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КИНЕЗИТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Амро Исмаил

Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины.

Аннотация. В статье приведен обзор литературы о патоге-
нетических механизмах развития недостаточности мозго-
вого кровообращения. Изложены методические подходы,
определена роль кинезитерапии (лечение движением) трудо-
и психотерапии в реабилитации больных с разными форма-
ми нарушения церебральной гемодинамики. Наибольший
лечебно-оздоровительные эффект больных с различными
формами нарушения мозгового кровообращения может быть
достигнут при комплексном применением различных реа-
билитационных мероприятий.
Ключевые слова: сосудистые поражения головного мозга,
физическая реабилитация, кинезитерапия, психо- и трудоте-
рапия.
Анотація. Амро Исмаил. Кінезітерапія в реабілітації хворих
з порушенням мозкового кровообігу. У статті приведений
огляд літератури про патогенетичні механізми розвитку не-
достатності мозкового кровообігу.  Викладені методичні
підходи, визначена роль кинезітерапії (лікування рухом)
праце- і психотерапії  в реабілітації хворих з різними фор-
мами порушення церебральної гемодинаміки. Найбільший
лікувально-оздоровчий ефект хворих з різними формами
порушення мозкового кровообігу може бути досягнуть при
комплексному застосуванням різних реабілітаційних заходів.
Ключові слова: судинні ураження головного мозку, фізична
реабілітація, кинезітерапія, праце- і психотерапія.
Annotation. Amro Ismail. Kinesitherapy and physiotherapy in
the complex rehabilitation of patients with violation of cerebral
circulation of blood. This article presents a review of scientific
literature about pathological mechanism of development the
deficit of cerebral circulation. Expounded methodical approach,
determined the role of kinesiotherapy (treatment using special
movements) work- and psychotherapy in rehabilitation patients
with different forms of cerebral circulation abnormalities. The
greatest medical – improving the effect of patients with different
forms of violation of a cerebral circulation can be reached at
complex by application of different rehabilitational provisions.
Кey words: vascular damages of the brain, physical rehabilitation,
kinesiotherapy, work- and phsihikotherapy.

Введение.
Сосудистые поражения мозга в экономичес-

ки развитых странах к концу прошлого столетия выд-
винулись в число ведущих причин смертности насе-
ления,  составляя в  ее структуре около 14%.
Факторами, способствующими развитию сосудистых
заболеваний сердца и мозга являются условия со-
временной жизни, прежде всего экологическое не-
благополучие, урбанизация и автоматизация, не-
рвное перенапряжение в трудовых процессах,
недостаточная двигательная активность, рост сахар-
ного диабета, особенности современного питания,
курение, повышение потребления алкоголя. Темп
роста смертности от сосудистых заболеваний в пос-
ледние десятилетия был наиболее высоким для сред-
ней возрастной группы.

Так, по данным Л. С.Манвелова [5], А. Н. Бе-
ловой [1] среди больных с инфарктом мозга 23,6%
составляли лица в возрасте 41-50 лет и 12,8% лица
моложе 40 лет. В целом острое нарушение мозгово-
го кровообращения у половины больных наступает

в возрасте до 60 лет, т.е. поражает людей еще полных
сил и возможностей. Причем, смертность от него
превышает, по многим данным, 40%. Большинство
же оставшихся в живых становится инвалидами и тре-
бует длительного реабилитационного лечения, а не-
редко и постороннего ухода. Таким образом, борьба
с цереброваскулярными заболеваниями, их профи-
лактика, физическая и трудовая реабилитация, пред-
ставляются не только медицинской задачей, но и ме-
дико-социальной, имеющей большое значение для
государства и его экономики.

В настоящее время происходит совершенство-
вание методов диагностики и реабилитации больных
с ранними формами мозговой сосудистой патоло-
гии. Это позволяет существенно снизить количество
острых нарушений мозгового кровообращения (ин-
сультов и мини-инсультов), затормозить клиничес-
кую эволюцию хронических форм нарушения моз-
говой гемодинамики (т. н. дисциркуляторные
энцефалопатии).

Современная концепция сосудистой мозговой
недостаточности в целом определяется как состоя-
ние диспропорции между потребностью и достав-
кой крови к мозгу. В основе ее лежит, чаще всего,
ограничение кровотока в атеросклеротически сужен-
ных мозговых сосудах. Резкое повышение или сни-
жение системного артериального давления также
может явиться причиной развития ишемии участка
мозга, снабжаемого сосудом с суженным просве-
том. Атеросклеротические стенозы начинают давать
клиническую симптоматику лишь при сужении их
просвета более чем на 50%.

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

Формулирование целей работы.
Как показали наши клинические наблюдения,

и данные литературы потенциальная неполноцен-
ность кровоснабжения мозга вследствие склероза
мозговых сосудов чаще всего клинически проявля-
ется при дополнительном уменьшении притока кро-
ви, в частности, при снижении АД (инфаркт миокар-
да, слабость функции левого желудочка), падении
сосудистого тонуса при шоке или коллапсе, при
уменьшении или перераспределении массы крови
(кровопотеря, отвлечение крови на периферию при
горячих ваннах, инсоляция), заболеваниях, приводя-
щих к гипоксии мозга (болезни крови, легочная не-
достаточность, интоксикации), при отсутствии адек-
ватных комплексных реабилитационных
мероприятий. Все эти причины могут приводить к
мозговой сосудистой недостаточности и при отсут-
ствии адекватных реабилитационных мероприятий к
развитию преходящих или стойких нарушений функ-
ций головного мозга. Это побудило нас провести
анализ исследований и собственные клинические
наблюдения в данном направлении. На их основе
разработать комплексную программу физической
реабилитации больных с разными формами цереб-
роваскулярной патологии.
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Результаты исследований.
В системе медицинской реабилитации боль-

ных с разными формами нарушения мозгового кро-
вообращения большое значение имеют средства и
методы физической реабилитации, основу которой
составляет кинезитерапия трудотерапия и психоте-
рапия. Они направлены на улучшение кровенапол-
нения мозга, на повышение двигательной активнос-
ти, выработку адекватных механизмов компенсации
при расстройствах мозговой гемодинамики, обуче-
ние больных самообслуживанию и трудовым навы-
кам, а также предотвращение повторных нарушений
мозгового кровообращения с развитием инсульта.
[1,2,4,7]

Поэтому, важное значение имеет разработка
программы физической реабилитации, с использо-
ванием кинези– трудо- и пасихотерапии направлен-
ной на улучшение церебрального кровообращения
и неразрывно с ним связанной коронарной гемоди-
намики. Данные литературы по этому вопросу про-
тиворечивы.

Как показали исследования, кинезитерапия,
физиотерапия, и другие виды восстановительного
лечения, применения в системе реабилитационных
мероприятий, способствуют не только восстановле-
нию цереброваскулярной гемодинамики, нарушен-
ных функций, но и улучшению сердечной деятель-
ности, выработке адекватных компенсаторных
механизмов, а также трудовой и социальной адапта-
ции и реадаптации.

Восстановление нарушенных функций при
нарушении мозгового кровообращения происходит
наиболее интенсивно при раннем включении в про-
грамму реабилитационных мероприятий кинези-,
трудо- и психотерапии . Поэтому очень важно орга-
низовать своевременное и правильное проведение
физической реабилитации, направленной на скорей-
шее восстановление кровообращения мозга с обяза-
тельным контролем сердечной деятельности. Приме-
няемая при этом средства лечебной физкультуры
должны быть направлены на улучшение как мозго-
вого, так и коронарного кровообращения, а также
сократительной способности миокарда. Как показа-
ли исследования И.И.Пархотика [6], у больных коро-
нарным атеросклерозом и ишемической болезнью
сердца нередко происходит нарушение мозгового
кровообращения в результате вторичной ишемии
мозга вследствие снижения сократительной функции
миокарда и артериального давления – развивается
так называемый церебрально-кардиальный синдром.

Методические особенности восстановитель-
ной терапии определяются также характером и сте-
пенью нарушения мозгового кровообращения, тя-
жестью и особенностями повреждения нервных
структур мозга. Установлено, что одни очаги нахо-
дятся в стадии нарушения функции, другие в это вре-
мя в состоянии пониженной активности или тормо-
жения, так называемые, ишемические полутени.
Поэтому средствами физической реабилитации в
первую очередь воздействуют на заторможенные

элементы нервных структур улучшение их трофики
и возвращение к функциональной активности, во вто-
рую очередь к достижению компенсаторной пере-
стройки нарушенных двигательных функций.

Отсюда следует что, реабилитационные ме-
роприятия должны носить дифференцированный
комплексный характер и быть направлены на улуч-
шение церебральной гемодинамики и трофики моз-
га, на восстановление нарушенной неврологической
симптоматики, такой как двигательные, чувствитель-
ные и другие расстройства. Для этого необходима
комплексная программа физической реабилитации,
направленная на улучшение кровоснабжения мозга,
обучение и тренировку координации движений, вы-
работку трудовых и бытовых навыков, методике об-
щения. Однако этот вопрос в литературе освещен
недостаточно.

Некоторые авторы выделяют три уровня фи-
зической реабилитации больных с нарушением моз-
гового кровообращения. Первый уровень восстанов-
ления,  который достигается в  ранние сроки
реабилитации; второй уровень – уровень компенса-
ции с включением  в выполнение функций тех обра-
зований и систем мозга, которые раньше не прини-
мали участие в их выполнении и третий уровень –
уровень реадаптации, устранение дефекта, если он
не был устранен за счет улучшения церебральной
гемодинамики. [2,4,5,7]

Для успешного проведения реабилитации ре-
комендуются, как можно раньше следует начинать
реабилитационные мероприятия, соблюдая при этом
этапность, непрерывность, преемственность. Реаби-
литация должна быть комплексной, т.е. применять все
средства медицинской, физической, психологической
и социально – трудовой реабилитации. При этом дол-
жен учитываться характер и тяжесть заболевания,
наличие сопутствующей патологии и личностные
особенности больных.

Для более успешной реабилитации больных с
нарушением мозгового кровообращения большин-
ство исследователей высказывается за создание спе-
циальных отделений реабилитации, куда больные
должны переводится из неврологического отделения
для продолжения лечения в восстановительном пе-
риоде. С этой целью создаются, также центры и меж-
больничные отделения физической реабилитации.
Одним из важных этапов восстановительного лече-
ния являются санаторные и амбулаторные центры
реабилитации.

Таким образом, полный курс физической ре-
абилитации должен включать проведение ее в усло-
виях стационара, санатория и поликлиники.

Физическая реабилитация при транзиторном
нарушении мозгового кровообращения, как прави-
ло, проводиться в стационаре. Восстановительное
лечение включает: улучшение дыхания и сердечной
деятельности, предупреждение отека мозга, норма-
лизацию водно-электролитного баланса, коррекцию
повышенного артериального давления и липидного
обмена. А также, профилактика таких опасных для
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жизни осложнений как тромбозы, эмболии, пневмо-
нии, пролежни и др.

Кинезитерапии принадлежит одно из ведущих
мест в комплексной физической реабилитации боль-
ных с дисциркуляторной энцефалопатией. Лечебное
применения физических упражнений, которые со-
ставляют основу кинезитерапии, базируются на фи-
зическом, психологическом и социальном значении
механизма движения, как одно из основных  прояв-
лений жизнедеятельности человека.

Моторный аппарат является ведущим во всей
нервной и гуморальной регуляции центральной не-
рвной системы, системы дыхания и кровообраще-
ния и других вегетативных процессов, осуществляе-
мый свое лечебное действие по известным четырем
механизмам влияния на органы и системы и орга-
низм в целом.

В кинезитерапии основным лечебным факто-
ром являются  физические упражнения, как основ-
ной биологический стимулятор функций и органи-
зованная форма движения. Исследования показали,
что целенаправленные, адекватные состоянию здо-
ровья, воздействия на моторный аппарат путем сис-
тематической тренировки физическими упражнени-
ями различных его отделов  способствуют
улучшению общей и мозговой гемодинамики. Уско-
ряет кровоток, способствует развитию коллатералей
и сосудистых анастомозов. Это благоприятствует
развитию и стимуляции процессов адаптации и ком-
пенсации нарушенных функций, что определяет сущ-
ность физической реабилитации.

Кинезитерапия является также важным пси-
хологическим фактором, стимулирующим общий
тонус нервной системы больного, отвлекая его от
негативных мыслей, что является биологическим ан-
тидепресантом. Это имеет особенно важное значе-
ние для активизации восстановительного лечения
больных с цереброваскулярными нарушениями, ко-
торые требуют мобилизации волевых и физических
усилий, а также уверенности в успехе реабилитаци-
онных мероприятий.

Методика применения средств и методов ле-
чебной физической культуры дифференцировалась
нами в зависимости от стадии сердечно-сосудистой
недостаточности, клинического церебрального син-
дрома, основного заболевания (атеросклероз, гипер-
тония), наличия сопутствующих заболеваний и воз-
раста больного.

Как известно, в современном понятии, конеч-
ная цель реабилитации – это возврат больного или
пострадавшего к активной профессиональной рабо-
те и общественной жизни. Из этого следует, что цель
комплексной физической реабилитации – это не толь-
ко излечение больного как индивидуума, но и как
члена общества. Здесь ведущую роль наряду с кине-
зи- и физиотерапией, играет социальная и профес-
сиональная реабилитация.

Социальная реабилитация предусматривает
воздействие на больного со стороны общества и со-
ответствующих государственных учреждений с тем,

чтобы помочь ему стать полноценным и активным
членом общества. Она решает следующие задачи:
создание благоприятных условий быта, организация
средств и возможностей передвижения, улучшение
материальных условий жизни и обеспечение техни-
ческими средствами, позволяющими пользоваться
общественными и культурными благами.

В литературе подчеркивается, что важным эта-
пом социальной реабилитации больных с наруше-
нием мозгового кровообращения является коррек-
ция психологических расстройств  с учетом
личностных особенностей больного. Ее цель – мак-
симально возможное восстановление как социаль-
ного, так и по возможности трудового статуса боль-
ного.  Здесь ведущее значение придается
психологической реабилитации (психотерапии).
Психотерапевтические мероприятия позволяют сти-
мулировать социальную активность, корригировать
неврозоподобные расстройства больных, способство-
вать улучшению общественных и внутри семейных
отношений. На первый план в данном случае высту-
пает такой вид реабилитации, как реадаптация, т. е.
приспособление к возникшим физическим и психо-
эмоциональным нарушениям.

Как отмечают ряд авторов [3,5,6,8] психологи-
ческая реабилитация должна быть направлена в пер-
вую очередь на выработку у больного правильной
установки в отношении здоровья и физического со-
стояния, бытовой и трудовой деятельности и вклю-
чать в себя различные виды психотерапии и аутоген-
ной тренировки.

Неразрывно с психологической осуществля-
ется профессионально-трудовая реабилитация. Она
ставит своей целью вернуть пациента к труду, к той
профессии, по которой он может работать или пере-
квалифицировать его. Эту деятельность рекоменду-
ют начинать в период нахождения больного в лечеб-
ном  учреждении (стационар,  поликлиника ,
санаторий), после установления пригодности к дан-
ной профессии, как с физической, так и психологи-
ческой точки зрения.

На этапе профессионально-трудовой реаби-
литации важное значение придается трудотерапии,
выполняемой в лечебно-трудовых кабинетах, лечеб-
но-производственных мастерских, специально обо-
рудованных для выполнения и совершенствования
трудовых процессов, а также в кабинетах оснащен-
ных автотренажерами для восстановления или при-
обретения навыков вождения автотранспорта, ходь-
ба по лестнице, пользование бытовыми приборами.
Важная роль придается умению пользоваться техни-
ческими средствами (коляской, палочкой, лифтом и
д. р.), соблюдению личной гигиены, умению выпол-
нять упражнения ЛФК. С целью адекватного прове-
дения восстановительных мероприятий с использо-
ванием  физической,  психической и
социально-трудовой реабилитации важно определить
степень наличия у больного реабилитационного по-
тенциала. С помощью современных клинических,
психологических и электрофизиологических методов
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исследования, а также оценить их реакцию на прово-
димые реабилитационные мероприятия

Таким образом, как показали наши исследо-
вания и данные обзора литературы в системе меди-
цинской реабилитации наряду с кинезитерапией и
массажем, большое значение придается психологи-
ческой и социально-трудовой реабилитации. Конеч-
ной целью реабилитации является возвращение боль-
ного или пострадавшего в общество, к полноценной
общественно-трудовой и социальной активности.

При этом каждый вид реабилитации ставит
конкретные цели и решает определенные задачи. Так,
физическая и психологическая реабилитация пре-
дусматривает улучшение церебральной гемодина-
мики, коррекцию нарушенных функций, психоло-
гических расстройств с целью более быстрого
восстановления социального и, по возможности,
трудового статуса больных. Это помогает больно-
му вселить уверенность в благоприятном исходе
заболевания, в выработке правильных установок в
восстановлении бытовой и трудовой деятельности.
Социальная реабилитация предусматривает воздей-
ствие на больного или пострадавшего со стороны
общества и соответствующих государственных уч-
реждений с тем, чтобы стать ему полноценным чле-
ном семьи и общества.

Профессиональная или трудовая реабилита-
ция ставит своей целью вернуть пациента к труду, к
той профессии, по которой он работал или переква-
лифицировать переобучить его с помощью специ-
альных технических средств и приспособлений, т. е.
конечной целью трудовой реабилитации является
возвращение пациента к активной профессиональ-
ной и общественно-трудовой деятельности.

Из проведенного анализа литературы следует,
что наибольший лечебно-оздоровительные эффект
больных с различными формами нарушения мозго-
вого кровообращения может быть достигнут при ком-
плексном, взаимодополняющим применением раз-
личных реабилитационных мероприятий, адекватной
их тяжести состояния и соответствующей оценкой их
эффективности. Однако подобных работ в доступной
нами литературе мы не встретили. Это и побудило
нас провести исследования в данном направлении,
чтобы восполнить существующий пробел.

Выводы.
Детальный анализ литературы и собственные

клинические наблюдения позволили нам сделать сле-
дующие выводы:
1. Расстройство мозгового кровообращения отно-
сится к одному из самых тяжелых заболеваний,
ведущих к инвалидности и нарушению трудоспо-
собности.

2.В зависимости от характера цереброваскулярной
патологии выделяют несколько форм нарушения
мозгового кровообращения. Каждая форма нару-
шения мозгового кровообращения имеет свои па-
тогенетические механизмы развития, клинические

признаки и требует соответствующих реабилита-
ционных мероприятий.

3.Наиболее полно разработана двигательная терапия
при геморагическом и ишемическом инсультах.
Однако все средства физической терапии направ-
лены в основном на улучшение движения и коор-
динации, хотя в основе возникших изменений, как
показывает анализ литературы и наш опыт, лежит
расстройство мозговой гемодинамики.

4.При хронических и преходящих формах наруше-
ния мозгового кровообращения мы встретили
лишь единичные работы, направленные на восста-
новление церебрального кровообращения, разви-
тие внутри -мозговых коллатералей и анастомозов.

5. В литературе довольно подробно описаны и такие
виды реабилитации как кирнезитерапия соци-
альная, психологическая и профессинально-трудо-
вая в восстановительном лечении инсультных боль-
ных.  Однако их роль,  методика  и
последовательность применения в комплексной
реабилитации больных с хроническими формами
нарушения мозгового кровообращения в проана-
лизированных нами источниках освещено недоста-
точно.

Мы не встретили объективных современных
критериев функционального состояния больных и
оценки результатов и физической реабилитации. Все
это побудило нас в дальнейшем провести научное
исследование в этом направлении.
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АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУТБОЛИСТОВ
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
С УЧЕТОМ ИГРОВЫХ АМПЛУА

Байрачный О.В.
Национальный университет физического

воспитания и спорта Украины

Аннотация. В процессе создания модельных показателей,
независимо от специфики компонентов подготовленности
футболиста, одним из важнейших аспектов является подбор
критериев, позволяющих оценить их эффективность.  В дан-
ной работе проведен количественный и качественный ана-
лиз соревновательной деятельности высококвалифицирован-
ных футболистов  с учетом игровых амплуа . На основе
результатов собственных исследований, а также данных спе-
циальной литературы получена информация относительно
модельных показателей игровой деятельности футболиста,
действующего на конкретной игровой позиции, и раскрыта
содержательная структура технико-тактических действий
конкретного амплуа.
Ключевые слова: моделирование, игровое амплуа, соревно-
вательная деятельность.
Анотація. Байрачний О.В. Аналіз змагальної діяльності фут-
болістів високої кваліфікації з рахунком гральних амплуа. При
створенні модельних показників, незалежно від особливостей
окремих компонентів підготовленості футболісті, на які вони
спрямовані, одним з найважливіших аспектів є підбір кри-
теріїв, що дозволяють оцінити їх ефективність. В роботі пред-
ставлені результати кількісного та якісного аналізу змагаль-
ної діяльності висококваліфікованих футболістів з урахуванням
ігрових амплуа. На основі результатів власних досліджень та
матеріалів спеціальної літератури отримано інформацію сто-
совно модельних показників ігрової діяльності футболіста,
що діє на конкретній ігровій позиції, та розкрито змістову
структуру техніко-тактичних дій конкретного амплуа.
Ключові слова:  моделювання , ігрове амплуа , ігрова
діяльність.
Annotation. Bairachniy O.V. Analysis of competitive activity
of football players of high qualification with allowance for game
roles. During creation of modeling parameters, irrespective
specificity of components of readiness of the football player,
one of the major aspects is selection of the criteria, allowing
estimating their efficiency. In the work data  of researches
concerning quantitative and qualitative analysis of competitive
activity of highly skilled football players in view of game roles
is lead. On the basis of results of own researches, and also data of
the special li terature the information concerning modeling
parameters of game activity of the football player, acting
concrete game positions is received, and the substantial structure
of technical and tactical actions of concrete role is opened.
Keywords: modeling, game role, competitive activity.

Введение.
В настоящее время невозможно представить

эффективное управление тренировочным процес-
сом, а также отбор и ориентацию спортсмена без
использования различных моделей [4,6].

Модели, которые применяются в теории и
практике спорта, принято делить на две основные
группы. В первую группу относят модели, характе-
ризующие структуру соревновательной деятельнос-
ти и модели, раскрывающие особенности различных
сторон подготовленности спортсмена. Вторая груп-
па моделей включает в себя модели, характеризую-
щие динамику становления спортивного мастерства,
а также модели различных по величине структурных
образований тренировочного процесса [4].

Одним из этапов построения модельных ха-
рактеристик, в том числе и психологических, являет-
ся оценка значимости отдельных ее параметров по-
средством анализа их влияния на  различные
показатели соревновательной деятельности футбо-
листа, действующего на определенной игровой по-
зиции. Другими словами, полученные в результате
педагогического контроля показатели игровой дея-
тельности  лежат в основе оценки ее эффективности.

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

Цель исследований – определить структуру
соревновательной деятельности футболистов раз-
личных игровых амплуа.

Результаты исследований.
В таблице 1 представлены некоторые данные

соревновательной деятельности футболистов высо-
кой квалификации различных амплуа, входящих в
составы команд, участвующих в исследованиях. Ана-
лиз этих показателей позволяет проследить количе-
ственно выраженные особенности игровой деятель-
ности футболиста  того или иного амплуа ,
вытекающие из технико-тактической специфики кон-
кретной игровой специализации.

Согласно полученным данным, наибольший
средне групповой показатель общего количества вы-
полненных технико-тактических действий (ТТД) име-
ют полузащитники (94,2 ТТД), далее располагаются
защитники – 81,1 ТТД и нападающие – 61,4 ТТД. Наи-
меньший процент неточно выполненных ТТД (брак)
наблюдается у футболистов   оборонительного  плана
– 28%.  Показатели полузащитников и нападающих
более высокие и находятся приблизительно на одном
уровне – 32% и 32,7% соответственно. Более высокая,
по сравнению с результатами других амплуа, интен-
сивность ведения игры характерна для игроков сред-
ней линии (1,34 ТТД/мин против 0,99 ТТД/мин и 0,95
ТТД/мин – у защитников и нападающих соответствен-
но), что объективно обусловлено широкими функци-
ональными обязанностями футболистов данного ам-
плуа. Лучший результат у полузащитников – по
показателю эффективности ТТД (0,57), однако, более
высоким показателем эффективности точно выпол-
ненных ТТД, характеризующий остроту технико-так-
тических действий футболиста, обладают игроки ата-
кующей линии – 0,39, при 0,26 и 0,34 (у защитников и
полузащитников соответственно).

Интерпретируя полученные данные, нельзя не
отметить высокие значения стандартного отклонения
(S) практически по всем представленным в таблице дан-
ным соревновательной деятельности, по каждой игро-
вой позиции, что обусловлено, кроме прочего, суще-
ствующей в современном футболе более узкой
дифференциацией игроков по позиционному призна-
ку в рамках одной игровой линии, приводящей к доста-
точно обоснованным различиям в объеме ТТД, интен-
сивности их выполнения, проценте брака ТТД и т.д.

Подтверждением вышеизложенного могут слу-
жить данные специальной  литературы [3], отражаю-
щие, на примере модельных показателей игровой де-
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ятельности олимпийской сборной, различия по одним
из основных параметров (общее количество ТТД и
брак, %) футболистов с учетом их зоны деятельности
в рамках одной игровой линии (табл. 2).

К примеру, различия между модельными по-
казателями общего выполненных технико-тактичес-
ких действий за одну игру у футболистов линии за-
щиты может существенно отличаться (от 71 ТТД у
переднего центрального защитника до 122 ТТД у
крайнего защитника) [3].

Показатели общего количества выполненных
футболистами ТТД зависят от целого ряда внешних
факторов, а не только от уровня подготовленности
конкретного футболиста – безусловно, одной из важ-
нейших детерминант демонстрируемого спортсме-
ном уровня игры.

Факторы, оказывающие воздействие на резуль-
тативность соревновательной деятельности футболи-
ста условно можно разделить на внутренние (психо-
логическая подготовленность, функциональное
состояние, уровень развития двигательных качеств,
технико-тактическое мастерство, степень его актив-
ности в различных фазах игры команды, преоблада-
ние в технико-тактическом арсенале определенного
набора приемов) и внешние. Среди внешних детер-
минирующих факторов эффективности соревнова-
тельной деятельности футболиста можно выделить
как устойчивые, характеризующиеся общими зако-
номерностями ведения игры в футболе (например:
распределение основных тактических функций по
игровым линиям), так и переменные факторы. К чис-
лу последних, следует отнести: особенности такти-
ческого построения своей команды и команды со-
перника, климатические условия, текущий результат
матча, задачи, стоящие перед командой в отдельно
взятой игре и многое др.

Для того чтобы изучить особенности проис-
хождения целого ряда комплексных показателей (об-
щее количество ТТД, количество точно выполнен-
ных ТТД, брак), включающих в себя разноплановые
по сложности и целевой направленности действия и
характеризующих эффективность соревновательной
деятельности футболистов разных игровых амплуа,
необходимо рассмотреть структуру технико-такти-
ческих действий в процентном соотношении отдель-
ных действий (табл. 3).

Так, из представленного в таблице 3 фактичес-
кого материала мы видим, что остановки мяча в об-
щей структуре игровых действий составляют от 21,5%
(передний центральный защитник) до 29,4% (свобод-
ный центральный защитник). Ведение мяча, в силу
специфических технико-тактических обязанностей и
условий их реализации, большую часть составляет в
структуре ТТД у нападающего (15,6% всех ТТД), цен-
трального полузащитника (13,1%) и крайнего полу-
защитника (12,7%). Это также касается и соотноше-
ния обводок – 17,5%, 13,4% и 17,5% соответственно.
На долю коротких и средних передач приходится 31,1
и 7,2% у крайнего защитника, 30,6 и 6,4% от всех ТТД
у опорного полузащитника. Наименьшее соотноше-

ние коротких и средних передач находится в структу-
ре ТТД крайнего полузащитника (24,4 и 8,8%) и напа-
дающего (23 и 7,2%). Весьма показательно соотно-
шение выполнения длинных передач. Так, если для
свободного и переднего центрального защитников
они составляют 4,5 и 4%, то для центрального полу-
защитника и нападающего всего лишь 1,3 и 1% от
всех ТТД. Перехваты и отборы мяча вполне предска-
зуемо составляют более высокую долю у защитни-
ков: крайнего 12 и 5,5%, свободного – 10 и 4,6% и
переднего – 12 и 7,6% соответственно [3].

Посредством ударов по воротам, в наиболь-
шей мере, угрожают воротам соперника крайний
полузащитник (2,2% всех ТТД), центральный полуза-
щитник (2,2%) и нападающий (2,9%).

Кроме этого, во время анализа соревнователь-
ной деятельности футболистов, принято также учи-
тывать координационную сложность условий выпол-
нения технико-тактических действий,
предусматривающая ряд особенностей выполнения
ТТД, таких как: скорость передвижения, при которой
выполняется ТТД, степень сопротивления со сторо-
ны соперника (ограниченность в пространстве и вре-
мени) и др. [3].    В настоящее время, как правило,
выделяется три режима координационной сложнос-
ти: простой, средней и высокой. Данная градация на-
правлена на повышение точности оценивания эффек-
тивности соревновательной деятельности футболиста.

В контексте проблематики исследований дан-
ный аспект игровой деятельности нас интересует,
прежде всего, с точки зрения дополнительного фак-
тора, влияющего на итоговый количественный пока-
затель. Так, с высокой достоверностью можно пред-
положить, что при выполнении коротких передач в
простом режиме процент брака будет существенно
ниже, в отличие от выполнения средних и длинных
передач в режиме высокой координационной слож-
ности. Также, к примеру, игрок линии атаки, в боль-
шинстве случаев, будет иметь сравнительно более
низкий показатель общего количества ТТД и боль-
ший процент брака при выполнении технико-такти-
ческих действий, по отношению к игрокам других
линий. Такие тенденциозные закономерности обус-
ловлены значительной долей выполненных сложных
ТТД (обводки и удары по воротам) в высоком режи-
ме координационной сложности (на высокой скоро-
сти, в условиях лимита времени и пространства).

Выводы.
Исходя из вышеизложенного, можно привес-

ти ряд факторов, в той или иной мере детерминиру-
ющих количественные показатели соревновательной
деятельности высококвалифицированных футболи-
стов с учетом их игрового амплуа. К таким факто-
рам следует отнести: особенности тактической схе-
мы команды; индивидуальные тактические задания
со стороны тренера; необходимый для команды ре-
зультат в отдельно взятой игре; особенности игро-
вой деятельности, в зависимости от конкретной иг-
ровой позиции футболиста в рамках одного амплуа;
уровень команды соперника в целом и отдельных
игроков, в частности.
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Таблица 1. 
Данные игровой деятельности высококвалифицированных футболистов с учетом игрового амплуа 

 
Амплуа 

Защитники 
n=11 

Полузащитники 
n=11 

Нападающие 
n=8 

Показатели 
игровой 

деятельности 
Χ  S Χ  S Χ  S 

ТТД (всего) 81.2 23.5 94.2 25.3 61.4 22.5 
Брак 28 9.37 32 7.21 32.7 5.02 
Интенсивность 0.99 0.21 1.34 0.19 0.95 0.24 
Надежность 0.69 0.13 0.59 0.09 0.55 0.13 
Эффективность 
ТТД 0.46 0.11 0.57 0.19 0.45 0.12 

 
Эффективность 
точных ТТД 0.26 0.08 0.34 0.06 0.39 0.12 

Примечания: Χ  – среднее значение; S – стандартное отклонение. 

