10 – 16 лет – это еще дети и подростки,
и юноши. Тут явное не завершенное развитие и иг-
норирование применение восстановительных мероп-
риятий просто не допустимо.

Вместе с тем, практически не изученным яв-
ляется вопрос относительно оптимизации двигатель-
ной подготовленности, функционального состояния
и адаптационных возможностей детей школьного
возраста в процессе их систематических занятий
спортом с помощью коррекционных мероприятий.
Актуальность и, несомненно, практическая значи-
мость данной проблемы послужили предпосылка-
ми для настоящего исследования.

Работа выполнена по плану НИР Классичес-
кого приватного университета.

Формулирование целей работы.
Целью исследования стало разработать и при-

менить в учебно-тренировочный процесс юных лег-
коатлетов конкретную, систематическую программу
коррекционных мероприятий и определить степень
эффективности  ее применения в оптимизации дви-
гательной подготовленности и функционального со-
стояния школьников 10-16 лет, систематически зани-
мающихся легкой атлетикой.

Исходя из цели, в работе были поставлены сле-
дующие задачи:
1. Разработать программу коррекционных меропри-
ятий для реализации ее в учебно-тренировочный
процесс юных легкоатлетов 10 – 16 лет.

2.Отобрать экспериментальные группы для прове-
дения данного исследования и определить степень
эффективности разработанной нами программы
коррекционных мероприятий для обследованного
контингента школьников   10-16 лет.

Организация и методы исследования. В со-
ответствии с целью и задачами исследования нами
была разработана и предложена программа коррек-
ционных мероприятий, которую мы рекомендуем
использовать в учебно-тренировочном процессе, как
дополнительные занятия (Рис. 1). Разработанная нами
программа включала следующие мероприятия:
юным спортсменам 10 – 12 лет предлагается исполь-
зовать раз в неделю водный тренинг, гидромассаж и
ежедневно самомассаж; юным спортсмены 13-14 лет
рекомендуется применять раз в неделю водный тре-
нинг, гидромассаж, ежедневно самомассаж и второй
раз в неделю добавить тепловые процедуры (баня с
элементами аромотерапии (хвои и эвкалипта)); спорт-
смены 15 - 16 лет использовали теже средства с до-
бавлением БАД (L-карнитин). Данный препарат вы-
давался врачом клуба по 1 таблетки 2 раза в сутки
после еды в течение 30 дней.

Для проведения данного эксперимента было
обследование 109 мальчиков в возрасте 10-16 лет, си-
стематически занимающихся легкой атлетикой по
традиционной программе. Все школьники были раз-
делены на две группы: контрольную (67 мальчиков) и
экспериментальную (42 мальчика), представителям
которой рекомендовалось пройти в течение всего
исследования курс коррекционных мероприятий.
Исследование проводилось в период с сентября 2006
по апрель 2007 года.

В процессе начального обследования и для
отбора детей в экспериментальные группы регист-
рировали, oPWC150 (кгм/мин/кг), оМПК (мл/мин/кг),
уровень общей, скоростной, скоростно-силовой вы-
носливости, резервные возможности организма и
общий уровень физической подготовленности с ис-
пользованием компьютерной программы “ШВСМ»,
а также величины интегральных параметром систе-
мы кровообращения и внешнего дыхания. Все полу-
ченные в ходе исследования данные были обработа-
ны с использованием статистического пакета
Microsoft Excel.

Сравнительный анализ изученных в работе
начальных параметров был проведен нами отдельно
в рамках каждой возрастной группы.

Результаты исследования.
Тренировка юного спортсмена должна в це-

лом обеспечивать эффективное течение процессов
восстановления, но лишь при правильном построе-
нии и строгой индивидуализации. Поэтому, состав-
ляя данную программу для детей и подростками, мы
применили лишь наиболее простые средства восста-



136

новления, которые могут использоваться в процессе
подготовки юных спортсменов и способствовать ес-
тественным процессам восстановления повышать его
эффективность.

К ним относятся: водный тренинг, гидромас-
саж, саммомассаж, тепловая процедура (баня с эле-
ментами аромотерапии) и биологически активные
добавки, которые способствуют повышению рабо-
тоспособности, быстрому восстановлению, улучша-
ют обменные процессы и укрепляют иммунную си-
стему организма.

Водный тренинг способен улучшить и поддер-
жать на должном уровне физическую подготовку, а
также помочь развитию определенных навыков, по-
высить работоспособность спортсменов, а возмож-
ность сменить среду вносит разнообразие в трени-
ровочный процесс. Занятия водным тренингом
должны начинаться с разминки достаточной продол-
жительности и завершаться полноценными восста-
новительными упражнениями. Однако водная среда
вносит свою специфику в структуру занятий.

Задача подготовительной части является ра-
зогрев и акклиматизация к воде. Можно в этой части
выделить три фазы. Первая – пассивный разогрев за
счет приема теплого душа, что важно и с точки зре-
ния гигиены. Вторая – активный разогрев на суше.
Третья – активная разминка в воде. Продолжитель-
ность подготовительной части составляет от 10 – 12%
от всего времени занятий. Основная часть занимает
около 80% времени от всего занятия. Занятие в ос-
новной части проводится как на мелкой воде, так и
на глубокой.

В заключительной части рекомендуется ис-
пользовать различного рода игры, упражнения на
расслабления и свободное спокойное плавание [3,4,5].

Занятия необходимо проводить систематичес-
ки, раз в неделю, начиная с более легких заданий и
постепенно повышать нагрузку за счет увеличения
количества повторений, изменения условий выполне-
ния, использования игр, эстафет, увеличения длитель-
ности занятий. В зависимости от температуры возду-
ха и воды следует регулировать время нахождения
детей в воде, чтобы не было переохлаждения. Перед
началом работы на воде необходимо провести техни-
ку безопасности, проверить исправность инвентаря.
Занятия для детей 10-12 лет проводятся на неглубокой
воде, при температуре не ниже +25 градусов, до 30
минут.  Для детей 13-16 – на мелкой и глубокой воде, до
45 минут при той же температуре воды [5].

Гидромассаж – следующая по интенсивности
процедура. Он обеспечивает термические нагрузки,
является прекрасной тренировкой сосудов и способ-
ствует усилению циркуляции крови и лимфы. Кроме
того, он выполняет гигиенические функции, улуч-
шает кожное дыхание, оказывает массирующее воз-
действие на кожу и подкожные ткани. В своей про-
грамме мы предлагаем: дождевой и игольчатый
гидромассаж. Эти методы не требуют больших зат-
рат времени, физиологически обоснованы и доступ-
ны. Продолжительность процедуры в сочетании с
последующим растиранием 3 – 4 минуты.

Каждого юного спортсмена и подростка надо
научить основным приемам самомассажа и ежеднев-
но делать его.  Мы предлагаем такие приемы как: раз-
минание, потряхивание, растирание, движение в суста-
вах. Лучшее время для этого – после тренировки или
незадолго до сна, продолжительность 15 – 20 минут.

Влияние банных процедур заключается в осо-
бом воздействии на организм температурных раз-
дражителей горячего, насыщенного водяным паром
воздуха. Воздействие этих процедур проявляется в
принудительном прогревании организма, вызываю-
щем  изменения терморегулирующей функции че-
ловека и соответствующей реакции сердечно-сосу-
дистой,  дыхательной, выделительной и других систем.
Температура воздуха не должна превышать 40 – 55
градусов, влажность его до 85 – 95%, продолжитель-
ность пребывания от 5 до 20 минут. Большие воз-
можности для восстановления сил и повышения ра-
ботоспособности будут иметь бани с насыщенными
ароматами хвои, эвкалипта, ромашки [4,6,7].

Тренировочная и соревновательная деятель-
ность спортсменов, занимающихся легкой атлетикой,
связана с различными энергозатратами. Использо-
вание, в нашей программе, биологически активной
добавки, как L – карнитин, будет, способствует повы-
шению физической работоспособности, функцио-
нального состояния и увеличению адаптационных
возможностей спортсменов систематически занима-
ющихся спортивной деятельностью.

Для получения объективных данных относи-
тельно применения    предложенной нами програм-
мы коррекционных мероприятий и изучения степени
ее эффективности в оптимизации двигательной под-
готовленности и функционального состояния школь-
ников 10-16 лет, систематически занимающихся лег-
кой атлетикой, нами было проведено обследование
мальчиков – легкоатлетов по изученным параметрам.

Расчет данных параметров производился с
помощью компьютерных программы «ШВСМ» и
«ШВСМ – интеграл» (авторы – д.м.н., профессор
Шаповалова В.А., д.б.н., профессор Маликов Н.В.,
к.п.н., доцент Сватьев А.В.).

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 исследова-
ния, выбранные нами группы юных спортсменов,
были достаточно однородны. Безусловно, данный
факт имеет важное значение, для получения объек-
тивных данных относительно изучения степени вли-
яния того или иного фактора.
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 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ 10 – 16 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЕГКОЙ  АТЛЕТИКОЙ 
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                      - УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
                      - ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА 
                      - АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Рис.1. Схема проведения программы коррекционных мероприятий в экспериментальных
группах юных легкоатлетов 10 –16 лет.

Таблица 1.  
Величины изученных функциональных показателей у мальчиков 10 – 16 лет занимающихся легкой 

атлетикой, контрольной и экспериментальной групп в начале исследования (М ± m) 

10 – 12 лет 13 – 14 лет 15 – 16 лет 
Основные 
показатели 

Контрольная 
группа 

Эксперимент 
группа 

Контрольная 
группа 

Эксперимент 
группа 

Контрольная 
группа 

Эксперимент 
группа 

oPWC150 10,06 ± 0,18 9,93 ± 0,25 11,01 ± 0,19 11,18 ± 0,20 11,93 ± 0,36 11,75 ± 0,33 
оМПК 47,28 ± 0,88 47,07 ± 1,37 42,18 ± 1,08 41,65 ± 0,76 41,35 ± 0,69 39,82 ± 0,68 
УФП 29,93 ± 1,15 28,02 ± 1,59 27,07 ± 1,24 27,20 ± 0,94 28,66 ± 1,34 26,56 ± 1,36 
ОВ 35,82 ± 1,00 34,37 ± 1,71 33,03 ± 1,34 33,10 ± 1,30 35,38 ± 1,81 33,14 ± 1,88 
СВ 15,11 ± 0,99 13,83 ± 1,45 18,93 ± 1,08 20,13 ± 1,21 24,53 ± 2,12 23,29 ± 1,92 
ССВ 25,39 ± 0,85 25,06 ± 1,07 30,17 ± 0,91 30,46 ± 0,79 33,23 ± 1,39 35,75 ± 1,30 
ИНссс 89,28±25,64 82,66±13,37 78,79±37,38 41,33 ± 8,04 72,31±20,17 56,10±16,58 
ПЭРС 93,34±17,64 91,10±10,10 94,61±16,41 49,47 ± 8,31 74,22±24,56 85,42±25,37 
АП 2,20 ± 0,57 1,70 ± 0,45 3,37 ± 1,03 1,56 ± 0,35 1,62 ± 0,38 1,84 ± 0,41 
УФСссс 65,35 ± 3,17 63,35 ± 2,65 76,01 ± 3,22 71,84 ± 3,32 67,13 ± 3,16 61,16 ± 3,66 
УФСвд 66,47 ± 2,98 67,29 ± 2,11 71,33 ± 2,88 70,17 ± 3,64  69,27 ±3,18 67,29 ± 3,18 
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Выводы.
Очевидно, что знание данных изменений яв-

ляется необходимой основой для создания эффек-
тивной системы контроля, за состоянием здоровья
занимающихся и коррекции учебно-тренировочно-
го процесса. Применение данной программы вне-
сет свои коррективы в оптимизацию учебно-трени-
ровочного процесса с целью достижения более
высоких спортивных результатов и сохранения на
должном уровне здоровья тех детей, которые зани-
маются спортом.

Дальнейшее исследование будет направлено
на изучение оптимизации двигательной подготовлен-
ности, функционального состояния и адаптационных
возможностей детей школьного возраста в процессе
их систематических занятий спортом с помощью кор-
рекционных мероприятий.
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ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ
ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВ НАТО ЯК ЗАСІБ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО ДІЙ
В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

(ВОЄННИХ ДІЯХ)
Старчук О.О., Романчук С.В., Гусак О.Д.
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Анотація. У роботі проаналізовано особливості організації
фізичної підготовки у збройних силах США, Англії, Франції
та Німеччині щодо формування психологічної готовності
військовослужбовців до дій у екстремальних умовах. Визна-
чено напрямки можливого вдосконалення системи фізичної
підготовки у Збройних Силах України з метою підготовки
військовослужбовців, які проходять службу за контрактом,
до дій у воєнних діях (миротворчих операціях) .
Ключові слова: збройні сили НАТО, фізична підготовка, пси-
хологічна готовність, екстремальні ситуації.
Аннотация. Старчук А.А., Романчук С.В., Гусак А.Д. Физи-
ческая подготовка в вооруженных силах ведущих государств
НАТО как средство психологической готовности военнос-
лужащих к действиям в экстремальных условиях (военных
действиях). В работе проанализированы особенности орга-
низации физической подготовки в вооруженных силах США,
Англии, Франции и Германии, относительно формирования
психологической готовности военнослужащих к действиям

в экстремальных условиях. Определены направления возмож-
ного совершенствования системы физической подготовки в
Вооруженных Силах Украины с целью подготовки военнос-
лужащих, которые проходят службу по контракту, к дей-
ствиям в военных действиях (миротворческих операциях).
Ключевые слова: вооруженные силы НАТО, физическая подго-
товка, психологическая готовность, экстремальные ситуации.
Annotation. Starchuk O.O., Romanchuk S.V., Gusak O.D.
Physical training in military forces of the leading sta tes of
NATO as a mean of psychological readiness of servicemen to
the actions in extreme terms (military operations). The features
of organization of physical training are In-process analyzed in
military forces of the USA, England, France and Germany, in
relation to forming of psychological readiness of servicemen to
the actions in extreme terms. Certainly directions of possible
perfection of the system of physical training are in Military
Forces of Ukraine with the purpose of preparation of servicemen
which pass service by contract, to the actions in military
operations (peacemaking operations).
Keywords: military forces of NATO, physical training,
psychological readiness, extreme situations.

Вступ.
Участь військовослужбовців Збройних Сил

України у миротворчих  операціях вимагає від осо-
бового складу високого рівня бойової готовності.
Даний факт пов’язаний з тим, що у сучасних умовах
успішне використання бойової техніки та озброєння,
якими б сучасними вони не були, залежить від лю-
дей, які ними керують, від їх професійної, морально-
психологічної та фізичної підготовленості [3, 4].

У поліпшенні боєздатності Збройних Сил Ук-
раїни велика роль належить і фізичній підготовці, зна-
чення якої у зв’язку з революцією у військовій справі
не зменшилася, а навпаки, продовжує рости, оскіль-
ки сучасний бій збільшує вимоги до здатності військо-
вослужбовців переносити значні фізичні і психічні
напруження [5].

Значні, граничні фізичні і нервово-психічна
навантаження, які доводиться переносити особово-
му складу в процесі сучасних воєнних дій, призво-
дить до істотного зниження боєздатності військовос-
лужбовців. Найвиразніше це виявляється в погіршенні
показників ведення вогню і здійснення маневру на
полі бою, в зниженні прудкості і точності дій при ви-
користанні бойової техніки і зброї. Ступінь зниження
боєздатності військовослужбовців в ході виконання
бойових завдань визначається величиною і характе-
ром навантажень, які переносяться, спеціальною ви-
учкою, рівнем фізичної підготовленості, фізичного
розвитку, станом здоров’я і іншими чинниками [1, 6].

У збройних силах провідних держав НАТО
розробляються концепції фізичної готовності, спря-
мовані на завчасний розвиток у особового складу
фізичних та психологічних якостей та військово-при-
кладних навичок, які забезпечують виконання бойо-
вих задач у різноманітних, у тому числі й екстремаль-
них умовах [5].

Тому, актуальним буде проведення аналізу
організації фізичної підготовки у провідних країнах
НАТО щодо формування готовності військовослуж-
бовців до дій у екстремальних ситуаціях з метою які-
сного вдосконалення системи фізичної підготовки
Збройних Сил України .
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Дослідження виконувалося згідно плану НДР
Управління фізичною підготовкою Збройних Сил
України на 2007-2009 рр. за темою “Психофізіологіч-
на готовність курсантів ВВНЗ до дій у екстремальних
ситуаціях”.

Мета дослідження – проаналізувати організа-
цію фізичної підготовки держав НАТО та визначити
напрямки вдосконалення системи фізичної підготов-
ки Збройних Сил України щодо підготовки військовос-
лужбовців до дій у екстремальних ситуаціях.

Результати дослідження.
На даний час у збройних силах провідних країн

НАТО прийняті три різні концепції ФП військ:
концепція “придатності” – у Німеччині:
концепція “готовності” – у США та Англії;
концепція “мобілізації” – у Франції.

Для організації кожної із цих концепції існує
характерне визначене поєднання засобів, методів та
організаційних форм, які у сукупності створюють
направленість ФП військ.

Так, у збройних силах Німеччини для здійснення
концепції фізичної “придатності” використовуються
такі традиційні засоби, як гімнастика, легка атлетика,
плавання та рухливі ігри у формі навчально-трену-
вальних занять. Зв’язок фізичної та бойової підготов-
ки згідно з цією концепцією, здійснюється способом
перенесення якостей та навичок, які сформовані та
розвинуті у процесі ФП, у військово-професійну
діяльність [6, 9].

Метою ФП вважається “виховуюча дія на
цілісну людську особистість способом навчання ру-
хам, укріплення здоров’я та раціонального викорис-
тання вільного часу”.

Високий рівень фізичного розвитку розгля-
дається як необхідна умова успішного оволодіння
військово-професійною діяльністю. У той же час
підкреслюється, що військово-прикладні вправи не
відносяться до фізичної підготовки і не повинні вико-
ристовуватись у відведений для неї час.

Перенесення якостей та навичок, які отримані
у результаті занять спортом, на військово-професій-
ну діяльність, на погляд німецьких спеціалістів, забез-
печуються усією системою навчання та виховання
військовослужбовців.