Таблица 3. 
Структура технико-тактической деятельности футболистов разных амплуа команд высшей лиги Украины, 

% (n=25), (по Костюкевичу В.М., 2006) 
 

Передачи 

Амплуа  

ос
та
но
вк
и 

ве
де
ни
е 

об
во
дк
и 

ко
ро
тк
ие

 

ср
ед
ни
е 

дл
ин
ны
е 

пе
ре
хв
ат
ы

 

от
бо
ры

 

уд
ар
ы

 п
о 
во
ро
та
м 

Крайний защитник 26,1 8,4 6,9 31,1 7,2 2,2 12 5,5 0,6 

Свободный центральный 
защитник 29,4 5,2 2,3 30,6 12,7 4,5 10,1 4,6 0,6 

Передний центральный 
защитник 21,5 10,4 5,4 29,6 8,3 4 12,2 7,6 1 

Крайний полузащитник 21,6 12,7 12 24,4 8,8 2,4 7,6 8,3 2,2 

Опорный полузащитник 22,3 11,4 10,4 30,6 6,4 2,2 7,9 6,9 1,9 

Центральный полузащитник 22,1 13,1 13,4 28,5 8,3 1,3 2,4 8 2,9 

Нападающий 21,7 15,6 17,5 23 7,2 1 2,5 8,6 2,9 

   

Таблица 2. 
Индивидуальные показатели соревновательной деятельности  

футболистов олимпийской сборной Украины (по Лисенчуку Г.А, 2003) 
 

Модельный показатель 
Игровое амплуа 

ТТД (за одну игру) Брак, % 
Передний центральный защитник 74 11 
Крайний защитник 122 15 
Свободный центральный защитник 81 9 
Передний центральный защитник 71 10 
Крайний полузащитник 124 18 
Опорный полузащитник 110 19 
Центральный полузащитник 73 21 
Нападающий 77 14 
Нападающий 63 15 
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Из представленного, далеко не всеобъемлю-
щего перечня факторов, становится очевидна слож-
ность и высокая степень вариативности целого ряда
показателей игровой деятельности в конкретном мат-
че, зачастую не связанная с уровнем индивидуаль-
ного мастерства футболиста.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
соревновательной деятельности футболистов высо-
кой квалификации с учетом игровых амплуа.
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ТВОРЧИЙ ПІДХІД ДО КОНСТРУЮВАННЯ
ЗМІСТУ ОСВІТИ В УМОВАХ МОДУЛЬНОГО

НАВЧАННЯ
Беземчук Л.В.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. Розглядаються питання конструювання змісту ос-
віти на підставі дидактичних одиниць в навчанні. Запропо-
новано модель навчального предмета прийняти за дидактич-
ну основу конструювання змісту освіти на підставі творчості.
Розкрито сутність дидактичного творчого модуля як компо-
нента конструктивної діяльності учнів, що включає сприй-
мання, створення, виконання навчального матеріалу. Визна-
чено загальні та спеціальні принципи конструювання змісту
освіти в контексті проблем “дидактичної евристики”.
Ключові слова: конструювання змісту освіти, дидактичний
творчий модуль.
Аннотация. Беземчук Л.В. Творческий подход к конструиро-
ванию содержания образования в условиях модульного обу-
чения. Рассматриваются вопросы конструирования содержа-
ния образования на базе дидактических единиц в обучении.
Предложено модель учебного предмета принять за дидакти-
ческую основу конструирования содержания образования в
процессе творчества. Раскрыта сущность дидактического твор-
ческого модуля как компонента конструктивной деятельности
учащихся, которая включает восприятие, создание, исполне-
ние учебного материала. Определены общие и специальные
принципы конструирования содержания образования в кон-
тексте проблем «дидактической евристики».
Ключевые слова: конструирование содержания образования,
дидактический творческий модуль.
Annotation. Bezemchuk L.V. The creative approach to designing
the contents of education in conditions of modular learning. Issues
of construction education content on the base of didactic items in
teaching are discussed in the article. It is proposed to accept the

model of subject as didactic base of education content construction
on creativity founding. Essence of didactic creative module as a
component of constructive activity of pupils, which includes
acception, creation and performance of studying materials, is given.
It is defined common and special principles of construction of
contents education in the context of «didactic heuristic» problem.
Key words: construction of contents education, didactic creative
module.

Вступ.
В умовах входження нашої країни до Євро-

пейського освітнього простору особливого значен-
ня набуває проблема формування готовності учнів
до інноваційної, творчої діяльності, вироблення на-
вичок і вмінь самостійно приймати рішення в період
зіткнення з новими тенденціями розвитку сучасного
цивілізованого світу.

Проблему конструювання змісту освіти досл-
іджено в працях В.Беспалька, Ю.Васькова, В.Краєвсь-
кого, Д.Легенчука, В.Ледньова, І.Лернера, В.Лозової,
С.Смірнова, В.Хуторського та інших.

Вивченням сутності, механізмів, етапів
здійснення реалізації особистості через творчість та
розробкою моделей цього процесу в навчанні займа-
лись Л.Бурая, І.Ісаєв, Л.Левченко, М.Ситнікова та інші.

Розглядаючи різні теорії формування змісту
освіти, С.Смірнов дійшов висновку, що програми
навчання повинні містити матеріал, який враховує
суспільні та індивідуальні потреби учнів і має розви-
вальну, виховну і пізнавальну цінність [10, с. 158].

Оптимальні програми не лише орієнтуються
на те, що учень повинен вміти, але й на те, яким ми
бажаємо його виховати. Єдність предметного і суб-
’єктивного критеріїв відбору змісту освіти дозволить
учням пізнати природу і суспільства, зрозуміти діючі
в ньому закони, зробити своє життя змістовно збага-
ченим і в повній мірі розвивати свої духовні сили.

В.Краєвський і І.Лернер розробили основні на-
прями конструювання змісту освіти. Створення уявлен-
ня про функції навчального предмета і засоби відобра-
ження в ньому складових змісту освіти є одним із
необхідних напрямів його конструювання [7, с. 202].

Зв’язок статті з науковими і практичними зав-
даннями пов’язаний з пошуком дидактичної основи
для конструювання персональних шляхів і моделей
розвитку особистості в сучасному навчальному се-
редовищі.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті – визначити роль і місце дидак-

тичного творчого модуля в процесі конструювання
змісту освіти.

Результати досліджень.
Серед основних напрямів діяльності по конст-

руюванню змісту освіти автори визначають: 1. Ство-
рення уявлення про рівні та джерела формування
змісту (науково-теоретична діяльність на дидактич-
ному рівні), 2. Створення уявлення про функції на-
вчального предмета, про способи відображення скла-
ду освіти в даному предметі (науково-теоретична
діяльність на методичному рівні), 3. Діяльність по
розробці дидактичного підґрунтя формування змісту
освіти на рівні загального теоретичного уявлення,
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навчального предмету і навчального матеріалу. 4.
Діяльність по конкретному наповненню змісту осві-
ти [7, с. 203].

Ю.Васьков окреслює коло проблем, що слід
вирішувати при розгляді питання конструювання
змісту освіти [6]. По-перше, функції, принципи на-
вчального предмета. По-друге, логіка і структура на-
вчання. 3. Галузь життєдіяльності означеної науки. 4.
Закономірності навчання. 5. Умови навчального про-
цесу. 6. Інтелектуальні і психолого-фізіологічні особ-
ливості дитини. 7. Реальні потреби суб’єктів навчання.

Розглянемо окремі напрями конструювання
змісту освіти, що запропоновано автором. “Конст-
руювання – від латинського construere – створювати
конструкції”. Конструкція від лат. constructio – 1) бу-
дова, устрій, взаємне розташування часток якогось
предмету, 2) споруда або її частина, що характери-
зується якоюсь ознакою [6].

М.Поташник надав поняттю “конструювання”
ознаки вибору. З позиції оптимальності вибору ав-
тор розглядає операцію творчості. Значення вибору
використовується: 1) як кращий із кількох варіантів
(мета вибору), 2) кращий з точки зору заданих кри-
теріїв (напрям вибору), 3) кращий для конкретних
умов (умови вибору) [11].

Автор зазначає, що конструювання змісту
може набувати оптимального варіанту, коли окремі
частки і елементи по-новому взаємодіють. Можливе
їх використання на основі як свої варіантів, так і підго-
товлених іншими. Якщо такий пошук не задовольняє
вчителя, він створює свій особливий варіант [11, с.
11-12]. Запропонований підхід окреслює широке коло
досліджень конструювання змісту освіти, пов’язаних
з “дидактичною евристикою”. А.Хуторський визна-
чив різноманітність підходів щодо побудови змісту
освіти. Суттєвим для евристичного навчання є по-
гляд на розуміння освіти як на конструювання знань
у досліджуваній реальній галузі.

Традиційно зміст освіти у вигляді навчального
матеріалу надається учню з метою засвоєння, в ев-
ристичному навчанні – з метою створення учнем
особистісного змісту освіти у вигляді особистісних
продуктів творчості [12, с. 11]. Завдання вчителя –
надати допомогу кожному учню в побудові індиві-
дуальної траєкторії освіти, що співвідноситься с за-
гальноприйнятими здобутками людства і спрямова-
ної на їх прирощування.

Зміст освіти в евристичному навчанні скла-
дається не лише з “опредмечування” незнання, але й
ще з доповненням культурно-історичними продук-
тами людської діяльності [12, с. 15]. В.Махмутов заз-
начав, що творчість – лише наслідок репродуктивно-
го засвоєння матеріалу (оскільки знання – основа
продуктивного мислення). Творчий аспект вирішен-
ня питання конструювання змісту освіти став пред-
метом теоретичних і практичних пошуків “дидактич-
ної евристики”. Особистісні новоутворення школяра
– зміни знань, досвіду, здібностей, способів діяльності,
набуття інших якостей – внутрішній рівень засвоєння
змісту освіти. Зовнішній рівень складає матеріаліза-

цію продуктів діяльності учня у вигляді суджень,
текстів... [12, с. 357-358].

Процес творчості охоплює різні галузі людсь-
кого життя, має інтегровані ознаки. Творчість – це
взаємозв’язок хаосу та логосу, випадкового та зако-
номірного, художнього та технічного, інтелектуаль-
ного та інтуїтивного, руйнування старого та створен-
ня нового; процес якісних та кількісних позитивних
змін, що характеризує розвиток людини і діяльність
людини по перетворенню соціального досвіду в осо-
бистісний досвід.

Людина, що отримує досвід творчої діяльності
в одній галузі може проектувати його в різні сфери
особистісної життєдіяльності. Творчість є головним
дидактичним принципом побудови змісту освіти.
Таким чином можна констатувати, що формам твор-
чості надається пріоритетне значення в розробці пи-
тання системоутворення змісту освіти.

Конструювання освітнього простору відпові-
дно означеного підходу створюється особистістю
водночас на зовнішньому та внутрішньому рівнях.
Побудова учнями індивідуальних освітніх траєкторій
у галузях, що вивчаються, стає основною характери-
стикою евристичного навчання.

Добір структурних основ змісту евристичної
освіти визначає не стільки інформаційно-система-
тичні уявлення навчального матеріалу, скільки фо-
кусують його у вигляді “вузлових крапок”, достатніх
для сприймання і засвоєння учнем цілісного образу,
що вивчається. “Вузловими крапками” виступають
фундаментальні освітні об’єкти [Там же, с. 60] .

Достатню увагу слід приділити впливу змістов-
них конструкцій на процес конструювання змісту осв-
іти. В.Монахов приділяє увагу вибору дидактичних
конструкцій як основи структурування змісту освіти
«визначення змісту навчання, виділення модулів, на-
вчальних елементів, логічних схем їх вивчення». Ав-
тор орієнтує педагога на «актуалізацію знань і умінь,
необхідних для навчальної роботи в даному дидактич-
ному модулі». Важливим етапом розробки структури
і змісту системи навчальних завдань, автор вважає
методичний інструментарій, який забезпечує проек-
тування системи уроків відповідно освітніх державних
стандартів і реалізації технологічного замислу педаго-
га в даному дидактичному модулі.

Д.Легенчук, Ч.Куписевич, В.Оконь, А.Хуторсь-
кий відповідно творчого підходу визначили загальні
принципи конструювання змісту освіти. До них відно-
симо: основні принципи дидактичного конструю-
вання: цілеспрямованість, функціональність, непе-
рервність,  інтегративність,  співвідношення,
системність, самоорганізація, розвиток, самовизна-
чення, самостійність, рефлексія, первинність освіт-
ньої продукції учня, варіативність, лінійність, концен-
тричність,  спіралеподібність структурування
навчального матеріалу, а також модульний принцип
організації змісту навчальних дисциплін [12, с. 5].

До спеціальних належать принципи взаємоз-
в’язку навчального матеріалу з життєвим досвідом
учня; взаємозв’язок емоційного та логічного;
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Рис. 1 Конструювання змісту освіти на прикладі моделі навчального предмета
з використанням дидактичного творчого модуля
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співтворчість учня та педагога, забезпечення варіа-
тивності ситуацій на уроці; триєдність основних видів
навчальної діяльності, творча основа навчальної
діяльності, образність, асоціативність, імпрові-
заційність, варіативність, колективна робота в навчанні
з урахуванням індивідуальних особливостей учнів;
взаємодія компонентів змісту освіти, що проявляєть-
ся в творчій діяльності.

Перелічені принципи визначають дидактичну
базу моделювання змісту освіти. Основою його кон-
струювання в школі виступає передбачений образ
учня, який орієнтує педагога на правильний вибір
методичних прийомів відповідно засвоєння школяра-
ми необхідного об’єму освітніх компетенцій [12, с. 71].
Будування системи можливо завдяки інтеграційним
процесам, які охоплюють всі елементи змісту освіти
(за І.Лернером, В.Краєвським). Взаємозв’язок цих еле-
ментів досліджували (Б.Федоров, Л.Пермінова). Досвід
творчої діяльності стає домінантою в формуванні
змісту освіти на різних рівнях його опанування.

На підставі проектування модульних структур
навчання (А.Алексюк, В.Бондар, В.Мельник) запро-
поновано розробку дидактичного творчого модуля
як засобу конструювання змісту освіти. Структура
модуля включає основні види творчої діяльності учнів
щодо сприймання, створення, виконання навчально-
го матеріалу. Л.Беземчук у зв’язку з формуванням
учня-творця, що постає перед сучасною школою,
основне місце в модулі визнає за елементом “ство-
рення”. [3]. Змінність функцій між трьома елемента-
ми в структурі модуля розширює межі його застосу-
вання в процесі навчання. Відповідно до цього
дидактичний творчий модуль можна визначити як
функціональний вузол, який об’єднує сукупність еле-
ментів змісту освіти; компонент конструктивної діяль-
ності учнів.

Процес навчання може здійснюватися на
підставі мобільно діючої дидактичної одиниці – мо-
дуля, траєкторія якого проходить етапами формуван-
ня творчості: від “наслідування” до “творчості”.
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Дидактична (навчальна) основа модуля перед-
бачає діагностику та проектування цілей, змісту осв-
ітньої діяльності, вибір методів та принципів навчан-
ня. Творчою ознакою модуля є самореалізація учнів
під час участі в педагогічних проектах, запропонова-
них учителем [Там же, с. 9-10].

Місце дидактичного творчого модуля в струк-
турі навчального предмета представлено на рис. 1.

Дидактичний творчий модуль стає основою
загальнодидактичної моделі навчального предмета,
розглянутої Ю.Васьковим для конструювання компо-
нентів змісту освіти [6]. Вибір методів, форм та
прийомів навчання найбільш ефективних для реалі-
зації поставлених цілей здійснюється на підставі роз-
робленої моделі навчального предмета (за ідеєю І.
Журавльова, Л.Зоріної), основу якої складає дидак-
тичний творчий модуль (рис.1).

Висновки.
Науковий аналіз літератури з філософії, педаго-

гіки, психології, дозволив розкрити сутність творчого
компонента як наскрізного складника змісту освіти,
що завдяки модульній структурі сприяє усвідомлен-
ню процесу відбору елементів для конструювання
процесу навчання як узагальнюючого об’єкта пізнан-
ня [2; 3; 4]. Досвід творчої діяльності впливає на зас-
воєння учнями інших компонентів змісту освіти через
самостійне перенесення досвіду в життєві ситуації,
формування грамотності на основі комбінування відо-
мих способів діяльності в новій, розпізнавання струк-
тури наукового об’єкта, альтернативне бачення про-
блем, побудову нових способів їх вирішення.

Слід залучати учнів до активної творчої робо-
ти з цілеполяганням змісту освіти, добору навчаль-
ного матеріалу, конструювання змістовних блоків за
темами навчальних програм, добираючи види твор-
чої діяльності учнів за їх бажанням та інтересами.

Структура дидактичного творчого модуля як
компонента конструктивної діяльності учнів включає
сприймання, створення, виконання. навчального ма-
теріалу. Дидактичний творчий модуль є одиницею
більш розгорнутої системи навчання, яка впливає на
ефективність вибору його цілей, змісту, методів, форм
для отримання якісних результатів освітньої діяльності
школярів.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем творчого
підходу до конструювання змісту освіти в умовах
модульного навчання.
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КОМПЛЕКСНИЙ КОНТРОЛЬ
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

КВАЛІФІКОВАНИХ ЛЕГКОАТЛЕТІВ
НА ЕТАПІ МАКСИМАЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
ІНДИВІДУАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Бобровник В., Криворученко О.
Національний університет

фізичного виховання і спорту України

Анотація. Стаття подає сучасну систему оцінки фізичної
підготовленості та функціонального стану серцево-судин-
ної системи легкоатлетів на етапі максимальної реалізації
індивідуальних можливостей  спортсменів  Національних
збірних команд України з легкої атлетики. Розроблено комп-
лексні тести для окремих груп легкоатлетичних видів, що
були розділені на три групи – бігові, стрибкові тести і тести
з навантаженням.
Ключові слова: керування, фізична, підготовка, функціональ-
ний, стан, серцево-судинна система, тест, етап, реалізація,
здатності, атлет.
Аннотация. Бобровник Владимир, Криворученко Елена. Ком-
плексный контроль физической подготовленности и функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой системы ква-
лифицированных легкоатлетов на этапе максимальной
реализации индивидуальных возможностей. Статья подает
современную систему оценки физической подготовленнос-
ти и функционального состояния сердечно-сосудистой сис-
темы легкоатлетов на этапе максимальной реализации инди-
видуальных возможностей  спортсменов Национальных
сборных команд Украины по легкой атлетике. Разработаны
комплексные тесты для отдельных групп легкоатлетических
видов, которые были разделены на три группы – бег, прыж-
ковые тесты и тесты с нагрузкой.
Ключевые слова: управление, физическая, подготовка, фун-
кциональный, состояние, сердечно-сосудистая системы, тест,
этап, реализация, способности, атлет.
Annotation. Bobrovnik Volodimir, Krivoruchenko Olena.
Complex monitoring of physical readiness and functional state
of a cardiovascular system of the qualified athletes at a stage of
maximum realization of individual possibilit ies. The paper
presents the modern evaluation system of track-and-field athletes
physical preparation and functional state of cardio-vascular
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system at the stage of maximum realization of athletes individual
capabilities in the National track-and-field teams of Ukraine.
Complex tests for separate bunches of track-and-field athletics
kinds which have been divided into three bunches – run, jump
tests and tests with a load.
Key words: control, physical preparation, functional, state, cardio-
vascular system, tests, stage, realization, capabilities, athlet.

Вступ.
Результати виступу збірної команди України з

легкої атлетики на великих міжнародних форумах –
чемпіонатах Європи, світу, Іграх Олімпіад – спортив-
ною громадськістю оцінюються незадовільно. При-
чиною є відсутність спортивних баз, що відповідають
міжнародним стандартам, повноцінного медичного,
науково-методичного забезпечення, висококваліфі-
кованих тренерів, які володіють передовими техноло-
гіями. Сьогодні перед тренерами і вченими стоять
нові завдання з удосконалювання системи спортив-
ної підготовки легкоатлетичних команд до Ігор Олім-
піади, чемпіонатів світу і Європи з урахуванням по-
стійно зростаючої конкуренції і збільшення кількості
змагань на рік.

На сьогодні існують різні підходи до оцінки
фізичної підготовленості легкоатлетів [1 – 3, 6 – 8], але
всі вони неповною мірою задовольняють потреби
практики, які полягають у об’єктивному оцінюванні
всіх сторін фізичної підготовленості з урахуванням
специфіки спеціалізації, з метою виявлення недоліків
тренувального процесу, їх усунення та прогнозуван-
ня спортивних результатів.

Використання технічних засобів значно підви-
щує достовірність та інформативність педагогічного
тестування, але все одно не виключає суб’єктивного
характеру інтерпретації отриманих результатів. До
того ж, запропоновані більшістю авторів підходи но-
сять, швидше за все, теоретичний характер, оскільки
практичне їх застосування не завжди можливе через
необхідність наявності специфічної апаратури.

Таким чином, не викликає сумнівів своє-
часність і доцільність удосконалювання системи кон-
тролю фізичного стану кваліфікованих легкоатлетів,
які спеціалізуються в бігу на середні дистанції – членів
юніорської, молодіжної, національної збірних команд
України з легкої атлетики.

Керуючись Концепцією підготовки спорт-
сменів України до Ігор XXIX Олімпіади 2008 р. [9],
розроблено систему оцінок основних фізичних якос-
тей, функціональних можливостей членів юнацької,
юніорської і молодіжної збірних команд України з лег-
кої атлетики. Найбільш перспективні спортсмени ув-
ійдуть до основного складу олімпійської збірної ко-
манди, що відправиться на Олімпійські ігри до Пекіну.

Формулювання цілей роботи.
Мета досліджень – удосконалення системи

контролю фізичного та функціонального стану квал-
іфікованих спортсменів на етапі максимальної реалі-
зації індивідуальних можливостей.

Методи та організація досліджень. Під час
проведення роботи використовувалися наступні ме-
тоди дослідження: педагогічне тестування, ритмокар-
діографія, статистичної обробки інформації [1–3, 5–

8]. За допомогою педагогічних спостережень і тесту-
вання проводилася оцінка фізичної підготовленості
(силових, швидкісних, швидкісно-силових, здібностей
і витривалості) членів юнацької, юніорської, молоді-
жної збірних команд України з легкої атлетики. Досл-
ідження проходили в чотири етапи під час навчаль-
но-тренувальних зборів у м. Ялта та м. Євпаторія у
міжсезонні періоди підготовки протягом 2005 – 2006
років. Обстеження функціонального стану серцево-
судинної системи організму спортсменів за допомо-
гою ритмокардіографії та використанню структур-
но-лінгвістичного аналізу показників варіабельності
серцевого ритму, що реєструвалися до (у стані спо-
кою) і на 10-й хвилині після виконання стандартного
тестового навантаження, проводилося на четверто-
му етапі обстеження (жовтень, 2006 р.). Структурно-
лінгвістичний аналіз показників варіабельності сер-
цевого ритму виконувався з  використанням
комп’ютерної програми «Прогноз» (програму роз-
робили – професор НУФВСУ Ільїн В.Н., науковий
співробітник Інституту фізіології ім. А.А. Богомоль-
ца НАН України Кравченко Ю.В.). За допомогою
програми також проводився статистичний, геомет-
ричний, автокорреляційний, гістографічний (варіац-
ійна пульсометрія), спектральний аналізи варіабель-
ності серцевого ритму. Для кожного спортсмена після
проведення ритмокардіографії програма «Прогноз»
видавала заключення з результатами статистичного,
геометричого, автокорреляційного, гістографічного,
спектрального, структурно-лінгвістичного аналізів, а
також оцінювався стан здоров’я, виявлення донозо-
логічного стану на основі загальної оцінки активності
регуляторних систем організму за даними матема-
тичного аналізу серцевого ритму, що реєструвався
під час сеансу ритмокардіографії [5].

У тестуванні взяли участь 159 спортсменів (82
дівчини та 79 юнаків). Група легкоатлетів, які спеціал-
ізуються у спринтерському бігу – 66 атлетів (35 дівчат,
31 юнак), група бігунів на середні дистанції – 18 ат-
летів (8 дівчат, 10 юнаків), група стрибунів – 42 спорт-
смени (18 дівчат, 24 юнака), група метальників – 16
атлетів (7 дівчат, 7 юнаків), група багатоборців – 15
спортсменів (8 дівчат, 7 юнаків). Вік спортсменів – 16
– 22 роки, спортивна кваліфікація – КМС – МС (КМС
– 93 чол., МС – 66 чол.).

Обробка експериментального матеріалу про-
водилася з використанням інтегрованих статистичних
і графічних пакетів – Statistica-6, Excel-7, SPSS-16.0.
Після проведення математико-статистичного аналі-
зу отриманих результатів досліджень було розробле-
но оціночні таблиці фізичної підготовленості. Рівень
фізичної підготовленості оцінювався за п’ятибальною
шкалою: 1 – низький, 2 – нижче середнього, 3 – се-
редній, 4 – вище середнього, 5 – високий, яка розра-
ховувалася для кожної групи легкоатлетів на основі
сигмовидних шкал [4]. Розраховувалися вони за фор-
мулами: низький – X+1,5S<Xі; нижче середнього –
X+0,5S<Xі≤X+1,5S; середній – X-0,5S<Xі≤X+0,5S;
вище середнього – X-1,5S<Xі≤X-0,5S; високий – Xі≤X-
1,5S – для бігових тестів. Для стрибкових тестів та тестів
з обтяженнями: низький – Xі≤X-1,5S; нижче серед-
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нього – X-1,5S<Xі≤X-0,5S; середній – X-
0,5S<Xі≤X+0,5S; вище середнього –
X+0,5S<Xі≤X+1,5S; високий – X+1,5S<Xі, де S (σ) –
стандартне відхилення, Х ( x ) – середнє арифметич-
не значення, Xі –значення варіанта.

 Оціночні шкали розраховувалися окремо для
чоловіків та жінок.

Для визначення рівня фізичної підготовленості
і виявлення перспективних легкоатлетів на підставі
тестів, апробованих на практиці підготовки легкоат-
летів такими визнаними фахівцями, як В.А. Петровс-

кий, В.А Запорожанов, М.Г. Озолін, А.П. Бондарчук,
В.Г. Алабін, нами розроблено комплексні тести для
окремих груп легкоатлетичних дисциплін – бігові,
стрибкові й тести з обтяженнями (табл. 1-11).

Результати досліджень та їх обговорення.
Аналіз отриманих результатів обстеження

фізичного стану спортсменів, які спеціалізуються в
бігу на короткі дистанції (чоловіки та жінки), кількість
яких було протягом усіх чотирьох етапів досліджень
найбільш численного, стабільного за складом, пока-
зав, що рівень підготовленості бігунів відповідає

Таблиця 1 
Тести для легкоатлетів, які спеціалізуються в бігу на короткі дистанції та бар'єрному бігу  

(100 м, 200 м, 100 м з бар’єрами, 110 м з бар’єрами) 

Бігові  Стрибкові З обтяженнями 
30 м з ходу з 15 метрового 
підбігу, с 

Стрибок у довжину з місця, м Метання ядра знизу-вперед (чоловіки 
– 5 кг, жінки – 3 кг), м 

30 м з низького старту, с 8-кратний стрибок з місця, м Метання ядра знизу-назад (чоловіки – 
5 кг, жінки – 3 кг), м 

80 м з низького старту, с 8-кратний стрибок на правій, 
лівій з місця, м 

Жим штанги лежачи, кг 

150 м з високого старту для 
бігунів на 200 м, с 
120 м з високого старту для 
бігунів на 100 м, с 

 
− 

 

Підтягування, кількість разів 

 
Таблиця 2 

Тести для легкоатлетів, що спеціалізуються в бігу на короткі дистанції та бар'єрному бігу  
(400 м, 400 м з бар’єрами) 

Бігові  Стрибкові З обтяженнями 
40 м з ходу з 15 метрового 
підбігу, с 

Стрибок у довжину з місця, м Метання ядра знизу-вперед (чоловіки – 
5 кг, жінки – 3 кг), м 

30 м з низького старту, с 10-кратний стрибок з місця, м Метання ядра знизу-назад (чоловіки – 5 
кг, жінки – 3 кг), м 

300 м з низького старту, с 10-кратний стрибок на правій, 
лівій з місця, м 

Жим штанги лежачи, кг 

500 м з високого старту, с − Підтягування, кількість разів 
 

Таблиця 3 
Тести для легкоатлетів, що спеціалізуються в бігу на середні дистанції (800-1500 м) 

Бігові  Стрибкові З обтяженнями 
60 м з ходу з 25 метрового 
підбігу, с 

Стрибок у довжину з місця, м Метання ядра знизу-вперед (чоловіки – 4 
кг, жінки – 3 кг), м 

30 м з низького старту, с 5-кратний стрибок з місця, м Метання ядра знизу-назад (чоловіки – 4 
кг, жінки – 3 кг), м 

600 м з високого старту, с 5-кратний стрибок на правій, 
лівій з місця, м 

Жим штанги лежачи, кг 

1000 м з високого старту, с − Підтягування, кількість разів 
 

Таблиця 4 
Тести для легкоатлетів, що спеціалізуються в бігу на довгі дистанції (5000 м, 10000 м), 

 біг з перешкодами (2000 м з/п, 3000 м з/п) 

Бігові  Стрибкові З обтяженнями 
60 м з ходу з 25 метрового 
підбігу, с 

Стрибок у довжину з місця, м Метання ядра знизу-вперед (чоловіки – 4 
кг, жінки – 3 кг), м 

30 м з низького старту, с 5-кратний стрибок з місця, м Метання ядра знизу-назад (чоловіки – 4 
кг, жінки – 3 кг), м 

1000 м з високого старту, с 5-кратний стрибок на правій, 
лівій з місця, м 

Жим штанги лежачи, кг 

− − Підтягування, кількість разів 
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Таблиця 5 

Тести для легкоатлетів, що спеціалізуються у стрибку в довжину 

Бігові  Стрибкові З обтяженнями 
30 м з ходу з 15 метрового 
підбігу, с 

Стрибок у довжину з місця, м Метання ядра знизу-вперед (чоловіки – 4 
кг, жінки – 3 кг), м 

50 м з низького старту, с 3-кратний стрибок з місця, (м) Метання ядра знизу-назад (чоловіки – 4 
кг, жінки – 3 кг), м 

− 3-кратний стрибок на правій, 
лівій з місця, м 

Жим штанги лежачи, кг 

− − Підтягування, кількість разів 
 

Таблиця 6 
Тести для легкоатлетів, що спеціалізуються у потрійному стрибку 

Бігові  Стрибкові З обтяженнями 
30 м з ходу з 15 метрового 
підбігу, с 

Стрибок у довжину з місця, м Метання ядра знизу-вперед (чоловіки – 4 
кг, жінки – 3 кг), м 

50 м з низького старту, с 5-кратний стрибок з місця, м Метання ядра знизу-назад (чоловіки – 4 
кг, жінки – 3 кг), м 

− 5-кратний стрибок на правій, 
лівій з місця, м 

Жим штанги лежачи, кг 

− − Підтягування, кількість разів 
 

Таблиця 7 
Тести для легкоатлетів, що спеціалізуються у стрибку у висоту 

Бігові  Стрибкові З обтяженнями 
30 м з ходу з 15 метрового 
підбігу, с 

Стрибок у довжину з місця, м Метання ядра знизу-вперед (чоловіки – 4 
кг, жінки – 3 кг), м 

40 м з низького старту, с 3-кратний стрибок з місця, м Метання ядра знизу-назад (чоловіки – 4 
кг, жінки – 3 кг), м 

− Вистрибування вгору з 
доторкуванням правою, лівою 
рукою, см 

Віджимання, кількість разів 

− − Підтягування, кількість разів 
 

Таблиця 8 
Тести для легкоатлетів, що спеціалізуються у стрибку з жердиною 

Бігові  Стрибкові З обтяженнями 
40 м з низького старту, с Стрибок у довжину з місця, м Метання ядра знизу-вперед (чоловіки – 4 

кг, жінки – 3 кг), м 
80 м з низького старту, с 3-кратний стрибок з місця, м Метання ядра знизу-назад (чоловіки – 4 

кг, жінки – 3 кг), м 
− Вистрибування вгору з 

доторкуванням правою, лівою 
рукою, см 

Жим штанги лежачи, кг 

− − Підтягування, кількість разів 
 

Таблиця 9 
Тести для легкоатлетів, що спеціалізуються у легкоатлетичних метаннях 

Бігові  Стрибкові З обтяженнями 
30 м з низького старту, с Стрибок у довжину з місця, м Метання ядра знизу-вперед (чоловіки – 5 

кг, жінки – 3 кг), м 
60 м з низького старту, с 5-кратний стрибок з місця, м Метання ядра знизу-назад (чоловіки – 5 

кг, жінки – 3 кг), м 
− Вистрибування вгору з 

доторкуванням правою, лівою 
рукою, см 

Жим штанги лежачи, кг 

− − Підтягування, кількість разів 
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«трійці» (за п’ятибальною шкалою), тобто, середнь-
ому рівню. Загальний рівень підготовленості розгля-
дався як інтегральний показник, що складався з ре-
зультатів тестування в окремих групах пропонованих
тестів (бігових, стрибкових, тестах з обтяженнями). Це
дозволило зробити оцінку більш об’єктивною.

З рис.1 видно, що відсоткове співвідношення
кількості обстежуваних легкоатлетів, які спеціалізу-
ються у спринтерському бігу, з різним рівнем підго-
товленості змінювалося залежно від етапу досліджень.

На першому етапі обстежень (березень, 2005
р., м. Ялта) у легкоатлетів-спринтерів переважав се-
редній рівень підготовленості. Високий відсоток
спортсменів – з рівнем підготовленості, що відпові-
дає рівню вище середнього (20 – 25 %). Зустрічаєвся
також невеликий відсоток (до 10 %) спортсменів з
високим рівнем (рис.1).

 На другому етапі (квітень, 2005 р., м. Ялта) не
виявлені спортсмени даної групи з рівнем підготовле-
ності, що відповідають низькому і високому рівню

Таблиця 10 
Тести для легкоатлетів, що спеціалізуються у легкоатлетичному багатоборстві (десятиборство) 

Бігові  Стрибкові З обтяженнями 
60 м з ходу з 15 метрового 
підбігу, с 

Стрибок у довжину з місця, м Метання ядра знизу-вперед 5 кг, м 

30 м з низького старту, с 10-кратний стрибок з місця, м Метання ядра знизу-назад 5 кг, м 
150 м з низького старту, с 8-кратний стрибок на правій, 

лівій з місця, м 
Жим штанги лежачи, кг 

− Вистрибування вгору з 
доторкуванням правою, лівою 
рукою, см 

Підтягування, кількість разів 

 
Таблиця 11 

Тести для легкоатлеток, що спеціалізуються у легкоатлетичному багатоборстві (семиборство) 

Бігові  Стрибкові З обтяженнями 
50 м з ходу з 15 метрового 
підбігу, с 

Стрибок у довжину з місця, м Метання ядра знизу-вперед  
3 кг 

30 м з низького старту, с 10-кратний стрибок з місця, м Метання ядра знизу-назад  
3 кг 

120 м з низького старту, с 8-кратний стрибок на правій, 
лівій з місця, м 

Жим штанги лежачи, кг 

− Вистрибування вгору з 
доторкуванням правою, лівою 
рукою, см 

Підтягування, кількість разів 
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32%
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17%

Рис. 1. Відсоткове співвідношення кількості обстежуваних легкоатлетів, які спеціалізуються
у спринтерському бігу, з різним рівнем підготовленості на першому етапі досліджень:

а – бігові тести; б – стрибкові тести; в – тести з обтяженнями.
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23%

62%

15%  

б

31%

31%

38%

в

31%

38%

31%

Рис. 2. Відсоткове співвідношення кількості обстежуваних легкоатлетів, які спеціалізуються
у спринтерському бігу, з різним рівнем підготовленості на другому етапі досліджень:

а – бігові тести; б – стрибкові тести; в – тести з обтяженнями.

 Нижче середнього 
 Середній 
 Вище середнього 
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Рис. 3. Відсоткове співвідношення кількості обстежуваних легкоатлетів,
які спеціалізуються у спринтерському бігу, з різним рівнем

підготовленості на третьому та четвертому етапі досліджень:
а – бігові тести; б – стрибкові тести; в – тести з обтяженнями

(вересень 2005); г – бігові тести; д – стрибкові тести;
е – тести з обтяженнями (жовтень 2006)
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 Вище середнього 
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(Рис.2). Більший відсоток спортсменів з середнім
рівнем підготовленості і майже однаковий рівень підго-
товленості – вище середнього показали легкоатлети,
виконуючи стрибкові тести та тести з обтяженнями.

На третьому і четвертому (вересень 2005 р.,
жовтень 2006 р., м. Ялта) етапах досліджень у групі
спринтерів спостерігаються подібні результати, рівень
підготовленості легкоатлетів знаходиться в діапазоні
нижче середнього – вище середнього, а відсоток
спортсменів з високим рівнем незначний (7 %). Він
був показаний тільки в стрибкових тестах (рис. 3 ).

Обстеження легкоатлетів, які спеціалізуються
у стрибках, показало, що на кожному етапі дослід-
жень рівень підготовленості змінювався, спостеріга-
лася тенденція до поліпшення показників. З рис. 4–6
видно, що рівень підготовленості на першому етапі
знаходився в діапазоні нижче середнього - вище се-
реднього, на другому етапі ситуація змінюється, з’яв-
ляється невеликий відсоток спортсменів цієї групи з
високим рівнем підготовленості (4 %), на третьому
етапі відсоток зростає до 17 %, зменшується кількість
спортсменів з низьким рівнем підготовленості. На
четвертому етапі відсоткове співвідношення легкоат-
летів з високим рівнем підготовленості збільшується
і перевищує 30 % у бігових тестах і 50 % - у стрибко-
вих, а в тестах з обтяженнями 100 % легкоатлетів цієї
групи показали результати, що відповідають серед-
ньому рівню.

Легкоатлети, які спеціалізуються в бігу на се-
редні дистанції, брали участь у тестуванні на першо-
му, третьому і четвертому етапах. Рівень підготовле-
ності на першому етапі досліджень у обстежених
бігунів – нижче середнього, середній, вище середнь-
ого (рис. 7).

На третьому етапі досліджень рівень підготов-
леності покращився, зустрічається відсоток легкоат-
летів з високим рівнем підготовленості в бігових тес-
тах (рис. 8), а на четвертому етапі високий рівень
підготовленості вже й у стрибкових тестах, значно
збільшився відсоток спортсменів з рівнем вище се-
реднього» (рис. 9).

Обстеження легкоатлетів, які спеціалізуються в
метаннях, проводилося на третьому етапі (вересень,
2005 р.) і через рік – на четвертому етапі дослідження
(жовтень, 2006 р.). Результати досліджень вірогідно
розрізняються. При першому обстеженні (рис.10)
рівень підготовленості легкоатлетів цієї групи відпові-
дає середньому, а у стрибкових тестах становить 72 %,
значним є відсоток легкоатлетів з рівнем підготовле-
ності вище середнього, у тестах з обтяженнями - більш
50 %, до 30 % обстежених спортсменів показали ре-
зультати, що відповідають рівню нижче середнього.

Змінився рівень підготовленості легкоатлетів-
метальників через рік після проведення обстеження
(рис.11). Дослідження на четвертому етапі показа-
ли, що у бігових тестах у 11 % спортсменів рівень
низький і нижче середнього, а у стрибкових тестах і
тестах з обтяженнями така сама кількість спорт-
сменів показали високий рівень підготовленості,
значним залишився відсоток атлетів з середнім
рівнем підготовленості.

Спортсмени групи багатоборства проходили
тестування на першому, другому і третьому етапах.
З рис.12-14 видно, що рівень підготовленості протя-
гом усього дослідження знаходився в діапазоні від
нижче середнього до вище середнього, змінювалося
тільки відсоткове співвідношення спортсменів у різних
групах пропонованих тестів.

На четвертому етапі досліджень проведено
обстеження функціонального стану серцево-судин-
ної системи легкоатлетів, отримані результати приве-
дено на рис. 15. Оптимальний рівень здоров’я з висо-
кими функціональними резервами, гарне відновлення
– у 74 % обстежених спортсменів, у 11 % спостері-
гався задовільний рівень здоров’я з достатніми функ-
ціональними резервами, з незначним стомленням,
але є спортсмени і зі зниженими функціональними
резервами, з перенапругою регуляторних систем
організму, із донозологічним станом, недовідновлен-
ням, значною перевтомою, що свідчить про незадов-
ільний рівень функціонального стану організму. Об-
стеження функціонального стану серцево-судинної
системи показало, що у 15 % легкоатлетів спостеріга-
ються порушення адаптаційних процесів, недовіднов-
лення, витрати резервних можливостей організму.
Таке явище пов’язано з інтенсифікацією тренуваль-
ного процесу, недостатнім використанням відновлю-
вальних засобів, фармакологічної підтримки.

Висновки:
1. З метою визначення рівня фізичної підготовленості
і виявлення перспективних легкоатлетів на підставі
загальноприйнятих тестів, апробованих у практиці
підготовки легкоатлетів визнаними фахівцями, нами
були розроблено комплексні тести для окремих груп
легкоатлетичних видів, що були розділені на три гру-
пи – бігові, стрибкові тести і тести з навантаженням.

2. За результатами досліджень, рівень підготовленості
обстежених легкоатлетів змінювався залежно від
етапу підготовки. Спостерігається тенденція до пол-
іпшення спортивних показників у легкоатлетів, що
спеціалізуються в бігу на короткі дистанції, стриб-
ках, метаннях, бігу на середні дистанції, і тільки в
групі багатоборців помічалось зниження фізичної
підготовленості. У групі бігунів на короткі дистанції
на першому етапі досліджень (березень, 2005 р.)
відсоток спортсменів з середнім рівнем підготов-
леності збільшився до 44 %, зросла також кількість
атлетів з вищий середнього рівнем – 28 % атлетів,
на третьому етапі досліджень (вересень, 2005 р.)
49% спортсменів показали середній рівень підго-
товленості, незначний відсоток спортсменів (2 %)
показали високий рівень підготовленості, на чет-
вертому етапі (жовтень, 2006 р.) середній рівень
підготовленості продемонстрували 40 % атлетів,
вище середнього – 30 %, нижче середнього – 28 %.
У групі стрибунів на першому етапі досліджень
найвищий відсоток спортсменів відповідав серед-
ньому рівню підготовленості – 33 %, з кожним ета-
пом кількість атлетів з таким рівнем підготовленості
зростала. На другому етапі – 39 %, на третьому –
44%,  на четвертому – 45 %. У групі бігунів на се-
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Рис. 4. Відсоткове співвідношення кількості обстежуваних легкоатлетів, які спеціалізуються
в стрибках, з різним рівнем підготовленості на першому та другому етапі досліджень:

а – бігові тести; б – стрибкові тести; в – тести з обтяженнями (березень 2005);
г – бігові тести; д – стрибкові тести; е – тести з обтяженнями (квітень 2005)
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Рис. 5. Відсоткове співвідношення кількості обстежуваних легкоатлетів, які спеціалізуються
в стрибках, з різним рівнем підготовленості на третьому етапі досліджень:

а – бігові тести; б – стрибкові тести; в – тести з обтяженнями
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Рис. 6. Відсоткове співвідношення кількості обстежуваних легкоатлетів, які спеціалізуються
в стрибках, з різним рівнем підготовленості на четвертому етапі досліджень:

а – бігові тести; б – стрибкові тести; в – тести з обтяженнями
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Рис. 7. Відсоткове співвідношення кількості обстежуваних легкоатлетів, які спеціалізуються
в бігу на середні дистанції, з різним рівнем підготовленості на першому етапі досліджень:

а – бігові тести; б – стрибкові тести; в – тести з обтяженнями
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Рис. 8. Відсоткове співвідношення кількості обстежуваних легкоатлетів, які спеціалізуються
в бігу на середні дистанції, з різним рівнем підготовленості на третьому етапі досліджень:

а – бігові тести; б – стрибкові тести; в – тести з обтяженнями.
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Рис.9. Відсоткове співвідношення кількості обстежуваних легкоатлетів, що спеціалізуються
в бігу на середні дистанції, з різним рівнем підготовленості на четвертому етапі досліджень:

а – бігові тести; б – стрибкові тести; в – тести з обтяженнями

Рис.10. Відсоткове співвідношення кількості обстежуваних легкоатлетів,
які спеціалізуються у метаннях, з різним рівнем підготовленості на третьому етапі досліджень:

а – бігові тести; б – стрибкові тести; в – тести з обтяженнями
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Рис. 11. Відсоткове співвідношення кількості обстежуваних легкоатлетів,
що спеціалізуються в метаннях, з різним рівнем підготовленості на четвертому етапі досліджень:

а – бігові тести; б – стрибкові тести; в – тести з обтяженнями
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Рис. 12. Відсоткове співвідношення кількості обстежуваних легкоатлетів, що спеціалізуються в
багатоборстві, з різним рівнем підготовленості на першому етапі досліджень: а – бігові тести; б

– стрибкові тести; в – тести з обтяженнями
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Рис. 13. Відсоткове співвідношення кількості обстежуваних легкоатлетів, які спеціалізуються
в багатоборстві, з різним рівнем підготовленості на другому етапі досліджень:

а – бігові тести; б – стрибкові тести; в – тести з обтяженнями

Рис. 14. Відсоткове співвідношення кількості обстежуваних легкоатлетів, що спеціалізуються
в багатоборстві, c різним рівнем підготовленості на третьому етапі досліджень:

а – бігові тести; б – стрибкові тести; у – тести з обтяженнями
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редні дистанції на першому етапі найвищий відсо-
ток спортсменів з середнім рівнем – 48 %, на треть-
ому етапі відсоток зріс до 62 %, на четвертому етапі
середньому рівню підготовленості відповідало 32
%, а вище середнього рівень підготовленості – 45
%, високому – 9 %. У групі метальників, обстежен-
ня яких проводилося тільки на третьому і четверто-
му етапах, рівень підготовленості 43 % спортсменів
відповідав середньому рівню на третьому і 56 %
спортсменів – на четвертому етапі відповідно. На
четвертому етапі в цій групі зріс відсоток атлетів з
високим рівнем підготовленості – 11 %. У групі
багатоборців на першому етапі було показано най-
вищі результати, з кожним етапом показники змен-
шувалися. Так, 74 % атлетів із середнім рівнем були
на першому етапі, на другому їхня кількість змен-
шилася – 44 % і незначно зросла на третьому – 45
% атлетів, зате спортсменів з нижче середнього
рівнем підготовленості на першому етапі було 13,
на другому – 26, на третьому – 22 %.

3. Результати обстеження функціонального стану сер-
цево-судинної системи, що проводилося на четвер-
тому етапі досліджень у жовтні 2006 р., показали,
що у 15 % легкоатлетів спостерігаються порушен-
ня адаптаційних процесів, зниження функціональ-
них резервів, помірна напруга і перенапруга регу-
ляторних систем організму, недовідновлення,
передхворобний стан.

4. Запропоновану й апробовану систему оцінки
фізичного і функціонального стану організму
спортсменів, що складається з педагогічного тес-
тування і діагностики серцево-судинної системи
організму, можна використовувати не тільки в опе-
ративному, поточному контролі за станом підго-
товленості легкоатлетів, але й у відборі спортсменів
у збірні команди України з легкої атлетики.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем комплек-
сного контролю фізичної підготовленості та функці-
онального стану серцево-судинної  системи
кваліфікованих легкоатлетів на етапі максимальної
реалізації індивідуальних можливостей.
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Рис.15. Відсоткове співвідношення кількості обстежуваних легкоатлетів з різним рівнем
функціонального стану (за результатами аналізу показників варіабельності серцевого ритму,

вересень 2006 р., м. Ялта, м. Євпаторія)
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ І ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ УЖНУ

Бондарчук Н. Я., Чернов В. Д.
Ужгородський національний університет

Анотація. У статті проаналізовано взаємозв’язки між показ-
никами функціонального стану і фізичної підготовленості
студентів. У ній також визначено найбільш значущі та інфор-
мативні показники, які в подальшому будуть використані для
розробки прогнозних формул, що відповідають безпечному
рівню здоров’я. Встановлено, що вихідні дані фізичної підго-
товленості студентів є нижчими від результатів, отриманих
іншими авторами за досліджуваний період. Доведено, що
доцільним є  застосування критеріїв диференційованого
підходу, які б відображали комплекс не тільки морфофункц-
іональних, але й біохімічних показників організму.
Ключові слова:  функціональний стан, фізична підготов-
леність, тиреоїдні гормони, взаємозв’язки.
Аннотация. Бондарчук Н.Я., Чернов В.Д. Взаимосвязь пока-
зателей функционального состояния и физической подго-
товленности студентов. В статье проанализированы взаимо-
связи между показателями функционального состояния и
физической подготовленности студентов. В ней также пред-
ставлены наиболее значимые и информативные показатели,
которые в дальнейшем будут использованы для разработки
прогнозных формул, соответствующих безопасному уров-
ню здоровья. Установлено, что исходные данные физичес-
кой подготовленности студентов являются более низкими по
сравнению с результатами, полученных другими авторами
за исследуемый период. Доказано, что целесообразным яв-
ляется применения критериев дифференцированного под-
хода, которые бы отображали комплекс не только морфо-
функциональных , но и  биохимических показателей
организма.
Ключевые слова: функциональное состояние, физическая
подготовленность, тиреоидные гормоны, взаимосвязи.
Abstract. Bondarchuk N.Ya., Chernov V.D. Interrelation of
parameters of functional state and physical readiness of students.
The interrelation of functional condition parameters and
physical readiness of Uzhgorod national university students.
The article analyses the interrelation of the functional condition
parameters and physical readiness of Uzhgorod national
university students. The most significant and informative
parameters were determined which will be used in future for the
development of the predicted formulas corresponding to the
safe level of health. It is established, that input datas of physical
readiness of students are lower as contrasted to the results,
obtained by other authors for the examined term. It proved,
that expedient is application of criteria of the differentiated
approach which would map a  complex not only
morphofunctional, but a lso biochemical parameters of an
organism.
Key words: functional condition, physical readiness, thyroid
hormones, interrelation.

Вступ.
У сучасних умовах на організм людини пост-

ійно посилюється вплив навколишнього середовища
з його негативними соціально-психологічними, ге-
нетичними й екологічними чинниками. Для того щоб
противитися цим факторам, необхідно постійно підви-
щувати адаптаційний потенціал кожного індивіда,
покращувати рівень його функціональних резервів,
який визначає стан соматичного здоров’я [4].

Важливою проблемою життєдіяльності студен-
тської молоді на сучасному етапі розвитку суспіль-
ства є збереження та зміцнення здоров’я, підвищен-

ня рівня розумової та фізичної працездатності, подо-
лання гіпокінезії, дотримання основ здорового спо-
собу життя. За даними вибіркових медичних обсте-
жень, у середньому 35% студентів мають ознаки
різних хронічних захворювань [4]. Разом з тим, фахівці
визначають постійне зниження рівня фізичної підго-
товленості студентів [3, 5]. Сьогодення характеризуєть-
ся посиленням уваги до фізичної культури як засобу
формування здоров’я.

У роботах багатьох авторів (Бальсевич В. К.,
Запорожанов В. А., 1987; Сухарєв А. Г., 1991; Круце-
вич Т. Ю., 1999 та інші) підтверджується факт існу-
вання тісного взаємозв’язку між здоров’ям молоді й
організацією та методикою фізичного виховання.

Враховуючи наведені факти, актуальною є
проблема пошуку шляхів оздоровлення молоді, яка
проживає на територіях з екологічно обумовленою
йодною недостатністю. Фізичне виховання є одним
із чинників, що за певних умов знижує негативний
вплив ендоекології на здоров’я молоді. Адже рухова
активність сприяє формуванню потенціалу адаптив-
них можливостей людини [6].

Роботу виконано у відповідності до плану НДР
Ужгородського національного університету.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження стало визначення

взаємозв’язків між показниками функціонального
стану і фізичної підготовленості студентів.

Організація та методи дослідження.
У дослідженні взяли участь 107 студентів

(юнаків) І курсу УжНУ віком 17-18 років, які за ста-
ном здоров’я були віднесені до основної групи. Дос-
лідження проводилося впродовж 2006-2007 рр. Вико-
ристовувалися наступні методи: теоретичний аналіз
та узагальнення літературних джерел, методи визна-
чення функціонального стану організму, біохімічні
методи (радіоімунологічний метод з використанням
стандартних тест-наборів РИА-Т3-СТ; РИА-Т4-СТ),
педагогічне тестування, методи математичної стати-
стики. Отримані результати були оформлені у виг-
ляді електронних таблиць за допомогою ПК (пакет
SPSS 8.0. для Windows).

Результати дослідження.
В наших дослідженнях ми вивчили 29 показників

які характеризують функціональний стан і фізичну
підготовленість юнаків, використовуючи метод коре-
ляційного аналізу для виявлення взаємозв’язків та ви-
бору найбільш інформативних показників (табл. 1).

У попередніх роботах нами були отримані дані
про функціональний стан щитоподібної залози сту-
дентів за показниками гормонів Т3 і Т4 [2].

Аналіз коефіцієнтів кореляції показав, що най-
більша кількість достовірних взаємозв’язків належить
тироксину (Т4) та трийодтироніну (Т3). І Т4, і Т3 зв’я-
зані з дев’ятьма показниками фізичної підготовленості
(всього досліджувалось – 12) на рівні р<0,05–р<0,01
(від r=0,230 до r=0,429; від r=0,200 до r=0,357 відповід-
но). Найвищий коефіцієнт кореляції виявлений між
Т4 і вибуховою силою (r = 0,429; р < 0,01) та Т3 і ста-
тичною силою (r= 0,357; р<0,01).
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Таблиця 1 
Кореляційний взаємозв’язок показників функціонального стану і фізичної підготовленості 
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Затримка 
дих. на 
вдиху 

334 341 352 239 -093 - 092 060 -234 -186 -283 441 137 8 233 4 

Затримка 
дих. на 
видиху 

322 334 355 249 - 058 - 090 064 -214 -185 -262 413 155 8 225 5 

АТ 
систолічний 
мл.рт.ст. 

154 113 074 047 065 058 116 034 -163 172 108 027 1 094 7 

АТ 
діастолічний 
мл.рт.ст. 

065 043 - 009 010 074 106 106 134 -137 263 022 - 40 1 084 12 

АТ середній 
мл.рт.ст. 101 072 021 024 072 094 115 101 -151 240 055 - 016 1 088 8 

ЧСС уд/хв 083 065 - 002 035 095 132 121 110 -101 225 043 - 003 1 085 11 

PWC 170, Вт 275 255 417 238 - 137 - 295 - 068 -372 -146 -465 344 074 8 257 3 

PWC170, 
Вт/кг 019 027 150 045 128 - 387 - 147 -276 151 -335 104 131 3 158 6 

Індекс 
Робінсона, 
ум.од. 

- 091 - 076 - 005 - 035 - 087 - 120 - 130 -112 110 -244 - 046 - 002 1 088 9 

АП за 
Баєвським, 
ум. од. 

119 068 041 017 087 030 081 057 -188 161 059 015 1 077 13 

Відновлення 
ЧСС після 
PWC 170, 
через 1 хв 

025 0,009 - 069 - 016 052 175 136 107 -045 283 - 076 - 053 2 087 10 

Відновлення 
ЧСС через 3 
хв 

029 0,017 - 055 - 023 053 147 113 072 -042 235 - 057 - 047 1 074 14 

Відновлення 
ЧСС через 5 
хв 

018 024 - 039 - 007 058 144 098 043 -021 206 - 030 - 008 1 058 16 

Відновлення 
ЧСС через 7 
хв 

029 025 - 041 - 008 037 125 121 039 -010 198 - 021 - 006 1 055 17 

Відновлення 
ЧСС через 
10 хв 

014 030 - 048 - 22 017 129 141 052 -045 225 -019 - 015 1 063 15 

Т4 нмоль/л 359 230 401 160 - 151 - 251 - 033 -351 -311 -377 429 245 9 275 1 

Т3 нмоль/л 351 247 357 200 - 261 - 044 - 039 -257 -255 -300 339 135 9 233 2 

Кількість 
значимих 
“r” 

5 5 5 4 1 3 0 6 5 16 5 1    

Середнє “r” 140 116 143 081 - 089 - 142 099 -151 -130 -263 194 065    

Ранг 6 8 4 11 10 5 9 3 7 1 2 12    
Примітка: нулі та коми опущено 
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Затримка дихання на вдиху і видиху також мають
достатню кількість (по вісім) взаємозв’язків. Так, найви-
щий коефіцієнт кореляції визначився між затримкою
дихання на вдиху і вибуховою силою (r = 0,441; р < 0,01).

Інформативним показником, який пов’язаний
з багатьма іншими, є PWC 170, Bт. Він також має вісім
взаємозв’язків з показниками рухових тестів. Фізич-
на працездатність взаємно корелює з “човниковим
бігом” r = 0,465 (р< 0,01). Високий коефіцієнт коре-
ляції спостерігається між PWC 170, Bт та статичною
силою (r= 0,417; р< 0,01).

Потрібно зауважити, що час у тесті “човнико-
вий біг” має найбільшу кількість взаємозв’язків (16 із
17 досліджуваних) з показниками функціонального
стану. Так, “човниковий біг” корелює з артеріальним
тиском (АТ) систолічним (0,172), діастолічним (0,263),
АТ середнім (0,240), частотою серцевих скорочень
(0,225), відновленням ЧСС після PWC170 через 1 хви-
лину (0,283), через 3 хвилини (0,235), через 5 хвилин
(0,206), через 7 хвилин (0,198), через 9 хвилин (0,225);
р < 0,01. Від’ємна кореляція спостерігається з затрим-
кою дихання на вдиху (- 0,383), видиху (-0,262), PWC
170, Bт (-0,465), PWC 170, Bт/кг (-0,335), ІР (-0,244), Т4 (-
0,377), Т3 (-0,3); р<0,01.

Другу сходинку по кількості взаємозв’язків з
показниками функціонального стану займає тест “біг
100 м”. Час виконання цього тесту від’ємно корелює
з затримкою дихання на вдиху (-0,234) і видиху (-0,214);
PWC 170, Bт (-0,372) і PWC 170, Bт/кг (-0,276); Т4 (-0,351)
і Т3 (-0,257); р < 0,01.

Такий показник як відновлення ЧСС після
PWC170 через 1, 3, 5, 7, 10 хвилин корелює тільки з
“човниковим бігом”. Найменшу кількість взаємозв’-
язків (по-одному) також мають адаптаційний потен-
ціал (АП), який від’ємно корелює з бігом 3000м
(r=0,188; р<0,01), ІР, ЧСС, артеріальний тиск систоліч-
ний, діастолічний та середній.

Отже, до найбільш значимих показників функ-
ціонального стану віднесені Т4, Т3, PWC170, Вт, зат-
римка дихання на вдиху та видиху. А до значимих
показників фізичної підготовленості ми віднесли такі,
як динамометрія кисті, вис на зігнутих руках і стри-
бок у довжину з місця.

За інформативністю, визначились такі показ-
ники функціонального стану як тироксин і трийодти-
ронін, фізичної підготовленості – біг 100 м та човни-
ковий біг.

Отримані результати свідчать про те, що у про-
цесі навчальних занять студентів потрібно застосову-
вати такі критерії диференційованого підходу, які б
відображали комплекс не тільки морфофункціональ-
них, але й біохімічних показників організму.

Висновки:
1. За результатами досліджень було встановлено, що
вихідні дані фізичної підготовленості студентів
УжНУ (І курс) є нижчими від результатів, отрима-
них іншими авторами за досліджуваний період.

2. Визначено, що найбільша кількість достовірних
взаємозв’язків належить тироксину та трийодтиро-
ніну, що зумовлено важливою роллю тиреоїдних
гормонів у регуляції росту і розвитку організму, а

також великим значенням в адаптації організму до
м’язової діяльності.

3. Доведено, що доцільним є застосування критеріїв
диференційованого підходу, які б відображали ком-
плекс не тільки морфофункціональних, але й біохі-
мічних показників організму.

У перспективі подальші дослідження будуть
спрямовані на пошук шляхів підвищення рівня про-
яву фізичних здібностей студентів. Необхідно внести
відповідні корективи у програму фізичного вихован-
ня студентів.
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САМООЦІНКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТАМИ-ВИПУСКНИКАМИ

ФАКУЛЬТЕТІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
УНІВЕРСИТЕТІВ ТА ФІЗКУЛЬТУРНИХ

ВНЗ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ
Вільчковський Е., Пасічник В.