Концепція фізичної готовності, яка прийнята
у збройних силах США та Англії, направлена на за-
безпечення готовності військ функціонувати у будь-
який час та в будь-яких умовах під дією фізичного та
психологічного стресу. Для її здійснення передба-
чається використання військово-прикладних засобів
та методів. Традиційні засоби ФП виконують при цьо-
му підготовчу та допоміжну функції. Для ФП військ
характерним є прагнення реально змоделювати бой-
ові навантаження [6, 8].

Принцип моделювання навантажень передба-
чає також періодичне створення екстремальних си-
туацій, які вимагають від особового складу гранич-
ного фізичного та психологічного напруження. З цією
метою у арміях США та Великобританії практику-
ються тривалі переходи за дуже пересіченою місцев-

істю, у пустелі чи болотах, у негоду і  з викладкою,
яка значно перевищує нормальну. Доведення солдат
до повного знесилення вважається прекрасним за-
собом не тільки фізичного, але і психологічного за-
гартування.

Із спеціалізованих курсів підготовки, що вико-
ристовуються у ЗС США, можна виділити наступні:
- “курс пригод”, що являє собою скрите пересуван-
ня у важкопрохідній місцевості;

- “курс мобільної підготовки”, що включає в себе
греблю на човні, плавання в обмундируванні та
подолання спеціальних перешкод;

- “курс повітряно-штурмової підготовки”, що вклю-
чає в себе посадку на вертоліт з трапу на висоті 15-
20 метрів, безпосадкове десантування з канату із
висоти 30-40 метрів та марш-кидок на 10 миль з
повною викладкою у пересіченій місцевості.

Існують ще й спеціальні курси підготовки до
дій у горах, у пустелі, у джунглях та арктичних райо-
нах. Сутність цих курсів становить тренування і пере-
вірка стійкості, професійних навичок та ефективність
бойової стрільби на фоні великих фізичних чи психо-
логічних напружень.

Програми фізичної підготовки збройних сил
Англії включають в себе такі дисципліни: загальнороз-
виваючу гімнастику, легку атлетику, плавання, фут-
бол, баскетбол, бокс, дзюдо. Крім того, у частинах, що
призначені для безпосередньої участі у бойових діях,
програми фізичної підготовки доповнюються подо-
ланням перешкод, рукопашним боєм та “курсом при-
год”, що являє собою комплекс прийомів та дій, по-
в’язаних з пересуванням у важкопрохіднній місцевості,
подолання природних та штучних перешкод на фоні
виконання тактичних задач [6, 7].

У збройних силах Англії є частини, бойове
призначення яких визначає особливі вимоги до їх
фізичної готовності. Це відноситься перш за все до
парашутистів, морських піхотинців, розвідників та
диверсантів. У зміст ФП включені стрибки з парашу-
том, скелелазіння, орієнтування, способи скритного
та швидкого пересування у важкопрохідній місце-
вості, плавання з аквалангом, курс виживання в екст-
ремальних умовах тощо.

Іншу позицію у цьому відношенні займають
спеціалісти та командування збройних сил Франції.
Вони вважають, що прогнозування та моделювання
реальних бойових навантажень на заняттях з фізич-
ної підготовки є ненадійним і недоцільним, тому що
непомірне навантаження може нанести шкоду здо-
ров’ю військовослужбовців та викликати у них стійке
негативне відношення до занять ФП.

Головним компонентом фізичної готовності
французи вважають здатність до повної мобілізації
духовних та фізичних сил для розв’язання конкретних
завдань. Основними засобами виховання такої
здатність, за їх, поглядами, є спортивне тренування та
систематична участь у змаганнях. Регулярні заняття
обраним видом спорту створюють стимул для досяг-
нення найвищих результатів, чого неможливо домог-
тися звичайними методами ФП.
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Характерною особливістю фізичної та психо-
логічної підготовки французької армії є курс “Коман-
до”, що являє: собою комплекс прийомів та дій, які
виконуються в умовах підвищеної небезпеки та ри-
зику і пов’язані із значними фізичними та психічни-
ми навантаженнями [6].

У зміст курсу входять:
- “смуга ризику”, окремі ділянки якої долаються під
справжнім вогнем;

- скелелазіння;
- переправи через водні перешкоди;
- “втеча з полону”;
- “біг із танками”;
- “виживання у складних умовах” і ряд інших дій.

На відміну від бундесверу, де в основі фізич-
ної підготовки також лежить спорт, французька сис-
тема широко використовує військово-прикладні впра-
ви та види спорту.

Спортивна направленість ФП збройних сил
Франції відповідає системі їх комплектування пере-
важно призовниками, для яких заняття спортом є сти-
мулом для підвищення рівня своєї підготовки і одно-
часно мотивацією до військової служби, в той час як
у США та Великобританії найманих солдатів стиму-
лює грошове утримання, розмір якого заложить без-
посередньо від рівня їх військово-професійної, у тому
числі і фізичної підготовки.

Командування НАТО за останні 10-12 років нео-
дноразово вживало заходи для підвищення рівня фізич-
ної готовності своїх військ. Інтенсифікація ФП військ
провідних країн НАТО досягається по-різному:
· збільшенням службового часу, що відводиться на
ФП (у Німеччині – до 4,5 годин на тиждень, у армій
Франції та ВМС США – до 8 годин на тиждень);

· використанням позаслужбового часу для різних оз-
доровчих та спортивних програм (програма “Біг за-
ради життя”, “Програма президентських нагород”);

· стимулюванням досягнення високих результатів
через матеріальну зацікавленість (США, Англія) або
через масовий спорт (Німеччина, Франція);

· вдосконаленням системи планування: в армії США при
збереженні ліміту часу на ФП (3 години на тиждень)
заняття проводяться щоденно від 15 до 45 хвилин;

· виділенням військово-прикладних вправ у са-
мостійні предмети бойової підготовки: рукопаш-
ний бій, курс “Командо” у Франції, курс амфібій-
ної підготовки у США та інші;

· застосуванням сучасних методів тренування: кру-
гового, інтервального та інших;

· вдосконаленням матеріальної бази;
· підвищенням вимог та контрольних нормативів. а
також ускладненням умов їх виконання. Нормати-
ви підвищуються, головним чином, у вправах на
загальну та силову витривалість за рахунок
збільшення дистанції та кількості повторень (США).
В усіх провідних арміях НАТО відпрацьовані таб-
лиці оцінок, які стимулюють підвищення результатів
фізичної підготовки.

Уніфікація ФП військ здійснюється як у сере-
дині збройних сил окремих країн, так і на рівні всього

блоку НАТО в цілому. Основним засобом уніфікації
ФП служить спорт. Багаточисленні спортивні змаган-
ня, які проводяться за єдиними правилами, сприя-
ють формуванню єдиних вимог до змісту та органі-
зації ФП, особливо у тих країнах, де вона основана на
спорті (Німеччина, Франція).

Велику роль в уніфікації ФП відіграють
спортивні заходи, які проводяться у рамках регіональ-
них командувань НАТО, такі як чемпіонати союзного
командування мобільних сил у Європі чи змагання на
приз Південо-Європейського командування НАТО.

Тенденція до уніфікації проявляється також у
змісті контрольних нормативів по фізичній підготовці.
Наприклад, в армії США замість семи різних тестів,
які використовувались раніше, випрацюваний єди-
ний армійський тест, до якого за змістом наближа-
ються тести ВПС та ВМС. У той же час спостерігаєть-
ся і протилежний процес – спеціалізація програм та
контрольних тестів з ФП [5].

Підвищення військової прикладності ФП військ
країн НАТО здійснюється за рахунок збільшення у
програмах кількості військово-прикладних вправ та
створення спеціалізованих комплексів  військово-при-
кладних вправ, прийомів та дій, таких як курс руко-
пашного бою, курс повітряно-штурмової та аеромо-
більної підготовки, курс диверсійно-розвідувальної
підготовки.

Як правило, ці комплекси розглядаються як
самостійні розділи бойової підготовки, і заняття з неї
проводяться у спеціально відведений час.

Для підвищення військової прикладності ФП
особлива увага звертається на розвиток найбільш
важливих у військовій справі фізичні та психічні якості:
витривалість, стійкість, самовладання, сміливість, аг-
ресивність, згуртованість та інших. 3 цією метою зас-
тосовуються комплекси вправ, які пов’язані з небез-
пекою та ризиком, командні та індивідуальні види
спорту, такі як військові багатоборства, орієнтуван-
ня, парашутним спорт, альпінізм та інші.

Висновок.
Для ФП військ НАТО у теперішній час харак-

терним є підсилення психологічної направленості. У
керівних документах підкреслюються тісний зв’язок і
взаємозалежність фізичної та психологічної готов-
ності військ.

Фізична підготовка розглядається як один із
найважливіших компонентів повної бойової готов-
ності, як базовий фактор для реалізації технічної та
психічної готовності військ.

Найбільш важливим компонентами фізичної
готовності вважаються: сила, силова та загальна вит-
ривалість, військово-прикладні рухові навички, а та-
кож психічні якості.

Вдосконалюється система перевірки та оцінки
ФП з метою підвищення її об’єктивності, оператив-
ності та адекватності задачам бойової підготовки: вве-
дення стандартного єдиного перевірочного комплек-
су (тесту) для усіх видів Збройних Сил; введення
комплексних військово-прикладних тестів з фізичної
підготовки для видів Збройних Сил; введення комп-
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лексних спеціалізованих тестів для родів військ та сил
флоту, що поєднують фізичні вправи з високим на-
вантаженням, професійні прийоми та бойову стрільбу.

Пропозиції. На основі аналізу організації фізич-
ної підготовки у провідних державах НАТО можна
визначити, що на даний час концепції більшості
збройних сил спрямовані на підготовку військовос-
лужбовців до дій в екстремальних ситуаціях під впли-
вом значних фізичних та психічних стресів.

Вважаємо необхідним розробити програму
підготовки військовослужбовців Збройних Сил Украї-
ни, які приймають участь у миротворчих операціях
до дій у сучасних воєнних діях засобами фізичної
підготовки.

Література:
1 . Багдан Б. Физическая подготовка в Сухопутных войсках США

// Зарубежное военное обозрение. – 1995. № 11. – С. 16 – 21
2. Джеррольд Гринберг. Управление стрессом: 7-е изд. –
СПб.: Питер, 2002. – 496 с.

3 . Психологічне супроводження військовослужбовців  в
діяльності за екстремальних умов. Методичні рекомен-
дації. Під наук. ред. Ложкіна Г.В. – Київ, 2003. – 132 с.

4 . Тарасов В.В. Экология человека в чрезвычайных ситуа-
циях.– М.: Изд-во МГУ, 1992.– 128 с.

5 . Утенко В.Н., Щеголев В.А. Влияние физической подго-
товки на служебное положение военнослужащих иност-
ранных армий // Материалы докладов итоговой конфе-
ренции за 2001 год. – Л.: ВДКИФК, 2001. – С. 15-20.

6 . Физическая подготовка в вооруженных силах стран
НАТО. Учебно-методическое пособие. Под общ . ред.
Бабкина В.Г. – СПб.: ВИФК, 1999. – 179 с.

7 . British Tactical Doctrine for Quick Attack. – London, 1983.
8 . FM 21-20 Physical Fitness Training – W., 1992.
9 . ZDV 3-10 Sport in der Bundeswehr. – Bonn: BVM, 1988.

Надійшла до редакції 31.03.2008р.

ВЛИЯНИЕ КОРРИГИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И

СПЕЦИАЛЬНУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ У
СПОРТСМЕНОВ С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ
ВЕСТИБУЛОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕАКЦИИ (НА
ПРИМЕРЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ, БЕГ 800 М)

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
бегунов на 800м. Полученные результаты свидетельствуют
о том, что в циклических видах спорта, каким является лег-
кая атлетика, в частности бег, спортивные результаты зави-
сят от уровня вестибулярной устойчивости.
Ключевые условия: тип вестибуловегетативной реакции, лег-
кая атлетика, подготовленность.
Анотація. Сишко Д.В. Вплив корегуючих дій на спортивний
результат та спеціальну  працездатність у спортсменів  з
різним типом вестибуловегетативної реакції (на прикладі
легкої атлетиці, біг 800м). Одержані результати, що враху-
вання типу вестибуловегетативної реакції при удосконаленні
вестибулярної стійкості підвішує рівень спеціальної працез-
датності у бігунів на 800м. Це свідчить про те що, циклічних
видах спорту, якими є легка атлетика, підвищення рівня вес-
тибулярної стійкості сприяє підвищенню спортивного ре-
зультату в бігу на 800м..
Ключові слова: тип вестибуловегетативної реакції, легка ат-
летика, підготовленість.

Annotation. Syshko D.V. Influence vestibular load on special
preparedness into account the type of vestibulovegetativ
reaction of athlete’s runners on 800m. It is exposed that
correcting the influences directed on perfection of vestibular
stability taking into account the type of vestibulovegetativ
reaction for certain promote the level of the special preparedness
of athletes runners on 800m. Obtained effects testify about a
volume, that in cyclic aspects of sports what track and field
athletics is, in particular run, sports effects depend on a level of
vestibular stability.
Keywords: type of vestibulovegetativ reaction, athlete’s runners,
special preparedness.

Введение.
Известно, что в беге отолиты вестибулярного

аппарата испытывают прямолинейные и лифтные
ускорения, а вращательные и угловые ускорения от-
сутствуют [1]. Также многие авторы указывают на
снижение чувствительности рецепторов вестибуляр-
ного аппарата при утомлении у спортсменов. В свя-
зи с этим представляется важным, изменятся ли
спортивный результат и специальная работоспособ-
ность у бегунов на 800м с изменением вестибулове-
гетативного статуса после индивидуализированной
педагогической коррекции [2,3,4,5].

Исследования проводились в соответствии с
планами научно-исследовательской работы кафедры
теории и методики физической культуры и кафедры
медико-биологических основ физической культуры
Таврического Национального университета им. В.И.
Вернадского по программе: «Медико-биологическое
обоснование системы физического воспитания» (
гос.регистрация № 0101U005752 (2001-2005)). Руково-
дитель проекта профессор, д.м.н. Ефименко А.М. Это
направление является составляющим Межотрасле-
вой комплексной программы “Здоровье нации” на
2002-2011 г.г.

Формулирование целей работы.
Целью исследования было выявления эффек-

тивности влияния коррекционных воздействий на
специальную подготовленность легкоатлетов с раз-
личным типом вестибуловегетативной реакции.

Методы и организация исследований.
Для изучения эффективности влияния педа-

гогической коррекции, в основе которой лежит типо-
логический подход, нами были выбраны бег на 800 м
(мужчины).

Спортсмены были разделены на контрольную
и экспериментальную группы. Бегуны контрольной и
экспериментальной групп в начале и в конце экспери-
мента проходили тестирование – бег на 800 м. Конт-
рольная группа тренировалась в соответствии с обыч-
ной программой. Спортсмены экспериментальной
группы тренировались в соответствии с обычной про-
граммой с применением внетренировочных форм
занятий, направленных на тренировку вестибулярно-
го аппарата, состоящих из вращений в кресле Барани.

Тип вестибуловегетативной реакции опреде-
ляли с помощью критерия К по формуле:

К= 1000 (СВ2 – СВ1 ) / ОПСС2 , (1)
где: СВ1 – сердечный выброс в покое,
       СВ2 – сердечный выброс после вестибулярной
нагрузки
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Рис. 1. Результаты в беге на 800 м и (в секундах) у мужчин (n = 10, экспериментальная группа)
до и после педагогической коррекции
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Рис. 3. Сопряженность результатов в беге на 800 м с типом вестибуловегетативной реакции
до и после педагогической коррекции
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Рис. 2. Результаты в беге на 800 м и (в секундах) у мужчин экспериментальной группы (n = 10)
и контрольной группы (n = 8) до и после педагогической коррекции
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ОПСС2 – общее периферическое сосудистое
сопротивление после вестибулярной нагрузки. Вес-
тибулярная нагрузка задавалась при помощи враще-
ний в кресле Барани (20 вращений за 10 сек.).

Результаты исследований и их обсуждение.
Были получены данные, свидетельствующие

о том, что критерий «К», характеризующий тип вес-
тибуловегетативной реакции, после педагогической
коррекции стремится к значению 0. Это означает
смещение типов вестибуловегетативных реакций в
сторону эукинетического типа. У бегунов, трениру-
ющихся на 800 м, также была обнаружена аналогич-
ная тенденция.

Полученные результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что коррекционные воздействия,
изменяя тип вестибуловегетативной реакции и повы-
шая вестибулярную устойчивость у спортсменов,
улучшают результаты соревновательной деятельнос-
ти бегунов на 800 м. У легкоатлетов эксперименталь-
ной группы до эксперимента результаты варьирова-
ли от 1'55''0 до 2'05''0, а после составляли соответственно
1'52''2 – 2'03''0 (рис. 1). Средний результат у бегунов
экспериментальной группы до педагогического экс-
перимента составлял 1'59''39 ± 1''2  (рис. 2.), а после
применения вестибулярных тренировок с учетом ин-
дивидуального типа вестибуловегетативной реакции
улучшился до 1'58''22 ± 1''1 (р≤ 0,05).

У бегунов контрольной группы (n = 8) резуль-
таты практически не изменились. До эксперимента
он составлял в среднем 1'59''48 ± 1''1, после – 1'59''11
(р≥0,05).

Полученные данные свидетельствуют о том,
что коррекция функционального состояния вестибу-
лярного анализатора с учетом индивидуального типа
реакции способна эффективно повысить специаль-
ную физическую работоспособность у бегунов на
800 м. Этот феномен происходит потому, что вести-
булярный анализатор очень тесно сопряжен с веге-
тативными функциями организма, поэтому коррек-
ция вестибулярной устойчивости приводит к
изменению энергетических возможностей, прежде
всего кардиореспираторной системы.

Это предположение подтверждают данные,
представленные на рис. 3 и свидетельствующие о тес-
ной сопряженности критерия «К», характеризующе-
го тип вестибуловегетативной реакции, с результа-
том в беге на 800 м. Наиболее высокие результаты
были показаны спортсменами, у которых обнаружен
эукинетический и гиперкинетический типы вестибу-
ловегетативной реакции.