Свентокрижський гуманітарно-природничий
університет, філія в м.Петрков-Трибунальський
Гурношленська вища школа педагогічна, Польща

Анотація. В статті описано результати анкетування студентів-
випускників 8 вищих навчальних закладів України та Польщі
з питань професійної підготовки вчителя фізичної культури.
Українські студенти пропонують при викладанні теорії і ме-
тодики фізичного виховання більшу увагу звертати на аналіз
новаторського досвіду вчителів і тренерів. Польські студен-
ти вважають, що слід зменшити обсяг занять на випускному
курсі та більше уваги звертати на прикладність наукової
інформації до діяльності вчителя фізичного виховання.
Ключові слова: фізична культура, вчитель, підготовка, оцінка.
Аннотация. Вильчковский Е., Пасичник В. Самооценка про-
фессиональной подготовки студентами-выпускниками факуль-
тетов физического воспитания университетов и физкультур-
ных ВУЗов Украины и Польши. В статье раскрыты результаты
анкетирования студентов-выпускников 8 вузов Украины и
Польши по вопросам профессиональной подготовки учителя
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физической культуры. Украинские студенты предлагают при
преподавании теории и методики физического воспитания
больше внимания обращать на анализ новаторского опыта
учителей и тренеров. Польские студенты считают, что следу-
ет уменьшить объем занятий на выпускном курсе и больше
внимания обращать на прикладность научной информации к
деятельности учителя физического воспитания.
Ключевые слова: физическая культура, учитель, подготовка,
оценка.
Annotation. Vі l’chkovs’kiy E., Pasіchnik V. Self-rating of
professional tra ining by students – graduates of faculties of
physical tra ining of universities and sports high schools of
Ukraine and Poland. The article presents results of opinions
absolvent eighty of higher education Ukraine and Poland on
the subject professional educate of teacher physical education.
The Ukrainian students offer at teaching the theory and
procedure of physical training of more attention to convert on
analysis of innovative experience of teachers and trainers. The
Polish students consider, that it is necessary to reduce volume
of occupations on a final year and more attentions to convert
on application the scientific information to activity of the
teacher of physical training.
Key words: physical education, teacher, educate, assessment.

Вступ.
Результати наукових досліджень, які присвяче-

но стану здоров’я, фізичному розвитку та рухової
підготовленості підростаючих поколінь свідчать про
те, що у більшості, навіть економічно-розвинених
країнах, ці показники не мають позитивних зрушень.
Не дивлячись на деяке покращення добробуту насе-
лення у країнах Західної Європи, США, Канади та ін.,
поліпшення харчування дітей та молоді, поширення
профілактичних заходів у закладах освіти, не було от-
римано відчутних змін у зміцненні здоров’я та мор-
фологічному стані школярів та студентів. Навпаки, за
остатнє десятиріччя зафіксовано підвищення хроніч-
них захворювань, порушення постави, плоско-
стопість, ожиріння, короткозорість та інші вади орган-
ізму у молодої частини населення багатьох країн.

Слід признати, що крім об’єктивних причин,
які негативно впливають на здоров’я дітей та молоді
(несприятлива екологія, перевантаження розумовою
працею у закладах освіти, режим гіподинамії та ін.)
певну долю вини за такий стан належить взяти на себе
спеціалістам фізичної культури і спорту. Вони за своїм
професійним обов’язком повинні поширювати фізич-
ну культуру, як частину загальної культури суспіль-
ства, серед всіх вікових груп населення держави. Тому,
коли у більшості країн Європи та Америки у засобах
масової інформації та наукових публікаціях пишуть
про криза фізичної культури, це справедливе стверд-
ження. Прикладом тому є результати детального ана-
лізу стану фізичного виховання дітей та молоді, який
було зроблено за ініціативою Міжнародного коміте-
ту спортивних наук і фізичної культури (ICSSPE).

В цьому аналітичному документі було зазна-
чено, що статус фізичного виховання у школах
більшості країн знаходиться на незадовільному стані.
Цей предмет, за думкою керівництва шкіл, відносить-
ся до другорядних не дивлячись на те, що постійно
зростає кількість учнів, які мають захворювання сер-
цево-судинної системи та психічно-нервові, вади
опорно-рухового апарату та ін. За останні роки знач-

но зменшилась рухова активність дітей та учнівської
молоді у зв’язку з поширенням телевізійних передач
(сателітарне та кабельне телебачення), комп’ютерних
ігор та інтернету, також це пов’язано з проблемами
алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, відхилення-
ми у соціальній поведінці та ін.

На Всесвітньому самміті з фізичної культури у
Берліні, який проводив ICSSPE було запрошено ши-
роке коло представників недержавних регіональних та
національних організацій, які зацікавлені у розвитку
масовості фізичної культури та спорту. У Міжнародній
Хартії з фізичної культури і спорту, яка була обговоре-
на та прийнята на цьому самміті підкреслено, що фізич-
не виховання підростаючих поколінь є основним еле-
ментом перманентної освіти в загальній системі освіти
дітей та молоді кожної держави. У наш час необхідно
об’єднувати спільні зусилля державних та суспільних
організацій на підвищення ролі фізичної культури і
спорту у всебічному розвитку та вихованні молодого
покоління у всьому світі.

У зв’язку з подоланням недоліків у системі
фізичного виховання учнівської та студентської мо-
лоді, підвищенням його впливу на їх стан здоров’я,
фізичний розвиток і рухову підготовленість,
відповідність сучасним соціокультурним вимогам
суспільства та реформування освіти в Україні та
Польщі збільшилась кількість обов’язкових годин на
фізичну культуру: до 3-х годин в українських школах
та 4-5 годин на тиждень у польських школах. Це у
деякій мірі позитивно вплинуло на підвищення рухо-
вої активності школярів і дозволило більш ефективно
реалізовувати освітні, виховні та оздоровчі завдання,
які передбачено вимогами програм з фізичної куль-
тури для шкіл різного типу.

В умовах планомірного реформування вищої
освіти, стійкої орієнтації на європейську систему ос-
віти та входження у Болонський процес в Україні та
Польщі відбувається певна реорганізація у підготовці
кадрів з фізичної культури та спорту. Вона потребує
створення ефективної системи підготовки кваліфіко-
ваних фахівців, яка б забезпечувала відповідність між
рівнем їх науково-методичної підготовки у вищому
навчальному закладі і профілем майбутньої практич-
ної діяльності.

В Україні започаткована нова ланка вищої ос-
віти – магістратура, яка передбачає підготовку нау-
ково-педагогічних та управлінських кадрів у системі
вищої професійної фізкультурної освіти. Зроблено
перехід до загальноприйнятої світової системи вищої
освіти, яка включає наступні ступені: молодший спец-
іаліст – бакалавр – спеціаліст – магістр – кандидат
наук – доктор наук. У Польщі ця система має такі
ступені: лецензіат (бакалавр) – магістр – доктор наук
( кандидат наук) – доктор хабілітований (доктор наук).

Модернізація системи підготовки вчителів
фізичного виховання у ВНЗ України та Польщі, по-
чинаючи з 90-х років минулого століття, на відміну
від подібного процесу у Західної Європі, відбувалась
у досить складних умовах трансформації суспільства
від соціалізму до капіталістичного ринку. Внаслідок
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цього багато запланованих заходів не було реалізова-
но з причин недостатнього фінансування освітніх
програм.

Питання удосконалення системи підготовки
вчителів фізичного виховання у сучасних умовах та
результативність їх педагогічної діяльності активно
вивчають українські та польські науковці (Я.Бєльсь-
кий, С.Жуковська, О.Куц, В.Леонова, Л.Сущенко,
Б.Шиян, Б.Ходан, А.Цьось, З.Яворський та ін.). Слід
зазначити, що професійні знання вчителя фізичного
виховання завжди виявляються у комплексі. Йому
необхідні знання з різних галузей наук, які пов’язані з
вивченням життєдіяльності людини: педагогіки, пси-
хології, анатомії, фізіології, теорії і методики фізич-
ного виховання та ін. Вони потрібні для його профес-
ійної підготовки, як спеціаліста фізичного виховання.
Він повинен не тільки добре орієнтуватись в анато-
мо-фізіологічних особливостях учнів різного віку, а
також знати дидактику фізичних вправ, оптимальні
норми дозування фізичних навантажень під час за-
нять фізкультурою, особливості застосування фізич-
них вправ у вихованні учнів, здійснювати педагогіч-
ний контроль за  станом  здоров’я і  фізичної
підготовленості школярів, пропагувати здоровий
стиль життя у школі, мати добру особисту фізичну
підготовленість для демонстрації фізичних вправ та
ін. (Я.Бєльський, Л.Волков, О.Вацеба, М.Герцик,
О.Куц, Б.Шиян, З.Яворський та ін.). Тому, у по-
рівнянні з педагогами інших навчальних дисциплін,
підготовка вчителя фізичної культури відбувається у
більш широкому науково-практичному аспекті.

Модернізація системи підготовки сучасного
вчителя фізичної культури, основою якої є академіч-
ний рівень підготовки, творча та інноваційна позиція в
особистої професійної діяльності, його систематична
і цілеспрямована робота по вдосконаленню своєї пе-
дагогічної майстерності, необхідна у зв’язку зі швид-
кими темпами змін у суспільстві. Для удосконалення
організації та змісту навчання спеціалістів фізичної
культури і спорту у ВНЗ важливим є врахування дум-
ки студентів щодо якості викладання психолого-педа-
гогічних, біологічних та спеціальних дисциплін, моти-
ваційно-оціночних суджень відносно обраної професії,
а також об’єктивна оцінка своїх професійних можли-
востей для викладання предмету – “фізична культура”
у школах різного типу. В цьому ми бачили актуальність
дослідження даної проблеми.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження. Визначити думку сту-

дентів – випускників вищих навчальних закладів Ук-
раїни та Польщі, щодо якості їх підготовки із спец-
іальності „вчитель фізичної культури”.

Результати дослідження.
Для визначення думки майбутніх вчителів

фізичної культури, її аналізу та узагальнення було про-
ведено анкетування студентів-випускників чотирьох
ВНЗ України: Львівського державного університету
фізичної культури, Харківської державної академії
фізичної культури, факультетів фізичного виховання
Волинського національного університету ім. Лесі Ук-

раїнки та Тернопільського національного педагогіч-
ного університету ім. В.Гнатюка. В анкетуванні брали
участь 187 респондентів, з них 78% – студенти стаціо-
нарної та 22% – заочної форми навчання.

Було також проведено анкетування студентів
випускних курсів чотирьох ВНЗ Польщі: Варшавсь-
кої (філія в м.Біла Підляска), Гданської, Катовицької
академій фізичного виховання та Свентокрижсько-
му гуманітарно-природничому університеті ім.Яна
Кохановського (факультет фізичного виховання).
Всього в анкетуванні брали участь 142 респондента,
з них 84% – студенти стаціонарної та 16% – заочної
форми навчання. Анкетування студентів–випуск-
ників усіх ВНЗ проводилось одночасно, наприкінці
2006-2007 навчального року, коли у них закінчувався
навчальний процес і залишалась остання екзаменац-
ійна сесія.

Анкети для студентів українських та польських
ВНЗ були ідентичні, в них ставились питання, які доз-
воляли визначити їх мотивацію до вибору спеціаль-
ності –„вчитель фізичної культури”, самооцінку знань
із загальнонаукових, психолого-педагогічних, біологі-
чних та спеціальних дисциплін, які викладались їм в
період навчання у ВНЗ; оцінку ефективності педагог-
ічної практики у школі; пропозиції, щодо покращення
навчального процесу у своєму закладі освіти та ін.

Розглянемо узагальнені відповіді студентів-ви-
пускників українських та польських ВНЗ, які стосува-
лись їх самооцінки, щодо професійної підготовки до
праці вчителем фізичної культури у школі.

На питання – “Якщо вважаєте, що Вам було
варто навчатись у ВНЗ фізичної культури або на фа-
культеті фізичного виховання університету, то будь
ласка, обґрунтуйте свою позицію”. 56,5% польських
та 33% українських респондентів вважає, що професія
вчителя фізичної культури є важливою для суспіль-
ства. Вона дає можливість покращити здоров’я, фізич-
ний розвиток та рухову підготовленість дітей та учн-
івської молоді. 47% українських студентів прийняло
рішення поступати в цей навчальний заклад тому, що
в ньому цікаво навчатись, а також існує реальна мож-
ливість покращити свої спортивні результати. Ана-
логічна відповідь була у 34,3% польських студентів.
8% українських і 9,2% польських респондентів вва-
жає, що після закінчення ВНЗ вони зможуть зайняти
більш високу посаду (не тільки у школі), а також підви-
щити свій соціальний статус (в основному, це відно-
ситься до студентів заочних відділів).

На питання – “Якщо б Ви мали можливість
спочатку здійснити вибір певної професії, то обрали
б таку саму спеціальність, іншу спеціальність (на
іншому факультеті), іншу спеціальність та інший
ВНЗ?”. 87% польських та 78,2% українських студентів
відповіли, що обрали б таку саму спеціальність – “вчи-
тель фізичної культури”; 8,5% польських та 8,7% ук-
раїнських респондентів – іншу спеціальність, яка та-
кож має відношення до педагогіки (це свідчить про їх
бажання працювати у школі); 4,5% польських та 13,1%
українських студентів обрали б іншу професію та
навчання в іншому ВНЗ. Таким чином можна вва-
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жати, що 13% польських та 21,8% українських сту-
дентів незадоволені обраною спеціальністю. Тому,
переважна кількість з них, після отримання диплому,
буде шукати собі іншу професію.

На питання – “Чи задоволені Ви обраною май-
бутньою професією?” позитивну відповідь дали 78,2%
українських і 87% польських респондентів, а негатив-
ну відповідно – 21,8% та 13% осіб. Можна вважати,
що частина студентів протягом майже п’яти років
навчання у ВНЗ переглянули свою позицію щодо
обрання професії –“вчитель фізичної культури”. При
цьому потрібно враховувати об’єктивні причини:
погіршення стану здоров’я у деяких студентів; трав-
ми внаслідок занять спортом, що заважає їм працю-
вати з цієї спеціальності; мала заробітна плата за до-
сить відповідальну і складну його педагогічну працю
та ін. Ця ситуація також пов’язана з недосконалістю
професійної орієнтації випускників середніх шкіл, які
помилково обирають спеціальність, що у майбутнь-
ому не буде потрібною для них.

Нас цікавило питання про те – “Де Ви хотіли б
працювати після закінчення ВНЗ?”. Вчителем фізич-
ної культури у школі бажали б працювати 58,2%
польських і лише 14,6% українських студентів-випуск-
ників; 29,2% польських та 29,6% українських респон-
дентів бажали б працювати тренерами з різних видів
спорту з дітьми та молоддю у спортивних клубах,
ДЮСШ та ін. Працювати в іншій галузі (в охороні,
міліції (поліції), менеджером та ін.) бажали 9,2%
польських та 15,2% українських респондентів. Посту-
пити у майбутньому до аспірантури 1,4% польських
та 5% українських студентів. Інші плани (виїхати за кор-
дон, поступити в інший ВНЗ, створити власний бізнес
та ін.) мали 2% польських і 35,6% українських студентів.

Характерним для українських студентів-випус-
кників є те, що за спеціальністю, яку спочатку вони
обрали коли поступали до ВНЗ, бажали б працювати
вчителем фізичної культури лише біля 15% з них. На
посаду тренера претендує у два рази більше респон-
дентів. До початку педагогічної практики у школі сту-
денти недостатньо розуміли специфіку професійної
діяльності вчителя фізичної культури, яка часто по-
в’язана з проблемами спортивної бази школи, недо-
статньою кількістю спортивного інвентаря і облад-
нання; відповідальністю за життя та здоров’я учнів;
можливостями травм на заняттях фізкультурою;
підтриманням дисципліни на уроках, коли учні не
завжди можуть опанувати своїми емоціями та ін.
Вони вважають, що краще працювати тренером у
ДЮСШ або спортивному клубі, де кращі умови для
занять і є можливість більш чітко репрезентувати свою
працю при досягненні вихованцями певних спортив-
них результатів.

На питання – “Як Ви оцінюєте свою науково-
методичну та практичну підготовленість до праці
вчителем фізичної культури?” Студенти оцінювали
себе за 5-бальною системою:
а) Знання сучасної методики організації та проведен-
ня уроків фізкультури – 3,9 у польських і 4,2 украї-
нських студентів.

б) Вміння здійснювати індивідуальний підхід у про-
цесі фізичного виховання у школі – 3,8 у польських
і 4,0 українських респондентів.
в) Знання та вміння планувати уроки з фізкультури

(план-конспект) та перспективне планування для
кожного класу (на семестр або навчальний рік) –
4,1 у польських та 4,1 українських студентів.
г) Об’єктивно оцінювати учнів із свого предмету –

4,1 у польських та 4,4 українських респондентів.
е) Знання з організації і змісту позакласних занять з
фізичного виховання та спорту – 3,9 у польських і
4,4 українських студентів.
ж) Вміння проводити спортивні змагання у школі –

3,9 у польських та 4,2 українських респондентів.
з) Вміння та знання з організації і змісту роботи з
учнями спеціальної медичної групи – 3,3 у
польських і 3,6 українських студентів.
і) Вміння проводити заняття з корегуючої гімнастики

– 3,2 польських та 3,7 українських респондентів.
к) Знання з методики виховання морально-вольових
якостей в учнів засобами фізичної культури – 3,8 у
польських та 4,1 українських студентів.

Найменшу оцінку польські та українські сту-
денти поставили собі за знання та вміння проводити
заняття з корегуючої гімнастики (відповідно –3,2 та
3,7 бали), організації та змісту роботи з учнями спец-
іальної медичної групи (відповідно – 3,3 і 3,6 бали).
Аналізуючи навчальні плани ВНЗ можна зробити
висновок, що однією з причин слабих знань цих важ-
ливих для вчителів фізичного виховання аспектів його
професійної підготовленості є недостатня кількість
лекційних та практичних годин на ці предмети ( особ-
ливо у польських ВНЗ). Під час педагогічної практи-
ки у школі студентам, в основному, пропонують про-
водити уроки фізкультури, а факультативні заняття з
корегуючої гімнастики вони взагалі не проводять або
проводять епізодично.

Свої загальнонаукові, психолого-педагогічні,
біологічні та спеціальні знання студенти українських
та польських ВНЗ оцінили таким чином (у 5-бальній
системі):
а) Психолого-педагогічні предмети – 3,7 у польських
та 3,9 українських студентів.
б) Теорія і методика фізичного виховання – 4,0
польські і 4,2 українські респонденти.
в) Предмети біологічного циклу (анатомія, фізіоло-
гія, біохімія та ін.) – 3,7 у польських та 4,0 українсь-
ких студентів.
г) Спеціальні дисципліни (методика навчання легкої
атлетики, гімнастики, плавання, спортивних ігор та
інших видів спорту) – 4,5 у польських і 4,4 українсь-
ких респондентів.
д) Іноземні мови – 3,4 у польських і 3,5 українських
студентів.

З цієї групи навчальних дисциплін найвищу
оцінку отримали знання і навички із спеціальних дис-
циплін 4,5 у польських і 4,4 українських студентів, а
також з теорії і методики фізичного виховання – відпо-
відно 4,0 та 4,2 бали. Це пояснюється тим, що студен-
ти розуміють важливість цих профільних предметів у
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професійної підготовці спеціалістів фізичної культу-
ри, тому вони більш уважно конспектують лекції цих
викладачів і ретельніше готуються до семінарських
та практичних занять з цих навчальних дисциплін.

Найменшу оцінку вони поставили собі за знан-
ня іноземної мови – 3,4 польських та 3,5 українських
студентів. Слід зазначити, що майже всі студенти
польських ВНЗ неодноразово виїздили за кордон у
складі туристичних груп, за запрошенням родичів або
працювали під час літніх канікул у країнах Західної
Європи, США, Канади. Тому вони могли об’єктивно
оцінити свої знання з іноземної мови, яку вивчали у
школі та ВНЗ.

Українські студенти, що навчаються на фа-
культетах фізичного виховання університетів та ВНЗ
фізичної культури мають специфічне відношення
до вивчення іноземної мови. Вони дуже рідко вико-
ристовують її знання у своєї професійної діяльності,
виїзди за границю у більшості з них епізодичні. Тому
студенти не мають належної мотивації до ґрунтов-
ного вивчення іноземної мови. Також слід конста-
тувати, що підготовка більшості з них з цього пред-
мету після закінчення загальноосвітніх шкіл
(особливо сільських) недостатня для вільного спілку-
вання з іноземцями та розуміння тексту публікацій
без словника.

Слід зазначити, що в основному, підготов-
леність студентів українських ВНЗ по всіх предметах
цього блоку (за виключенням спеціальних дисциплін)
за їх самооцінкою була дещо вищою (на 0,1- 0,6 бала),
ніж у польських студентів. Важко однозначно пояс-
нити, чим це викликано. Можливо кращим підбором
професорсько-викладацьких кадрів в українських
ВНЗ, що, безумовно, позитивно вплинуло на якість
знань студентів з цих навчальних дисциплін, а також
більш реальною перспективою знайти собі працю за
обраною спеціальністю, що для випускників
польських ВНЗ є досить складною проблемою.

На питання – “Яка Ваша підготовленість до
проведення наукових досліджень у школі?” Студенти
поставили собі наступні оцінки:
а) Знання основних методів наукових досліджень у
галузі фізичного виховання – 3,1 у польських та 3,9
українських студентів.
б) Знання тестів контролю за рухової підготовлені-
стю учнів – 3,8 у польських і 4,0 українських рес-
пондентів.
в) Знання математичної статистики – 2,8 у польських
та 3,7 українських студентів.
г) Володіння комп’ютером – оцінка 3,8 співпадала, як
у польських так і українських студентів.

Слід констатувати, що оцінки з даного блоку
навчальних дисциплін, які поставили собі студенти,
найбільш низькі, особливо за знання математичної
статистики (польські студенти). Вони слабо уявляють
собі, які наукові дослідження може проводити вчи-
тель фізичної культури у школі і вважають, що дослі-
дження у галузі фізичного виховання дітей і молоді
повинні здійснювати наукові працівники, а також спец-
іалісти, які працюють над дисертаціями.

Можна вважати, що під час навчання у ВНЗ у
значної кількості студентів не сформована мотивація
на необхідність творчого підходу до майбутньої пе-
дагогічної праці, систематичного аналізу результатів
своєї діяльності, проведення психолого-педагогічних
спостережень за учнями у процесі уроків та позак-
ласних занять, їх поведінкою і засвоєнням запропо-
нованих вчителем вправ та ін. Все це, а також інно-
ваційні підходи у навчально-виховному процесі із
свого предмету, потребують обов’язкового володін-
ня відповідною науковою технологією.

Нас цікавило питання – “Чи існують у навчаль-
ному процесі предмети, які на Вашу думку, не
потрібні для підготовки вчителя фізичної культури?”
47% польських та 60,2% українських респондентів
відповіли, що таких предметів немає. 11% польських і
17,6% українських студентів не могли дати чіткої
відповіді, а 42% польських та 22,2% українських рес-
пондентів вказали, що є такі предмети. До них
польські студенти віднесли: логіку, андрогогіку, емі-
сію (постановку) голосу та екологію. Можливо анд-
рогогіка (педагогіка дорослих людей) для майбутніх
вчителів, які вважають, що повинні працювати лише
з дітьми та учнівською молоддю, немає прикладності
в їх педагогічної діяльності. Предмет емісія голосу
також, на їх думку, не є обов’язковим для майбутніх
вчителів фізичного виховання. Тому вони вважають,
що ці дисципліни не потрібні у навчальному плані
польських ВНЗ.

Українські студенти віднесли до необов’язко-
вих наступні предмети: соціологію, економіку, діло-
ву мову, риторику та релігієзнавство. Можливо, що
їх негативне ставлення до цих навчальних дисциплін
пов’язано з недосконалістю методики їх викладання
та відсутністю належної мотивації студентів до отри-
мання знань з цих предметів, які необхідні не тільки
педагогу, а й кожному спеціалісту з вищою освітою.

На питання – “Які нові навчальні дисципліни,
на Вашу думку, потрібно включити до навчального
плану у Вашому ВНЗ?” 37,1% польських та 58,4%
українських респондентів вважають, що не потрібно
додавати нових предметів; 33% польських та 32,8%
українських студентів не могли дати відповіді. Однак
30,9% польських респондентів вважають, що нале-
жить зробити наступні зміни у навчальному плані:
збільшити кількість практичних занять з різних видів
спорту, які за своїм обсягом не повинні переважати
теоретичні дисципліни; ввести з першого курсу на-
вчання другої іноземної мови. 9,8% українських сту-
дентів вважають, що для покращення професійної
підготовки вчителя фізичної культури належить вклю-
чити до навчального плану: спортивний масаж,
фітнес, збільшити години на практичні заняття з різних
видів спорту, а також на вивчення іноземної мови та
психології спорту.

На питання – “Як Ви оцінюєте проведення
педагогічної практики під час навчання у ВНЗ?” 31,7%
польських та 68,% українських студентів вважає, що
практика в школах була організована добре. 58,1%
польських та 28,1% українських респондентів поста-



32

вили задовільну оцінку, а 10,2 польських та 3,4% ук-
раїнських студентів незадовільно оцінюють її прове-
дення. Можна вважати, що негативна оцінка студентів
у значній мірі залежала від вчителів фізичного вихо-
вання тій школи, де вона проводилась, а також керів-
ника цієї практики, якій не зміг організувати її на на-
лежному методичному рівні.

На питання – “Якщо Ви вважаєте, що педагог-
ічна практика організована незадовільно, вкажіть,
будь ласка, що потрібно змінити в її організації або
змісті?” 10,4% польських та 13,7% українських рес-
пондентів вказали, що належить зменшити її три-
валість (кількість запланованих на її проведення днів).
21,4% польських і 29,3% українських студентів поба-
жали удосконалити форму організації педагогічної
практики і проводити її також в ліцеях різного проф-
ілю (польські студенти), а також у дошкільних закла-
дах, коледжах та технікумах (українські студенти) у
зв’язку з тим, що випускники цих ВНЗ також можуть
працювати в даних установах освіти. 58,1% польських
та 50,1% українських респондентів пропонують
збільшити кількість годин на проведення уроків з
фізичної культури та позакласних занять під час пе-
дагогічної практики, а 10,1% польських та 6,9% украї-
нських студентів вважають, що не потрібно вносити
ніяких змін у її проведення. Частина студентів обох
країн також пропонує зменшити обсяг документації,
яку вони повинні підготувати для отримання пози-
тивної оцінки за практику. Більше уваги належить, за
їх думкою, приділяти проведенню практикантами
різних форм спортивно-масової роботи з учнями у
позаурочний час та заняттям у групах корегуючої
гімнастики та лікувальної фізкультури (спеціальна
медична група).

На питання – “Які науково-методичні журна-
ли Ви читаєте у процесі підготовки до семінарських
та практичних занять, для написання курсових робіт?”
62,8% польських та 50,4% українських студентів вка-
зали, що вони систематично використовують спец-
іальну періодичну пресу для самопідготовки. Слід
відмітити, що у Польщі видається багато науково-
методичних журналів для вчителів фізичного вихо-
вання, тренерів з різних видів спорту, реабілітологів,
а також людей, які цікавляться цією інформацією та
займаються фізкультурою і спортом: “Лідер”, “Фізич-
на культура”, “Фізичне і оздоровче виховання”,
“Фізичне виховання і шкільна гігієна” та ін. Ці журна-
ли є у кожній бібліотеці ВНЗ, вони розповсюджують-
ся серед населення та освітніх установ через підпис-
ку на них і тому доступні для всіх бажаючих їх
прочитати. На превеликий жаль в Україні методична
преса видається у значно обмеженому обсязі і вчи-
телі фізичної культури, в основному, читають жур-
нал “Фізичне виховання в школі”.

Інші 37,2% польських та 49,6% українських рес-
пондентів епізодично відвідують читальні зали та
бібліотеки ВНЗ. Вони, в основному, при підготовці
до навчальних занять, заліків та екзаменів задоволь-
няються лише тією інформацією, яку можна отри-
мати у підручнику або почути на лекціях від викла-

дачів. Можна зробити висновок, що у значної части-
ни студентів немає належної мотивації до самостійної
роботи над своїм професійним розвитком, вони не
приучені систематично користуватись методичною
пресою. На цей суттєвий недолік в їх підготовці слід
звернути увагу всім викладачам, які працюють з ними.

На питання – “Чи Ви маєте власну бібліотечку
з методичної літератури для вчителя фізичної культу-
ри?” Позитивно на це питання відповіли 66,2%
польських та 36,6% українських студентів. Немає влас-
ної методичної літератури з фізичного виховання та
спорту у 33,8% польських і 63,4% українських рес-
пондентів. Слід зауважити, що значна частина випус-
кників ВНЗ буде працювати вчителем фізичної куль-
тури у школах невеликих міст або у сільських регіонах,
де значно обмежений доступ до методичної літера-
тури з цієї тематики. Тому важливо мати особисту
бібліотечку, яка допоможе молодому вчителю швид-
ше адаптуватись до педагогічної діяльності, краще
організувати та проводити навчально-виховний про-
цес із свого предмету, а також позакласну спортив-
но-масову роботу з фізичної культури та спорту в
своєї школі.

На питання – “Які пропозиції Ви маєте, щодо
покращення підготовки вчителів фізичної культури у
Вашому ВНЗ?” 66,2% польських та 55,1% українсь-
ких студентів вважає, що їх задовольняє існуюча сис-
тема підготовки вчителів фізичної культури. 34,8%
польських респондентів сформулювали наступні про-
позиції:
- Включити до навчального плану більше практич-
них занять з тих спортивних дисциплін, які є у
шкільних програмах (легка атлетика, спортивні ігри,
гімнастика та ін.) на цих заняттях викладачам ВНЗ
слід приділяти більше уваги методиці навчання
учнів різних елементів цих видів спорту.

- Зменшити обсяг академічних занять на випускних
курсах, коли студенти активно працюють над магі-
стерською роботою. Цей період вимагає від них
приділяти більше часу праці у бібліотеці, аналізу
результатів власних досліджень, завершенню напи-
сання магістерської праці та її оформленню. Однак
у більшості ВНЗ на останньому навчальному році
у студентів планують заняття у 4-5 днях тижня.

- Зміст викладання таких предметів як педагогіка,
психологія, теорія виховання та ін. часто немає на-
лежної прикладності для педагогічної діяльності
спеціалістів фізичної культури та спорту. На факуль-
тетах фізичного виховання ВНЗ ці предмети викла-
дають професора та ад’юнкти, які також працюють
на інших факультетах, де проводиться підготовка
вчителів з різних спеціальностей. В академіях фізич-
ного виховання ця проблема вирішується більш
успішно тому, що викладачі цих ВНЗ значно краще
зорієнтовані у професійної діяльності вчителя
фізичного виховання, до того ж тематика їх науко-
вих досліджень часто пов’язана з проблемами
фізичної культури та спорту.

- Студенти вважають, що керівниками педагогічної
практики повинні бути викладачі, які у свій час пра-
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цювали у школі вчителем фізичного виховання.
Бувають непоодинокі випадки, коли керівниками
практики є викладачі, які проводять у ВНЗ лише
практичні заняття з однієї із спортивних дисциплін
або спеціалісти реабілітації.

- Більшість студентів скаржаться на невдале плану-
вання розкладу занять. Бувають дні, коли у розкладі
планується підряд по три практичних заняття (у
спортивному залі, басейні та стадіоні) або по вісім
академічних годин (чотири заняття) в день.

- За думкою студентів викладачі повинні з більшою
повагою відноситись до них, враховувати їх індиві-
дуальні особливості та умови життєдіяльності, знач-
на частина з них регулярно тренується і часто вис-
тупає на спортивних змаганнях, деякі працюють у
позалекційний час та ін. Викладачам бажано дот-
римуватись демократичного стилю у стосунках із
студентами, намагатись створювати позитивний
психологічний клімат під час академічних занять.
Це допомагає також кращому засвоєнню теорети-
ко-методичного та практичного матеріалу, що про-
понується їм у навчальному процесі.