Выводы:
1.Использование предложенной нами программы
коррекции типа вестибуловегетативной реакции в
тренировочном процессе бегунов на 800м приво-
дит к улучшению спортивного результата.

2.Использование вращательных нагрузок в процес-
се подготовки бегунов на 800м позволяет повысить
уровень функционального состояния, за счёт улуч-
шения вестибулярной устойчивости, что макси-
мально оптимизирует учебно-тренировочный

процесс с учетом типа реагирования спортсмена
на вестибулярные раздражители.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения влияния вестибуляр-
ных тренировок на уровень подготовленности спорт-
сменов занимающихся различными видами спорта.
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ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД
ЯК ОПТИМАЛЬНА УМОВА УПРАВЛІННЯ

ПІД ЧАС ВПРОВАДЖЕННЯ
НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВНЗ

Тимошенко О.В.
Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова

Анотація. В даній статті розкрито питання управління ВНЗ
із застосуванням програмно-цільового підходу. Показано
використання програмно-цільового управління під час впро-
вадження кредитно-модульної системи організації навчаль-
ного процесу. Наведені програми, що застосовуються для
досягнення цілі на різних рівнях їх розробки і здійснення,
зокрема,  загально  університетському, факультетському
(інститутському), груповому (кафедральному) і особистіст-
ному, що дало можливість значно оптимізувати професійну
підготовку майбутніх вчителів фізичної культури.
Ключові слова: управління, організація, захід, програма, ціль,
технологія, процес, підготовка.
Аннотация. Тимошенко О.В. Программно-целевой подход
как оптимальное условие управления во время внедрения
новейших технологий в ВУЗе. В статье раскрыт вопрос уп-
равление ВУЗ с использованием программно-целевого под-
хода. Показано использование программно-целевого управ-
ления во время внедрения кредитно-модульной системы
организации  учебного процесса. приведены  программы,
которые используются при достижении цели на разных эта-
пах ее разработки и осуществления, в частности, обще уни-
верситетском, факультетском (институтском), групповом
(кафедральном) и личностном, что дало возможность значи-
тельно оптимизировать профессиональную подготовку бу-
дущих учителей физической культуры.
Ключевые слова: управление, организация, мероприятие,
цель, технология, процесс, подготовка.
Annotation. Тіmoshenko O.V. The program-purpose approach
as optimum condition of managements during inculcation of
modern technologies in Higher Education. The question of
management of high educational establishment with application
of programmatic-objective approach exposed in this article.
Using of programmatic-objective management establishment
during introduction credit- module system of organization of
educational process shaved in this article. The programs, which
are using for achievement of purpose at different levels of their
development and realization in particular, in general university,
faculty (institute), group (department) and personality, that
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enabled considerably to optimize professional preparation of
future teachers of physical culture.
Keywords: management, organization, arrangement, program,
object, technology, preparation, process.

Вступ.
Принципово нова політична, економічна й

соціальна ситуація, яка склалася в Україні, її прагнен-
ня приєднатися до Болонського процесу, який перед-
бачає інтеграцію студентської молоді, викладачів ви-
щих навчальних закладів та вчителів фізичної культури
у європейський простір потребує переосмислення
змісту, функцій і завдань оптимізації професійної
підготовки майбутніх вчителів фізичної культури у
вищих навчальних закладах [5, 6]. При цьому важли-
вого значення набувають створення і ефективне ви-
користання системи інноваційного менеджменту на
різних рівнях менеджменту і організаціях різних орган-
ізаційно правових форм і форм власності на основі
програмно-цільового управління.

Реалізація цього завдання значною мірою за-
лежить від формування у вищих навчальних закладах
оптимальної організаційної культури та системи уп-
равління. Поєднання кращих надбань вітчизняного
досвіду вищої освіти з визначиними у світі досягнен-
нями освітнього менеджменту створюють умови для
досягнення поставленої мети .

Робота виконана за планом НДР національно-
го педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.

Формулювання цілей роботи.
Метою даної роботи є використання програм-

но-цільового підходу управління під час впроваджен-
ня новітніх технологій в навчальний процес майбутніх
вчителів фізичної культури.

Результати досліджень.
Дослідження Б.Д. Моторігіна [1, 62] встанови-

ли, що програмний чи цільовий принцип організації
управління включає в себе ряд важливих вимог і тен-
денцій управління, серед яких важливе місце займає
тенденція переходу від традиційних статистичних
форм до саморегулюючих динамічних форм.

На думку Н.А. Половникової [2], велика заці-
кавленість до програмного принципу управління на
сьогоднішній день обґрунтовується необхідністю
підвищення ефективності управління, вимогою виз-
начати, в якій мірі здійснюється ціль, що поставлена
перед відповідними організаціями.

Відомий американський дослідник проблем
менеджменту освіти Марк Е. Генсон зазначив, що
ефективність управлінської культури зумовлена адек-
ватністю розуміння і практичної реалізації принципу
системного підходу до управління [1, 62]. Ефек-
тивність управління закладом освіти забезпечується
через процеси лідерства, мотивації, комунікації, уп-
равління конфліктами, проведення змін та викорис-
тання ситуаційних методик. Сучасною методологіч-
ною основою ефективного управління є визнання
змінного ситуативного характеру менеджменту, на-
званого Генсоном теорії невизначеності. Перш за все
стосується різнопланового і мінливого зовнішнього
середовища та значної диференційованості, і навіть,

автономії, елементів внутрішнього середовища ви-
щого навчального закладу.

Думку Генсона підтримує і Майкл Фулман,
який стверджує, що сучасне управління закладом
освіти можливе на основі поєднання концепції теорії
складності та теорії еволюції [1, 63]. Ключем до ефек-
тивності є здатність утримувати рівновагу – увага
керівника ВНЗ має зосереджуватись на стосунках між
різними частинами організації та на вмінні поступа-
тися у мінливому зовнішньому середовищі.

За даними С.Р. Мікулінського, Г.Х Попова, А.Г.
Фолотова, В.Л. Тамбовцева, Б.В. Любренця суть ме-
тодології програмно-цільового підходу управління і
планування полягає в наступному: 1) розробка сис-
теми цілей – завдань вирішення кожної проблеми; 2)
визначення варіантів шляхів для вирішення цих зав-
дань і вибору оптимального варіанту; 3) формуван-
ня окремих програм; 4) визначення необхідних ре-
сурсів і строків виконання окремих підпрограм і
досягнення кінцевої цілі [3, 4].

На наш погляд, одним із основних завдань
органів управління і планування на сучасному етапі є
точна постановка цілей, які слід досягти і розробка
науково-обгрунтованих комплексних програм. При
цьому реалізація програми вимагає участі великих
комплексів, які включають взаємозв’язок виробничих
і невиробничих галузей. За своїм характером програ-
ми розвитку окремих комплексів повинні бути довго-
строковими, тобто розрахованими на весь період ви-
конання цілі, яка поставлена перед даним комплексом.

Особливістю програмно-цільового підходу, на
думку Н.А. Половникової [2], є пріоритет головній цілі,
орієнтація на кінцевий результат. Розроблений нами
програмно-цільовий підхід до оптимізації управління
професійною підготовкою майбутніх вчителів фізич-
ної культури складається з наступних стадій:
- цільова: формування головної цілі (підготовка ви-
сококваліфікованих, конкурентноспроможних вчи-
телів фізичної культури для нашого суспільства),

- перед цільова: вивчення теперішнього стану про-
фесійної підготовки майбутніх вчителів фізичної
культури і можливість удосконалення даної системи
в майбутньому, виявлення проблем, резервів, досл-
ідження проблем ринку нових спеціальностей і спец-
іалізації в галузі фізичної культури і спорту, мож-
ливість поєднання декількох спеціальностей тощо),

- програмна: розробка стратегії реалізації цілей (опис
заходів і шляхів поетапного досягнення цілі, запро-
вадження кредитно-модульної системи організації
навчального процесу і на цій основі розробка на-
вчальних планів, робочих програм, використання
технології модульно-рейтингової системи оцінюван-
ня, яка проявляється у розробці структури комплек-
сного контролю знань і умінь студентської молоді),

- організаційна: створення системи і органів управ-
ління (взаємодія ректорату, деканату (дирекції
інституту), кафедр, спортивного клубу та дирекції
спортивного комплексу у здійсненні професійної
підготовки майбутніх вчителів фізичної культури,
спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої
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роботи серед студентської молоді та комерційної
діяльності спортивного комплексу для забезпечен-
ня навчального процесу необхідним обладнанням,
інвентарем, підтриманням спортивної споруди в
належному стані),

- практична: здійснення програм відповідними орган-
ізаціями (розробка планів роботи ректорату, декана-
ту (дирекції інституту), кафедри, Вченої ради універ-
ситету, факультету (інституту), спортивного клубу,
молодіжного центру, які функціонують у ВНЗі),

- контролююча та діагностуюча (проведення Вченої
ради університету, факультету (інституту), засідан-
ня ректорату, деканату (директорату), на яких розг-
лядаються питання, які стосуються виконання
планів та програм, що заплановані відповідними
структурними підрозділами, здійснення поточно-
го та підсумкового контролю на базі застосування
модульно-рейтингової системи оцінювання успі-
шності майбутніх вчителів фізичної культури, мон-
іторинг якості освіти),

- результатуюча: підведення підсумків, корекція про-
грам (робота з випускниками, зі школами, вивчен-
ня проблем молодих спеціалістів, які виникають у
них під час їх професійної діяльності і на цій основі
корекція програми підготовки).

У рамках програмно-цільового підходу до
впровадження у навчальний процес майбутніх вчи-
телів фізичної культури новітніх технологій нами вид-
ілено чотири рівні розробки і здійснення програм:

- загальноуніверситетський рівень,
- факультетський (інститутський) рівень,
- груповий (кафедральний) рівень,
- особистісний рівень.

Перехід вищих навчальних закладах на кредит-
но-модульну систему організації професійної підго-
товки майбутніх фахівців і модульно-рейтингову си-
стему оцінки успішності студентської молоді процес
достатньо складний і вимагає єдиний методологіч-
ний підхід до формування цілей, способів їх досяг-
нення і забезпечення необхідними ресурсами. З ме-
тою впровадження кредитно-модульної системи
організації навчального процесу у НПУ імені М.П.
Драгоманова, зокрема, в Інституті фізичного вихо-
вання та спорту були запропоновані програмно-
цільові методи планування і управління.

Згідно наказу МОН Україні №812 від 20 жовт-
ня 2004 року «Про особливості впровадження кре-
дитно-модульної системи організації навчального
процесу» головною ціллю є перехід всієї системи
організації навчального процесу вищої школи на кре-
дитно-модульну систему з метою інтеграції нашої
країни до європейського освітянського простору. Для
досягнення цієї цілі МОН України була розроблена
Програма заходів щодо реалізації положень Болонсь-
кої декларації в системі вищої освіти і науки України
на 2004 -2005 рр. (накази Міністерства освіти і науки
від 23 січня 2004 року № 48, 49).

Наступне питання полягає в тому, щоб голов-
ну ціль розбити на основні цілі та підцілі, які повинні
бути найбільш точні, так як від їх реалізації залежить

реалізація головної цілі. У цій програмі вони фігуру-
ють як конкретні завдання окремих колективів – уні-
верситету, інститутів (факультетів), кафедр, окремих
викладачів.

Зазначимо, що ефективність застосування про-
грамно-цільового методу планування і управління
залежить у великій мірі від змісту програм і від того,
на якому рівні вони будуть виконуватись.

Для проведення планування заходів із впро-
вадження кредитно-модульної системи організації на-
вчального процесу у відповідності з вимогами про-
грамно-цільового підходу, на нашу думку, необхідно
скласти план не тільки на основі розробки окремих
заходів, що відбуваються у ВНЗ, а і на базі програм
життєво-важливих соціально-економічних завдань.
При цьому механізм впровадження кредитно-мо-
дульної системи організації навчального процесу на
різних рівнях передбачає наступні заходи:
1.На загально університетському рівні: координація
заходів з впровадження КМСОНП під час профес-
ійної підготовки фахівців різних спеціальностей;
розробка і впровадження нормативних документів
для супроводу організації навчального процесу за
кредитно-модульною технологією; створення
інформаційного пакету, де вказані загальні відо-
мості про ВНЗ, що готує фахівців різних спеціаль-
ностей; розробка положення про КМСОНП; роз-
робка типового індивідуального навчального плану,
академічної довідки, розробка положення про по-
вторне вивчення інтегрованого курсу (дисципліни);
рорзробка типовиого договору про міжнародну
співпрацю з європейськими університетами, роз-
робка нормативів обліку педагогічного наванта-
ження професорсько-викладацького складу; орган-
ізація і проведення моніторингу якості підготовки
фахівців, створення системи заохочення і стиму-
лювання професорсько-викладацького складу, який
активно впроваджує новітні технології в навчаль-
ний процес.

2.На інститутському (факультетському) рівні: призна-
чення координатора ЕСТS; призначення модера-
тора з підготовки і супроводження сайту інституту
(факультету); випуск інформаційного пакету, де
вказані відомості про Інститут (факультет) та спец-
іальності, за якими здійснюється підготовка
фахівців; розробка структурно-логічної схеми
підготовки фахівців за спеціальностями, зокрема,
за спеціальністю 6.010201 Фізичне виховання, а при
наявності спеціалізації, то структурно-логічної схе-
ми підготовки за даною спеціалізацією; розробка
навчальних планів для освітньо-кваліфікаційного
рівня «Бакалавр» з урахуванням вимог, що пред-
’являються до КМСОНП (перевід на європейські
кредити, зменшення кількості дисциплін, погоджен-
ня з планами підготовки у іноземних ВНЗ тощо);
організація і здійснення систематичного поточно-
го контролю за впровадженням КМСОНП на ка-
федрах структурного підрозділу; тісна співпраця зі
структурними підрозділами, що готують фахівців
за даними спеціальностями у зарубіжних ВНЗ.
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3.На груповому (кафедральному) рівні: розробка ро-
бочих навчальних програм у відповідності з сучас-
ними вимогами (модульний варіант); розробка
структури комплексного контролю знань, умінь і
навичок на основі модульно-рейтиногової системи
оцінки успішності; підготовка і випуск навчально-
методичного комплексу (структура навчального
плану, типові навчальні програми, структура комп-
лексного контролю успішності, навчально-мето-
дичні підручники і посібники); забезпечення необх-
ідними навчально-методичними матеріалами для
проведення поточного та підсумкового контролю
знань, умінь і навичок за модульно-рейтинговою
системою оцінки успішності студентської молоді.

4.На особистісному рівні: складання і ведення індив-
ідуального навчального плану, оволодіння новітні-
ми технологіями (користування Інтернетом, Інтра-
нетом ,  електронними підручниками,
комп’ютерними тестовими завданнями тощо).

Новий спосіб планування вимагає і нового
типу програм. У даному випадку під програмою ми
розуміємо інтегрований комплекс заходів, який зап-
ланований і забезпечений відповідним потенціалом
наукової організації педагогічної праці у вищому на-
вчальному закладі, яка приводить до досягнення пев-
ної конкретної цілі.

Кожна програма, на наш погляд, повинна
містити відповіді на питання: коли вона буде викона-
на; де вона буде реалізована; хто її виконає; який ре-
зультат буде при цьому досягнутий; який критерій
реалізації даної програми. У зв’язку з цим першо-
чергове значення має питання про структуру про-
грами, яка являє собою комплекс виконавчих і про-
грам управління.

В НПУ імені М. П. Драгоманова була створе-
на виконавча програма для впровадження кредитно-
модульної системи організації навчального процесу
студентської молоді, а для керівництва виконання
даної програми були створені управляючі програ-
ми, які у свою чергу діляться на контролюючу про-
граму і програму корекції.

Виконавча програма включає в себе наступні
частини: список заходів, які необхідні для реалізації
під цілей; термін виконання кожного заходу; вико-
навці, відповідальні, джерела фінансування, матері-
альне забезпечення тощо. У свою чергу кожна з цих
частин може бути розвинута в окрему програму.
Таким чином, виконавча програма складається з де-
кількох підпрограм: фінансування, матеріальне забез-
печення тощо.

У першій графі проставляються номери цілей
(підцілей). Друга графа містить номери заходів. Вони
йдуть один з одним, незалежно від того, до якої цілі
вони відносяться. Третя графа охоплює заходи, за
допомогою яких досягається окрема ціль. Часто для
реалізації цілі (підцілі) необхідно не один, а більше
заходів. У четвертій графі вказується терміни вико-
нання кожного заходу. П’ята графа включає вико-
навців, шоста – відповідальних. Сьома графа відоб-
ражає фінансування. У восьмій графі вказуються

матеріальні ресурси (матеріали, споруди, апаратура
тощо). У дев’ятій графі відмічається те, що не вклю-
чено у інші графи (інформаційне забезпечення, фор-
ми організації).

Процес створення виконавчої програми необ-
хідно розділити на дві стадії. На першій стадії фор-
мується система (ієрархія) цілей програм. Ця стадія
включає в себе наступні процедури:
а) уточнення головної цілі проблеми і визначення
провідної організації;
б) визначення, вибір і формування основних цілей;
визначення відповідальних для їх виконання;
в) визначення, вибір і формування підцілей; визна-
чення провідних виконавців їх;
Друга стадія складання програм охоплює чотири на-
ступні процедури:
а) визначення і формулювання заходів для реалізації
поставлених цілей;
б) визначення термінів виконання і забезпечення ре-
алізації заходів;
в) визначення і збалансування термінів і об’єму
фінансування заходів;
г) визначення об’єму фінансування, термінів вико-
нання всієї програми та уточнення взаємодії її ви-
конавців.