44,9% українських студентів мали такі пропозиції:
- При викладанні теорії і методики фізичного вихо-
вання викладачам бажано звертати більшу увагу
на новаторський досвід вчителів та тренерів Украї-
ни і інших країн, а також більш детально розкрива-
ти систему фізичного виховання дітей дошкільно-
го віку.

- У більш широкому аспекті застосовувати на лекці-
ях, семінарських і практичних заняттях технічні за-
соби навчання та комп’ютерну техніку.

- Покращити матеріальну базу ВНЗ для проведення
академічних занять, зокрема, із спортивних дис-
циплін.

- Організовувати обмін студентів між різними ВНЗ
не тільки України, а також інших країн. Проводити
більше цікавих для студентів екскурсій, які сприя-
ють їх культурному та пізнавальному розвитку.

- Належить більш ретельно відбирати студентів на
спеціальність – „Фізичне виховання” тому, що час-
тина з них це випадкові люди, які по закінченню
ВНЗ не бажають працювати у цієї галузі. Слід та-
кож покращити контроль за відвідуванням навчаль-
них занять (особливо лекцій) студентами всіх курсів.

- Потрібні більш демократичні взаємовідносини між
викладачами та студентами, тому, що частина з
професорсько-викладацького складу дотримуєть-
ся авторитарного стилю у своєї праці у ВНЗ.

Висновки:
1. Соціологічне дослідження студентів-випускників
показало, що лише 87% польських та 78,2% украї-
нських респондентів задоволені вибором своєї про-
фесії, яка пов’язана з фізичним вихованням та
спортивним тренуванням дітей та молоді. Інші сту-
денти (понад 20% українських та 13% польських)
вважають, що помилково обрали цю спеціальність.
Це свідчить, перш за все, про недоліки у професій-
ної орієнтації в школі та відсутність стійкої моти-
вації до праці у галузі фізичного виховання і спорту.

2. Вчителем фізичної культури в школі бажали б пра-
цювати 58,2% польських та 14,6% українських сту-
дентів, відповідно тренерами з різних видів спорту
– 29,2% та 29,6% осіб. Після практики в школі вони
більш детально ознайомились з функціями вчите-
ля фізичної культури і зрозуміли, що це дуже відпо-
відальна професія, яка вимагає великих фізичних і
психічних зусиль. Тому значна частина студентів-
випускників, в основному, українських ВНЗ зро-
била висновок, що у них немає відповідної психо-
логічної готовності до праці вчителем у школі.

3. Студенти-випускники досить високо оцінили (за 5
бальною системою) свою науково-методичну і
практичну підготовленість, як спеціаліста фізично-
го виховання. Найкращі оцінки (від 4,0 до 4,5 балів)
як у польських. так і українських студентів отрима-
ли знання з оперативного та перспективного пла-
нування, оцінювання учнів із свого предмету, з
теорії та методики фізичного виховання, а також
знання, вміння та навички із спеціальних дисциплін
(методика навчання легкої атлетики, гімнастики,
спортивних ігор та ін.). Найменшу оцінку вони по-
ставили собі за знання математичної статистики –
2,8 у польських та 3,7 українських студентів; знання
та вміння проводити заняття з коригуючої гімнас-
тики – 3,2 у польських та 3,7 українських респон-
дентів, а також з організації і змісту роботи з учня-
ми спеціальної медичної групи відповідно – 3,7 та
3,3 бали; за знання іноземної мови – 3,4 у польських
та 3,5 українських студентів.

4. Більшість студентів – 60,2% українських та 47%
польських ВНЗ вважає, що не потрібно змінювати
навчальних планів підготовки вчителя фізичної куль-
тури. Однак 42% польських респондентів зазначи-
ла, що деякі предмети: логіка, андрогогіка, емісія
голосу, екологія не потрібні для підготовки спеціал-
іста фізичного виховання. 22,2% студентів українсь-
ких ВНЗ вказали, що до цієї категорії відносяться:
соціологія, економіка, риторика, ділова мова, релі-
гієзнавство. Вони вважають, що необхідно збільши-
ти обсяг годин на практичні заняття з різних видів
спорту, вивчення іноземної мови та психології
спорту (українські студенти).

5. Організація та зміст педагогічної практики у школі
31,7% польських та 68,5% українських студентів
оцінюють на добре, відповідно – 58,1% та 28,1% на
задовільно, 10,2% польських та 3,4% українських
респондентів поставили за її організацію незадов-
ільну оцінку. Переважна кількість студентів пропо-
нує збільшити тривалість педагогічної практики.
Польські студенти вважають, що керівниками прак-
тики належить призначати викладачів, які раніше
працювали у школі і добре орієнтуються у спе-
цифіці роботи вчителя фізичного виховання.

6. У самопідготовці до семінарських, практичних за-
нять та при написанні курсових робіт 62,8%
польських та 50,4% українських студентів періодич-
но використовують методичні журнали. 66,2%
польських та 36,2% українських респондентів має
власну бібліотечку з методичної літератури для
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вчителя фізичної культури. Це є значним недоліком
в їх підготовці, який стосується недостатньої моти-
вації студентів до удосконалення особистого про-
фесійного рівня.

7. З метою модернізації системи підготовки вчителів
фізичної культури у ВНЗ українські студенти про-
понують: при викладанні теорії і методики фізич-
ного виховання більшу увагу звертати на повідом-
лення та аналіз новаторського досвіду вчителів і
тренерів України та інших країн, розкривати більш
детально систему фізичного виховання дітей дош-
кільного віку; застосовувати у більш широкому
аспекті технічні засоби навчання і комп’ютерну тех-
ніку на лекціях, семінарських та практичних занят-
тях; проводити більш ретельний відбір абітурієнтів
на цю спеціальність під час вступу до ВНЗ.

Польські студенти вважають, що до навчаль-
ного плану слід внести наступні зміни: зменшити
обсяг занять на випускному курсі, коли вони актив-
но працюють над магістерською роботою; при вик-
ладанні педагогіки, теорії виховання, психології та ін.
предметів; більше уваги звертати на прикладність цієї
наукової інформації до діяльності вчителя фізичного
виховання; під час практичних занять із спортивних
дисциплін викладачам приділяти більше уваги особ-
ливостям методики навчання елементам тих видів
спорту, які входять до шкільних програм (легка атле-
тика, гімнастика, спортивні ігри та ін.).

Студенти-випускники польських та українсь-
ких ВНЗ вважають, що необхідно дотримуватись
демократичного стилю у стосунках викладачів із
студентами, намагатись професорсько-викладаць-
кому складу створювати позитивний психологіч-
ний клімат під час академічних занять. Тому, що
частина з них застосовує авторитарний стиль у
спілкуванні із студентами.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Вовк Л.В.
Восточноукраинский национальный
университет имени Владимира Даля

Аннотация. В статье представлена разработанная теорети-
ко-прикладная системная модель формирования культуры
здорового образа жизни у студентов специальной медицин-
ской группы в учебно-воспитательном процессе ВУЗа. Мо-
дель является проектом педагогической системы. Она бази-
руется на принципах гуманности, научности, субъектности,
всестороннего гармонического развития, оздоровления, ин-
дивидуальности, преемственности, технологичности. Она
направлена на формирование культуры здорового образа
жизни студентов специальной медицинской группы.
Ключевые слова: культура, здоровый образ жизни, студенты,
учебно-воспитательный процесс.
Анотація. Вовк Л.В. Концептуальна модель формування куль-
тури здорового способу життя у студентів спеціальної медич-
ної групи. В статті представлена розроблена теоретико-при-
кладна системна модель формування культури здорового
способу життя у студентів спеціальної медичної групи у на-
вчально-виховному процесі ВНЗ. Модель є проектом педаго-
гічної системи. Вона базується на принципах гуманності,
науковості, суб’єктності, всебічного гармонійного розвитку,
оздоровлення, індивідуальності, наступності, технологічності.
Вона спрямована на формування культури здорового спосо-
бу життя студентів спеціальної медичної групи.
Ключові слова: культура, здоровий спосіб життя, студенти,
навчально-виховний процес.
Annotation. Vovk L.V. Сonceptual model of shaping the culture
sound lifestyle beside students of special medical group. The article
is presented designed theorist-applied system model of the shaping
the culture sound lifestyle beside student of the special medical
group in scholastic process high school. The model is the design
of pedagogical system. It bases on principles of humanity, scientific
character, comprehensive harmonic development, improvement,
individuality, continuity, adaptability to manufacture. It is guided
on formation of crop of an able-bodied mode of life of students
of special medical bunch.
Keywords: culture, sound lifestyle, students, scholastic process.

Введение.
Значительную роль в формировании культу-

ры личности, в повышении интеллектуального, фи-
зического и духовного потенциала человека должны
сыграть, на наш взгляд, образование и воспитание
человека. Оттого, какими будут выпускники обще-
образовательных школ, вузов, во многом зависит
будущее Украины. Научный анализ не оставляет со-
мнения, что именно здоровье населения определяет
в настоящее время перспективу и будущность раз-
вития любой страны. В Украине отсутствует на госу-
дарственном уровне пропаганда здорового образа
жизни. Анализ происходящих в Украине социально-
экономических преобразований показывает, что, к
сожалению, человеку стало чуждо понятие совер-
шенствования. Утрачено понимание того, что само-
развитие, рост собственной личности – это помощь
не только себе, но и окружающим. Поскольку чело-
веческая жизнь является высшей ценностью обще-
ства, то совокупность свойств, качеств, состояний
человека есть ценность не только самого человека,
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но и общества. Именно это превращает здоровье каж-
дого индивида в общественное богатство.

Стратегия перестройки высшего образования
Украины в связи с процессом её интеграции в евро-
пейское образовательное пространство должно ба-
зироваться на усилении образовательного аспекта
учебного процесса, при этом назрела необходимость
реформирования образования в области физичес-
кой культуры и физического воспитания [4]. Поэто-
му вопрос специфики проведения учебного процес-
са по дисциплине «Физическое воспитание» в
высшей школе с учетом особенностей профессио-
нальной направленности и в условиях внедрения кре-
дитно- модульной системы организации учебы яв-
ляется чрезвычайно актуальным . Внедрение
модульной организации учебного процесса с систе-
мой зачетных кредитов является одним из важней-
ших факторов, которые мобилизуют студентов к твор-
ческому труду, а также обеспечивают условия для
демократизации по срокам сдачи экзаменов, зачетов
и графика учебного процесса, а также взаимоотно-
шение между преподавателем и студентом: от прин-
ципа «преподаватель учит, а студент учится», к прин-
ципу «преподаватель и студент – равноправные
коллеги»[1]. Решение проблемы эффективной под-
готовки современного специалиста предусматрива-
ет разработку научно обоснованных технологий фор-
мирования культуры здорового образа жизни
студентов разных специальностей в высших учебных
заведениях [2]. Особенности проведения учебно-вос-
питательного процесса со студентами специальной
медицинской группы (СМГ), требуют индивидуаль-
ного и дифференцированного подхода к решению
педагогических задач, которые связаны со специфи-
кой профессии.

Работа выполнена согласно плана НИР Вос-
точноукраинского национального университета име-
ни Владимира Даля.

Формулирование целей роботы.
Цель данного исследования теоретически обо-

сновать и экспериментально проверить эффектив-
ность разработанной модели культуры здорового
образа жизни студента специальной медицинской
группы.

Результаты исследований.
На кафедре физического воспитания ВНУ им.

В.Даля была разработана теоретико-прикладная сис-
темная модель формирования культуры здорового
образа жизни (ЗОЖ) студента специальной медицин-
ской группы (рис.1), где охарактеризованы её струк-
турные составляющие, обоснована кредитно-модуль-
ная технология учебно-воспитательного процесса и
рейтинговая технология оценивания учебных дости-
жений по теоретической, методической и физичес-
кой подготовленности студентов СМГ.

Системное моделирование культуры ЗОЖ
студенческой молодежи, предусматривает не только
проектирование, а и определение путей её внедре-
ния в практику реального учебно-воспитательного
процесса, в блочную структуру концептуальной

модели были введены методологический, организа-
ционно- содержательный и технологический блоки.

Методологический блок является стратегией
формирования культуры ЗОЖ личности, выходные
методологические и теоретические положения дан-
ного процесса. Стратегия формирования культуры
ЗОЖ студента СМГ, будущего высококвалифициро-
ванного специалиста состоит в определении её глав-
ных целей: формирование культуры ЗОЖ, как интег-
ральной совокупности знаний, практических умений,
гуманистических ценностных ориентаций, самореа-
лизации  «реального Я».

Основными теоретическими положениями,
которые обуславливают конструирование концепту-
альной модели формирование культуры ЗОЖ сту-
дента СМГ, являются следующие принципы: научно-
сти, субъектности, всестороннего гармонического
развития, оздоровительный, индивидуальности,
преемственности, технологичности.

Повышение уровня научности формирова-
ния культуры ЗОЖ должно быть достигнуто на осно-
ве интеграции психолого-педагогических знаний в
содержании учебно-воспитательного процесса. Обо-
снование педагогических принципов и методов вос-
питания и образования должно осуществляться на
познании психологических механизмов и закономер-
ностей развития мотивационно-ценностной сферы
личности, которые, по сути, составляют научную
основу педагогической теории.

Реализация принципа субъектности предус-
матривает освоение в учебно-воспитательном про-
цессе общепедагогических знаний и умений, детер-
минированных личностной системой гуманисти-
ческих ценностных ориентаций будущего специа-
листа, что, в конечном счете, влияет на формирова-
ние его как настоящего субъекта педагогической
деятельности, готового не только к выполнению оп-
ределенного набора профессионально важных фун-
кций, а и ведет к успешной профессионально-лич-
ностной самореализации.

Принцип всестороннего гармонического раз-
вития, это естественная предпосылка взаимосвязи
различных сторон воспитания – единство физичес-
кого и духовного развития человека. Но эта предпо-
сылка сама по себе не обеспечивает органического
соединения в нужном направлении всех факторов,
влияющих на развитие человека в процессе воспита-
ния. Вклад каждого отдельного вида воспитания во
всестороннее развитие личности существенно зави-
сит от того, насколько умело, последовательно и це-
леустремленно использует педагог-специалист
объективно существующие взаимосвязи видов вос-
питания ради достижения единой цели. Средства,
методы и условия физического воспитания, законо-
мерности обучения движениям и воспитание физи-
ческих качеств предоставляют большие возможнос-
ти эффективного воздействия не только на
физическое, но и на духовное развитие человека,
позволяя успешно решать ряд задач относящихся к
содержанию нравственного, волевого, эстетическо-
го и умственного воспитания [6].
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Рис. 1. Модель культуры здорового образа жизни студента СМГ
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Оздоровительный принцип – общий смысл
этого принципа заключается в требовании оптими-
зации процесса физического воспитания с целью
достижения наибольшего и безусловного эффекта
укрепления здоровья. Он требует не только «Не вре-
дить», но и, прежде всего, – «Укреплять, улучшать,
совершенствовать»!

Принцип индивидуализации формирования
культуры ЗОЖ осуществляется путем активизации
самостоятельной деятельности студентов с помощью
кредитно-модульной и компьютерной технологии
обучения и духовно – физического воспитания, а так-
же авторской программы формирование и воспита-
ние культуры ЗОЖ студентов СМГ.
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Принцип преемственности культуры ЗОЖ
осуществляет связь настоящего с прошлым и буду-
щим, между новыми и прежними специальными
знаниями, двигательными умениями и навыками как
элементов целостной системы образования и воспи-
тания студентов СМГ.

Оценка эффективности воспитания культуры
ЗОЖ студентов СМГ на базе технологического под-
хода предусматривает разработку соответствующей
рейтинговой технологии, которая б владела качества-
ми объективности, открытости, гибкости и прогно-
зированности.

Организационно-содержательный блок моде-
ли состоит: основных факторов формирования куль-
туры ЗОЖ, методов физического воспитания и ав-
торской программы воспитания культуры ЗОЖ у
студентов СМГ. Объективной основой взаимосвязи
нравственного, умственного, эстетического, физи-
ческого и трудового воспитания является единство
физического и духовного развития человека и зако-
номерности организации всей социальной системы
воспитания [6, с.245].

Личность преподавателя, как фактор воспи-
тания. Общие требования к воспитанию хорошо вы-
ражены в известных словах: «Воспитатель сам дол-
жен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника…
или, по крайней мере, всеми силами к тому стре-
миться» [8,с.75]. Чтобы «уметь воспитывать своим
предметов» [7,с.66], специалисту физического вос-
питания необходимо хорошо знать и любить свое
дело, быть отлично методически и физически подго-
товленным, обладать спортивно-техническим мастер-
ством. Чем выше квалификация преподавателя и чем
шире круг специальных знаний, тем больше возмож-
ностей у него для решения воспитательных задач.

Побуждая к физическому совершенствованию
своих воспитанников, преподаватель и сам должен
иметь гармонично развитые формы тела, совершен-
ные движения, стройность осанки. В манере держать-
ся естественная простота должна сочетаться с досто-
инством [6, с.262]. Умение пользоваться словом,
образностью речи, хорошая постановка голоса, бо-
гатая интонация, по выражению А.С.Макаренко, не-
обходимые черты «воспитательной техники». Успех
воспитания во многом зависит от того, в какой мере
воспитатель знает своего ученика и проявляет о нем
заботу. Специалисту физического воспитания необ-
ходимо знать типологические, возрастные, и инди-
видуальные особенности учеников, состояние их здо-
ровья,  физической подготовленности,  черты
характера, особенности духовного склада. Педагоги-
ческий опыт убеждает в том, что правильные оправ-
данные взаимоотношения строятся на основе высо-
кой требовательности наставника в сочетании с
глубоким уважением к воспитаннику.

Требовательность педагога только тогда дос-
тигает цели, когда она проявляется в неразрывном
единстве с заботливым, чутким, внимательным и сер-
дечным отношением к воспитаннику. Благожелатель-
ный тон, умение установить нравственно оправдан-
ные отношения и определяют так называемый

педагогический такт, который позволяет видеть в уче-
нике хорошее, опираться на это хорошее и проекти-
ровать лучшее [6, с.262].

Воспитательная роль учебной группы, как
известно коллектив, не только объект, но и субъект
воспитания. Выдающийся педагог А.С.Макаренко
убедительно показал, каким могучим фактором в
решении задач воспитания является коллектив, орга-
низованный на здоровой социально значимой эти-
ческой основе. «Воспитание в коллективе, для кол-
лектива и через коллектив» [3, с.186].

Самовоспитание, здесь необходима созна-
тельная активность воспитуемого в решении обра-
зовательно-воспитательных задач. Высшим выраже-
нием этой активности является самосознание и
самовоспитание, когда воспитуемый выступает од-
новременно и объектом и субъектом воспитания,
сознательно, целеустремленно и умело воспитывая
самого себя: самостоятельно приобретает необхо-
димые знания, вырабатывает у себя полезные уме-
ния и навыки, направленно воздействует на свои ка-
чества и способности, улучшая их. Один из видных
специалистов теории физического воспитания
Л.П.Матвеев писал: «Воспитание лишь тогда может
считаться достаточно эффективным, если оно пере-
растает в самовоспитание» [6, с.264]. Самовоспита-
ние не мыслится без самоопределения и самоприу-
чения.  Основа  основ  здесь – обязательное
выполнение принятого решения. Победа над собой
укрепляет веру в свои силы, без чего трудно рассчи-
тывать на самосовершенствование. Физическое вос-
питание постоянно ставит человека перед необходи-
мостью «преодолеть себя» – преодолеть инерцию
покоя, побороть чувство страха или неуверенности в
себе. Преодолению объективных и субъективных
трудностей способствует, кроме всего прочего, ряд
специальных приемов: самоубеждение, самопобуж-
дение и самопринуждение.

Стимулируя воспитанников к самовоспита-
нию, важно внушить им, что они должны постоянно
соотносить его направленность в результаты с об-
щими педагогическими задачами и социальными
требованиями, что все действия и поступки студен-
тов должны согласовываться с нормами и требова-
ниями христианской морали. Иначе говоря, самовос-
питание следует рассматривать как органическую
часть всей системы воспитания, скоординированную
с её магистральным направлением. Всегда надо по-
мнить, что « человек не воспитывается по частям, он
создается синтетически, всей суммой влияний, кото-
рым он подвергается» [3, с.249].

Учебно-воспитательный процесс не мыслится
без методов, связанных с применением всеобщих
педагогических средств – слова и сенсорно-образных
воздействий («наглядности»). Учитывая это, следует
охарактеризовать в целом как специфические, так и
другие методы, органически включаемые в учебно-
воспитательный процесс. Одну из важнейших основ
всех методов физического воспитания составляет из-
бираемый способ регулирования нагрузки и порядок
сочетания её с отдыхом. Успех в решении поставлен-
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ных задач гарантируется при умелом применении все-
го комплекса научно и практически оправданных ме-
тодов с учетом особенностей используемых средств,
контингента занимающихся и условий занятий.

Авторская программа воспитания культуры
здорового образа жизни является одной из важней-
ших составляющих организационно-содержательно-
го блока, которая построена на компьютерной тех-
нологии, где осуществляется диагностика, коррекция,
рейтинг физических качеств и способностей, конт-
роль отстающих звеньев организма студентов специ-
альной медицинской группы.

В состав технологического блока концепту-
альной модели культуры здорового образа жизни,
входят средства воспитания культуры здорового об-
раза жизни: физические упражнения, среда и эколо-
гия, закаливание, питание, суточный режим: учеба,
отдых, сон.

Физические упражнения представляют двига-
тельные действия, совершаемые человеком, как хо-
рошо известно, многообразны (трудовые, бытовые
и др.). Через совокупность движений, объединенных
в целостные действия, проявляются в конечном сче-
те активное отношение человека к внешнему миру,
его потребности и эмоции. «Все бесконечное разно-
образие внешних проявлений мозговой деятельнос-
ти, – писал И.М.Сеченов, – сводится окончательно к
одному лишь явлению – мышечному движению» [5,
с.71]. Главным аспектом в осмыслении сути физи-
ческих упражнений должен быть обобщающий пе-
дагогический аспект, при котором определяется их
значение для реализации тех или иных воспитатель-
но-образовательных задач. Рассматривая физические
упражнения в этом аспекте, необходимо постоянно
помнить, что их воздействие никогда не ограничива-
ется лишь биологической сферой человека, но и рас-
пространяется в той или иной степени на психику,
сознание, поведение.

Среда и экология эти природные факторы, как
солнечная радиация, свойства воздушной и водной
среды, могут служить немаловажными средствами
укрепления здоровья, закаливания и повышение ра-
ботоспособности человека.

Закаливание является одним из основных
средств целесообразного использования естествен-
ных факторов среды. Закаливание человека повыша-
ет устойчивость организма к влиянию охлаждения,
согревания, солнечной радиации, в том числе и при
резких колебаниях воздействующих факторов. Зака-
ливание необходимо систематически обеспечивать
с самого раннего возраста. Для разностороннего за-
каливания важно применять средства, по-разному
воздействующие на организм (вода и воздух различ-
ной температуры, солнечная радиация различной
силы в сочетании с другими факторами), причем
закаливающий эффект естественных факторов сре-
ды может быть усилен при сочетании их с физичес-
кими упражнениями.

Питание. Назначение пищи – снабдить клет-
ки энергетическим и строительным материалом, что-
бы организм мог выполнять свои функции. Потреб-

ность в любой пище – как в энергетической, так и в
строительной – прямо зависит от уровня активнос-
ти. Потребление пищи и пищеварение регулируются
условиями питания и аппетитом. Клеточный обмен
в значительной степени автономен, но зависит от
нагрузок целого организма и воздействия регулиру-
ющих систем.

Суточный режим: учеба, активный, пассив-
ный отдых, сон эти компоненты суточного режима
имеют важное значения для культуры здорового об-
раза жизни. В организме человека под воздействием
внешних и внутренних факторов в течение суток,
происходят изменения в работе внутренних органов
и систем, что влияет на состояние здоровья в луч-
шую или худшую сторону. Это значит, что наряду с
культурой двигательной деятельности надо соблю-
дать и культуру учебного труда, отдыха, питания, сна,
содержать в надлежащей чистоте тело, одежду, жи-
лище, соблюдать порядок в общественных местах –
словом, вести здоровый образ жизни.

Особо следует подчеркнуть о вреде и ковар-
стве на первый взгляд «безобидных» забав, таких как
курение, употребление алкогольных напитков и нар-
котиков. Они несовместимы не только с культурой
физической, но и вообще со здоровым образом жиз-
ни, а поэтому формирование негативного отноше-
ния к курению, употреблению алкоголя и наркоти-
ков крайне важно для студента.

Выводы.
Таким образом, предложенная модель куль-

туры здорового образа жизни студента специальной
медицинской группы является проектом педагоги-
ческой системы, что базируется на принципах: гу-
манности, научности, субъектности, всестороннего
гармонического развития, оздоровления, индивиду-
альности, преемственности, технологичности, на-
правленной на формирование культуры здорового
образа жизни студентов специальной медицинской
группы и реализуется на практике в учебно-воспи-
тательном процессе через личностно сориентирован-
ную кредитно-модульную технологию, а также обес-
печивается комплексом  соответствующих
педагогических условий: единством всех компонен-
тов культуры здорового образа жизни (системного,
аксиологического, синергетического, личностно-де-
ятельностного); внутренней интеграцией педагоги-
ческих дисциплин; индивидуализацию учебного про-
цесса  по физическому воспитанию;
систематическим контролем и объективной обрат-
ной связью «студент-преподаватель».

Дальнейшие исследования необходимо про-
вести в направлении изучения других проблем вос-
питания культуры здорового образа жизни у студен-
тов специальной медицинской группы.
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Анотація. У статті представлено оцінку фізичної підготов-
леності студентів медичного коледжу за результатами Дер-
жавної системи тестування населення України та за 12-хви-
линним тестом ходьби і бігу Купера. Результати досліджень
дозволяють констатувати, що багато студентів мають низь-
кий та нижче середнього рівень фізичної підготовленості.
Отримані дані створюють позитивні передумови для роз-
робки оздоровчих програм для студентів в залежності від
рівня фізичної підготовленості.
Ключові слова: рівень фізичної підготовленості, студенти,
тест Купера.
Аннотация. Вовченко И.И., Стадник Т.В. Физическая подго-
товленность студентов медицинского колледжа. В статье пред-
ставлена оценка физической подготовленности студентов
медицинского колледжа по результатам Государственной си-
стемы тестирования населения Украины и  12-минутного
теста ходьбы и бега Купера. Результаты исследований по-
зволяют констатировать, что многие студенты имеют низкий
и ниже среднего уровень физической подготовленности.
Полученные данные создают положительные предпосылки
для разработки оздоровительных программ для студентов в
зависимости от уровня физической подготовленности.
Ключевые слова: уровень физической подготовленности,
студенты, тест Купера.
Annotation. Vovchenko I.I. Stadnik T.V. Physical readiness of
students of medical college. In the article the estimation of
physical preparedness of students of medical college is presented
as a result of the state system of testing Ukrainian population
and according to the 12-minute Kuper’s test of walking and run.
Outcomes of researches allow to state, that many students have
low and the level of physical readiness is lower than average.
The obtained datas frame positive premises for development of
improving programs for students in dependence on a level of
physical readiness.
Keywords: level of physical preparedness, students, Kuper’s test.

Вступ.
Діяльність сучасної студентської молоді харак-

теризується постійним ростом об’єму інформації,
високою інтенсивністю процесу навчання, низьким
рівнем рухової активності, що призводить до знижен-
ня показників фізичної підготовленості та погіршен-
ня здоров’я [13].

За останні 15 років у країні спостерігається
стійка тенденція до зниження рівня фізичної підго-

товленості населення. Більше половини школярів та
студентів не можуть скласти нормативів державних
тестів із фізичного виховання [3]. Серед чинників, що
призвели до подібної ситуації є: соціальний, генетич-
ний, екологічний фактори; шкідливі звички, недостат-
ня рухова активність, невміння школярів та студентів
дбати про своє здоров’я, недостатній професіоналізм
вчителів, розбіжність програм фізичного виховання
у школах та ВНЗ, зменшення рухових можливостей
студентів під час сесії, недостатня інтенсивність на-
вантажень, велика чисельність студентів у навчаль-
них групах, недостатнє матеріально-технічне забез-
печення навчального процесу та ін.

Слід зауважити, що фактори фізичної підготов-
леності мають важливе значення для розвитку про-
фесійно важливих здібностей майбутнього фахівця
будь-якого профілю.

Актуальність проблеми зумовлена необхідністю
підвищення рівня фізичної підготовленості майбутніх
спеціалістів. Адже відомо, що міцне здоров’я і різнобіч-
на фізична підготовка – основа будь-якої професії.

Аналіз літературних джерел [1; 7; 8; 9; 11 та
ін..] свідчить: протягом десятиріччя спостерігається
стійке погіршення стану здоров’я студентської мо-
лоді, що призводить до серйозних недоліків у фізич-
ному самовдосконаленні.

За останні роки спостерігається збільшення
контингенту, що відноситься до спеціальних медич-
них груп на початку навчання у вузі та їх поповнення
до останнього року викладання фізичного вихован-
ня [8]. Така тенденція відбувається на фоні низького
рівня фізичної підготовленості студентів, послаблен-
ня функцій нервової системи впродовж навчання та
у період сесії, що негативно впливає на формування
здоров’я майбутніх фахівців [2; 4; 14].

Рівень фізичної підготовленості є об’єктивним
показником здоров’я молоді [5].

На результат будь-якої діяльності людини,
більшою або меншою мірою впливає рівень фізич-
ної підготовленості. На думку вчених [1; 6; 7;10 та
інші], методи, які застосовуються сьогодні в органі-
зації фізичного виховання у ВНЗ, недостатньо ефек-
тивні для забезпечення належного рівня фізичної
підготовленості студентів. Деякими науковцями про-
понуються засоби підвищення фізичної підготовле-
ності студентів, які проживають у зонах радіаційного
забруднення [12].

Проблема підвищення рівня фізичної підготов-
леності студентської та учнівської молоді протягом
багатьох років привертає особливу увагу науковців
[3; 9; 10; 11 та ін..].

Робота виконана за планом НДР Житомирсь-
кого державного університету імені Івана Франка.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи: визначити рівень фізичної підго-

товленості студентів медичного коледжу.
Завдання дослідження:

1.Обґрунтувати методи оцінки фізичної підготовле-
ності.

2.Визначити рівень фізичної підготовленості сту-
дентів.
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Методи та організація дослідження.
Для реалізації поставлених завдань були вико-

ристані наступні методи досліджень:
1.Аналіз літературних джерел.
2.Метод оцінки рівня фізичної підготовленості (за
Купером).

3.Педагогічне тестування.
4.Методи математичної статистики.

Дослідження проводились на базі Бердичівсь-
кого медичного коледжу. В дослідженнях взяли участь
84 студенти (62 дів. та 22 юн.).