Важливе значення при досягненні цілі є отри-
мання очікуваного результату, тобто показники, що
контролюються і випливають із цілі і підцілі та є бажа-
ним результатом системи. При цьому очікуваний
результат є еталоном контролюючої програми. Дійсні
результати поповнюються після тривалого спостере-
ження за виконанням програми. Контролююча про-
грама має наступний вигляд. У лівій частині програ-
ми записуються показники, що контролюються, які
відображають частини виконавчої програми: заходи,
їх строк, джерела фінансування, матеріальне та інфор-
маційне забезпечення. Перша частина містить ті ж
показники, але в ній відмічається отримані у резуль-
таті спостереження за реалізацією виконавчої про-
грами результати. Таким чином, кожний цей момент
керівник програми може порівняти дійсне положен-
ня з бажаним (еталоном).

При формуванні цілей слід враховувати досяг-
нуті результати. Далі необхідно визначити характер
невирішених питань, якщо бажаний результат не до-
сягнуто чи досягається неефективно, то потрібно
внести зміни у виконавчу програму. З цією метою
створюється програма корекції. У графах 1, 2, 3
відмічаються можливі елементи програми, які необ-
хідно змінити (піддати корекції) у відомих умовах. У
графі 4 вказується, при яких умовах відбувається ко-
рекція. Графи 5, 6, 7 відображаються елементи, що
коректуються. У графі 8 відмічаються умови, які вва-
жаються неефективними для досягнення цілі.

Таким чином, програма передбачає попов-
нення елементами, про які прийнято попереднє
рішення, що вони підпадають зміні і визначені умови
корекції. Корекція відбувається у двох випадках: коли
відсутня одна умова чи комплекс умов. Тут керівник
програми тільки оцінює, як виконуються умови.
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Якщо умови потребують корекції, то він вирішує, яку
корекцію проводити, і відмічає їх відповідним чином
у програмі, заміняючи старі частини (елементи) про-
грами новими.

Необхідно вказати, що ні одна із цих цілей чи
програм не може бути реалізована, якщо вони не
забезпечені відповідними ресурсами, т. б. певним
функціональним потенціалом. Поняття «функціо-
нальний потенціал» охоплює всі ресурси, які не-
обхідні для того, щоб визначити ціль, розробляти про-
грами, складати плани тощо. Можна виділити
наступні ресурси: кадри, матеріально- технічна
(спортивно-матеріальна) база, фінанси, організація
управління з відповідними системами, інформація –
науково-дослідна робота і прогнозування.

На сучасному етапі дана проблема має вик-
лючно велике значення. Так, наприклад, неможливо
успішно реалізувати управлінський акт, якщо система
постійно не отримує інформацію, наприклад, про нові
нормативно-правові документи, про досвід переходу
на кредитно-модульну систему організації навчально-
го процесу у інших країнах тощо. Визначення цілей і
меж поля можливої стратегії, складання програми –
складні процедури, які здійснюються на основі про-
гнозів та іншої наукової інформації, яку можна отри-
мувати лише у результаті проведення науково-дослід-
них робіт. З урахуванням цього прогнозування стає
важливим інструментом управління.

Зовсім нові вимоги пред’являються і до підго-
товки і підвищення кваліфікації кадрів, матеріально-
технічної, а для майбутніх вчителів фізичної культури
і спортивно-матеріальної бази.

Висновки.
Таким чином, зміст програмно-цільового

підходу управління професійною підготовкою май-
бутніх вчителів фізичної культури включає в себе:
1) стадії розробки програмно-цільового підходу

(цільова, передцільова, програмна, організаційна,
практична, контролююча та діагностуюча, резуль-
татуюча),

2) рівні розробки і здійснення програм (загально ун-
іверситетський, факультетський (інститутський),
груповий (кафедральний) і особистісний рівень),

3) наявність самих програм (виконавча, контролюю-
ча і програма корекції).

Крім цього, використання програмно-цільово-
го підходу в управлінні ВНЗ не обмежується. На нашу
думку його можна застосовувати при управлінні
меншими структурними підрозділами під час прове-
дення різних заходів, зокрема, спортивно-масових,
фізкультурно-оздоровчих та інших, які мають велике
значення для професійної підготовки майбутніх вчи-
телів фізичної культури.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем управлін-
ня під час впровадження новітніх технологій у ВНЗ.
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ПРО МОЖЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ
ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ (PWC170)
ЗА МЕТОДОМ POWER-ЕРГОМЕТРІЇ
НА ОСНОВІ ВИКОНАННЯ ОДНОГО

СУБМАКСИМАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
(ПОВІДОМЛЕННЯ П’ЯТЕ)

Хорошуха М.Ф.
Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова

Анотація. У статті наведено порівняльний аналіз фізичної
працездатності (PWC170) юних спортсменівм13-16 років за
методом power-ергометрії на основі виконання двох (за фор-
мулою В.Л.Карпмана) та одного (за формулою Л.І.Аброси-
мової) навантажень. Показано, що визначення PWC170 за ви-
щеназваним методом доцільно проводити за допомогою
одного субмаксимального навантаження.
Ключові слова: фізична працездатність, методи дослідження,
спортсмени, підлітковий вік.
Аннотация. Хорошуха М.Ф. Про возможности определения
физической работоспособности (PWC170) за методом power-
эргометрии на основании проведения одной субмаксималь-
ной нагрузки. В статье представлен сравнительный анализ
физической работоспособности (PWC170) юных спортсме-
нов 13-16 лет за методом power-эргометрии на основании
проведения двух (по формуле В.Л.Карпмана) и одной (по
формуле Л.И.Абросимовой) нагрузок. Показано, что опре-
деление PWC170 за вышеназванным методом целесообразно
проводить с помощью одной субмаксимальной нагрузки.
Ключевые слова: физическая работоспособность, методы
исследования, спортсмены, подростковый возраст.
Annotation. Khoroshukha M.F. The question under
consideration is the ways of determining the physical working
capacity (PWC170) using the method power-ergometery on the
basis of conducting of a single submaximal loading. The article
presents the comparative analysis of PWC170 of the young
sportsmen aged 13-16 in accordance with the power-
ergometery method on the basis of the two conducted (due to
the V.L.Karpman’s formula) and one (due to the L.I .
Abrosimova’s formula) loadings. The result shows that it is
advisable that the PWC170 should be determined with the help
of one submaximal loading.
Key-words: physical working capacity, the methods of
researching, sportsmen, teenage.
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Вступ.
Визначення фізичної працездатності займає

важливе місце в практиці спортивної медицини і фізич-
ної реабілітації в оцінці функціонального стану людей
різного віку, статі, професійної зайнятості [7;2;4].

Особливого значення в останні роки набули
методи визначення фізичної працездатності за суб-
максимальним тестом PWC170 в умовах спортивних
тренувань та змагань. Застосування функціональних
проб, які враховують вплив специфічних для конк-
ретного виду спорту навантажень на адаптивні мож-
ливості організму є необхідною умовою для оптимі-
зації  тренувального процесу і  оцінки рівня
спеціальної підготовки спортсменів [9;11].

Однак, якщо для видів спорту циклічного ха-
рактеру існує відносно великий арсенал функціональ-
них проб зі специфічними навантаженнями в оцінці
спеціальної працездатності [7;12;3;4], то для спорт-
сменів ациклічних видів переважно розвиваючих
швидкісно-силові якості на цей день відомі лише дві
проби – тест PWC170 зі специфічним навантаженням
для штангістів або проба зі штангою [8] та метод
power-ергометрії [14].

Перша проба, розробником якої є професор
В.Л.Карпман, ґрунтується на використанні характер-
них для важкоатлетів навантажень – підйомів штанги
на груди з підсідом, відповідно, друга – специфічних
(або близьких за біомеханічною структурою рухів)
для гімнастів, скелелазів та спортсменів інших видів
спорту фізичних навантажень – підтягувань у висі на
перекладині з кількісним (в кгм) визначенням реаль-
но виконаної механічної роботи.

Запропонований нами апаратний метод
power-ергометрії у визначенні фізичної працездат-
ності як повносправних, так і неповносправних (з ва-
дами опорно-рухового апарату) індивідів [14;15] та
його модифікації [16;17] – безапаратні методи, под-
ібно до раніше відомих функціональних проб PWC170,
мають певні обмеження в умовах проведення масо-
вих обстежень. Останнє пов’язано з тим, що при про-
веденні вищезазначених обстежень, цей метод заби-
рає значну кількість часу (на одне тестування
відводиться 15 і більше хвилин), а також викликає у
деяких спортсменів небажання піддавати свій
організм повторним інтенсивним навантаженням
силового характеру.

Щоб уникнути цього, на нашу думку, варто
визначати PWC170 за допомогою лише одного суб-
максимального навантаження.

Робота виконана згідно плану НДР Інституту
фізичного виховання та спорту Національного педа-
гогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – впровадити в практику

лікарсько-педагогічних спостережень та масових об-
стежень більш простого, доступного та інформатив-
ного, що не потребує великих затрат в часі та техніч-
ного обладнання, модифікованого, що ґрунтується
на виконанні лише одного субмаксимального наван-
таження, методу power-ергометрії у визначенні фізич-
ної працездатності різної категорії людей.

Методи дослідження та їх організація:
· аналіз наукової та науково-методичної літератури з
проблем дослідження фізичної працездатності
спортсменів в лабораторних умовах та в умовах
спортивних тренувань і змагань;

· функціональні дослідження (метод power-ерго-
метрії) у визначенні PWC170 з використанням двох
та одного дозованих фізичних навантажень;

· методи математичної статистики.
Дослідження проводилися на базі Броварсь-

кого вищого училища фізичної культури (Київська
обл.). В обстежуванні прийняло участь 25 юних спорт-
сменів 13-16 років видів спорту єдиноборств (14 бок-
серів і 11 борців). На період обстеження усі спорт-
смени були здорові.

Кожний спортсмен обстежувався двічі: пер-
ший раз – у визначенні PWC170 за виконанням двох
навантажень; другий (через одну годину після вико-
нання першої роботи) – за виконання одного наван-
таження.

Результати дослідження та їх обговорення.
Опис проведення тестування. До початку ви-

конання роботи у спортсмена визначають «стандар-
тну» висоту підйому. Для цього можна скористатися
двома способами: візикальним – за показниками сан-
тиметрової стрічки приладу В.М.Абалакова в умовах
виконання двох-трьох пробник підтягувань на пере-
кладині [16] та антропометричним [17]. Останній
ґрунтується на визначенні відстані між двома наступ-
ними антропометричними точками, що знаходяться
на верхній кінцівці і є еквівалентом «стандартної»
висоти підйому: фалангова(phalangion) – верхня точ-
ка тильного краю основи проксимальної фаланги ІІІ
пальця – проекція п’ястко–фалангового суглобу
(articulation metacarpophalangea), друга – початок
(верхній край) підпахвиної впадини (fossa axillaris).

Спочатку спортсмену пропонується викона-
ти фізичну роботу із двох серій навантажень тривал-
істю 4-5 хвилин з 5-ти хвилинним інтервалом відпо-
чинку між ними. Перше навантаження складається із
15 вправ, які виконуються в режимі одне підтягуван-
ня за 20с (на підйом і спуск – 3-4с, на відпочинок,
стоячи на підлозі – 16-17с). Друге навантаження вклю-
чає 25-30 вправ, які виконуються в режимі одне підтя-
гування за 10с (на підйом і спуск – 3-4с, на відпочи-
нок – 6-7с). Вправи виконуються на підвісній
перекладині, яка закріплюється на шведській стінці
на різній висоті від підлоги. В кінці кожного наванта-
ження (за останні 30с його) підраховують частоту
серцевих скорочень (ЧСС) аускультативним методом
або за допомогою електрокардіографа. В останньо-
му випадку вимірюють тривалість 6 кардіоциклів
(інтервалів R1 – R7 ЕКГ) і за спеціальною таблицею
визначають величину ЧСС [2].

Результатом тестування є висота підйому (до-
буток «стандартної» висоти підйому на кількість без-
помилкових підтягувань, м).

Спортсмену пропонується підтягуватися до
такого положення, щоб його підборіддя було над пе-
рекладиною. Вразі настання втоми він може підтягу-
ватися на меншу висоту.
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Якщо обстежуваний підтягнувся до положен-
ня, при якому візуально реєструється незначний, але
яскраво виражений кут згинання рук у ліктьових суг-
лобах, то йому зараховується одна третина підтягу-
вання. Підтягування до положення, за якого голова
індивіда досягає рівня перекладини, оцінюється як
половина підтягування. Якщо учасник досягає пере-
кладини кінчиком носа, йому зараховується три
чверті підтягування.

Загальні вказівки та зауваження:
1.Не дозволяється розгойдуватись під час підтягуван-
ня, допомагати собі за рахунок допоміжних рухів
ногами.

2.Тест припиняється, якщо:
а)обстежуваний робить зупинку на 2с і більше;
б)індивіду не вдається зафіксувати потрібне поло-
ження більш як двічі поспіль.
Механічна робота визначається за формулою:

W =P· S· K,
де W – робота, виконана за час t(кГм);
       P – маса тіла (кг);
      S – висота підйому (м);
       K – поправочний коефіцієнт, що враховує фізичні
витрати («від’ємна робота»), які пов’язані зі спуском з
перекладини (даний коефіцієнт дорівнює 1,50).

Середня потужність роботи визначається за
формулою:

W&  = W/t,
де W& – потужність роботи (кГм/хв.);

W – виконана робота (кГм);
t – час виконання роботи (хв.).
Фізична працездатність (PWC170) розраховуєть-

ся або шляхом графічної екстраполяції [19], або за
формулою В.Л.Карпмана з співавт.[6].

Як відмічалося раніше, через одну годину
відпочинку спортсмен виконував повторну роботу,
що включала лише одне навантаження субмакси-
мальної інтенсивності. Для вибору величини остан-
нього можна скористатися анамнестичними даними,
віковими та даними рівня силової підготовки обсте-
жуваного (його максимальної кількості підтягувань
на перекладині), нормативи яких наводяться в дер-
жавній системі тестів і оцінки фізичної підготовки
населення України [5]. Згідно даних цієї системи нами
пропонуються наступні потужності фізичного наван-
таження: 25-30 вправ, що виконуються у такому ре-
жимі: одне підтягування за 10с (на підйом і спуск
відводять 3-4с, на відпочинок стоячи на підлозі – 5-
7с) – для осіб, що мають високий та вище за середній

рівні силової підготовки і, відповідно, 20 вправ (одне
підтягування виконується протягом 15с) – у такому
режимі: на підйом і спуск відводять 3-4с, на відпочи-
нок 11-12с – для осіб із середнім та нижчим за се-
редній рівнями підготовки (табл.1). Особи, що мають
низький рівень підготовки (один бал за нормативною
шкалою державних тестів) не приймають участі в те-
стуванні. Загальний час роботи становить 4-5 хв.

Фізична працездатність розраховується за фор-
мулою Л.І.Абросимової з співавт.[1]:

PWC170 = 01 ff
W
−

&
.(170-f0),

деW&  – потужність навантаження (кГм/хв.);
f0 – ЧСС в стані спокою (уд./хв.);
f1 – ЧСС наприкінці навантаження (уд./хв.).
Про можливості визначення фізичної працез-

датності за функціональною пробою PWC170 в лабо-
раторних умовах (робота на велоергометрі або степ-
ергометрі) з використанням лише одного дозованого
навантаження можна дізнатися із раніше опублікова-
них літературних джерел [10;13;1].

Як свідчать дані авторів [1], результати розра-
хунку величини PWC170 за загальноприйнятою мето-
дикою (за виконанням двох навантажень) і модифіко-
ваною (за одним навантаженням) відрізняються одна
від другої не більш ніж на 10%, а відмінності між ними
статистично недостовірні(Р>0,05).

Головною передумовою для визначення вели-
чини PWC170 за одним ергометричним навантажен-
ням в наших дослідженнях, так само як і в досліджен-
нях інших авторів є лінійна залежність між потужністю
роботи (інтенсивністю фізичного навантаження) і
ЧСС в певних діапазонах потужностей. Знаючи вели-
чину потужності роботи, що припадає на один пуль-
совий удар робочого зрушення (ЧСС навантаження
мінус ЧСС спокою) в діапазоні їх лінійної залежності
(тобто за умови якої ЧСС не перевищує 170 уд./хв.) та
помноживши отриману величину на зрушення ЧСС
при потужності роботи, що відповідає ЧСС 170 уд./
хв(170 мінус ЧСС спокою), отримуємо PWC170.

Проведені нами дослідження засвідчують, що
між двома способами визначення PWC170 (відповід-
но, за формулами В.Л.Карпмана – з одного боку та
Л.І.Абросимової – з іншого) за методом power-ерго-
метрії не існує статистично вірогідних відмінностей
(Р>0,05) (табл.2).

При цьому варто вказати на той факт, що
різниця між величиною PWC170 за двома навантажен-

Таблиця 1 
Величина одноразового навантаження (кількість підтягувань), яку рекомендовано  
для визначення PWC170 юних спортсменів 13-16 років за методом power-ергометрії 

 
Кількість підтягувань та їх оцінка (бали) згідно нормативів державних тестів, яку 

може виконати обстежуваний з його слів  
Рекомендована  

кількість підтягувань, 
разів  13 років  14 років  15 років  16 років  
25-30 

20 
9-10(4-5) 

 6-7(2-3) 
10-11(4-5) 

 6-8(2-3) 
10-12(4-5) 
 7-9(2-3) 

11-13(4-5) 
 8-10(2-3) 

Примітка: 5 балів – високий рівень силової підготовки; 4 – вище за середній; 3- середній; 2 – нижче за 
середній.  
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нями і, відповідно, PWC170 за одним навантаженням,
також не перевищує 10%.

Про можливість використання лише одного
навантаження у визначенні фізичної працездатності
за методом power-ергометрії свідчать дані амери-
канських дослідників [18], які оцінювали надійність
тесту для контролю розвитку динамічної сили шко-
лярів за даними визначення максимальної кількості
безпомилкових підтягувань на перекладині. Автори
при дослідженні 152 школярів у віці 10-17 років вста-
новили, що суттєвої різниці у надійності виконання
тесту при реєстрації кращого результату, визначено-
го з двох спроб або середнього результату, розрахо-
ваного з двох спроб, порівняно з результатом, пока-
заним в одній спробі, не було відмічено. Тому одна
спроба дає цілком надійний результат в цьому тесті.

Висновки.
1. Між двома ергометричними методами (загальноп-
рийнятим і модифікованим) визначення фізичної
працездатності, що ґрунтуються на виконанні двох
і одного навантажень не існує статистично достов-
ірної відмінності(P>0,05).

2. Визначення PWC170 за методом power-ергометрії з
використанням одного субмаксимального наванта-

Таблиця 2 
Величини PWC170 юних спортсменів 13-16 років, розраховані за методами, що включають виконання двох  

(за формулою В.Л. Карпмана ) та одного (за формулою Л.І.Абросимової) фізичних навантажень  
при виконанні підтягувань у висі на перекладині, Х±m 

 
Величини PWC170,кГм/хв.кг 

Різниця у величинах 
PWC170 

 
 

Обстежувані  pозраховані за 
формулою 

В.Л.Карпмана(1) 

pозраховані за формулою 
Л.І.Абросимової(2) 

в кГм/хв.кг  
в % 

Х-ий 7,3 6,6 -0,7 -9,6 
Б-ий  8,5 8,3 -0,2 -2,4 
Ч-ий  9,6 9,8 +0,2 +2,1 
Г-зь 7,6 8,2 +0,6 +7,9 
Л-к 8,5 8,5 0 0 
С-ra 9,8 9,0 -0,8 -8,2 
Ю-ко 8,6 8,4 -0,2 -2,3 
Л-ні 9,1 8,8 -0,3 -3,3 
М-к 9,3 9,0 -0,3 -3,2 
Р-ко 7,9 8,4 +0,5 +6,3 
Р-r 8,1 8,3 +0,2 +2,5 
Ш-ка 7,8 8,0 +0,2 +2,6 
Ф-ко 8,4 8,1 -0,3 -3,6 
Я-к 9,8 10,4 +0,6 +6,1 
В-ий 9,7 9,6 -0,1 -1,0 
Р-ий 8,6 8,7 +0,1 +1,2 
Б-ко 7,4 7,6 +0,2 +2,7 
Н-к 8,2 8,0 -0,2 -2,4 
Н-ий 7,5 7,2 -0,3 -4,0 
Ч-н 7,6 7,0 -0,6 -7,9 
Д-в 9,2 8,4 -0,8 -8,7 
С-р 8,9 8,8 -0,1 -1,1 
Б-ба 7,8 8,3 +0,5 +6,4 
С-в 8,5 8,2 -0,3 -3,5 
В-н 7,7 7,2 -0,5 -6,5 
Х±m 8,5±0,16 8,4±0,17 - - 
t;P1-2 0.43;>0.05 - 

 
ження здійснюється відносно за короткий (до 5 хви-
лин) відрізок часу, не супроводжується негативни-
ми реакціями з боку обстежуваних, а тому він може
бути використаним для дослідження фізичної пра-
цездатності осіб в умовах масових обстежень.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем дослід-
ження фізичної працездатності людей різного віку,
статі і професійної зайнятості за методом power-ер-
гометрії.
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ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»
НА ЗАНЯТТЯХ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

Шаверський В.К.
Бердичівський технологічний коледж

Анотація. Стаття присвячена вдосконаленню техніки легкоат-
летичних вправ за допомогою електростимуляційної активі-
зації м’язів. Надаються науково-практичні рекомендації щодо
використання запропонованого методу для формування про-
фесійної майстерності майбутніх фахівців фізичної культури.
Метод електростимуляції може ефективно використовуватися
в навчально-тренувальному процесі для розвитку рухових яко-
стей і корекції техніки легкоатлетичних вправ під час проход-
ження дисципліни «Легка атлетика з методикою викладання».
Ключові слова: електростимуляція, рухові дії, біомеханічні
характеристики.
Аннотация. Шаверский В.К. Повышение технического мас-
терства студентов специальности «Физическое воспитание»
на занятиях по легкой атлетике. Статья посвящена совер-
шенствованию техники легкоатлетических упражнений с
помощью электростимуляционной активизации мышц. Да-
ются научно-практические рекомендации по использованию
предложенного метода для формирования профессиональ-
ного мастерства будущих специалистов физической культу-
ры. Метод электростимуляции может эффективно использо-
ваться в  учебно-тренировочном процессе для развития
двигательных качеств и коррекции техники легкоатлетичес-
ких упражнений во время прохождения дисциплины «Лег-
кая атлетика с методикой преподавания».
Ключевые слова: электростимуляция, двигательные действия,
биомеханические характеристики.
Annotation. Shaverskii V.K. Increase of engineering skill of
students of a trade “Physical training” on occupations on track
and field athletics. The paper deals with the development of
techniques of track-and-field exercise with the use of
electrostimulative muscle intensification. The author introduces
scientific-and-practical recommendations of using the proposed
method to form the professional skills of future physical education
specialists. The method of an electrical stimulation can
effectively be used in educational training process for development
of motorial qualities and correction of engineering of track and
field athletics exercises in a propagation time of discipline «Track
and field athletics with procedure of teaching».
Keywords: electrostimulation, movable actions, biomechanical
characteristics.

Вступ.
Сучасна система формування професійної

майстерності майбутніх учителів фізичної культури
належить до рангу пріоритетних ідеалів і національ-
них інтересів. Вона характеризується побудовою три-
валого навчально-педагогічного процесу, який ба-
зується на застосуванні варіабельних засобів і методів,
активному впровадженні інноваційних технологій,
постійно потребує наукового пошуку.

На думку провідних фахівців, викладання дис-
ципліни «Легка атлетика з методикою викладання» у
фізкультурних навчальних закладах передбачає вив-
чення теорії та методики легкої атлетики, формуван-
ня у майбутнього вчителя основ раціональної техні-
ки виконання легкоатлетичних вправ, розвитку
спеціальних фізичних якостей, набуття необхідних
знань, вмінь і навичок для самостійної педагогічної
роботи [1, 4, 7, 8].

У фізичному вихованні школярів легка атлети-
ка займає значне місце. Цінність легкоатлетичних
вправ для учнів полягає в їх природодоцільності,
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підвищенні працездатності, підготовці до засвоєння
інших розділів навчальної програми, а також у роз-
витку рухових здібностей [5, 7].

Як свідчить діюча програма для загально-
освітніх навчальних закладів [6], під час вивчення лег-
коатлетичних вправ вирішуються два завдання: удос-
коналюється не тільки техніка легкоатлетичних вправ,
але й розвиваються рухові здібності – силові,
швидкісні, швидкісно-силові, координаційні, витри-
валість і гнучкість у бігу на короткі дистанції, стриб-
ках у висоту, стрибках у довжину та інших видах.

Сучасні вимоги спонукають творчого вчите-
ля переглянути методи організації навчання, впро-
ваджувати нові технічні засоби [2, 3].

Робота виконана у відповідності до практич-
них завдань формування професійної майстерності
майбутніх учителів фізичної культури.

Формулювання цілей роботи.
Метою наших досліджень було розробити

методику використання інноваційних технологій (ме-
тод електростимуляційної активізації м’язів) у про-
цесі викладання дисципліни «Легка атлетика з мето-
дикою викладання».

Методи й організація дослідження. У наших
дослідженнях у якості рухової моделі був використа-
ний реальний стрибок у висоту з розбігу способом
«переступання», який обов’язково вивчається під час
проходження дисципліни «Легка атлетика з методи-
кою викладання». Об’єктом досліджень були студен-
ти спеціальності «Фізичне виховання» Бердичівсько-
го технологічного коледжу.

Результати дослідження та їх обговорення.
Для реалізації завдань, пов’язаних із кількісним

визначенням ефективності використання прийому
електростимуляційної активізації м’язів при стрибках
у висоту, був створений комплексний тренажерний
стенд на базі аналогової обчислювальної машини.

До складу тренажерного комплексу входили
такі прилади і пристрої:
– динамографічна тензоплатформа;
– тензопідсилювач УТ-4;
– електростимулятор ЕСП-1;
– монітор ІМ-789;
– цифровий вольтметр Ф-203;
– векторграфічний індикатор ВЕКС-01;
– пристрій промислового телебачення ПТУ-1-5;
– короткохвильовий переговорний пристрій «Віталка»;
– фотоапарат «Практика»;
– аналогова обчислювальна машина.
В умовах створеного тренажерного комплексу було
проведено реєстрацію таких характеристик рухо-
вої діяльності:

– вимір тривалості відштовхування;
– реєстрація вертикальної та горизонтальної складо-
вих зусилля при відштовхуванні;

– реєстрація сигналу про момент і тривалість елект-
ростимуляційного імпульсу.

Для реєстрації використано таку апаратуру:
а) екран монітора ІМ-789, на якому фіксувалися сиг-
нали вертикальної і горизонтальної складових зусилля
при відштовхуванні, їхні інтеграли й сигнал про мо-

мент і тривалість електростимуляційного імпульсу;
б) екран векторграфічного індикатора ВЕКС-01, де інди-
кувалися сигнали, пропорційні вертикальній і гори-
зонтальній складовим зусилля при відштовхуванні;
в) цифровий вольтметр Ф-203, на який індикувалися
значення вертикальної та горизонтальної складо-
вих імпульсу сили;
г) реєстрацію часу опори було здійснено шляхом
налаштування порогу спрацьовування одного з
каналів блоку операційного реле аналогової обчис-
лювальної машини на величину, близьку до нуля,
що дозволяло фіксувати час від моменту постанов-
ки стрибуном штовхової ноги на платформу до мо-
менту її зняття з точністю до 0,002 сек.

Показники індикаційного комплексу автома-
тично фотографувалися.

У  створеному тренажерному комплексі
здійснювалося автоматизоване (за допомогою АОМ)
управління роботою реєструючої та вимірювальної
апаратури, автоматизована обробка характеристик
рухової діяльності при виконанні вправи, автоматизо-
ване керування подачею електростимуляційних
імпульсів на м’язи під час виконання спортивних рухів.

Робота комплексу апаратури проходила в та-
кому порядку.

Сигнали з динамографічної тензоплатформи,
пропорційні вертикальним і горизонтальним складо-
вим зусилля, яке розвивається стрибуном при
відштовхуванні, надходили на підсилювач УТ-4. Далі
сигнали надходили на вхід аналогової обчислюваль-
ної машини, де після посилення вони інтегрувалися
для одержання кривих зусиль, що розвиваються при
відштовхуванні. При цьому спрацьовувала апарату-
ра, яка реєструє дані. Потім сигнал вертикальної скла-
дової зусилля звірявся із заданою програмною вели-
чиною, і, у випадку збігу, який фіксував досягнення
спортсменом потрібного значення зусилля, АОМ
запускала блок операційного реле для включення
електростимулятора ЕСП-1, що активізувало по-
трібний (литковий) м’яз у фінальній фазі руху в стриб-
ках у висоту. Для своєчасного включення всього ви-
мірювального комплексу і спостереження за ходом
експерименту було застосовано пристрій промисло-
вого телебачення ПТУ-1-5.

Початок цієї частини роботи передбачав гіпо-
тетичне припущення, що застосування додаткової ак-
тивізації м’язів за допомогою електростимуляції під
час виконання стрибка у висоту підвищить динамічні
характеристики поштовху і внаслідок цього збільшить-
ся результативність. Електростимуляції була піддана
медіальна голівка литкового м’яза поштовхової ноги.
Вибір литкового м’яза обумовлений, по-перше, його
високою функціональною значимістю при здійсненні
досліджуваного руху і, по-друге, суб’єктивними оцін-
ками всіх досліджуваних, що вказували на значне на-
пруження цього м’яза в момент поштовху.

Вибір режиму електростимуляції було прове-
дено на основі додаткових лабораторних експери-
ментів. У цих експериментах визначалася ефективність
скорочення м’язів і оцінювалися супровідні больові
відчуття при різних формах (від прямокутних до сину-
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соїдальних), частотах (від 60 Гц до 800 Гц) і різній три-
валості (від 1 мс до 5 мс) електричних подразнень. У
результаті попередньо проведеного експерименту
було обрано такий режим електростимуляції:
1) прямокутна форма імпульсів;
2) частота в межах від 50 до 100 Гц;
3) протягом 180-200 мс;
4) тривалість – 1-5 мс;
5) напруга електростимуляції підбиралася індиві-
дуально.

При такому режимі відзначено максимальне
скорочення м’яза при прямій його стимуляції та най-
менш болісні відчуття.

У табл. 1 представлено дані вертикальної скла-
дової зусилля при відштовхуванні у звичайних умо-
вах, під час електростимуляції і після її закінчення.
Вони засвідчують, що під час стимуляції в усіх дослі-
джуваних вертикальна складова зусилля збільшилася
в середньому для групи на 5,3 %. Варто зазначити,
що спостережені зміни, в основному припадають на
фазу активного відштовхування.

Під час електростимуляції відбуваються зміни
за таким показником, як горизонтальна складова зу-
силля. Однак ці зміни мають невисоку статистичну
достовірність.

З трьох динамічних характеристик поштовху
найбільша зміна в процентному відношенні під час
використання додаткової активізації литкового м’язу
відбувалася за таким показником, як тривалість
відштовхування. Зменшення тривалість відштовхуван-
ня у різних досліджуваних коливалася від 7,5 % до
16 %, у середньому в групі – на 14,1 %. Причому ці
зміни мають виражений статистично достовірний
характер (табл. 1).

Зміни динамічних характеристик під час елек-
тростимуляції сприяли збільшенню результативності
у стрибках у середньому для групи на 3,5 % (табл. 1).
Збільшення результатів у стрибках під час електрос-
тимуляції має статистично достовірний характер.

Позитивний вплив електростимуляції позна-
чається не тільки під час його застосування, але й
виявляє досить тривалий ефект післядії. Це вира-
жається в тому, що після припинення електростиму-
ляції ще в 5-7 спробах стрибків вертикальна і гори-
зонтальна складові зусилля трохи вищі, ніж у
звичайних умовах, а тривалість фази відштовхування
значно коротша (табл. 1). Усі ці зміни, звичайно, по-
значаються на результатах стрибка і, як видно з табл. 1,
у середньому в групі він зріс на 2 %.

Висновок.
Таким чином, результати цих досліджень засві-

дчують, що метод електростимуляції може ефективно
використовуватися в навчально-тренувальному про-
цесі для розвитку рухових якостей і корекції техніки
легкоатлетичних вправ під час проходження дисципл-
іни «Легка атлетика з методикою викладання».

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем підвищен-
ня технічної майстерності студентів спеціальності
«Фізичне виховання» на заняттях з легкої атлетики.
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Таблиця 1 
Зміна біомеханічних характеристик відштовхування й результату  

в стрибках у висоту при електростимуляції   n=30 

Параметри  М % М ± m σ V t P 
ВД 7,37 100 7,37 ± 0,1 0,37 5,02 - - 
СТ 7,76 105,3 7,76 ± 0,1 0,36 4.46 2,78 < 0,01 Вертикальна складова 

зусилля (відн. од.) 
ЕП 7,71 104,6 7,71 ± 0.12 0,43 5,57 2,3 < 0,05 
ВД 3,60 100 3,60 ± 0,13 0,45 12,5 - - 
СТ 3,96 110,0 3,96 ± 0,17 0,58 14,6 1,63 < 0,1 

Горизонтальна 
складова зусилля 
(відн. од.) ЕП 3,72 103,3 3,72 ± 0,15 0,52 13,9 0,7 < 0,5 

ВД 192 100 192 ± 1,93 6,62 2,9 - - 
СТ 167 81,2 167 ± 1,28 4,41 2,2 13,91 < 0,001 Тривалість  

опори (мс) 
ЕП 180 90,6 180 ± 3,28 11,3 5,3 3,9 < 0,001 
ВД 186 100 186 ± 1,37 4,73 2,39 - - 
СОЛ 191 103,5 191 ± 2,1 7,25 3,58 2,40 < 0,05 Результат (см) 
ЕП 188 102,0 188 ± 1,81 6,29 3,12 1,9 < 0,05 

ВД – вихідні дані; 
СТ – при електростимуляції; 
ЕП – ефект післядії. 
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ПОНЯТІЙНИЙ АНАЛІЗ СЛОВОСПОЛУК
«ОЛІМПІЙСЬКЕ ВИХОВАННЯ»
ТА «ОЛІМПІЙСЬКА ОСВІТА»

Юхимук В.П.
Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти

Анотація. Проаналізовано тлумачення та визначення термінів
«Олімпійське виховання», «Олімпійська освіта» в працях
сучасних теоретиків фізичного виховання та педагогічної
науки. Під категорією “виховання” вчені в галузі педагогіки
розуміють процес, спрямований на формування особистості
людини. Розбіжності в тлумаченні термінів “олімпійська ос-
віта”, ”олімпійське виховання” зумовлюється тим, що авто-
ри визначають їх з різних точок зору: філософської, культу-
рологічної, суспільно-історичної, педагогічної та ін.
Ключові слова: олімпійський, освіта, виховання; учні, школа.
Аннотация. Юхимук В.П. Понятийный анализ терминов
«Олимпийское воспитание» и «Олимпийское образование».
Проанализировано определение и значение терминов «Олим-
пийское воспитание» и «Олимпийское образование» в трудах
современных теоретиков физического воспитания и предста-
вителей педагогической науки. Под категорией “воспитание”
ученые в области педагогики понимают процесс, направлен-
ный на формирование личности человека. Расхождения в тол-
ковании сроков “олимпийское образование”, ”олимпийское
воспитание” предопределяется тем, что авторы определяют
их из разных точек зрения: философской, культурологичес-
кой, общественно-исторической, педагогической и др.
Ключевые слова: олимпийский, образование, воспитание;
ученики, школа.
Annotation. Yuchymuk V.P. Conceptual analysis of terms
“Olympic education” and «Olympic upbringing». Definition
and value of terms “Olympic education” and “Olympic
upbringing” in works of the modern theorists of physical training
and representatives of a pedagogical science is analysed. Scientific
pedagogics in range perceive process a class “education”,
directional on formation of the person of the person. Apostatises
in explanation of terms “Olympic education”, ”Olympic
upbringing” is predetermined by that authors define them from
the different points of view: philosophical,  cultural, socio-
historical, pedagogical, etc.
Keywords: Olympic, education, upbringing; pupils, school.