Результати досліджень та їх обговорення.
Для вирішення поставлених завдань були об-

ґрунтовані методи для визначення рівня фізичної
підготовленості студентів медичного коледжу. Була
проведена оцінка рівня фізичної підготовленості за
результатами Державної системи тестування насе-
лення України (рис. 1.).

62,4 % досліджуваних мають низький та ниж-
че середнього рівень фізичної підготовленості; 21,5%
– середній РФП; 16,1 % – вище середнього та висо-
кий рівень. У результаті дослідження виявили тести,
які є найбільш складними для виконання студентами
медколеджу: згинання і розгинання рук в упорі лежа-

5,8
10,3

21,5

49,3

13,1

1 2 3 4 5

1-високий рівень; 2- вище середнього; 3 –середній; 4 –нижче середнього; 5 –низький

Рис. 1. Рівень фізичної підготовленості студентів за державними тестами.

1-високий рівень; 2- вище середнього; 3 –середній; 4 –нижче середнього; 5 –низький

Рис. 2. Оцінка рівня фізичної підготовленості за тестом Купера

11,4

22,7

35,5

17,8

12,6

1 2 3 4 5

чи для дівчат, нахил тулуба вперед для хлопців та біг
на витривалість для обох статевих груп. Найбільш до-
ступними виявилися тести: біг на 100м, човниковий
біг та підйом тулуба вперед.

Рівень фізичної підготовленості визначали за 12-
хвилинним тестом ходьби і бігу Купера. Суть тесту в
тому, що студенти повинні були пробігти (пройти) яко-
мога більшу дистанцію за 12 хвилин. Після проведен-
ня дослідження отримали наступні результати (рис 2.).

30,4% – мають низький і нижче середнього
рівень фізичної підготовленості, 35,5% – середній
рівень фізичної підготовленості, 34,1% – мають низь-
кий і нижче середнього рівень фізичної підготовле-
ності. Не виявлено складності у виконанні даного те-
сту тому, що він характеризується своєю доступністю
виконання для студентів із різним рівнем фізичної
підготовленості.

Порівнюючи результати між статевими гру-
пами обстежених студентів (табл. 1) за державними
тестами і за тестом Купера, помічено тенденцію:
більше дівчат мають низький і нижче середнього
рівень фізичної підготовленості у порівнянні з юна-
ками, а юнаки відповідно більш високий рівень фізич-
ної підготовленості.
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У результаті досліджень підтверджуються дані
багатьох науковців: багато студентів мають низький і
нижче середнього рівень фізичної підготовленості.
Ці студенти відносяться до групи ризику, і потрібно
застосовувати оздоровчі тренувальні програми з
метою підвищення рівня фізичної підготовленості.

Висновки:
1. Аналіз науково-методичної літератури а також ре-
зультати власних досліджень дозволяють констату-
вати, що багато студентів мають низький та нижче
середнього рівень фізичної підготовленості.

2. Отримані дані створюють позитивні передумови
для розробки оздоровчих програм для студентів в
залежності від рівня фізичної підготовленості.

Подальші дослідження будуть спрямовані на
порівняльний аналіз методик для оцінки рівня фізич-
ної підготовленості серед студентської молоді та взає-
мозв’язок окремих тестів з фізичним станом та роз-
робку оздоровчих програм.
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бігу Купера (%) Рівень фізичної підготовленості 

дів. юн. дів. юн. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ
КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ  З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ

ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
Воловик Н.І.

Національний педагогічний
університет імені М. Драгоманова

Анотація . Стаття присвячена  розробці  та  визначенню
кількісних критеріїв оцінки рівня розвитку координаційних
здібностей у дітей 5 років з порушеннями зорового аналіза-
тора та без вад зору. Критерії оцінки розроблені у вигляді
спеціальних шкал, які мають словесну та бальну оцінку всіх
показників. Створена шкала оцінок може бути використана
на заняттях з фізичної культури у дітей старшого дошкільно-
го віку з функціональними порушеннями зору та без зорової
патології. Дана шкала дозволяє визначити характер та вели-
чину відхилень у розвитку координаційних здібностей дітей
5-річного віку з функціональним порушенням зору та в їх
здорових однолітків, забезпечити диференційований та інди-
відуальний підхід до кожної дитини.
Ключові слова: дошкільники, зір, координація, критерій, оцінка.
Аннотация. Воловик Н.И. Критерии оценки развития коор-
динационных способностей детей старшего дошкольного
возраста с функциональными нарушениями зрения. Статья
посвящена разработке та определению количественных кри-
териев оценки уровня развития координационных способ-
ностей у детей 5 лет с нарушением зрительного анализатора
и без нарушений зрения. Критерии оценки разработаны в
виде специальных шкал, которые имеют словесную и баль-
ную оценку всех показателей. Созданная шкала оценок мо-
жет быть использована на занятиях по физической культуре
у детей старшего дошкольного возраста с функциональным



42

нарушением зрения и без зрительной патологии. Данная
шкала позволит определить характер и величину нарушений
в развитии координационных способностей детей 5-летнего
возраста с функциональным нарушением зрения и у их здо-
ровых сверстников, обеспечить дифференцированных и ин-
дивидуальный подход к каждому ребенку.
Ключевые слова: дошкольники, зрение, координация, крите-
рий, оценка.
Annotation.Volovik N.I. Criteria marks of development
coordination motor abilities in 5 age children with functional
impairment vision The article is devoted to substantiation and
determination of quantitative criteria  valuing level of
development coordination motor abilities in 5 age children with
impairment vision analyzer. Criteria marks is substantiation in
special scale which have verbal and point valuing all exponents.
Created scale mark may be used on physical culture session in 5
age children with functional impairment vision. The scale will
enable to determine peculiarities and level of violation
development coordination motor abilities in 5 age children with
functional impairment vision, providing differentia l and
individual method of approach to each child.
Key words: coordination, criterion, mark, preschool, vision.

Вступ.
Фізична культура є невід‘ємною ланкою вихо-

вання дітей з вадами зору і має на меті сприяти все-
бічному розвитку в них фізичних та розумових якос-
тей, формування компенсаторних способів діяльності
водночас з корекцією первинних і вторинних відхилень
у розвитку для забезпечення оптимальної інтеграції в
сучасні умови життєдіяльності [4]. У дошкільному віці
закладаються основи здоров’я, правильного фізично-
го розвитку, відбувається становлення рухових якос-
тей, провідними серед яких є координаційні здібності,
сформованість яких є необхідною умовою підготовки
дітей до життя, навчання та трудової діяльності [1, 3, 5].
Найбільші відхилення моторики у дітей з вадами зору
розповсюджуються на координаційну сферу, які за
всіма показниками координаційних здібностей відста-
ють від параметрів здорових однолітків [2, 6, 8]. Тому
формування координаційних здібностей набуває особ-
ливого значення у фізичному вихованні дитини з па-
тологією зорового аналізатора. Аналіз науково-мето-
дичної літератури та інформація отримана протягом
педагогічного спостереження показали, що недостат-
ня кількість досліджень з проблеми розвитку та кри-
теріїв оцінки координаційних здібностей у дітей дошк-
ільного віку з порушенням зору, що суттєво знижує
ефективність навчання спрямованого на формуван-
ня координаційної сфери дітей дошкільного віку з да-
ною патологією.

Тема дослідження входить до Тематичного
плану науково-дослідних робіт Національного педа-
гогічного університету імені М.П. Драгоманова:
„Теорія і технологія навчання та виховання в сис-
темі освіти”.

Формулювання цілей роботи.
Розробити та визначити кількісні критерії оці-

нки рівня розвитку координаційних здібностей дітей
5-річного віку з функціональними порушеннями
зору. Використано такі методи: аналіз науково-мето-
дичної літератури; аналіз медичних карт; педагогічні
спостереження, педагогічний експеримент, методи
математичної статистики.

Результати дослідження.
Дослідження проводилось з дітьми на занят-

тях з фізичної культури на базі школи-дитячого садка
„Пізнайко” м. Києва. В експерименті брало участь 79
дітей 5 років: 15 дівчаток та 22 хлопчика зі спеціалізо-
ваних груп для дітей з порушенням зору, 26 дівчаток
та 16 хлопчиків без зорової патології.

На основі даних дослідження вікових особливо-
стей розвитку координаційних здібностей дітей 5-річно-
го віку з функціональним порушенням зору розроб-
лені шкали оцінювання, зокрема спеціальну шкалу
оцінок, згідно з якою за середній рівень прояву того
або іншого показника бралося Х ± 0,5σ. Рівень „вищий
від середнього”: від Х + 0,6σ до Х + 1σ, „нижчий від
середнього”: від Х – 0,6σ до Х – 1σ. Високий рівень:
Х + 1,1σ і більше, низький: Х – 1,1σ і менше [7].

Шкали містять словесну та бальну оцінку всіх
показників та включають в себе варіанти: 1 бал – низь-
кий рівень розвитку, 2 бала – нижчий від середнього,
3 бали – середній рівень розвитку, 4 бали – вищий від
середнього, 5 балів – високий рівень розвитку.

Дана шкала дозволяє визначити характер та ве-
личину відхилень у розвитку координаційних здібнос-
тей дітей 5-річного віку з функціональним порушен-
ням  зору,  забезпечити диференційований та
індивідуальний підхід до кожної дитини (табл. 1, 2, 3, 4).

Висновки:
1. Для ефективного навчання, спрямованого на фор-
мування координаційних здібностей у дітей дошк-
ільного віку з функціональним порушенням зору,
спочатку необхідно провести комплексне тестуван-
ня всіх видів координаційних здібностей на визна-
чення рівня їх розвитку, використовуючи розроб-
лену шкалу оцінки розвитку координаційних
здібностей.

2. У програмах з фізичної культури в дошкільних на-
вчальних закладах для дітей з порушенням зору
формування координаційних здібностей має бути
важливою складовою частиною освітнього проце-
су та розглядатись як базис, що формує фонд но-
вих рухових умінь та навичок, як необхідна переду-
мова та основа успішного розвитку інших рухових
якостей.

Наші подальші дослідження присвячені ана-
лізу ефективності методики формування кожного
виду координаційних здібностей у дітей дошкільного
віку з функціональними порушеннями зору.
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Таблиця 1 
 

Оцінка рівня розвитку координаційних здібностей дівчаток 5 років з функціональними порушеннями зору 
 

Рівень, бал 

низький нижчий від 
середнього середній вищий від 

середнього високий 

 
Координаційні  
здібності 

 
Тести 

1 2 3 4 5 

човниковий біг , с > 17,8 17,7-17,1 17,0-15,9 15,8-15,2 15,14 < 
оцінка та регуляція 
просторово-часових і 
динамічних 
параметрів рухів 

метання тенісного 
м’яча, м < 2,3 2,3-2,7 2,8-3,6 3,7-4,0 4,1 > 

ходьба по прямій із 
закритими очима, 
см 

> 144,4 144,3-122,9 122,8-79,9 80-58,6 58,5 < 

кидки м’яча в ціль, 
бали < 0,6 0,7-1,1 1,2-1,8 1,9-2,3 2,4 > 

 
 
 
орієнтування в 
просторі 

біг до м’ячів, с > 17,8 17,7-17,4 17,3-16,4 16,3-15,8 15,7 < 
методика 
Бондаревського, с 
(відкриті очі) 

< 6,2 6,3-7,8 7,9-11,0 11,1-12,6 12,7 > 
збереження статичної 
рівноваги 

методика 
Бондаревського, с 
(закриті очі) 

< 3,2 3,3-3,9 4-5,3 5,4-6,1 6,2 > 

збереження 
динамічної рівноваги 

повороти на 
гімнастичній лаві, 
раз 

< 2,7 2,8-2,9 3-3,3 3,4-3,5 3,6 > 

відтворення ритму ритмічне 
постукування 
руками, раз 

< 4,7 4,8-5,3 3,346,4 6,5-7,0 7,1 > 

розслаблення м’язів повороти тулуба, 
бали < 2,2 2,3-2,5 2,6-3,1 3,2-3,4 3,5 > 

координованість 
рухів десять „вісімок”, с > 28,4 28,3-27,2 27,3-24,8 24,9-23,8 23,7 < 

 
Таблиця 2 

 

Оцінка рівня розвитку координаційних здібностей хлопчиків 5 років з функціональними порушеннями зору 
 

Рівень, бал 

низький нижчий від 
середнього середній вищий від 

середнього високий 

 
Координаційні  
здібності 

 
Тести 

1 2 3 4 5 

човниковий біг , с > 17,5 17,4-16,8 16,7-15,7 15,6-15,2 15,1 < 

оцінка та регуляція 
просторово-часових і 
динамічних 
параметрів рухів 

метання тенісного 
м’яча, м < 2,7 2,8-3,2 3,3-4,1 4,2-4,5 4,6 > 

ходьба по прямій із 
закритими очима, 
см 

> 138,2 138,1-116,9 116,8-74,5 74,5-53,3 53,3 < 

кидки м’яча в ціль, 
бали < 0,4 0,5-1 1,1-2,0 2,1-3,0 3,1 > 

 
 
 
орієнтування в 
просторі 

біг до м’ячів, с > 19,3 19,2-18,2 18,1-15,8 15,7-14,6 14,5 < 
методика 
Бондаревського, с 
(відкриті очі) 

< 6,2 6,3-7,6 7,7-10,3 10,4-11,7 11,8 > 
збереження статичної 
рівноваги 

методика 
Бондаревського, с 
(закриті очі) 

< 3,5 3,6-4,0 4,1-5,0 5,1-5,5 5,6 > 

збереження 
динамічної рівноваги 

повороти на 
гімнастичній лаві, 
раз 

< 2,4 2,5-2,7 2,8-3,3 3,4-3,7 3,8 > 

відтворення ритму ритмічне 
постукування 
руками, раз 

< 4,5 4,6-5,2 5,3-6,4 6,5-7,1 7,2 > 

розслаблення м’язів повороти тулуба, 
бали < 2,0 2,12,4 2,5-3,2 3,3-3,5 3,6 > 

координованість 
рухів десять „вісімок”, с > 29,9 29,8-27,8 27,7-23,7 23,6-21,7 21,6< 
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Таблиця 3 
 

Оцінка рівня розвитку координаційних здібностей дівчаток 5 років 
 

Рівень, бал 

низький нижчий від 
середнього середній вищий від 

середнього високий 

 
Координаційні  
здібності 

 
Тести 

1 2 3 4 5 

човниковий біг , с > 14,2 14,1-13,7 13,6-12,7 12,6-12,3 12,2 < 

оцінка та регуляція 
просторово-часових і 
динамічних 
параметрів рухів 

метання тенісного 
м’яча, м < 4,1 4,2-4,5 4,6-5,2 5,3-5,6 5,7 > 

ходьба по прямій із 
закритими очима, 
см 

> 89,5 89,4-75,9 75,8-48,6 48,5-35,0 34,9 < 

кидки м’яча в ціль, 
бали < 1,6 1,7-2,5 2,6-4,3 4,4-5,2 5,3 > 

 
 
 
орієнтування в 
просторі 

біг до м’ячів, с > 11,8 11,7-11,4 11,3-10,5 10,4-10,9 10,8 < 
методика 
Бондаревського, с 
(відкриті очі) 

< 15,2 15,3-18,5 18,6-25,1 25,2-28,4 28,5 > 
збереження статичної 
рівноваги 

методика 
Бондаревського, с 
(закриті очі) 

< 6,7 6,8-7,4 7,8-8,9 9,0-9,6 9,7 > 

збереження 
динамічної рівноваги 

повороти на 
гімнастичній лаві, 
раз 

< 3,9 4,0-4,2 4,3-4,8 4,9-5,1 5,2 > 

відтворення ритму ритмічне 
постукування 
руками, раз 

< 8,4 8,5-9,1 9,2-10,6 10,7-11,4 11,5 > 

розслаблення м’язів повороти тулуба, 
бали < 3,0 3,1-3,4 3,5-4,1 4,2-4,5 4,6 > 

координованість 
рухів десять „вісімок”, с > 20,9 20,8-19,6 19,5-17,1 17,0-15,9 15,8 < 

 

Таблиця 4 
 

Оцінка рівня розвитку координаційних здібностей хлопчиків 5 років 
 

Рівень, бал 

низький нижчий від 
середнього середній вищий від 

середнього високий 

 
Координаційні  
здібності 

 
Тести 

1 2 3 4 5 

човниковий біг , с > 13,8 13,7-13,4 13,3-12,4 12,3-11,9 11,8 < 

оцінка та регуляція 
просторово-часових і 
динамічних 
параметрів рухів 

метання тенісного 
м’яча, м < 4,9 5,0-5,2 5,3-5,8 5,9-6,1 6,2 > 

ходьба по прямій із 
закритими очима, 
см 

> 89,7 89,6-74,5 74,4-43,9 43,8-28,5 28,4 < 

кидки м’яча в ціль, 
бали < 1,4 1,5-2,5 2,6-4,8 4,9-5,8 5,9 > 

 
 
 
орієнтування в 
просторі 

біг до м’ячів, с > 11,8 11,7-11,3 11,2-10,4 10,5-9,9 9,8 < 

методика 
Бондаревського, с 
(відкриті очі) 

< 14,5 14,6-17,3 17,4-22,7 22,8-25,5 25,6 > 
збереження статичної 
рівноваги 

методика 
Бондаревського, с 
(закриті очі) 

< 6,3 6,4-7,1 7,2-8,7 8,8-9,5 9,6 > 

збереження 
динамічної рівноваги 

повороти на 
гімнастичній лаві, 
раз 

< 3,6 3,7-4,0 4,1-4,8 4,9-5,3 5,4 > 

відтворення ритму ритмічне 
постукування 
руками, раз 

< 7,8 7,9-8,8 8,9-10,8 10,9-11,8 11,9 > 

розслаблення м’язів повороти тулуба, 
бали < 2,9 3,0-3,3 3,4-4,2 4,3-4,6 4,7 > 

координованість 
рухів десять „вісімок”, с > 21,5 21,4-19,7 19,6-16,3 16,2-14,6 14,5 < 
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МОНІТОРИНГ УПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ
ІННОВАЦІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ
ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Вольянська С.Є.
Харківський обласний науково-методичний

інститут безперервної освіти

Анотація. Сучасна освіта перебуває в пошуках нової стра-
тегії розвитку і направлена на впровадження інновацій. У
статті представлено результативність моніторингових досл-
іджень ефективності використання інноваційних технологій
у загальноосвітніх навчальних закладах Харківського регіо-
ну. Подано орієнтовні показники та інструментарій дослід-
ження. Розроблені рекомендації щодо поетапного плануван-
ня діяльності методичних служб з питань упровадження
освітніх інновацій у навчально-виховний процес закладів
освіти та моніторингу ефективності даної роботи.
Ключові слова: інновації, моніторинг, технологія, квалімет-
рична модель, інструментарій, планування.
Аннотация. Вольянская С.Е. Мониторинг внедрения обра-
зовательных инноваций в учебно-воспитательный процесс
общеобразовательной школы. Современное образование на-
ходится в поиске новой стратегии развития и направлено на
внедрение инноваций. В статье представлена результатив-
ность мониторинговых исследований эффективности исполь-
зования инновационных технологий в общеобразователь-
ных учебных заведениях Харьковского региона. Поданы
ориентировочные показатели и инструментарий исследова-
ния. Разработаны рекомендации по поэтапному планирова-
нию деятельности методических служб по вопросам внедре-
ния образовательных инноваций в учебно-воспитательный
процесс школ и мониторинга эффективности этой работы.
Ключевые слова: инновации, мониторинг, технология, ква-
лиметрическая модель, инструментарий, планирование.
Annotation. Volyanska S.E. Monitoring of introduction of
educational innovations in the education and teaching process
of general education school. Contemporary formation is located
in the search for new strategy of development and it is directed
toward the introduction of innovations. In the article the result
of monitoring studies of effectiveness in the use of innovation
technologies in the general education educational institutions
of Kharkiv region is represented. Tentative indices and set of
instruments of a study are given. Recommendations regarding
the step by step planning of the activity of systematic services
in questions of the introduction of educational innovations in
the education and teaching process of schools and monitoring
of effectiveness in this work are developed.
Keywords: innovation, monitoring, technology, qualimetric
model, set of instruments, planning.

Вступ.
Перехід України в режим інноваційного роз-

витку суттєво прискорює процеси реформування
освіти. Трансформаційні явища у більшості країн
привели до зміни парадигм в освіті всіх рівнів. У
центрі уваги провідних освітянських законів, кон-
цепцій, доктрини виступає компетентна, духовна, кон-
курентоздатна особистість.

Інноваційні процеси сприяють не лише істот-
ному підвищенню теоретичної та практичної підго-
товки учнів, а й методологічній переорієнтації навчаль-
них закладів на особистість, стають основою нової
філософії освіти, що відповідає таким вимогам: ура-
хування особливостей сучасного навчального проце-
су, його змісту і структури, циклів життєдіяльності
учнів, їх здібностей, інтересів і нахилів; спрямування
на моделювання освітньо-виховного середовища, його
організаційних, методичних і змістових компонентів,
зважаючи на типові та індивідуальні відмінності між
учнями, форми їх прояву у сфері комунікативних
відносин і в пізнавальній діяльності, досвід взаємодії
школярів із навколишнім світом; варіативність та осо-
бистісно-орієнтована спрямованість навчально-вихов-
ного процесу, внаслідок чого знання, уміння й навич-
ки школярів перетворюються в засіб розвитку їх
пізнавальних і особистісних якостей, забезпечують їх
здатність бути суб’єктом власного розвитку; забезпе-
чення цілісного психолого-дидактичного проектуван-
ня навчального процесу в умовах рівневої та проф-
ільної диференціації навчання.

Питання створення інноваційного простору в
закладі освіти та готовності вчителя до творчої інно-
ваційної діяльності є предметом дослідження багать-
ох учених (А.Веденов, М.Дьяченко, Є.Ільїн, О. Козло-
ва, Н.Левітов, О. Остапчук, К.Платонов, В.Шандриков
та ін.). Сьогодні, як зазначає Є. Бондаровська, «педа-
гогічні колективи, відчуваючи гостру потребу в
змінах, відчувають і настільки ж гостру нестачу кон-
цептуальних ідей, знань, досвіду впровадження педа-
гогічних інновацій, знань наукових основ педагогіч-
ного експерименту, інформації про освітні процеси,
що відбуваються в регіоні» [1].

Саме тому постає важливе завдання відстежен-
ня рівня готовності вчителя до впровадження іннова-
ційних технологій та ефективності використання
освітніх інновацій у загальноосвітніх навчальних зак-
ладах регіону.

У Харківській області за останні шість років
накопичено певний досвід роботи з упровадження
та поширення інновацій, регулярно проводиться
аналіз даного напряму роботи, здійснюється мето-
дичний супровід та моніторинг інноваційних про-
цесів у регіоні.

Дослідження виконані відповідно до плану ре-
алізації експериментально-дослідного проекту Хар-
ківського обласного науково-методичного інститу-
ту безперервної  освіти  «Моніторинговий,
науково-методичний і організаційний супровід про-
цесу модернізації загальної середньої освіти в
Харківській області».
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Формулювання цілей роботи.
Метою моніторингового дослідження є вив-

чення ступеня ефективності впровадження освітньої
інновації та її впливу на результативність навчально-
виховного процесу.

Об’єкт дослідження: освітня інновація (тех-
нологія, методика, система).

Відповідно до мети визначені завдання, орієн-
товні показники та інструментарій дослідження.

Завдання моніторингового дослідження:
- здійснити діагностику рівня мотивації педагогів до
впровадження освітньої інновації;

- вивчити ступінь практичної реалізації вчителем те-
оретичних основ певної технології (методики, сис-
теми);

- оцінити вплив освітньої інновації на результа-
тивність навчання учнів;

- визначити чинники, що заважають ефективному
впровадженню інновацій;

- створити систему гнучкого управління процесом
упровадження освітніх інновацій.

Результати дослідження.
Наведемо окремі результати моніторингово-

го дослідження практичного впровадження педагог-
ічних інновацій у загальноосвітніх навчальних закла-
дах Харківського регіону.

У школі І ступеня найбільш поширеними у ви-
користанні вчителями початкових класів є технологія
О.Кушніра і система розвивального навчання. Їх вип-
робовувала найбільша кількість з опитаних учителів
(10 %). До того ж відповідно 39 % та 34 % з них зазна-
чили, що впроваджують у свою діяльність названі тех-
нології. Також 20 % учителів працюють за освітньою
програмою «Довкілля» та 18 % – за програмою «Крок
за кроком». З програмою розвитку дітей «Росток»
ознайомлені 73 % учителів. Проте лише 8 % із них ви-
користовують її на практиці. Більшість учителів (74 %)
мають потребу в ознайомленні з курсом «Школа без
сліз». Лише 26 % педагогів інформовані про цю тех-
нологію, але жоден із них не працює за нею і не випро-
бовував її на практиці.

Анкетування педагогів школи ІІ-ІІІ ступенів
засвідчило, що переважна більшість із них (82 %) ви-
користовує технологію особистісно орієнтованого
уроку в системі роботи школи. Понад дві третіх (68 %)
респондентів відповіли, що працюють над формуван-
ням професійної спрямованості учнів, запроваджен-
ням програми «Рівний рівному», створенням «Шко-
ли сприяння здоров’ю». У той же час 65 % педагогів
зазначили, що у їхніх навчальних закладах упровад-
жується моніторинг якості освіти.

Майже половина вчителів (48 %) інформова-
на про моніторинг діяльності методичних служб;
більше третини (36 %) – про учнівські соціальні про-
екти. Причому інновації вже використовують на прак-
тиці відповідно 43 % та 39 % опитаних. Найбільше
вчителів (25 %) хотіли б ознайомитися з програмою
«Безперервна правова освіта», найменше (5 %) – з
технологією особистісно орієнтованого уроку в сис-
темі роботи школи та питаннями запровадження мо-
ніторингу якості освіти в навчальному закладі.

Серед інновацій, які педагоги області випро-
бовували у своїй діяльності, більшість із них назвали
здійснення моніторингу якості освіти в навчальному
закладі (25 %) та створення «Школи сприяння здоро-
в’ю» (14 %).

Усі вчителі початкової школи, які брали участь
в опитуванні, зазначили, що причина, яка не дає
можливості упроваджувати в практику ідеї «Школи
без сліз», полягає у відсутності досвіду навчання
даної технології. На думку більше ніж половини опи-
таних, аналогічна причина заважає впровадженню
програми розвитку дітей «Росток». Для 43 % опита-
них освітня програма «Довкілля» не є актуальною.
Таку ж саму думку висловили 33 % вчителів сто-
совно технології О.Кушніра та 29 % – програми «Ро-
сток». 11 % учасників анкетування назвали причи-
ною,  що заважає  використанню системи
розвивального навчання, відмову вчителів. Значна
частина  опитаних дотримується думки ,  що
відсутність відповідної матеріальної бази заважає
впровадженню технології О.Кушніра (50 %), систе-
ми розвивального навчання (44 %), освітньої про-
грами «Довкілля» (43 %) (діаграма 1).

Більшість учителів середньої та старшої шко-
ли, які брали участь в опитуванні, висловили думку,
що впровадженню інновацій у школі І-ІІІ ступенів
заважає відсутність досвіду навчання даних техно-
логій або методик. Причому всі опитані дали таку
відповідь стосовно можливості впровадження моні-
торингу якості освіти в навчальному закладі та техно-
логії особистісно орієнтованого уроку в системі ро-
боти навчального закладу.

60 % учасників анкетування неактуальним
вважають застосування учнівських соціальних про-
ектів, 50 % – створення в закладі освіти «Школи спри-
яння здоров’ю», 33 % – здійснення моніторингу діяль-
ності методичних служб.

Усі вчителі зазначили, що реалізації ідеї ство-
рення шкільного освітнього округу як умови запро-
вадження профільного навчання заважає відсутність
відповідної матеріальної бази. Половина опитаних
дотримується такої ж думки стосовно формування
професійної спрямованості учнів в умовах загально-
освітнього навчального закладу та програми «Рівний
– рівному» (діаграма 2).

У межах дослідження стану запровадження
інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах Хар-
ківської області проводилася оцінка ефективності
інноваційної діяльності закладів освіти їх керівника-
ми на основі використання кваліметричних моделей.

Оцінювання проводилося за напрямами:
- визначення напряму розвитку інноваційної діяль-
ності;

- навчально-методичне забезпечення інноваційної
діяльності;

- матеріально-технічне забезпечення інноваційної
діяльності;

- організація інноваційної діяльності;
- оцінка змін у діяльності загальноосвітнього на-
вчального закладу.
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Діаграма 1. Причини, що заважають упровадженню інноваційних технологій у школі І ступеня

Діагарама 2. Причини, що заважають упровадженню інноваційних технологій у школі ІІ-ІІІ ступенів
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Результати дослідження свідчать, що більше
половини керівників закладів освіти на достатньому
рівні оцінили свою діяльність із укомплектування на-
вчальних закладів педагогічними кадрами (52 %) і
ступінь мотивованості педагогічних працівників до
інноваційної діяльності (55 %).

Майже третина учасників дослідження (33 %)
також на достатньому рівні оцінюють роботу з виз-
начення мети та завдань інноваційної діяльності та
діагностику педагогічного колективу під час обран-
ня певних інновацій. Причому визначення мети та
завдань інноваційної діяльності на високому рівні
визначили 42 % директорів шкіл.

Серед напрямів, за якими робота здійснюється
на низькому рівні, більшість керівників навчальних
закладів зазначили адаптацію моделі на особливості та
спеціалізацію школи (33 %) та діагностику педагогіч-
ного колективу під час обрання інновацій (27 %).

Більшість директорів навчальних закладів оці-
нили на достатньому та високому рівнях наявність
нормативно-правового забезпечення здійснення інно-
ваційної діяльності (відповідно 39 % і 42 %), навчаль-
но-методичної, психолого-педагогічної літератури (33
% і 24 %), роботу з оновлення банків даних педагогі-
чних інновацій (42 %).

Більшість керівників закладів освіти вважають,
що робота зі створення комплексно-цільових про-
грам щодо впровадження інновацій здійснюється на
низькому та середньому рівнях (30 % і 24 %). Причо-
му 12 % зазначили, що діяльність за цим напрямом
роботи взагалі не проводиться.

Також майже третина респондентів (27 %) виз-
начила низький рівень діяльності з розробки програ-
ми розвитку школи. Хоча більше половини учасників
досліджень оцінили роботу за цим напрямом на дос-
татньому та високому рівнях (відповідно 30 % і 21 %).

39 % директорів шкіл на низькому рівні оціни-
ли фінансування інноваційної діяльності. Причому
15 % учасників дослідження зазначили, що робота за
цим напрямом не проводиться.

Понад 60 % учасників дослідження на низько-
му та середньому рівнях оцінили роботу із забезпе-
чення закладів освіти технічними та електронними
засобами оснащення навчального процесу (відпові-
дно 21 % і 45 %).