Вступ.
Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття ши-

рокого поширення набули ідеї олімпійського вихо-
вання, олімпійської освіти, основи яких були закла-
дені ще П’єром де Кубертеном у праці “Спортивна
педагогіка” (1919) [цит. за 1]. Так, вперше поняття “ол-
імпійська освіта” (Olympic Education) було сформу-
льовано в доповіді С. Фавра (Італія) у 1968 році на 8-й
сесії Міжнародної олімпійської академії (МОА). У 1972
році на 12-й сесії член МОА Э. Лауєрбах (Німеччи-
на) звертався до проблем пропаганди олімпійських
принципів у загальноосвітній школі, нагадуючи, що
ідея П’єра де Кубертена про реформу освіти досить
актуальна і в сучасних умовах. Починаючи з 80-х років
ХХ століття олімпійська освіта й олімпійське вихо-
вання все виразніше окреслюється як освітньо-вихов-
ний процес [2, 4, 5, 6].

Варто зазначити, що предметна сфера, пов’я-
зана з олімпійським вихованням та олімпійською ос-
вітою чимраз активніше вивчається й аналізується
вченими України й пострадянських держав. Ця про-
блематика обговорюється на тематичних конферен-
ціях, семінарах серед педагогів, освітян, представників
сфери фізичного виховання; формується навіть на
окремих спеціалізованих Інтернет-сайтах [3].

При цьому вважаємо доцільним проаналізу-
вати понятійну сутність ключових термінів – олімп-
ійське виховання, олімпійська освіта, олімпійське
навчання, олімпійська культура тощо.

Роботу виконано відповідно до теми 1.1.4 “Істо-
рико-методологічні засади розвитку української фізич-
ної культури” Зведеного плану науково-дослідної ро-
боти у сфері фізичної культури і спорту на
2001–2005 рр. Державного комітету молодіжної пол-
ітики, спорту і туризму України з номером державної
реєстрації 0102U002641 та 1.1.3. “Історико-методо-
логічні напрями розвитку фізичної культури та спорту
в Україні” Зведеного плану науково-дослідної роботи
у сфері фізичної культури і спорту на 2006–2010 рр.
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту
з номером державної реєстрації 0106U012605.

Формулювання цілей роботи.
У цьому дослідженні ми поставили собі за

мету проаналізувати понятійні підходи щодо тлума-
чення словосполук “олімпійське виховання” та “олі-
мпійська освіта”.

Організація та методи дослідження. Дослід-
ження виконувалося на теоретико-аналітичному рівні.
Нами проаналізовано “Український педагогічний слов-
ник” (1997), “Новий тлумачний словник української
мови” (1998), фундаментальні збірники наукових праць
останніх років з проблем розвитку олімпізму та олім-
пійського руху („Олимпийский спорт и спорт для всех”,
Минск, 2001; „Современный олимпийский спорт и
спорт для всех” Москва, 2003; Человек в мире спорта,
Москва, 1998; Wychowanie fizychne i sport, Warszawa,
2002 тощо), сучасні українські підручники з педагогі-
ки (Ярмаченко М.Д., 1986; Фіцула М.М., 2000; Лозо-
ва В.І, 2002; Бабанський Ю.К., 1983 та ін.) й відповідні
праці з теорії фізичного виховання.

В коло нашого аналізу потрапили терміни, які
змістовно відображали поняття: освіта, виховання,
навчання, обізнаність, вихованість.

У процесі дослідження нами були використані
такі методи: аналіз літературних джерел, методи тео-
ретичної інтерпретації (аналіз, синтез, індукція, дедук-
ція, узагальнення).

Результати дослідження.
У проаналізованій нами літературі для позначен-

ня понять “виховання” і “освіта” автори використову-
ють різноманітні терміни. Одні дослідники надають пе-
ревагу поняттю “олімпійська освіта”, інші –
“олімпійське виховання”. Чимало авторів використову-
ють терміни “олімпійське навчання” або й “олімпійсь-
ка культура”, не зазначаючи при цьому тлумачення цих
понять. В таблиці 1 представлено понятійні визначення
термінів “олімпійське виховання” та “олімпійська осві-
та” в працях теоретиків фізичного виховання.
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Таблиця 1. 
Зміст понять “олімпійське виховання” та “олімпійська освіта”  

в працях теоретиків фізичного виховання 

Поняття Джерело Визначення 
 
Олімпійське 
виховання 

Олімпійська освіта: Метод. 
рекомендації / За заг. ред. 
М.М. Булатової. – К.: Олімпійська 
література, 2002. – С. 8. 

Процес цілеспрямованого і систематичного 
впливу суб’єкта виховання на об’єкт в 
інтересах розвитку якостей, що 
відповідають меті і завданням виховної 
системи “Олімпійська педагогіка” 

 
Олімпійське 
виховання 

Кочмарук І. // Студент, наука і 
спорт у ХХІ сторіччі: 3-я Міжнар. 
наук. конф. – К.: Олімпійська 
література, 2002. – С. 18 – 19. 

Виховання в рамках олімпійського руху. 
Виховання спортсмена, який не тільки 
здатний показувати високі результати, але 
разом з цим представляє собою 
особистість, яка має яскраво виражену 
гуманістичну спрямованість 

 
Олімпійська 
освіта * 

Стуликов В.Г. // Теория и практика 
физической культуры. – 1996. – 
№12.– С. 62. 

Складова частина олімпійського руху, мета 
якого є не тільки фізичне удосконалення, 
але й його духовне та моральне виховання. 

 
Олімпійська 
освіта * 

Кобринский М.Е. // Wychowanie 
fizychne і sport. – 2002. – T. XLVI. – 
Nr. 1. – Cz. 2. – S. 8 – 9. 

Засіб інтеграції культури, наукових знань і 
духовного досвіду світового суспільства. 

 
Олімпійська 
освіта * 

Пуйшиене Е. // Wychowanie fizychne 
і sport. – 2002. – T. XLVI. – Nr. 1. – 
Cz. 2. – S. 21 – 22. 

Цілеспрямований процес пізнання 
закономірностей утворення і розвитку 
олімпійського руху, його впливу на 
задоволення культурно-освітніх потреб 
особистості і суспільства. 

 
Олімпійська 
освіта * 

Козырева О.В. // Современный 
олимпийский спорт и спорт для 
всех:– VII Международ. науч. 
Конгресс. – Т. 1. – М., Спорт 
Академ Прес, 2003. – С. 74 – 75. 

Розділ педагогічної діяльності, зміст якого 
сприяє залученню дітей до гуманістичних 
ідеалів і цінностей олімпізму. 

 
Олімпійська 
освіта * 

Москвичев Ю.Н. // Современный 
олимпийский спорт и спорт для 
всех: – VII Международ. науч. 
Конгресс. – Т. 1. – М., Спорт 
Академ Прес, 2003. – С. 83 – 84. 

Гуманістичний по формі, особистісно 
орієнтований педагогічний процес, метою 
якого є формування на основі ідеалів і 
цінностей олімпізму особистості людини-
гуманіста. 

 
Олімпійська 
освіта * 

Печерский Н.В., Сучилин А.А. // 
Современный олимпийский спорт и 
спорт для всех::– VII Международ. 
науч. конгресс. – Т. 1. – М.., Спорт 
Академ Прес, 2003. – С. 89 –90. 

Сукупність вмінь і навичок, необхідних 
людині для соціалізації у сучасному світі 
та підтримці власного здоров’я на певному 
рівні. 

 
Олімпійська 
освіта * 

Пирожников Р.А. // Современный 
олимпийский спорт и спорт для 
всех:: – VII Международ. науч. 
конгресс. – Т. 1. – М., Спорт Академ 
Прес, 2003. – С. 91.– 92.. 

Педагогічна діяльність, що здійснюється в 
рамках олімпійського руху і пов’язана з 
його метою і завданнями. 

 
Олімпійська 
освіта * 

Поликарпова Г.М. // Современный 
олимпийский спорт и спорт для 
всех:– VII Международ. науч. 
конгресс. – Т. 1. – М., Спорт Академ 
Прес, 2003. – С. 94 – 95. 

Трансляція олімпізму в його інформаційній 
формі 

 
Олімпійське 
виховання * 

Поликарпова Г.М. // Современный 
олимпийский спорт и спорт для 
всех:– VII Международ. науч. 
Конгресс. – Т. 1. – М., Спорт 
Академ Прес, 2003. – С. 94 – 95. 

Трансляція певних, закріплених в олімпізмі 
відносин, цінностей, а також мотивація 
використовувати ці знання у своєму стилі 
життя. 

* – перекладено з російської мови автором. 

Наш аналіз показав, що в сучасній українській
науковій літературі терміни “олімпійська освіта”, “ол-
імпійське виховання” з’явилися відносно недавно.
Вчені Російської Федерації почали активно цікавити-
ся проблематикою олімпійської освіти на початку 80-

х років ХХ століття, трохи згодом – білоруські фахівці.
Українські вчені розпочали дослідження в цьому на-
прямку тільки в 90-х роках ХХ століття. Внаслідок
того, що ці терміни відносно нові, в українській нау-
ково-методичній літературі відсутнє рівнозначне ро-
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Таблиця 2. 
Тлумачення категорії “освіта” в науково-педагогічній літературі 

 
Поняття Джерело Визначення 
Освіта Волкова Н.П. Педагогіка: 

Посіб. для студ. вищих навч. 
закладів. – К., 2002. – 240 с. 

Система наукових знань, практичних умінь, навичок, 
засвоєння і набуття яких закладає основи для розвитку 
та формування особистості. 

Освіта Гончаренко С. Український 
педагогічний словник. – К, 
1997. – 376 с. 

Процес і результат удосконалення здібностей і 
поведінки особистості, при якому вона досягає 
соціальної зрілості та індивідуального зростання. 

Освіта  Кузьмінський А.І., 
Омеляненко В.Л. Педагогіка: 
Підруч. – К., 2003. – С. 378. 

Сукупність знань, умінь і навичок, набутих у 
навчальних закладах або шляхом самоосвіти, а також 
сам процес оволодіння знаннями. 

Освіта Лозова В.І., Троцко Г.В. 
Теоретичні основи 
виховання і навчання. Навч. 
Посіб. – 2-е вид., випр. і 
доп.– Х., 2002. – С. 7. 

Це процес і результат засвоєння індивідом досвіду, 
досягнення ним значного освітнього рівня, прилучення 
індивіда до культурних цінностей людства. 

Освіта  Мосейчук Н.Є. Педагогіка: 
Навч. Посіб.– 3-є вид., доп.– 
2001. – С.105. 

Суспільно організований, нормований і цілісний процес 
засвоєння культури. 

Освіта Новий тлумачний словник 
української мови: У 4-х 
томах. – К.: Аконіт, 1998. – 
Т. 3. – С 138. 

Сукупність знань, здобутих у процесі навчання; 
загальний рівень знань; піднесення рівня знань, 
навчання. 

Освіта Педагогіка: Навч. посіб. для 
студ. пед. ін-тів. К. – 1965. – 
507 с. 

Певна система наукових і технічних знань, трудових 
умінь та навичок, які повинні опанувати учні у процесі 
навчання. 

Освіта  Педагогіка. Підруч. для студ. 
пед. ін-тів та ун-тів./ За заг. 
ред. М.Д. Ярмаченко. – К.: 
Вища школа, 1986. – С. 11. 

- Процес інтелектуальної підготовки до життя і праці; 
- Процес засвоєння систематизованих знань і 
формування на їх основі світогляду, розвитку 
пізнавальних сил, а також оволодіння уміннями й 
навичками практичного застосування 
загальноосвітніх та професійних знань; 

- Досягнутий рівень досвідченості, ступеня 
озброєності знаннями, уміннями і навичками; 

- Сукупність і функціонування освітньо-виховних 
установ різних типів і ступенів (коли мова йде про 
“управління освітою”, ”ступені освіти”). 

Освіта Савін М.В. Педагогіка: Навч. 
посіб. для пед. уч-щ, 1980 .– 
С. 2.  

Цілеспрямована діяльність, пов’язана з прилученням 
людини до культури, до знань. 

Освіта  Фіцула М.М. Педагогіка: 
Посіб.– К., Академія, 2000. – 
С. 93. 

Система наукових знань, умінь і навичок, оволодіння 
якими забезпечує всебічний розвиток розумових і 
фізичних здібностей учнів, формування їх світогляду, 
моралі та поведінки, підготовку до суспільного життя, 
до праці. 

Освіта * 
 

Болдырев И.И. Учебное 
пособие для студ. пед. ин-
тов. – М., 1968. –С. 35. 

Процес засвоєння людиною певної системи знань, 
узагальнених в науках про природу, суспільство і 
людське мислення, певних вмінь і навиків, результат 
засвоєння певного рівня знань. 

Освіта * Педагогика: Учеб. пособие 
для студ пед. ин-тов / Под 
ред. Ю.К. Бабанского. –М., 
1983. – С. 8. 

Процес і результат оволодіння системою наукових 
знань і пізнавальних вмінь і навиків, формування на їх 
основі світогляду, моральних і інших якостей 
особистості, розвиток її творчих сил і можливостей. 

* – перекладено з російської мови автором. 

зуміння термінів “олімпійська освіта” та ”олімпійсь-
ке виховання”, не сформовано єдиного загальнонау-
кового їхнього визначення.

Для того, щоб дійти до адекватного сприйнят-
тя термінів “олімпійська освіта” та ”олімпійське ви-

ховання”, ми проаналізували тлумачення категорій
“освіта” та “виховання” в педагогічній літературі
(табл. 2, 3).

Проаналізувавши смислове наповнення термі-
ну “освіта” відзначимо, що автори в переважній
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Таблиця 3. 
Тлумачення  категорії “виховання” в науково-педагогічній літературі 

 
Поняття Джерело Визначення 

Виховання Волкова Н.П. Педагогіка: 
Посіб. для студ. вищих навч. 
закладів. –К., 2002. – С.89. 

Соціально і педагогічно організований процес 
формування людини як особистості. 

Виховання Гончаренко С. Український 
педагогічний словник. – К., 
1997. – 376с. 

Процес цілеспрямованого систематичного 
формування особистості, зумовлений законами 
суспільного розвитку. 

Виховання Кузьмінський А.І., 
Омеляненко В.Л. Педагогіка: 
підруч. – К., 2003. – С. 50. 

Цілеспрямований і організований процес 
формування особистості 

Виховання Лозова В.І., Троцко Г.В. 
Теоретичні основи виховання 
і навчання. Навч. посіб. – 2-е 
вид., випр. і доп.– Х., 2002. – 
С. 7. 

Педагогічна цілеспрямована організація діяльності, 
спілкування людини, які сприяють формуванню у 
вихованців певного ставлення до оточуючого світу, 
до самого себе, моральних норм і правил 
поведінки. 

Виховання Мосейчук Н.Є. Педагогіка: 
Навч. посіб –. 3-є видання, 
доп., 2001. – С.366. 

Цілеспрямована динамічна взаємодія вихователя та 
вихованця, у ході якої в різних видах діяльності 
здійснюється самореалізація, самоствердження 
вихованця, формується його особистість. 

Виховання Новий тлумачний словник 
української мови: У 4-х т.–К.: 
Аконіт, 1998.–Т. 1. – С. 375. 

Сукупність знань, культурних навиків, поглядів, 
що становлять загальний рівень духовного 
розвитку людини і є наслідком систематичного 
впливу, навчання. 

Виховання Педагогіка: Навч. посіб. для 
студ. пед. ін-тів. К. – 1965. – 
С. 8. 

Цілеспрямований і організований процес 
формування особистості людини. 

Виховання Педагогіка: Підруч. для студ. 
пед. ін-тів та ун-тів / За заг. 
ред. М.Д Ярмаченко.– К.: 
Вища школа, 1986. – С. 8. 

- Забезпечення життєвої наступності між 
старшим і молодшим поколінням; 

- Засіб формування у нових поколінь певного 
світогляду, моралі, фізичних якостей тощо. 

Виховання Савін М.В. Педагогіка: Навч. 
посіб. для пед. училищ, 1980. 
– С.20. 

Цілеспрямована підготовка людини до виконання 
певних суспільно-трудових функцій. 

Виховання Фіцула М.М. Педагогіка: 
посіб. К.: Академія, 2000. – 
С. 218. 

Система виховних заходів, спрямованих на 
формування всебічно і гармонійно розвиненої 
особистості. 

Виховання* Болдырев И.И. Учебное 
пособие для студ. пед. ин-тов. 
– М., 1968. –С.35. 

Організований вплив дорослих на дітей з метою 
розвитку у них фізичних і духовних якостей. 

Виховання* 
 

Ильина Т.А. Педагогика. 
Учеб. пособие для студ. пед. 
ин-тов. – М., 1968. – С. 36. 

Форма зовнішнього впливу на людину, яка 
розвивається. 

Виховання* Педагогика: Учеб. пособие 
для студ пед. ин-тов / Под 
ред. Ю.К. Бабанского. – М., 
1983. – С. 7.  

Процес передачі старшими поколіннями суспільно-
історичного досвіду, необхідного для подальшого 
розвитку суспільства. 

Виховання Педагогика: Учеб пособие 
для студ. пед. ин-тов / Под 
ред. С.П. Баранова. – М., 
1986. – 336 с. 

Розділ педагогічної науки, що характеризує процес 
формування ідейно-політичних, моральних, 
естетичних, фізичних якостей особистості людини. 

* – перекладено з російської мови автором. 

більшості тлумачать цей термін як процес і як резуль-
тат (Бабанский Ю.К., 1965; Болдырев И.И.,1968 Гонча-
ренко С., 1997; Лозова В.І., 2002; Мосейчук Н.Є, 2001;
Ярмаченко М.Д., 1986). У процесуальному плані скла-
довими цього процесу виділяють: засвоєння (Бабанс-
кий Ю.К., 1983; Болдырев И.И., 1968; Волкова Н.П., 2002;

Лозова В.І., 2002; Мосейчук Н.Є., 2001; Ярмаченко-
 М.Д., 1986), оволодівання (Кузьмінський А.І., 2003;
Фіцула М.М., 2000), удосконалення (Гончаренко С.,
1997). Складовими цього процесу також є: сукупність
знань (Болдирьов І.І., 1968; Кузьмінський А.І., 2003),
система наукових знань, умінь, навичок (Бабанський-
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 Ю.К., 1983; Волкова Н.П., 2002; Фіцула М.М., 2000),
систематизовані знання (Ярмаченко М.Д., 1986).

Таким чином, фахівці в галузі педагогіки визна-
чають освіту як процес і результат набуття, оволодіван-
ня, здобування, засвоєння сукупності систематизова-
них наукових знань, умінь, навичок. Таке тлумачення
категорії “освіта”, на нашу думку, може бути відобра-
жено і в тлумаченні терміну “олімпійська освіта”.

Для того, щоб визначити у термінологічному
аспекті суть поняття “олімпійське виховання”, ми
проаналізували тлумачення категорії “виховання” з
точки зору вчених-педагогів (табл. 3).

Проаналізувавши смислове наповнення кате-
горії “виховання” варто зазначити, що більшість ав-
торів визначають цю категорію як процес (Баранов
С.П., 1986; Бабанский Ю.К., 1983; Волкова Н.П., 2002;
Гончаренко С., 1997; Кузьмінський А.І., 2002). Окремі
автори зазначають, що виховання – це система ви-
ховних заходів (Фіцула М.М., 2000), засіб формуван-
ня світогляду, моралі фізичних якостей тощо (Ярма-
ченко М.Д .,  1986). Складовою виховання у
процесуальному плані більшість авторів виділяють
“формування особистості людини” (Баранов С.П.,
1986; Волкова Н.П., 2002; Гончаренко С.1997; Кузьмі-
нський А.І., 2002; Лозова В.І., 2002; Мосейчук Н.Є.,
2001; Фіцула М.М., 2000).

Висновки.
Загалом, під категорією “виховання” вчені в

галузі педагогіки розуміють процес, спрямований на
формування особистості людини.

Підкреслимо також, що розбіжності в тлума-
ченні термінів “олімпійська освіта”, ”олімпійське
виховання” зумовлюється й тим, що автори визнача-
ють їх з різних точок зору: філософської, культуроло-
гічної, суспільно-історичної, педагогічної та ін.

Таким чином, вважаємо за доцільне та необх-
ідне в трактуванні термінів “олімпійська освіта”, ”ол-
імпійське виховання” чи “олімпійське навчання”
відображати понятійну суть категорій “освіта”, ”ви-
ховання”, ”навчання”.

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у визначенні ролі й місця олімпійського вихован-
ня у навчально-виховному процесі школярів загаль-
ноосвітніх закладів України.
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СОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНОГО
МАСТЕРСТВА ЖЕНЩИН ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ
КОМАНДЫ ПОЛЬШИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Ягелло Владислав1, 2, Крушевский Артур3

1 Академия Физического Воспитания
и Спорта в Гданске

2 Высшая Школа Информатики в Лодзи
3 Академия Физического Воспитания в Варшаве

Аннотация. Целью исследований является определение осо-
бенностей строения тела женщин, занимающихся вольной
борьбой, а также в связи с уровнем их спортивной подго-
товленности. В исследованиях приняли участие члены жен-
ской сборной команды Польши по борьбе (n=11). Проведе-
но измерение 20 основных соматических показателей. В итоге
проведённых исследований определено, что женщины, тре-
нирующиеся по вольной борьбе характеризируются боль-
шой величиной диаметра предплечья, а также значительной
шириной колена, локтя и плеча. Взаимосвязей между конк-
ретными показателями строения тела и уровнем спортивно-
го мастерства, а также тренировочным стажем, дифферен-
цируются в зависимости от весовой категории спортсменок.
Ключевые слова: вольная борьба – женщины, строение тела,
спортивный уровень.
Анотація. Ягелло Владіслав, Крушевский Артур. Соматичні
аспекти  спортивної  майстерності  жінок  членів збірної
Польщі з вільної боротьби. Метою досліджень було визна-
чення особливостей будови тіла  жінок,  які займаються
вільною боротьбою, а також у зв’язку з рівнем їх спортив-
ної підготовленості. В дослідженнях прийняли участь чле-
ни жіночої збірної команди Польщі з боротьби (n=11). Про-
ведено вимірювання 20 основних соматичних показників.
За підсумками проведених досліджувань встановлено, що
жінки, які тренуються з вільної боротьби характеризують-
ся більшою величиною діаметру передпліччя, а також знач-
ною шириною коліна, ліктя и плеча. Взаємозв’язок між кон-
кретними показниками будови тіла та рівнем спортивної
майстерності, а також тренувальним стажем, диференцію-
ються в залежності від вагової категорії спортсменок.
Ключеві слова: класична боротьба – чоловіки, профіль бу-
дови тіла.
Annotation. Yagello V., Krushevskiy A. Somatic aspects of sports
mastery of Polish representatives in wrestling. The main research
purpose of the study is to determine the properties of the body
build of women who train wrestling. The study encompassed Polish
representatives in wrestling (n=11). In total 20 basic somatic
features were measured. The results of the conducted study showed
that Polish representatives in wrestling are characterized by large
perimeters of the forearm and by considerable widths of the
knee, elbow and shoulders. The connections between the selected
somatic features and the sports level and the training experience
of the wrestling competitors indicate a significant differentiation
depending on the weight category.
Key words: free-style wrestling – women, body build, sports level.

Введение.
Одной из наиболее актуальных проблем тео-

рии спорта, а также спортивной антропологии являет-
ся строение тела высококвалифицированных спорт-
сменов [9, 12, 15]. Многочисленные исследования
показали, что по мере увеличения стажа тренировки
имеет место уменьшение различия в строении тела
[2, 4, 5, 6, 11]. Формируется характерный для данного
вида спора профиль (тип) строения тела. Однако не во
всех видах спорта такой профиль определен. Эта про-
блемная ситуация особенно ярко выраженная в жен-
ской вольной борьбе [1, 3, 10] – относительно моло-
дом виде спорта. В доступной литературе отсутствует
также научно обоснованных информаций касающих-

http://www.vgafk.ru/page
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ся взаимосвязей определенных соматических показа-
телей со спортивным уровнем занимающихся.

В связи с этим главной научной целью иссле-
дований является определение особенностей строе-
ния тела женщин занимающихся вольной борьбой, а
также решение следующих задач:
· выявление соматических показателей определяю-
щих специфическое строение тела женщин зани-
мающихся вольной борьбой,

· определение взаимосвязей между конкретными
показателями строения тела и уровнем спортив-
ного мастерства, а также тренировочным стажем.

Материал и методы исследований.
В обследованиях приняло участие 11 женщин

членов сборной команды Польши по вольной борь-
бе. Исследования проведены во время тренировоч-
ного сбора – 2-4 февраля 2004 г (г. Владиславово –
Центр Спортивной Подготовки). Возраст испытуемых
находился в диапазоне 20-29 лет (23,0±2,7), а трениро-
вочный стаж – 5-18 лет (9,0 ±3,5).

Антропометрические измерения проведены
согласно принятым принципам [8], используя стан-
дартные инструменты. Определено пять индексов
(росто-весовой, Rohrera, BMI, Manouvriera и тазо-
плечевой), общую поверхность тела (по формуле Du-
Bois) а также состав тела – косвенным путем (исходя
из удельного веса тела). Удельный вес тела рассчита-
но на основе измерений кожно-жировых складок,
используя при этом прогностическое уравнение
Piechaczka [13]. Общий жир в процентах массы тела
(F%) рассчитано по формуле Broїka и Keys [7]. Таким
образом, проведены измерения 20 показателей.

Профиль строения тела лучших Польских
спортсменок тренирующихся в вольной борьбе про-
ведено на основе нормирования показателей. Срав-
нительную группу составили студентки Варшавско-
го Политехнического Института [14].

Результаты исследований.
Как следует из данных результатов исследова-

ний (таб. 1), спортсменки характеризируются высо-
кой плотностью средних величин удельного веса
(V%=1,57), росто-весового индекса (V%=2,69) а также
длины тела cидя (V%=3,92). Самая большая вариатив-
ность обнаружена по отношению к массе тела
(V%=13,10), жировой массе (V%=9,54) и поверхности
тела (V%=9,19).

Среди показателей в девяти случаях обнару-
жено достоверную статистически разницу (по отно-
шению к контрольной группе) – таблица 1.

Полученные результаты исследований легли в
основу создания профиля строения тела женской
сборной команды Польши по вольной борьбе (рис.
1). Особой чертой строения тела спортсменок явля-
ются большие величины диаметра предплечья, ин-
формирующие о сильной мускулатуре, а также зна-
чительные ширины колена ,  локтя и плеч,
определяющих массивность скелета. Существенно
больше у спортсменок и средняя масса тела.

Пропорции строения тела спортсменок, оп-
ределенные с помощью индексов отчетливо указы-
вают на их атлетическое строение (индекс Rohrera),

более мужского типа (тазо-плечевой индекс) с пра-
вильной массой тела (BMI) и средней длиной ниж-
них конечностей (индекс Manouvriera).

Взаимосвязи исследуемых соматических по-
казателей со спортивным мастерством и трениро-
вочным стажем связаны с весовыми категориями
спортсменок (таб. 2). В легких весовых категориях из
двадцати соматических показателей со спортивным
уровнем шесть показателей коррелируют на высо-
ком уровне, восемь на средним и шесть на низком.
Тренировочный стаж взаимосвязан на высоком уров-
не с десятью соматическими показателями, с пятью
на среднем и низком уровне. В средних весовых ка-
тегориях семь соматических показателей находятся в
наивысшей зависимости со спортивном уровнем,
шесть в средней и семь низкой.

Тренировочный стаж взаимосвязан на высо-
ком уровне с девятью соматическими показателями,
с десятью на среднем и одним на низком. В тяжелых
весовых категориях три соматических показателей
находятся в наивысшей зависимости со спортивном
уровнем, семь в средней и десять низкой. Трениро-
вочный стаж не коррелирует на высоком уровне с
соматическими показателями, с одиннадцатью – на
среднем и девятью – на низком.

Рис. 1. Профиль строения тела членов
женской сборной команды Польши

по вольной борьбе (n=11).
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Taблицa 2 
Корреляционные связи избранных соматических показателей с тренировочным стажем и уровнем 
спортивного мастерства членов женской сборной команды Польши по вольной борьбе, n=11 

Легкие категории 
(48-54 kg), n=3 

Средние категории (58-
66 kg), n=4 

Полутяжелая и тяжелая 
категория 

(68-73 kg), n=4 Соматические 
показатели Трениро-

вочный 
стаж 

Спортив-
ный 
уровень 

Трениро-
вочный 
стаж 

Спортив-
ный 
уровень 

Трениро-
вочный 
стаж 

Спортив-
ный 
уровень 

Длина тела, см -0,43 0,25 0,76* -0,03 0,24 0,26 

Длина тела cидя, см 0,19 -0,37 0,73* 0,00 0,18 0,32 
Длина верхней 
конечности, cм -0,65 0,50 0,86** -0,19 -0,08 0,20 

Длина нижней 
конечности, cм -0,86* 0,74 0,76* -0,04 0,46 0,05 

Ширина плеч, см (a-a) 0,33 -0,50 -0,36 0,16 -0,31 -0,09 
Ширина таза, см (ic-ic) 0,84* -0,93*** 0,53 -0,89** -0,51 0,76* 
Ширина локтя, см -cl 0,76 -0,87** -0,51 -0,20 0,62 -0,77* 
Ширина колена, см  
(epl-epm) 0,09 -0,28 0,66 -0,63 0,53 -0,64 

Диаметр предплеча, см -0,33 0,50 -0,83** 0,94*** -0,64 0,49 
Диаметр голени, см -0,76 0,87** -0,79* 0,98*** 0,19 -0,24 
Масса тела, кг -0,79 0,65 -0,08 0,73* 0,30 -0,19 
Удельный вес, g/cm3 0,80* -0,68 0,55 -0,84** -0,56 0,03 
Жировая масса тела, % -0,80* 0,68 -0,55 0,84** 0,56 -0,03 
Активная масса тела, % 0,80* -0,68 0,55 -0,84** -0,56 0,03 
Поверхность тела, m2 -0,65 0,50 0,32 0,46 0,31 0,00 
Росто-весовой индекс -0,12 -0,07 0,93*** -0,40 0,13 0,43 
Индекс Rohrera,  
ус. ед. 0,12 0,07 -0,92*** 0,38 -0,12 -0,44 

BMI ус. ед. -0,20 0,38 -0,93*** 0,57 -0,03 -0,50 

Индекс Manouvriera -0,97*** 0,95*** 0,76 -0,05 -0,05 -0,42 

Тазо-плечевой индекс,  
ус. ед. 0,96*** -0,99*** 0,51 -0,62 -0,28 0,75* 

Обозначения: p≤0,05*, p≤0,01**, p≤0,001*** 
 

Таблица 1 
Показатели строения тела женской сборной команды Польши по вольной борьбе 

 и группы сравнения [14], а также достоверность различий 
 

Cтудентки, 
n=153 Спортсменки, n=11 № Соматические показатели 

x Sx X Sx V% Test t 
1 Длина тела, см 166,23 6,20 165,98 7,96 4,79 -0,101 
2 Длина тела cидя, см 88,10 3,18 87,52 3,43 3,92 -0,546 
3 Длина верхней конечности, cм 70,67 3,20 72,45 4,01 5,53 1,444 
4 Длина нижней конечности, cм 78,14 4,09 78,46 5,07 6,46 0,207 
5 Ширина плеч, см (a-a) 35,96 1,62 37,11 2,01 5,42 1,853* 
6 Ширина таза, см (ic-ic) 27,98 1,46 28,71 1,94 6,75 1,223 
7 Ширина локтя, см -cl 6,01 0,30 6,25 0,34 5,51 2,292** 
8 Ширина колена, см (epl-epm) 8,81 0,43 9,35 0,83 8,85 2,162** 
9 Диаметр предплеча, см 22,36 1,42 25,09 1,39 5,55 6,271*** 

10 Диаметр голени, см 35,32 2,66 34,85 2,95 8,46 -0,519 
11 Масса тела, кг 57,41 7,72 62,23 8,71 13,10 1,785* 
12 Удельный вес, g/cm3 1,04 0,01 1,04 0,01 1,57 -3,983*** 
13 Жировая масса тела, % 23,37 3,14 24,45 2,33 9,54 1,444 
14 Активная масса тела, % 76,63 3,14 75,55 2,33 3,09 -1,444 
15 Поверхность тела, m2 1,63 0,13 1,70 0,16 9,19 1,325 
16 Росто-весовой индекс 43,22 1,74 42,57 1,15 2,69 -1,749* 

17 Индекс Rohrera,  
ус. ед. 1,25 0,16 1,36 0,11 8,03 3,014** 

18 BMI ус. ед. 20,76 2,44 22,49 1,81 8,05 2,983** 
19 Индекс Manouvriera 88,69 3,77 89,63 3,98 4,44 0,752 
20 Тазо-плечевой индекс,  

ус. ед. 77,81 4,00 77,38 3,50 4,52 -0,388 

Обозначения: p≤0,05*, p≤0,01**, p≤0,001*** 
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Выводы:
1. Многолетняя спортивная подготовка в вольной
борьбе, а также связанный с этим отбор наиболее
талантливых спортсменок оказывает существенное
влияние на их строение тела. Женщины, трениру-
ющиеся по вольной борьбе характеризируются
большой величиной диаметра предплечья, а также
значительной шириной колена, локтя и плеч. Су-
щественно больше у спортсменок тоже средняя
масса тела. Среди показателей в девяти случаях
обнаружено достоверную статистически разницу
по отношению к контрольной группе.

2. Пропорции строения тела женщины тренирующих-
ся по вольной борьбе (индекс Rohrera, тазо-плече-
вой, BMI, Manouvriera) отчетливо указывают на их
атлетическое строение, более мужской типа с пра-
вильной массой тела и средней длиной нижних ко-
нечностей.

3. Взаимосвязей между конкретными показателями
строения тела и уровнем спортивного мастерства,
а также тренировочным стажем дифференциру-
ются в зависимости от весовой категории спорт-
сменки. C ростом массы тела количество и уро-
вень связей существенно изменяется.

Литература:
1 . Ягелло В., Крушевский А.: Профиль строения тела сбор-
ной команды Польши по классической борьбе. Физичес-
кое воспитание студентов творческих специальностей.
Научная монография под ред. Ермакова С.С. – Харьков:
ХГАДИ (ХХПИ), 2005. – №8: – С. 88-95.

2 . Ягелло В., Ткачук В., Блах В.: Взаимосвязь антропомет-
рических показателей с уровнем спортивного мастер-
ства высококвалифицированных дзюдоистов Польши. Фи-
зическое воспитание студентов  творческих
специальностей. Сб.научн. тр. под ред. Ермакова С.С. –
Харьков: ХГАДИ (ХХПИ), 2004. – № 2, С. 36-45.

3 . Ягелло В., Ткачук В., Крушевский А.: Морфо-функцио-
нальные аспекты эффективности соревновательной дея-
тельности спортсменок, специализирующихся в вольной
борьбе. Педагогіка, психологія та медико-біологічні про-
блеми фізичного виховання і спорту. Зб. наук. пр. за. ред.
Єрмакова С.С. Харків: ХДАДМ (XXПІ), 2004, 14:93-104.

4 . Ягелло В., Ягелло М.: Профиль строения тела мужской
сборной команды Польши по теннису. Физическое воспи-
тание студентов творческих специальностей. Сборник
научных трудов под ред. Ермакова С.С. – Харьков: ХГА-
ДИ (ХХПИ), 2005, № 7, с. 60-66.

5 . Ягелло В., Ягелло M.: Внутренние пропорции строения
тела членов мужской сборной команды Польши по тенни-
су. Педагогіка, психологія та медико-біологічні пробле-
ми фізичного виховання і спорту. Наукова монографія за
редакцією проф. Єрмакова С.С. Харків: ХДАДМ (XXПІ),
2006, № 5, c. 141-145.