Більше половини керівників закладів освіти
(52 %) визначили високий рівень роботи з кадрового
забезпечення. Натомість, як показали дослідження,
недостатня увага в закладах освіти приділяється спря-
муванню роботи на вивчення використання педагог-
ічних інновацій, моніторингу, аналізу та корекції інно-
ваційної діяльності. Так, понад 60 % директорів шкіл
вказують низький та середній рівень роботи за цими
напрямами. Причому 9 % учасників дослідження
зазначили, що робота з моніторингу, аналізу та ко-
рекції інноваційної діяльності у їхніх закладах освіти
не здійснюється взагалі.

Також слід відмітити, що 45 % директорів оці-
нили на середньому рівні здійснення діяльності з на-
уково-методичного забезпечення, а 52 % – роботу з

проведення вхідного тестування та моніторингу інно-
ваційної діяльності.

Недостатня увага в закладах освіти області при-
діляєтся аналізу результатів інноваційної діяльності,
її експертизі та проведенню діагностування. Так, за
цими напрямами на низькому та середньому рівнях
здійснюється діяльність відповідно до 45 % і 54 %.

Найбільше уваги в закладах освіти приділяєть-
ся стабільності роботи педагогічного колективу
(39 % директорів шкіл оцінили діяльність за цим на-
прямом роботи на достатньому рівні, 33 % – на ви-
сокому) та конкурентоспроможності випускників
ЗНЗ (55 % і 18 %).

Більше половини керівників навчальних зак-
ладів, які брали участь у дослідженнях, визначили
роботу закладів освіти щодо ефективності здійснен-
ня інноваційної діяльності на низькому та середньо-
му рівнях. Причому майже третина директорів шкіл
дали оцінку роботі з вищезазначеного питання на
низькому рівні.

Висновки.
Моніторингові дослідження виявили загальну

причину, яка гальмує впровадження освітніх інно-
вацій у системі загальної середньої освіти регіону:
вчителі шкіл області не обізнані зі змістом окремих
педагогічних технологій. При цьому більшість педа-
гогічних працівників висловили зацікавленість і го-
товність до опанування нових технологій, методика-
ми,  системами та  застосування їх у
навчально-виховному процесі.

Ураховуючи зазначене вище, вважаємо, що
районним (міським) методичним службам необхід-
но постійно здійснювати відстеження інформаційно-
освітніх потреб регіону та планувати відповідні мето-
дичні заходи щодо їх задоволення. З огляду на
результати дослідження також доцільно звернути ува-
гу на корекцію роботи щодо організації інноваційної
діяльності в закладах освіти, необхідність проводити
оцінку змін у діяльності загальноосвітніх навчальних
закладів на основі проведення діагностики, аналізу
результативності запровадження інновацій, моніто-
рингу ефективності інноваційної діяльності шкіл рай-
онів і міст області.

Доцільним є використання поетапного плану-
вання діяльності методичних служб з питань упро-
вадження освітніх інновацій у навчально-виховний
процес закладів освіти та моніторингу ефективності
даної роботи.

На підготовчому (першому) етапі впроваджен-
ня освітніх інновацій закономірним буде поглиблен-
ня теоретичного рівня за обраною проблемою
(участь у роботі семінарів, самоосвіта тощо) суб’єктів
поширення нової педагогічної ідеї, що в подальшо-
му стануть лекторами та консультантами і надавати-
муть допомогу педагогічним працівникам в освоєнні
нововведення.

Другий етап передбачає теоретичну і методич-
ну підготовку педагогічних кадрів до застосування
нововведень. Цей етап зумовлений необхідністю за-
безпечити як теоретичну, так і психологічну го-
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товність учителів до сприйняття нових ідей, роз’яс-
нити їм основні положення наукових рекомендацій з
даної проблеми та сформувати психологічні наста-
нови на їх використання. На рівні районних (міських)
методичних об’єднань учителів можуть плануватися
лекції за поширюваною проблемою, рекомендації
щодо самоосвіти, організація методологічного та
постійно діючого семінару.

Третій етап. Методичне керівництво діяльні-
стю педагогів з освоєння та практичного застосуван-
ня нових ідей (створення нового досвіду). Сутність
даного етапу полягає в організації діяльності вчителів
з оволодіння практичними вміннями щодо творчої
трансформації нових ідей у власну методичну систе-
му, створення оригінальної педагогічної технології.

На четвертому етапі здійснюється вивчення та
аналіз результатів поширення педагогічних ідей. Ви-
користовуються такі методи: спостереження діяль-
ності вчителів, бесіди (інтерв’ю), анкетування, вив-
чення документації, стану навчально-виховного
процесу, моніторингу ефективності впровадження
інноваційної педагогічної ідеї.

На цьому етапі вивчається ефективність ро-
боти над поширюваною проблемою в умовах регі-
ону (школи, району), рівень засвоєння нових теоре-
тичних положень учителями та  їх вплив  на
вдосконалення практики навчання і виховання шко-
лярів.

Аналіз діяльності з поширення педагогічних
ідей може бути проведений на основі зіставлення
отриманих результатів з планом поширення, вияв-
лення відповідності між наявним досвідом і вимога-
ми, які випливають з наукових рекомендацій. На да-
ному етапі доцільна розробка нових рекомендацій
або повторення циклу поширення попередніх на
вищому рівні.

Подальші дослідження планується спрямува-
ти на вивчення впливу освітніх інновацій на ступінь
якісних змін у навчально-виховній роботі закладів
освіти та рівень упровадження інновацій у діяльність
психологічних служб районів і міст області.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЦИКЛІЧНИХ РУХІВ ЯК
СПОСІБ АДАПТАЦІЇ ЧСС СТУДЕНТІВ

ДО ПЛАВАННЯ НА СЕРЕДНІ
ТА ДОВГІ ДИСТАНЦІЇ В УМОВАХ
КОНДИЦІЙНОГО ТРЕНУВАННЯ
Глущенко Н. В., Добродуб Е.З.
Класичний приватний університет

Анотація. Кондиційне плавання у аеробному режимі потре-
бує належної сукупності знань, навичок та самоконтролю з
боку тих, хто займається. Їх відсутність незадовільно впли-
ває на адаптацію функціональної системи організму до на-
вантаження та потребує ретельного розгляду. У роботі дос-
ліджується тренувальна програма оптимізації кількості
циклічних рухів, з метою самоконтролю плавального проце-
су та адекватного регулювання реакції ЧСС студентів на пла-
вальне навантаження.
Ключові слова:  плавання , ЧСС,  Тест Купера , студенти,
циклічні рухи, рівень плавальної підготовленості, кондицій-
не тренування.
Аннотация. Глущенко Н. В., Добродуб Е.З. Оптимизация цик-
лических движений, как способ адаптации ЧСС студентов к
плаванию на средние и длинные дистанции в условиях конди-
ционной тренировки. Кондиционное плавание в аэробном
режиме требует совокупности знаний, навыков и самоконт-
роля со стороны занимающихся. Их отсутствие неудовлетво-
рительно влияет на адаптацию функциональной системы орга-
низма к нагрузке и нуждается в тщательном рассмотрении. В
работе исследуется тренировочная программа по оптимиза-
ции количества циклических движений с целью самоконтроля
плавательного процесса и адекватного регулирования реак-
ции ЧСС студентов на плавательную нагрузку.
Ключевые слова: плавание, ЧСС, циклические движения, уро-
вень плавательной подготовленности, кондиционная тренировка.
Annotation. Gluschenko N.V., Dobrodub E.Z. Optimization of
cyclic locomotions as a method of acclimatization heart rate of
students to float on average and long longitudinal separations in
requirements condition trainings. Conditioning swimming in
aerobic regime requires knowledge, skills and self-control to be
combined. Lack of these factors infected on the adaptation of
the functional system of the human body to the loading and
need to be studied thoroughly. This study investigate the
methodology of stroke’s optimization for swimming’s self-
control and adequate regulation heart rate on physical load for
the better swimming’s qualification during conditioned training.
Keywords: swimming, heart rate, optimization of stroke, the
level of swimming’s qualification, conditioned training.

Вступ.
З метою оздоровлення, покращення та збере-

ження фізичного стану організму багато людей оби-
рають саме заняття плаванням. Але в той же час, вони
стикаються з проблемою, яка полягає в неадекватній
реакції функціональної системи організму до пла-
вального навантаження. За допомогою методу спос-
тережень за тими, хто займається, нами було виявле-
но низка проблемних зон, а саме: підвищена ЧСС,
відносно незначних навантажень; надмірна кількість
циклічних рухів; нездатність подолати середні та довгі
дистанції та істотні технічні помилки

Відомо, що оптимальна кількість циклічних
рухів є важливою умовою для якості та кінцевого ре-
зультату в плаванні, завдяки чому плавці мають змо-
гу економізувати енергетичні витрати та зберегти тех-
ніку на що вказують ряд провідних науковців
(Булгакова Н.Ж., Платонов В.М., Гончар І.Л., Турець-
кий Г.Г., J.E.Counsilmen та ін.). Багато наукових праць
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приділяють увагу саме спортивному плаванню, у той
час, коли оздоровче або кондиційне тренування роз-
глядається недостатньо та потребує пильної уваги з
боку науковців. На необхідність проведення відповід-
них досліджень вказують ряд науковців (Булгакова Н.
Ж., Платонов В М., Кашкин А. А., Баламутова Н.М.,
Набиулин М.С., Быков В.А. та ін..)

Велика кількість людей обирає для себе пла-
вання, як засіб підвищення фізичного розвитку та
корекції, але стикається з проблемою неадекватної
реакції ЧСС на спеціальне плавальне навантаження,
яке найчастіше виявляється незначним. Причиною
цього виступають відсутність сукупності знань та
вмінь техніко-тактичної майстерності та самоконтро-
лю. У нашій роботі ми пропонуємо один зі способів
адаптації ЧСС до запропонованого плавального на-
вантаження засобом оптимізації циклічних рухів.

Робота виконана за планом НДР Класичного
приватного університету.

Формулювання цілей роботи.
Ціль дослідження: оптимізувати кількість

циклічних рухів студентів та дослідити зміни в ре-
акції ЧСС на запропоноване навантаження при пла-
ванні на середні та довгі дистанції в умовах кондиц-
ійного тренування.

Завдання дослідження:
1.Визначити ступінь стомлюваності, ЧСС та кількість
циклічних рухів студентів контрольної та експери-
ментальної груп при подоланні тесту Купера [8].

2. Застосувати тренувальні серії, які спрямовані на
оптимізацію та самоконтроль циклічних рухів се-
ред студентів експериментальної групи.

3.Провести контрольне тестування в обох групах, з
визначенням ЧСС, рівня стомлюваності та кількості
циклічних рухів на кожному плавальному відрізку.

4.Провести порівняльний аналіз результатів та зро-
бити належні висновки.

Методи дослідження: теоретичний аналіз;
огляд спеціальної науково-методичної літератури;
педагогічний експеримент, контрольно-педагогічне
тестування; методи математичної статистики

Результати дослідження.
В досліджені брали участь 60 студентів 3 курсу

факультету «Здоров’я спорту та туризму» Класич-
ного Приватного Університету м. Запоріжжя, які вив-
чають дисципліну «Теорія та методика викладання
плавання». Треба відзначити, що к моменту прове-
дення дослідження студенти були вже знайомі з за-

гальною технікою спортивних способів плавання.
На початку дослідження було проведено: оці-

нка плавальної підготовленості (Тест Купера)[8],
підрахунок циклічних рухів та вимірювання ЧСС.

Після поділення загальної групи студентів на
контрольну та експериментальну, перша група про-
довжила заняття за навчальним планом.

У експериментальній групі заняття проводи-
лось згідно запропонованій програмі, а саме: навчан-
ня методу самоконтролю за ЧСС та підрахунком пла-
вальних гребків на кожних 25 м (у 25м басейні).
1. Застосування на заняттях наступних тренувальних
серій:

- 5 разів по 50 метрів вільним стилем. Завдання поля-
гає в тому, що кожні 25 метрів п’ятдесяти метрової
дистанції долаються з змінною кількістю плаваль-
них рухів: 7(перші 25м) – 11(другі 25 м); далі, відпо-
відно: 8 – 10; 9 – 9; 10 –8; 11 –7.

Після виконання цієї частини тесту, слід про-
плисти 150 метрів вільним стилем, з метою віднов-
лення. Потім тренувальна серія повторюється на-
ступним чином: 11 – 7; 10 – 8; 9 – 9; 8 – 10; 7 – 11
циклічних рухів на 25 метрових відрізках, п’ятдеся-
ти метрової дистанції.

Результати тесту фіксуються та аналізуються.
2.Наступний тест представляє собою роботу над
відрізками однієї довжини, але при цьому на одно-
му відрізку тренується виконання певної кількості
гребків з інтервальним проходженням дистанції, а
на іншому відрізку плавець намагається подолати
дистанцію без інтервального відпочинку, притри-
муючись певної кількості гребкових рухів та одна-
кової швидкості.

Виконуються три серії:
200 метрів (8 по 25 метрів з відпочинком між відрізка-
ми 10 секунд) Кількість гребків у кожній серії: 7-8;
9-10; 10-11.

200 метрів вільним стилем для відновлення.
200 метрів без інтервального відпочинку. Кількість
гребків в кожній серії: 7-8; 9-10; 10-11.

Такі тренувальні серії використовувались на
практичних заняттях у ЄГ на протязі усього семест-
ру, після чого студентам обох груп було запропоно-
вано проплисти контрольний тест Купера з урахуван-
ням кількості гребкових рухів та контролю ЧСС.

Вхідні результати показали, що тест Купера,
виявився надмірним навантаженням на організм сту-
дентів. А саме: ЧСС перевищувала норми, встанов-

Таблиця 1  
Результати отримані в ході дослідження 

 
КГ ЕГ  

Показники вхідні  вихідні вхідні вихідні 
Тест Купера, (м) 400 425 400 550 
Рівень плавальної 
підготовленості 

 
дуже погано 

 
погано 

 
дуже погано 

 
задовільно 

ЧСС 162 160 162 144 
Кількість циклічних рухів 19 18 19 14 
Рівень втомленості вище середнього вище середнього вище 

середнього 
середній 
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лені для оптимального кондиційного тренування
[1,2,3]; середня кількість циклічних рухів також була
надмірною, що незадовільно вплило на техніку та так-
тику проходження дистанції; рівень втомлюваності
тримався на рівні вище середнього. Вихідні результа-
ти після експерименту згідно показників ЧСС, Тесту
Купера та кількості циклічних рухів виявили достовір-
ний приріст плавальної підготовленості та адаптації
ЧСС до запропонованого навантаження. Так, у екс-
периментальній групі після семестру практичних за-
нять метраж за результатами контрольного тесту Ку-
пера у середньому збільшився на 13.75%. Загальна
плавальна підготовленість за тестом Купера покра-
щилась з оцінки «дуже погано» на «задовільно». Се-
реднє значення ЧСС достовірно зменшилось на 12%,
а середня кількість гребків відповідно зменшилась на
26.3%. Рівень стомлення згідно опитування групи у
середньому покращився з оцінки «вище середньо-
го» на «нижче середнього». Результати показників
контрольної групи : метраж Тесту Купера збільшив-
ся на 6 %; ЧСС зменшилась на 0.9%, а кількість цикл-
ічних рухів також зменшилась на 0.9%. Загальна пла-
вальна підготовленість за тестом Купера покращилась
з оцінки «дуже погано» на «погано» (див. табл. 1).

Висновки:
- кондиційне тренування з підвищенням плавальної
підготовленості та розвитку спеціальних фізичних
якостей закладає міцний фундамент для довготри-
валого збереження плавального навику;

- результати експерименту довели, що оптимізація
циклічних рухів приводить до покращення якості
плавання, завдяки економізації енергетичних вит-
рат, збереженню техніки та правильній побудові
тактики проходження дистанції;

- грамотний підхід до кондиційного тренування при-
скорює адаптацію функціональної системи орган-
ізму до плавального навантаження та сприяє по-
дальшому підвищенню фізичної працездатності з
поступовим підвищенням навантаження;

- розвиток спеціальних фізичних якостей та навчання
методу самоконтролю являється необхідною умовою
для поступового підвищення плавальної підготовле-
ності тих, хто займається оздоровчим плаванням.

Перспективи подальших досліджень перед-
бачаються подальші розробки та наукове обґрунту-
вання тренувальної програми покращення адаптації
функціональної системи тих, хто займається оздоров-
чим плаванням, до навантаження якісної аеробної
роботи, а саме плаванню на середні та довгі дистанції
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ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦИФІКИ НАВЧАЛЬНИХ
ДИСЦИПЛІН РІЗНИХ ТИПІВ ЯК ОДИН
З ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ
ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Гризун Л.Е.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. На основі аналізу специфічних рис, об’єктів, ме-
тодів, завдань провідних наукових галузей здійснюється виз-
начення специфіки головних дидактичних особливостей на-
вчальних дисциплін різних типів, відповідно до того, яку
галузь науки вони уособлюють: гуманітарну (суспільну),
природничо-математичну,  технічну. Проводиться їх по-
рівняльний аналіз з позицій формування змісту вищої про-
фесійної освіти.
Ключові слова: навчальна дисципліна, зміст вищої професій-
ної освіти, дидактичні особливості навчальних дисциплін.
Аннотация. Гризун Л.Э. Определение специфики учебных
дисциплин различных типов как один из факторов формиро-
вания содержания высшего профессионального образова-
ния. На основе анализа специфических черт, объектов, ме-
тодов, задач ведущих областей науки определяется специфика
основных дидактических особенностей учебных дисциплин
различных типов, в соответствии с тем, какую область науки
они представляют: гуманитарную (общественную), есте-
ственно-математическую, техническую. Проводится их срав-
нительный анализ с позиций формирования содержания выс-
шего профессионального образования.
Ключевые слова: учебная дисциплина, содержание высшего
профессионального образования, дидактические особенно-
сти учебных дисциплин.
Annotation. Gryzun L.E. Definition of specificity of subject
matters of different phylums as one of factors of formation of
the contents of the higher vocational training. On the basis of
the analysis of specific features, objects, methods, tasks of
leading science branches the specificity of the basic didactic
features of academic subject of different types is determined,
they represent such range of science: humanitarian (public),
natural – mathematical, engineering. Their comparative
analysis is carried out from standpoint of formation of the high
professional education content.
Key words: academic subject, high professional education
content, didactic features of academic subjects.

Вступ.
Проблеми відбору, формування та конструю-

вання змісту як середньої, так і вищої освіти відно-
сяться до основоположних проблем дидактики. Пи-
тання сутності змісту освіти, вимог до нього знаходять
своє віддзеркалення та зазнають глибокого теоретич-
ного обґрунтування в державних нормативних доку-
ментах і в працях видатних дидактів. Це засвідчує фун-
даментальність поняття змісту освіти для всіх рівнів
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освіти, актуальність його загальнодидактичної сут-
ності, необхідність розробки підходів до його конст-
руювання на різних етапах розвітику середньої та
вищої школи.

В сучасних умовах глобалізації суспільства та
світової інтеграції особливого значення набувають
проблеми формування змісту вищої професійної ос-
віти з позицій відтворення моделі майбутнього фахів-
ця, з урахуванням потреб сучасного суспільства, не-
обхідності узгодження кваліфікаційно-освітніх рівнів
та вимог до випускника вищого навчального закладу.

Оскільки одним з провідних засобів реалізації
змісту освіти дидакти визнають навчальну дисциплі-
ну, зрозуміло, що проблеми проектування її струк-
тури, змістового наповнення відіграють значну роль
при формуванні змісту професійної освіти. З іншого
боку, навчальна дисципліна є педагогічно адаптова-
ними основами однієї або кількох наукових галузей,
що зумовлює відтворення у навчальній дисципліні (а
значить і у змісті освіти) специфіки наук різних типів
і одночасно актуалізує завдання визначення та анал-
ізу цієї специфіки.

Досліджуючи дидактичні проблеми проекту-
вання модульної структури навчальної дисципліни, ми
визначили її дидактичні особливості, які мають осно-
воположне значення на всіх етапах проектування [1].

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

Формулювання цілей роботи.
Метою статті є визначення специфіки ди-

дактичних особливостей навчальних дисциплін відпо-
відно до того, яку галузь науки вони уособлюють:
гуманітарну (суспіль-ну), природничо-математичну,
технічну, та проведення їх порівняльного аналізу.

При цьому ми будемо спиратись на проанал-
ізовані нами, зокрема у [1], специфічні риси об’єктів,
методів, завдань та головних аспектів провідних нау-
кових галузей.

Результати дослідження.
Аналіз першої групи дидактичних характерис-

тик засвідчує, що предмет, мета, завдання дисциплі-
ни мають специфіку, пов’язану із особливостями
предмету відповідної галузі знань.

Так, предметом вивчення гуманітарних (сус-
пільних) дисципліни є суспільство, людина, її
діяльність, культура тощо. Ці дисципліни найчастіше
вивчають унікальні, індивідуальні об’єкти, на основі
чого формулюються певні закономірності. При цьо-
му об’єкти вивчення гуманітарних наук мають
ціннісну і рефлективну природу, тобто одержані про
них теоретичні знання так чи інакше впливають на
самі об’єкти.

Предметом вивчення природничо-математич-
них дисциплін виступають об’єкти та явища приро-
ди, природні процеси, математичні об’єкти, факти,
твердження, їх використання для розв’язання задач
тощо. Як правило, цими дисциплінами вивчаються
та досліджуються узагальнені групи подібних об’єктів
реальності, але які є ідеальними і відрізняються від
об’єктів практики.

Предметом вивчення технічних дисциплін є ре-
альні об’єкти практики – механізми, пристрої, маши-
ни, засоби їх конструювання, ефективність їх функціо-
нування тощо. Ці  дисципліни підвергають
дослідженню великі класи однорідних об’єктів (техніч-
них пристроїв і машин певного класу) і шукають
співвідношення та перетворення, що дозволяють зве-
сти складні і громіздкі задачі і розрахунки до простих.
При цьому теоретичні знання не відділяються від прак-
тики (як у природничих науках), а поєднуються із нею.

Цілі будь-якої навчальної дисципліни можуть
бути сформульовані на чотирьох рівнях, які відрізня-
ються глибиною опанування матеріалу дисципліни
[5, с. 22-24]: цілі першого рівня представляють у виг-
ляді: „мати уявлення про...”; цілі другого рівня: „зна-
ти ...”; цілі третього рівня: „уміти ...”; цілі четвертого
рівня по формі можуть бути представлені як цілі тре-
тього рівня, але при цьому підкреслюється більш ви-
сокий рівень володіння практичними навичками у
розв’язанні конкретних задач навчальної дисципліни.

Порівнюючи цілі вивчення гуманітарних, природ-
ничих і технічних дисциплін, слід зазначити наступне.

Цілі першого рівня є практично однаковими
для всіх дисциплін і не залежать від галузі науки, яку
вони уособлюють. Вони можуть мати такі варіанти –
мати уявлення про: об’єкти, предмет, мету, завдання
даної дисципліни; коло проблем, серед яких знахо-
дяться проблеми і питання даної дисципліни; обо-
в’язкові для вивчення модулі та розділи, можливості
вибору власної „траєкторії” навчання; існуючі підхо-
ди до розглядання проблем дисципліни; сучасний стан
наукових дисциплін, що є основою даної навчальної
дисципліни; зв’язок дисципліни з іншими дисциплі-
нами і її роль у майбутній підготовці тощо.

Виходячи із специфіки об’єктів і предметів вив-
чення гуманітарних, природних та технічних наук [3;
4 та ін.], можна визначити деякі відмінності їх цілей
другого та наступного рівнів. Головними цілями дру-
гого рівня для гуманітарних дисциплін, як правило, є
знати: поняття, визначення, терміни дисципліни, дати,
факти, події, суспільно-політичні, культурні явища,
мовні феномени тощо; суспільні системи, їхні еле-
менти та зв’язок між ними, процеси, функції, стани
цих систем; класифікацію об’єктів дисципліни за
різноманітними критеріями; принципи, теорії, зако-
ни, яким підпорядковуються об’єкти вивчення даної
дисципліни.

При вивченні природничо-математичних дис-
циплін серед цілей другого рівня разом із більшістю
аналогічних цілей вивчення гуманітарних дисциплін
значне місце займають наступні цілі – знати: ознаки,
параметри, характеристики, властивості груп об’єктів,
що вивчаються; моделі, схеми, структури, що опису-
ють особливості груп об’єктів, їх життєдіяльність,
функціонування; методи, прийоми, алгоритми, за-
соби розв’язання задач із дослідження об’єктів дис-
ципліни, які, виходячи з вищевідзначеного, здебіль-
шого є узагальненими групами подібних об’єктів
реальності, часто носять „ідеальний” характер; оцін-
ки, межі застосування, обмеження методів, моделей,
теорій, що вивчаються.
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При вивченні технічних дисциплін серед цілей
другого рівня разом із більшістю аналогічних цілей
вивчення гуманітарних та природничо-математичних
дисциплін провідного значення набувають наступні
цілі – знати: методи та способи розв’язання задач із
дослідження об’єктів дисципліни, які здебільшого є
узагальненими групами реальних об’єктів практики
– механізмів, пристроїв, машин; сутність та особли-
вості різноманітних технологічних процесів, засоби
їх дослідження та підвищення ефективності; прак-
тичні, реальні оцінки меж застосування методів, мо-
делей, теорій, що вивчаються.

Щодо цілей навчальної дисципліни третього
рівня, слід зазначити, що деякі з них є загальними для
дисциплін будь-якої галузі і спираються на знання
фактичного матеріалу дисципліни та пов’язані із за-
гальноінтелектуальними уміннями. Наприклад, такі
цілі третього рівня ставляться при вивченні всіх на-
вчальних дисциплін – уміти: розпізнавати, виділяти
об’єкти дисципліни із оточуючого середовища; пред-
ставляти, описувати, характеризувати дані, факти,
результати роботи на мові термінів, формул, образів
даної навчальної дисципліни; висловлювати гіпотези
про причини виникнення певної ситуації, процесу,
стану, події; встановлювати закономірності та взає-
мозв’язок між основними поняттями, законами, тео-
ріями даної та інших дисциплін; проводити порівняль-
ний аналіз об’єктів, систем, процесів, станів тощо;
планувати свою діяльність з вивчення навчальної дис-
ципліни, вирішення її завдань; класифікувати, систе-
матизувати, диференціювати факти, явища, об’єкти,
системи, методи тощо; узагальнювати та інтерпрету-
вати одержані результати за заданими або визначе-
ними критеріями; формулювати проблеми, питан-
ня, завдання дисципліни; здійснювати самоконтроль
в ході та після виконання роботи.

Разом з цим, частина цілей третього рівня при-
таманна вивченню здебільшого природничих та тех-
нічних наук. Серед них найважливішими є такі цілі –
уміти: вимірювати, розраховувати, визначати, обчис-
лювати, оцінювати параметри, характеристики, вели-
чини, стани, використовуючи відомі закони, теорії,
закономірності, моделі, методи, засоби, прийоми,
алгоритми; самостійно обирати методи, засоби,
прийоми, алгоритми, критерії для розв’язання задач
дисципліни; змінювати, доповнювати, адаптувати
відомі методи, засоби, прийоми, алгоритми, методи-
ки для розв’язання конкретних задач, знаходити не-
стандартні способи їх розв’язання; моделювати, про-
водити лабораторні дослідження за „ідеальними”
об’єктами (для природничих наук) та реальні експе-
рименти з реальними об’єктами практики (для техні-
чних наук), прогнозувати та оцінювати їх результати.

Завдання гуманітарних дисциплін формулю-
ються, як правило, із використанням наступних
термінів: вивчити і осмислити основні положення,
етапи; усвідомити; визначити роль, переваги, недо-
ліки; сформувати ціннісно-світоглядне відношення до
соціальних явищ дійсності тощо.

Завдання природничо-математичних дис-
циплін здебільшого визначаються як: засвоєння сту-

дентами змісту навчального матеріалу на рівні тео-
ретичних узагальнень (гіпотез, моделей, концепцій,
законів, теорій тощо), що дають змогу зрозуміти і
пояснити наукові основи перебігу різних явищ при-
роди, сучасного виробництва, техніки і технологій;
подальший інтелектуальний розвиток студентів (їх
логічного мислення і просторової уяви, алгоритміч-
ної, інформаційної та графічної культури, пам’яті,
уваги, інтуїції); розширення і поглиблення уявлень
про природничо-математичні дисципліни як елемент
загальнолюдської культури, про застосування їх в
практичній діяльності, різних галузях науки; оволоді-
ння студентами науковим стилем мислення і метода-
ми пізнання природи, подальше формування в них
наукового світогляду, уявлень про сучасну природ-
ничо-наукову картину світу; поширення досвіду прак-
тичної та експериментальної діяльності, застосуван-
ня знань у пізнанні світу; формування екологічної
культури студентів, уміння гармонійно взаємодіяти з
природою і безпечно жити у високотехнологічному
суспільстві, усвідомлення ціннісних орієнтацій щодо
ролі і значення природничо-наукового знання в сус-
пільному розвитку.

Щодо технічних дисциплін, то їх завдання но-
сять, як правило, більш практично спрямований ха-
рактер, і зазвичай формулюються із використанням
таких термінів, як розкрити основи функціонування;
дати навички постановки задач; дослідити залежність
(явища); експериментально виявити тощо. Завдання-
ми технічних дисциплін є також формування техніч-
ного світогляду, закріплення на практиці знань про
технологічну діяльність, спираючись на закони та за-
кономірності розвитку природи, суспільства, вироб-
ництва і людини.

Виходячи із визначеної нами специфіки пред-
мету, цілей та завдань відповідно гуманітарних, при-
родничих та технічних дисциплін, можна сформулю-
вати особливості вимог до початкової підготовки
студентів при вивченні названих типів навчальних
дисциплін.

Провідними вимогами до початкової підготов-
ки, необхідними для успішного засвоєння гуманітар-
них дисциплін, є мовна підготовка, знання конкрет-
них понять, фактів, подій, положень тощо, що
вивчалися іншими гуманітарними дисциплінами або
цією ж дисципліною на попередньому етапі навчан-
ня; володіння загальнопредметними і загальноінте-
лектуальними уміннями, спрямованими на дослід-
ження специфічних предметів  гуманітарних
дисциплін; володіння універсальним програмним
забезпеченням та прийомами пошуку інформації.

Провідні вимоги до початкової підготовки, не-
обхідні для успішного оволодіння природничими дис-
циплінами, складають математична підготовка; знан-
ня конкретних понять, положень, теорій, методів,
прийомів тощо, що вивчалися іншими природничи-
ми дисциплінами або цією ж дисципліною на попе-
редньому етапі навчання; володіння як загальноінте-
лектуальними уміннями, так і уміннями постановки і
розв’язання конкретних задач, математичного моде-
лювання, абстрагування, математичного оцінювання,
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виявлення закономірностей на основі спостережен-
ня, лабораторного дослідження; володіння універсаль-
ним програмним забезпеченням разом із готовністю
до роботи у предметно орієнтованих програмних се-
редовищах, до проведення комп’ютерного моделюван-
ня, обчислювального експерименту тощо.