6 . Ягелло М.: Профиль строения тела женской сборной ко-
манды Польши по теннису. Педагогіка, психологія та
медико-біологічні  проблеми фізичного виховання  і
спорту/. Зб. наук. праць під. ред. Єрмакова С.С. Харків:
ХДАДМ (ХХПІ), 2005, № 23, c.135-139.

7 . Broїek J., Keys A.: The evaluation of leanness fatness in man.
Norm and interrelationships. Brit. J. Nutr., 1949, 5:194-206.

8 . Drozdowski Z.: Antropometria w wychowaniu fizycznym.
AWF w Poznaniu. Seria: Podrкczniki Nr 24, 1998.

9 . Jagieііo W., Kalina R.M., Tkaczuk W.: Morphological
differentiation of judo competitors. In: J. Szopa, T.Gabryњ
(edit): Sport training in interdisciplinary scientific researches.
Facultety, 2004.

10.Jagiełło W., Kruszewski A.: Morfologiczne aspekty poziomu
sportowego zawodniczek uprawiających zapasy. W.: A. Kuder,
K. Perkowski, D. Śledziewski (red.): Proces doskonalenia

treningu i walki sportowej. Warszawa, 2005. Tom 2, rozdział
2.7, s. 98-100.

11.Jagiełło W., Polanowski B., Jagiełło M.: Morfologiczne
aspekty mistrzostwa sportowego kobiet trenujących
szermierkę. W.: A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski (red.):
Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. Warszawa,
2005.Tom 2, rozdział 2.6, s. 95-98.

12.Leake C.N., Carter J. E.: Comparison of body composition
and somatotype of trained female triathletes. Journal of
Sports Sciences, 1991: 9 (2):125-135.

13.Piechaczek H.: Oznaczanie całkowitego tłuszczu cia ła
metodami densytometryczną i antriopometryczną. Materiały
i Prace Antropologiczne, 1975, 89:3-48.

14.Piechaczek H., Lewandowska J., Orlicz B.: Zmiany budowy
ciaіa mіodzieїy akademickiej Politechniki Warszawskiej w
okresie 35 lat. Wychowanie Fizyczne i Sport, 1996, 3:3-14.

15.Tanner J.M.: The physigue of the olympic athlete. London,
1964.

Поступила в редакцию 18.03.2008г.

UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI
WYKORZYSTANIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO W

LECZENIU DZIECI Z CUKRZYCĄ TYPU I
Monika Niewiadomska, Marija Radzijewska
Szczeciński Uniwersytet, Szczecin, Polska

Kijowski Miejski Uniwersytet Pedagogiczny
imienia B.D. Grinczenki, Kijów, Ukraina

Annotation. Monika Niewiadomska, Marija Radzijewska. Use
of physical activities in therapy of sick children by the diabetes
of the first type. The physical activities is the very essential
element of treatment of diabetes. The regular trainings favor
supporting solid the settlement of diabetes from simultaneous
visible decrease on insulin the demand. Before undertaking regular
trainings child should be directed on indispensable defining his
state of health investigations as well as you should qualify his
shapes physical. After classifying to one should to choose the
dose of physical effort very thoroughly and qualify his kind.
The use of training at children in mould of different combinations
of walk and the frequency  three time in week, it can profitably
influence on work of heart and the lungs. In the article was
shown, that if child exercised earlier this training hart rate
should carry out 75% hart rate level max.
Key words: physical activities, diabetes of first type, hart rate level.
Аннотация. Невядомска Моника, Радзиевска Мария. Исполь-
зование физических нагрузок в терапии больных диабетом
первого типа детского возраста. Физические нагрузки могут
существенно повлиять на течение и компенсацию сахарного
диабета первого типа. В статье приведены данные литерату-
ры о дозировании физических нагрузок в зависимости от
уровня гликемиии и степени компенсации сахарного диабе-
та. Перед назначением физических нагрузок ребенок боль-
ной инсулинзависимой формой сахарного диабета прохо-
дит кроме общепризнанных клинических тестов также и
пробы с физической нагрузкой. В статье показано, что толь-
ко дети, состояние здоровья которых в условиях физической
нагрузки в степ-тесте и шестиминутном тесте в ходьбе, оце-
нено позитивно могут принимать участие в тренировках.
Сами занятия включают в себя игры малой интенсивности,
ходьбу различного типа и упражнения в движении. Частота
пульса у детей, допущенных к занятиям не должна превы-
шать 75% от максимального уровня.
Ключевые слова: физическая активность, сахарный диабет
первого типа, уровень частоты сердечных сокращений.
Анотація. Нєвядомска Моніка, Радзієвська Марія. Викорис-
тання фізичних навантажень в терапії хворих на цукровий
діабет першого типу у хворих дитячого віку. Фізичні наван-
таження можуть суттєво вплинути на стан здоров’я дітей, що
хворіють на цукровий діабет першого типу. В статті наве-
дені дані літератури про принципи дозування фізичних на-
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вантажень у дітей першого типу в залежності від рівня глікемії
та ступня компенсації діабету. Перед призначенням занять з
фізичними навантаженнями дитина хвора на цукровий діа-
бет крім загально визнаних клінічних тестів, проходить та-
кож тести з фізичним навантаженням. В статі показано, що
тільки діти, стан здоров’я яких в умовах степ-тесту та тесту
з ходьбою протягом шести хвилин, оцінено позитивно мо-
жуть брати участь у заняттях. Самі заняття містять у собі
ігри різної інтенсивності, різні типи ходьби та вправи в русі.
Частота серцевих скорочень у дітей протягом тренування
не повинно перебільшувати рівня 75% від максимального.
Ключові слова: фізична активність, цукровий діабет першо-
го типу, рівень частоти серцевих скорочень.

Wysiłek fizyczny jest bardzo istotnym elementem
leczenia cukrzycy. Jego prawidłowe dawkowanie u osób
z cukrzyca typu I nierozerwalnie wiąże się z polepszeniem
stanu zdrowia pacjenta [4,5, 14].

Wiadomo, że do utylizacji glukozy z krwi
większości organów i tkanek (w tym również mięśniowej)
potrzebna jest insulina. Jednak pracujący mięsień jest
zdolny do pochłaniania glukozy również w przypadku
braku insuliny. W tkankach peryferyjnych przenikanie
glukozy do wnętrza komórki następuje wskutek
współdziałania insuliny z receptorami insulinowymi
znajdującymi się na membranie. W wyniku tego
współdziałania następuje aktywacja kilku rodzajów
transporterów glukozy, których większość pozostaje pod
kontrolą insuliny i jedynie dwa z nich są aktywowane
przez wysiłek fizyczny, to znaczy są one wytwarzane
oraz funkcjonują tylko w pracującym mięśniu. Dlatego
systematycznie stosowany wysiłek fizyczny sprzyja
podtrzymywaniu tego rodzaju transportu glukozy w
takich ilościach, które są wystarczające do utylizacji
glukozy przez mięśnie, co przejawia się obniżeniem jej
poziomu we krwi.[2, 5, 14]

Regularne treningi sprzyjają podtrzymywaniu
stałego wyrównania cukrzycy z jednoczesnym
widocznym zmniejszeniem zapotrzebowania na
insulinę, polepszają wymianę lipidową, mikrokrążenie,
aktywują  fibrynolizę,  normalizują  zwiększone
wydzielanie katecholamin w odpowiedzi na sytuacje
stresowe, co w konsekwencji zapobiega rozwojowi

powikłań naczyniowych (angiopatii). U chorych
zajmujących się regularnie kulturą fizyczną zauważono
stabilizację i nawet regres powikłań naczyniowych
cukrzycy.[1,2,3,4, 10, 12]

Regularne ćwiczenia nie tylko zapobiegają, ale
również pozytywnie wpływają na powstałe powikłania,
zauważa się stabilizację i nawet regres powikłań
naczyniowych, zmniejszenie o ponad 50% ryzyka choroby
nadciśnieniowej, chorób sercowo-naczyniowych,  o 30-
40 % zmniejszenie ryzyka chorób nowotworowych.
Znacznie rzadziej notowane są depresje.[3]

U chorych na cukrzycę po wpływem regularnego
wysiłku fizycznego zauważalne jest zwiększenie wrażliwości
na insulinę, polepszenie możliwości funkcjonalnych,
polepszenie zdolności do wykonywania bez wysiłku
czynności życia codziennego, polepszenie ogólnego stanu
zdrowia, zmniejszenie ryzyka rozwoju choroby wieńcowej
serca, zmniejszenie ryzyka śmierci wskutek ataku serca,
zmniejszenie zapotrzebowanie serca na tlen w czasie
wykonywania wysiłku fizycznego, zmniejszenie adhezji
erytrocytów, zmniejszenie prawdopodobieństwo powstania
powstawania skrzepów krwi, długotrwałe zmniejszenie
ryzyka rozwoju nadciśnienia, spadek podwyższonego
ciśnienia tętniczego, zmniejszenie poziomu trójglicerydów
[11, 13, 14].

Stosowany wysiłek fizyczny reguluje również
poziom cholesterolu tj. wpływa na wzrost koncentracji
“dobrego” cholesterolu, to jest cholesterolu
lipoproteidów o wysokiej gęstości, zmniejsza zawartość
tłuszczu w organizmie, oraz zmniejsza ryzyko rozwoju
osteoporozy [8, 9].

Możliwe powikłania, które są związane z wysiłkiem
fizycznym, nie powinny być przeszkodą do jego
stosowania. Obecnie udowodniono, że zachowanie
odpowiednich środków ostrożności zapobiega
rozwojowi powikłań. Opublikowane wstępne wyniki
badań wykazują, że regularne ćwiczenia fizyczne nie tylko
zapobiegają, lecz również pozytywnie wpływają na już
istniejące powikłania i ich rozwój [1,2,4]

Tak dalece skutki stosowania wysiłku fizycznego
są możliwe do zaobserwowania tylko w przypadku

Tabela 1. 
Metoda oceny subiektywnego odczuwania intensywności wysiłku 

 Poziom wysiłku Odczucia organizmu 
6 W ogóle bez wysiłku Bardzo prosto, bez wysiłku 
8 Wyjątkowo lekko Normalne oddychanie, brak uczucia wysiłku w rękach lub nogach 
9 
10 

Bardzo lekko Nieduży wysiłek. Oddychanie głębsze. Powstaje odczucie, że 
mięśnie pracują 

11 
12 
13 

Trochę ciężko Średni wysiłek. Oddychanie częstsze i pogłębione. Odczuwalna 
jest praca mięśniowa. Można lekko się spocić  

14 
15 
16 

Ciężko Ciężka praca. Duszność pozwala jeszcze na mówienie. Czuje się, 
jak mocno bije serce. Pocenie się ++ 

17 
18 
19 

Bardzo ciężko 
Niezwykle ciężko 

Bardzo ciężka praca. Trudno mówić. Silna duszność. Mięśnie bolą. 
Pierś naprężoną. Pocenie się +++ 

20 Maksymalny wysiłek  
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określonej właściwej dawki wysiłku, co wiąże się z bardzo
dokładnym zdiagnozowaniem stanu pacjenta.

Przed przystąpieniem do ćwiczeń fizycznych
należy wykonać niezbędne badania [2]:
- zasięgnąć porady lekarza-diabetologa i lekarza

rehabilitacji medycznej.
- Dokonać pomiaru poziomu glikowanej hemoglobiny:

5-8 % – dobrze wyrównywana cukrzyca, 8-10 % –
dostatecznie, 10-12 % – niedostatecznie wyrównana
cukrzyca, ponad 12 % – niewyrównana cukrzyca.

- Dokonać pomiar poziomu glukozy we krwi.
- Wykonać analizę moczu. W przypadku poziomu cukru

we krwi przekraczającego 14 mmol/l możliwe jest
pojawienie się acetonu w moczu.

- Wykonać badanie okulistyczne.
- Przeprowadzić kontrolę ciśnienia tętniczego.
- Ustalić godz. posiłku i inekcji insuliny przed

podejmowanym treningiem
Przed rozpoczęciem planu treningowego należy

przeprowadzić próby wysiłku fizycznego w celu oceny
możliwości kondycyjnych pacjenta.

 Do oceny formy fizycznej pacjenta można
zastosować test sześciominutowego chodu, gdzie po
wykonanej próbie oceniamy tętno pacjenta, oraz jego
wysiłek wg skali Borga (tab. 1). Ocenie podlega również
ilość metrów przebytych w ciągu sześciu minut. Uzyskany
wynik zostaje zakwalifikowany  do określonej klasy
funkcjonalnej wg amerykańskich standardów [2, 5].
550 – 426 m – odpowiada chronicznej NS klasy

funkcjonalnej I,
425 – 300 m – odpowiada chronicznej NS klasy

funkcjonalnej II,
300 – 150 m – odpowiada chronicznej NS klasy

funkcjonalnej III,
< 150 m – odpowiada chronicznej NS klasy funkcjonalnej IV.

Dzieci z uzyskana klasa funkcjonalną III lub IV
nie kwalifikują się do podejmowania wysiłku fizycznego.

Powyższy test i ocena jego wyniku może być
stosowana również u dzieci z cukrzyca typu I. Dzieci z
uzyskanym wynikiem większym niż 12 wg skali Borga
nie kwalifikują się do podejmowania wysiłku fizycznego.

Podczas próby kontrolowane jest tętno pacjenta.
Po zakończonym wysiłku tętno ćwiczącego nie może
przekraczać wartości jego tętna maksymalnego, które
wyliczamy wg wzoru

HRmax = 220-wiek
Innym rodzajem testu jaki można zastosować u

pacjentów z cukrzyca jest test  chodzenia po schodach
mających 15 stopni x 3 w maksymalnie możliwym tempie.
Do oceny pacjenta stosuje się zmodyfikowaną skalę
Borga (tab.2), oraz ocenę tętna jak teście powyżej.

Uzyskanie przez dziecko wyniku powyżej 4 wg
zmodyfikowanej skali Borga nie kwalifikuje go do
podejmowania wysiłku fizycznego [2].

Po zakwalifikowaniu pacjentów do ćwiczeń
należy bardzo starannie dobrać dawkę wysiłku
fizycznego i określić jego rodzaj. Chorym na cukrzyce
typu I zaleca się zastosowanie form wysiłku fizycznego
dynamicznego o małej i średniej intensywności. Należy
unikać wysiłku statycznego, ponieważ jego wykonanie

powoduje gwałtowny wzrost ciśnienia krwi. Wskazane
są ćwiczenia na basenie, chody, jazda na rowerze,
ćwiczenia na sali gimnastycznej obejmujące
najważniejsze grupy mięśniowe [2, 4].

Zastosowanie wysiłku fizycznego jest zalecane
u dzieci z cukrzyca typu I. Mimo iż u tych dzieci obserwuje
się częste wahania glikemii, powinny one brać czynny
udział w zajęciach sportowych. Ćwiczeniom tym powinna
towarzyszyć stała kontrola stanu zdrowia. Dzieci te,
bardzo często wykonując ćwiczenia fizyczne wymagają
dodatkowych posiłków i uzupełniania płynów [5-14].

Przykładem stosowania wysiłku fizycznego u
dzieci z cukrzyca typu I mogą być zajęcia fizyczne oparte
na chodzie. Ze względu na podniesienie atrakcyjności
zajęć i zachęcenie dzieci do wykonywania ćwiczeń nie
musza one odbywać się na bieżni.

Opierając się na tradycyjnych pedagogicznych
założenia i konstrukcji jednostki lekcyjne można
dostosować ją do potrzeb dzieci chorych na cukrzycę.
Wiele ćwiczeń, gier można wykonać w formie zabawowej,
a istniejące elementy biegu zastąpić chodem. Takie
uczestniczenie dzieci zajęciach z uwzględnieniem krzywej
wysiłku fizycznego i monitorowaniem tętna wpływa na
transport glukozy z krwi do tkanek.

Wskazane jest by zajęcia takie odbywały się 3
razy w tygodniu. Początkowo ich czas trwania powinien
wynosić 30 min., potem może zostać wydłużony do 45
min. W ciągu pierwszych dwóch tygodni zalecana jest
obecność lekarza.[1, 2, 3]

Badania pokazały, że poziom tętna pacjenta
podczas wykonywania ćwiczeń ma istotny wpływ na
poprawę pracy jego serca i płuc [2,3,4]. Idealny HR
możemy wyliczyć wg wzoru Karvonena:

HR w czasie treningu =
=(HR maks – HR spokoju) x 40-60% + HR spokoju.

HR maks = 220 – wiek.
HR spokoju = obudzić się rano bez budzika, nie

wstając z pościeli policzyć puls przez jedną minutę.

Tabela 2 
Zmodyfikowana skala Borga.  
Skala odczuwanej duszności 

Wskaźnik Opis 
0 Duszność nie występuje 
0.5 Wyjątkowo słaba 
1 Bardzo słaba 
2 Słaba 
3 Średnia 
4 Stosunkowo duża 
5 Duża 
6 - - 
7 Bardzo duża 
8 - - 
9 Niezwykle duża 
10 Maksymalna 
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Lub wg wzóru Strunza:
HR spokoju + (220 – 3/4 wieku – HR spokoju) x 0,6

(dla osób bez przygotowania), x 0.65 (umiarkowane
przygotowanie), x 0,7 (dobre przygotowanie).

Jeśli dziecko ćwiczyło wcześniej to HR
treningowe powinno wynosić 75% HRmax., a poziom
odczuwania wysiłku wg skali Borga -13.

Jeśli dziecko nie ćwiczyło to HR treningowe
powinno wynosić 50-60% HR treningowego
maksymalnego. Poziom odczuwania wysiłku według skali
Borga – 12.[1,2]

Po wykonanym wysiłku powinien nastąpić
odpoczynek, w czasie którego, zachodzą procesy
restytucyjne. Najbardziej rozpowszechniona formą jest
odpoczynek bierny, który nie wymaga od pacjenta
aktywności mięśniowej. Inną formą wypoczynku jest
wypoczynek czynny, podczas którego następuje
pobudzenie mięsni innych, niepracujących wcześniej.
Taka aktywność mięśniowa powoduje szybsze usuwanie
kwasu mlekowego z organizmu, niż w czasie odpoczynku
biernego [4,5]
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