Провідними вимогами до початкової підготов-
ки, що висуваються для успішного засвоєння техніч-
них дисциплін, є практична математична підготовка;
знання конкретних понять, законів, теорій як дисциплін
даної галузі, так і суспільних та природничо-матема-
тичних наук; володіння як загальноінтелектуальними
уміннями, так і уміннями постановки і розв’язання
практичних технічних задач, математичного моделю-
вання, моделювання на основі реальних моделей,
практичного оцінювання; визначення ефективності,
економічного ефекту на основі розрахунків, експе-
риментування із реальними об’єктами практики або
їх аналогами; володіння універсальним програмним
забезпеченням разом із готовністю до роботи у пред-
метно орієнтованих програмних середовищах, до
проведення комп’ютерного моделювання; досвід
практичної роботи із певними механізмами, пристро-
ями тощо.

Адресатом гуманітарних і суспільних дис-
циплін є студенти всіх спеціальностей, хоча студенти,
для яких ці дисципліни є профілюючими, вивчають їх
у більшому об’ємі і більшому якісному складі. При-
родничо-математичні дисципліни вивчають майбутні
бакалаври, спеціалісти і магістри відповідних спец-
іальностей та бакалаври технічних спеціальностей.
Технічні навчальні дисципліни вивчають майбутні
фахівці всіх рівнів відповідних спеціальностей.

Таким чином, перша група дидактичних особ-
ливостей гуманітарних, природничих та технічних
дисциплін має специфіку, пов’язану із особливостя-
ми предмету, мети, завдань відповідних галузей знань.

Однією з провідних дидактичних особливос-
тей дисципліни, що належать до другої групи, є ос-
новні поняття, які мають свою специфіку як елемен-
ти змісту навчання конкретної дисципліни.

При цьому слід мати на увазі, що з одного боку,
поняття – це форма мислення, за допомогою якої дане
поняття відділяється від інших понять [2, с. 210]. Звідси
випливає, що нове поняття необхідно включити в існу-
ючий набір понять, тобто виділити його сутнісну оз-
наку. З іншого боку, поняття – це абстракція, в якій
виділяються кількісні відношення та просторові фор-
ми реальних або уявних об’єктів. У зв’язку з цим, при
введенні та вивченні поняття у загальному випадку
необхідно показати реальні (уявні) об’єкти, абстракц-
іями яких стали поняття. Проте, безумовно, це зале-
жить від сутності поняття і специфіки дисципліни, еле-
ментом змісту якої є поняття.

Так, поняття гуманітарних та суспільних дис-
циплін є абстракціями об’єктів і явищ суспільного
життя, почуттів людини, видів її діяльності як індиві-
дууму та частини соціального середовища тощо.
Отже, ці об’єкти можна лише спостерігати у реаль-
ному житті, уявляти, моделювати.

Серед понять математичних дисциплін значну
кількість складають поняття, які є абстракціями уяв-
них об’єктів. Поняття природничих дисциплін є абст-
ракціями реальних об’єктів природи, проте не всі з
них можуть бути безпосередньо пред’явленими тим,
хто навчається. Їх можна спостерігати за допомогою
спеціальних приладів, уявляти, заміняти штучними
моделями тощо.

Поняття технічних дисциплін є, як правило,
абстракціями реальних об’єктів, хоча для їх усвідом-
лення часто необхідні абстрактні поняття.

Поняття будь-якої дисципліни може бути сфор-
мовано на різних рівнях [2, с. 210], що є спільним для
всіх дисциплін: представлення із введенням терміна;
перераховування суттєвих ознак і усвідомлення об-
’єму поняття; введення визначення поняття.

Специфіка виявляється у різних підходах до опе-
рування поняттями, до навчання понять, притаманних
різним дисциплінам. Поняття має використовуватися у
діяльності. В гуманітарних дисциплінах це досягається
запитаннями і завданнями з аналізу визначення даного
поняття, обґрунтування використання для визначення
даного поняття певного терміну тощо. Показником
сформованості поняття в цьому випадку буде оперу-
вання поняттям при поясненні власними словами його
сутності, визначенні сутнісних ознак, властивостей об-
’єкту, абстракцією якого є поняття.

З цією ж метою поняття природничо-мате-
матичних і технічних дисциплін використовується у
задачах із засвоєння властивостей поняття та із зас-
тосування поняття. Показником сформованості в
цьому випадку буде оперування поняттям при роз-
в’язанні задач.

Оскільки поняття має бути включеним у сис-
тему інших понять, необхідними є систематизація і
класифікація інших понять. Показником того, що дане
поняття включено в систему інших понять, буде усв-
ідомлення студентами зв’язків із іншими поняттями.

У гуманітарних дисциплінах з цією метою ви-
користовуються безпосередні завдання із системати-
зації та класифікації понять.

Відмітимо, що у природничо-математичних та
технічних дисциплінах, на відміну від гуманітарних,
провідними видами діяльності в цьому випадку є роз-
в’язання системи задач та практичних завдань, спря-
мованих на використання зв’язку даного поняття з
іншими поняттями та задач, що застосовують систе-
матизацію та класифікацію понять опосередковано.

Отже, специфічні особливості понять гумані-
тарних, природничих та технічних навчальних дис-
циплін пов’язані із специфікою об’єктів вивчення
відповідних наукових галузей.

Іншою важливою дидактичною особливістю
будь-якої навчальної дисципліни, що належить до
другої групи особливостей, є її методи, характерис-
тика необхідного методичного апарату, який забез-
печує дослідження основних понять, об’єктів, про-
цесів, що вивчає дана дисципліна.

Відомо, що під методом розуміють систему
розумових та практичних операцій (процедур), які
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підпорядковані розв’язанню певних пізнавальних зав-
дань, виходячи з конкретних пізнавальних цілей. Між
об’єктом (предметом) і методом (методами) пізнання
існує певна відповідність: за допомогою одних методів,
філософських та загальнонаукових, можна вивчати
будь-які об’єкти; за допомогою інших, конкретно-нау-
кових, методів – тільки об’єкти деякої групи наук.

Загальнонаукові методи включають спостере-
ження, експеримент, аналіз, синтез, індукцію, дедук-
цію, порівняння, метод аналогії, моделювання, ідеал-
ізацію, формалізацію, системний підхід тощо.
Конкретно-наукові методи є сукупністю засобів і
прийомів, які використовуються в процесі досліджень
лише певної науки або системи наукових дисциплін.

Слід зауважити, що всі навчальні дисципліни
різних напрямів використовують методи всіх назва-
них груп: філософські, загальнонаукові та конкретно-
наукові.

Гуманітарні науки серед загальнонаукових
методів використовують здебільшого такі традиційні
методи пізнання, як аналіз, синтез, індукцію, дедук-
цію, порівняння, спостереження, метод аналогії, сис-
темний підхід. Такі загальнонаукові методи, як моде-
лювання, експеримент, також застосовуються при
вивченні гуманітарних дисциплін. Проте їх викорис-
тання має специфічні особливості, пов’язані перш за
все із специфікою предметів вивчення цих дисциплін,
що носять суб’єктивний характер. Великого значен-
ня при вивченні гуманітарних дисциплін набувають
конкретно-наукові методи, які найбільш пристосовані
до вивчення специфічних об’єктів цих дисциплін, зок-
рема, культурологічний метод. Слід зазначити, що
гуманітарні дисципліни також використовують конк-
ретно-наукові методи інших дисциплін (математичні,
зокрема, статистичні методи, структуралізм, семіо-
тику тощо)

При вивченні природничих дисциплін крім
перелічених філософських і загальнонаукових методів
провідного значення набувають такі методи, як фор-
малізація, математичне і комп’ютерне моделюван-
ня, різні види дослідів та експериментів, спрямовані
на вивчення власних специфічних предметів вивчен-
ня. Безумовно, також ці дисципліни використовують
і конкретно-наукові методи.

Слід відмітити, що решта дидактичних характе-
ристик другої групи (основні проблеми дисципліни,
зв’язок дисципліни із сучасним станом науки і прак-
тики) відтворюють головну змістовну складову конк-
ретної навчальної дисципліни і, звичайно, будуть мати
специфіку, пов’язану із її об’єктом, метою, завдання-
ми, поняттями, методами тощо.

Зв’язок із іншими навчальними дисциплінами
(третя група характеристик) для гуманітарних, природ-
ничих та технічних навчальних дисциплін має деяку
специфіку. Аналіз специфіки інших дидактичних особ-
ливостей дисциплін різних галузей засвідчує, що гу-
манітарні дисципліни формують знання, уміння, на-
вички, які є важливими для опанування здебільшого
дисциплін також гуманітарних. Проте вони озброю-
ють студентів певними методами пізнання, які є осно-

воположними для опанування і інших гуманітарних
дисциплін, дисциплін інших напрямів. Вони здатні та-
кож формувати важливі загальноінтелектуальні умін-
ня, які застосовуються при вивченні всіх дисциплін,
забезпечують світоглядний базис, важливий для розу-
міння інших дисциплін, для освіти людини в цілому.

Вивчення природничих дисциплін забезпечу-
ють знання, уміння, навички, методи пізнання, не-
обхідні для опанування інших природничих дис-
циплін, а також технічних дисциплін, оскільки
технічні дисципліни, як ми вказували вище, посіда-
ють проміжне місце між гуманітарними і природ-
ничими дисциплінами у практичній класифікації
галузей знань.

Вивчення технічних дисциплін забезпечує опа-
нування в основному інших технічних дисциплін, хоча
опосередковано, безумовно, впливає на вивчення
дисциплін інших напрямів.

Проведений вище аналіз специфіки цілей, зав-
дань, методів навчальних дисциплін різних напрямів
засвідчує, що більшість дисциплін спрямовані на са-
морозвиток особистості та на розвиток різних загаль-
нопредметних і загальноінтелектуальних умінь.

Гуманітарні дисципліни спрямовані здебіль-
шого на розвиток і саморозвиток особистісних, твор-
чих якостей того, хто навчається, його світогляду,
ціннісного відношення та особистого ставлення до
оточуючого соціального середовища. Вони форму-
ють за допомогою власних методів і прийомів такі
загальноінтелектуальні уміння, як узагальнення, вид-
ілення головного, аналіз, синтез, формулювання про-
блеми, усвідомлення, рефлексія тощо.

Природничі та технічні дисципліни спрямовані
здебільшого на формування таких загальноінтелекту-
альних умінь, як абстрагування, моделювання, вису-
вання та перевірка гіпотез. Провідного значення при
вивченні цих дисциплін набуває подальший інтелек-
туальний розвиток того, хто навчається, розвиток його
конструктивного мислення, технічної творчості тощо.

Щодо галузей застосування одержаних знань і
умінь, то слід зазначити, що знання природничих і
технічних дисциплін орієнтовані на використання їх у
техніці, інженерії, проектуванні. Галузями застосу-
вання знань гуманітарних дисциплін є соціальна ро-
бота, педагогіка, самоорганізація особистості, спілку-
вання тощо.

Характеризуючи четверту групу дидактичних
особливостей навчальних дисциплін, слід зазначити,
що при вивченні гуманітарних дисциплін найчасті-
ше застосовуються такі технології організації навчаль-
ного процесу, як різні види лекцій та семінарів.

При вивченні природничих дисциплін про-
відного значення набувають лекції, лабораторні ро-
боти різних видів, експеримент, практична робота.
Важливими є також такі форми, як дискусія, конфе-
ренція, спецсемінар за результатами лабораторних
досліджень та практичних робіт.

При викладанні технічних дисциплін застосову-
ють лекції, практичні роботи з реальними об’єктами у
лабораторних та реальних (виробничих) умовах.
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Виходячи із сутності найбільш поширених
організаційних форм, притаманних дисциплінам
різних напрямків, охарактеризуємо основні види на-
вчальної діяльності студентів при вивченні відповід-
них дисциплін.

При вивченні  гуманітарних дисциплін
найбільш поширеними видами навчальної діяльності
є слухання, читання, пошук інформації, відповіді на
запитання, закріплення та систематизація прослуха-
ного або прочитаного матеріалу; участь у обгово-
ренні; опрацювання навчальних та проблемних си-
туацій; написання планів, конспектів, рефератів;
підготовка та виступ з докладами тощо;

При вивченні природничих дисциплін, крім
перелічених видів, найбільш актуальними стають такі
види навчальної діяльності, як розв’язання вправ і
задач різних типів, проведення лабораторних дослід-
жень, практичних робіт, оформлення їх результатів у
вигляді звітів, виступ з докладами, участь у обгово-
ренні результатів власних досліджень та досліджень
інших студентів.

У навчальній діяльності студентів, що вивчають
технічні науки, переважають такі види навчальної діяль-
ності, як розв’язання технічних задач (навчальних та
реальних), лабораторні та практичні роботи з реаль-
ними технічними об’єктами, підготовка звітів про їх
результати та їх обговорення, проектування і констру-
ювання певних технічних об’єктів тощо.

Висновки.
Підсумовуючи наш всебічний порівняльний

аналіз дидактичних особливостей навчальних дис-
циплін відповідно до того, яку галузь науки вони
уособлюють, зробимо наступні висновки. Навчаль-
на дисципліна як уособлення певної наукової галузі,
з одного боку, і як один із засобів реалізації змісту
вищої освіти, має свої дидактичні особливості, які
набувають специфіки відповідно до типу дисциплі-
ни. Проведене нами визначення цієї специфіки та її
аналіз набувають провідного значення в процесі фор-
мування змісту вищої професійної освіти, впливають
на результати проектування структури навчальної
дисципліни.

Подальші дослідження планується спрямува-
ти на вивчення інших проблем формування змісту
вищої професійної освіти .
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ АДАПТИВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА С ВЕГЕТО-

СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИЕЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ

ЗАНЯТИЙ СТЕП-АЭРОБИКОЙ
Дорошенко В.В., Богдановская Н.В., Маликов Н.В.
Запорожский национальный университет

Аннотация. Проведено изучение особенностей динамики адап-
тивных возможностей системы кровообращения юношей и
девушек 15-16 лет с вегето-сосудистой дистонией в процессе
применения реабилитационных мероприятий, включающих
систематические занятия степ-аэробикой. Показано, что под
влиянием предложенной нами реабилитационной программы
у старших школьников и школьниц наблюдается повышение
темпов оптимизации функционального состояния их орга-
низма и общих адаптационных способностей.
Ключевые слова: функциональное состояние, адаптивные воз-
можности, сердечно-сосудистая система, юноши, девушки,
старший школьный возраст, реабилитация, степ-аэробика.
Анотація. Дорошенко В.В., Богдановська Н.В., Маліков М.В.
Особливості змін адаптивних можливостей школярів стар-
шого віку з вегето-судинної дистонією під впливом реабілі-
таційних заходів з використанням систематичних занять степ-
аеробікою.  Проведено вивчення  особливостей динаміки
адаптивних можливостей системи кровообігу юнаків та дівчат
15-16 років з вегето-судинної дистонією в процесі викорис-
тання реабілітаційних заходів, які включають систематичні
заняття степ-аеробікою. Показано, що під впливом запропо-
нованої нами реабілітаційної програми у старших школярів
і школярок відмічається підвищення темпів оптимізації фун-
кціонального стану їхнього організму та загальних адаптац-
ійних здатностей.
Ключові слова: функціональний стан, адаптивні можливості,
серцево-судинна система, юнаки, дівчата, старший шкільної
вік, реабілітація, степ-аеробіка.
Annotation. Doroshenko V.V., Bogdanovskaya N.V., Malikov
N.V. Features of change of adaptive possibilities of schoolboys of
senior age with vegetatics vascular dystonia under influencing of
rehabilitation measures with the use of systematic employments
by step-aerobics. The study of features of dynamics of adaptive
possibilities of the system of blood circulation of youths and girls
15-16 years with vegetative vascular dystonia in the process of
application of rehabilitation measures including systematic
employments by step-aerobics is conducted. It is shown, that
under influencing of the rehabilitation program offered by us
senior schoolboys and schoolgirls have increase of rates of
optimization of the functional state of their organism and general
adaptation capabilities.
Keywords: functional state, adaptive possibilities, cardiovascular
system, youths, girls, senior school age, rehabilitation, step-aerobics.

Введение.
По мнению большинства исследователей, не-

благоприятные условия современной жизни являют-
ся одной из основных причин существенного сни-
жения адаптивных возможностей различных групп
населения, в том числе, и детей школьного возраста
[1-6]. Следствием этого является значительный рост
ряда острых и хронических заболеваний, в частно-
сти, сердечно-сосудистой системы, рассматриваемой
в качестве одной из ведущих адаптивных систем це-
лостного организма. Очевидно, таким образом, что
разработка соответствующих реабилитационных
программ, направленных на оптимизацию функци-
онального состояния и уровня здоровья лиц с пато-
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логией аппарата кровообращения является одной из
наиболее актуальных проблем в настоящее время.
Важно отметить при этом, что применение новых
средств реабилитации должно основываться на ис-
пользовании наиболее доступных и, в тоже время,
эффективных видов физических упражнений, харак-
теризующихся комплексным позитивным воздействи-
ем на организм, особенно с признаками незавершен-
ности морфофункционального развития.

По нашему мнению достаточно перспектив-
ным в данном направлении выглядит использование
в системе реабилитационных мероприятий для лиц с
патологией сердечно-сосудистой системы система-
тических занятий степ-аэробикой, способствующих,
как известно, повышению аэробной производитель-
ности организма и оптимизации системы кровооб-
ращения практически здоровых людей [8-10].

Актуальность и несомненная практическая
значимость данного вопроса послужили предпосыл-
кой для проведения настоящего исследования.

Работа выполнена в соответствии с планом
НИР Запорожского национального университета.

Формулирование целей работы.
Целью исследования стало изучение особен-

ностей изменения адаптивных возможностей сердеч-
но-сосудистой системы юношей и девушек 15-16 лет
с признаками вегето-сосудистой дистонии под влия-
нием комплекса реабилитационных мероприятий,
составным элементом которых являлись системати-
ческие занятия степ-аэробикой.

Результаты исследования.
В соответствии с поставленной целью иссле-

дования нами было проведено изучение особеннос-
тей адаптивных возможностей аппарата кровообра-
щения у 27 юношей и 33 девушек в возрасте 15-16 лет
с признаками вегето-сосудистой дистонии до при-
менения реабилитационных мероприятий, а также
через 4 и 8 месяцев после применения разработан-
ной нами реабилитационной программы. Все обсле-
дуемые были разделены на две группы: основную
(14 юношей и 17 девушек) и сравнительную (13 юно-
шей и 16 девушек), отличие между которыми состо-
яло в том, что представители основной группы, на-

ряду с традиционной для данного заболевания про-
граммой реабилитационных мероприятий, система-
тически занимались степ-аэробикой.

На всех этапах эксперимента (в начале, через 4
и 8 месяцев) у школьников и школьниц обеих групп с
помощью анализа электрокардиограммы (ЭКГ), за-
писанной во II стандартном отведении, по разрабо-
танному нами методу амплитудной пульсометрии [7]
определяли: моду (Моh, мВ), амплитуду моды (Аmоh,
мВ), вариационный размах (∆Xh, мВ), показатель эф-
фективности работы сердца (ПЭРС, абсолютные еди-
ницы, а.е.) и адаптационный потенциал сердечно-
сосудистой системы (АП, а.е.).

Все полученные в ходе исследования экспе-
риментальные материалы были обработаны с ис-
пользованием статистического пакета Microsoft Exell.

Результаты первичного обследования юношей
и девушек основной и сравнительной групп, прове-
денного до начала применения разработанной нами
программы реабилитационных мероприятий с при-
менением систематических занятий степ-аэробикой,
позволили установить следующее (табл. 1).

 Среди юношей нам не удалось зарегистриро-
вать статики достоверных различий в отношении прак-
тически всех изученных показателей амплитудной
пульсометрии. На низком уровне были отмечены
значения показателя эффективности работы сердца
(ПЭРС) (соответственно 27,65±5,49 а.е. в основной
группе и 32,67±4,01 а.е. в сравнительной группе), а
также адаптационного потенциала сердечно-сосуди-
стой системы (величины АП соотносились как
0,12±0,03 а.е. и 0,19±0,03 а.е.).

Идентичные данные были отмечены нами и в
отношении девушек старшего школьного возраста
обеих групп. На фоне отсутствия статистически зна-
чимых межгрупповых различий в величинах Моh,
Amoh и ∆Xh для них были характерны близкие друг к
другу низкие значения ПЭРС (соответственно
36,60±3,40 а.е. и 38,51±2,14 а.е.) и АП (соответственно
0,26±0,04 а.е. и 0,25±0,03 а.е.).

Можно утверждать, что в начале исследова-
ния у всех испытуемых, независимо от пола и груп-
повой принадлежности, отмечался неблагоприятный

Таблица 1 

Величины изученных показателей у юношей и девушек 15-16 лет основной и сравнительной групп  
в начале эксперимента (М±м) 

Юноши Девушки 
Показатели Сравнительная 

группа Основная группа Сравнительная 
группа Основная группа 

Моh, мВ 0,96±0,04 1,00±0,05 0,80±0,03 0,76±0,02 

Amoh, % 28,57±2,12 24,47±1,98 32,29±1,61 28,11±2,18 

∆Xh, мВ 0,45±0,03 0,54±0,05 0,34±0,02 0,31±0,02 

ПЕРС, а.е. 32,67±4,01 
низкий 

27,65±5,49 
низкий 

38,51±2,14 
низкий 

36,60±3,40 
низкий 

АП, а.е. 0,19±0,03 
низкий 

0,12±0,03 
низкий 

0,25±0,03 
низкий 

0,26±0,04 
низкий 

 



58

Таблица 2 

Величины относительного прироста изученных показателей амплитудной пульсометрии у юношей  
и девушек 15-16 лет основной и сравнительной групп после 4 месяцев эксперимента  
(в % от значений данных показателей, зарегистрированных в начале исследования) 

Юноши Девушки 
Показатели Сравнительная 

группа Основная группа Сравнительная 
группа Основная группа 

Моh -4,49±1,17 -4,02±1,16 1,41±1,28 2,79±1,28 

Amoh 6,06±1,25 9,33±1,29 6,02±1,38 10,02±1,37* 

Xh -4,81±1,32 -3,70±1,30 0,73±1,29 -1,90±1,30 

ПЕРС 4,59±1,27 -0,06±1,21** 5,81±1,31 13,97±1,45*** 

АП 18,10±1,36 29,18±1,38*** 21,01±1,37 51,97±1,72*** 

Примечание: здесь и далее * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 по сравнению с группой сравнения; 
 

Таблица 3 

Величины изученных показателей у юношей и девушек 15-16 лет основной и сравнительной групп  
через 8 месяцев после начала эксперимента 

Юноши Девушки 
Показатели 

Сравнительная группа Основная группа Сравнительная 
группа Основная группа 

Моh, мВ 0,89±0,01 0,98±0,03** 0,81±0,02 0,84±0,01 

Amoh, % 31,93±1,54 30,08±1,49 34,93±1,30 33,28±1,90 

∆Xh, мВ 0,42±0,02 0,49±0,04 0,33±0,02 0,32±0,02 

ПЕРС, а.е. 35,62±3,56 
низкий 

32,76±3,73 
низкий 

43,94±2,21 
низкий 

44,55±3,15 
низкий 

АП, а.е. 0,26±0,03 
низкий 

0,24±0,03 
низкий 

0,37±0,03 
низкий 

0,51±0,05** 
ниже среднего 

 

Таблица 4 

Величины относительного прироста изученных показателей амплитудной пульсометрии  
у юношей и девушек 15-16 лет основной и сравнительной групп после 8 месяцев эксперимента  

(в % от значений данных показателей, зарегистрированных в начале исследования) 

Юноши Девушки 
Показатели Сравнительная 

группа Основная группа Сравнительная 
группа Основная группа 

Моh -7,14±1,05 -1,58±1,12*** 0,70±1,17 10,63±1,20*** 

Amoh 11,76±1,24 22,91±1,25*** 8,19±1,29 18,37±1,33*** 

Xh -6,87±1,20 -8,99±1,22 -3,84±1,36 4,17±1,24*** 

ПЕРС 9,03±1,34 18,51±1,21*** 14,08±1,44 21,71±1,36*** 

АП 35,10±1,32 101,58±1,58*** 48,21±1,49 97,76±1,73*** 
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уровень функционирования сердечно-сосудистой
системы и ее низкие адаптивные возможности. По-
лученные материалы достаточно объективно отра-
жают общее функциональное состояние организма
юношей и девушек 15-16 лет с заболеванием систе-
мы кровообращения (вегето-сосудистая дистония).

Повторное обследование школьников и школь-
ниц старшего возраста было проведено нами через 4
месяца после начала применения реабилитационных
мероприятий (табл. 2).

К данному этапу исследования у юношей ос-
новной группы, на фоне отсутствия статистически зна-
чимых межгрупповых различий в величинах большин-
ства изученных параметров амплитудной пульсометрии,
наблюдались достоверно более высокие, чем у их свер-
стников из группы сравнения, темпы роста адаптивных
возможностей системы кровообращения (значения АП
соотносились как 29,18±1,38% и 29,18±1,38%).

Более выраженными оказались через 4 меся-
ца изменения использованных в работе показателей
у девушек основной группы. Для них были характер-
ны достоверно более высокие, чем в сравнительной
группе, величины относительного прироста Amoh
(соответственно 10,02±1,37% и 6,02±1,38%), ПЭРС
(13,97±1,45% и 5,81±1,31%) и более, чем в 2 раза, адап-
тационного потенциала системы кровообращения
(51,97±1,72% и 21,01±1,37%).

Очевидно, таким образом, что уже через 4
месяца использования систематических занятий степ-
аэробикой в комплексной реабилитации школьников
и школьниц старшего возраста, наблюдается выра-
женная оптимизация адаптационных способностей
их организма.

Достаточно интересные материалы были по-
лучены и на завершающем этапе исследования –
через 8 месяцев после начала применения разрабо-
танной нами программы реабилитационных мероп-
риятий для юношей и девушек 15-16 лет с признака-
ми вегето-сосудистой дистонии.

Как видно из результатов, представленных в
таблице 3, сравнительный анализ абсолютных значе-
ний параметров амплитудной пульсометрии, заре-
гистрированных у представителей и представитель-
ниц обеих групп по окончании исследования, не
позволил в полной мере констатировать преимуще-
ство той или иной реабилитационной программы.

Отметим, однако, что для юношей основной
группы, были характерны достоверно более высо-
кие величины Моh (соответственно 0,98±0,03 мВ и
0,98±0,03 мВ) и тенденция к более оптимальным зна-
чениям ∆Xh.

Среди девушек представительницы основной
группы, на фоне отсутствия статистически значимых
межгрупповых различий в отношении большинства
изученных показателей, имели, все-таки, достоверно
более высокие адаптивные возможности (величины
АП соотносились как 0,51±0,05 а.е. и 0,37±0,03 а.е.).
Более того, именно у девушек основной группы от-
мечался переход их адаптационных способностей в
более благоприятный, «ниже среднего», функцио-
нальный класс.

Значительно более выраженные изменения
были отмечены нами при анализе величин относи-
тельного прироста использованных в работе пара-
метров амплитудной пульсометрии.

В соответствии с данными, представленными
в таблице 4, к завершающему этапу исследования
для представителей основной группы, независимо от
пола, были характерны достоверно более высокие,
чем у их сверстников и сверстниц из группы сравне-
ния, темпы прироста значений большинства показа-
телей, в том числе, ПЭРС (соответственно 18,51±1,21%
и 9,03±1,34% в группе юношей и 21,71±1,36% и
14,08±1,44% в группе девушек) и адаптационного
потенциала сердечно-сосудистой системы.

Межгрупповые различия в адаптивных воз-
можностях аппарата кровообращения были вообще
наиболее значительными. Так, к окончанию иссле-
дования прирост адаптационных способностей юно-
шей основной группы превышал таковой у их свер-
стников из группы сравнения почти в 3 раза
(соответственно 101,58±1,58% и 35,10±1,32%), а у де-
вушек – почти в 2 раза (97,76±1,73% у представитель-
ниц основной группы и 48,21±1,49% у их сверстниц
из группы сравнения).

Выводы.
Таким образом, полученные данные убеди-

тельно свидетельствуют о том, что применение в си-
стеме комплексной реабилитации школьников и
школьниц старшего возраста систематических заня-
тий степ-аэробикой способствует увеличению тем-
пов оптимизации функционального состояния их
организма и общих адаптационных способностей.
Приведенные материалы свидетельствуют также о
достаточно высокой эффективности разработанной
нами реабилитационной программы и о возможно-
сти ее практического использования при работе с
детьми старшего школьного возраста с вегето-сосу-
дистой дистонией.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ:

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Єрмакова Тетяна

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. В античний період у формуванні здорової особис-
тості застосовувались різні засоби та методи військово-фізич-
ної підготовки дітей, які частково дійшли і до наших часів.
Через завойовницькі війни система підготовки дітей надала
поштовх до розвитку фізичного виховання в інших цивілізац-
іях. Система змагальної діяльності сприяла вдосконаленню
системи фізичного загартування та зміцнення здоров’я дітей і
підлітків. Підкреслюється роль жінки у вихованні дітей та їх
фізичному вдосконаленню; відбувається залучення дівчаток
до виконання різноманітних фізичних вправ.
Ключові слова: епоха, навчання, здоров’я, діти, укріплення,
загартування.
Аннотация. Ермакова Т. Особенности формирования здоро-
вого способа жизни школьников: исторический аспект. В ан-
тичный период в формировании здоровой личности приме-
нялись разные средства и методы военно-физической
подготовки детей, которые частично дошли и к нашим време-
нам. Через завоевательные войны система подготовки детей
дала толчок к развитию физического воспитания в других
цивилизациях. Система соревновательной деятельности ока-
зывала содействие усовершенствованию системы физическо-
го закала и укрепления здоровья детей и подростков. Подчер-
кивается роль женщины в воспитании детей и их физическом
усовершенствовании; происходит привлечение девочек к вы-
полнению разнообразных физических упражнений.
Ключевые слова: эпоха, обучение, здоровье, дети, укрепле-
ние, закал.
Annotation. Iermakova T. peculiarities of forming healthy way
of life of children: historical aspect. In ancient times forming
healthy person is used different methods and resources of military
callisthenics training for children. These methods were partly
held to our times. Because of aggressive wars the system of
children training gave impetus to development of physical
education in other civilization. The system of aggressive activity
improved the system of physical tempering and strengthening
child’s health. Underline the women’s role in children education
and their physical perfection. Girls are used to fulfilled different
physical exercises.
Key words: era , education, health, children, strengthening,
tempering.

Вступ.
Формування позитивного ставлення до свого

власного здоров’я у всі часи й епохи відносилось до
приоритетних завдань виховання підростаючого по-
коління. Особливо гостро проблема здоров’язбере-
ження постала в сучасному суспільстві. Багаточи-
сельні спроби покращити ситуацію в цілому не
привели до значних успіхів. Зниження показників здо-
ров’я учнівської молоді в Україні визнається держа-
вою та міжнародними організаціями, що опікуються

вихованням і медичною профілактикою захворювань
населення. Усе це дає підстави для більш глибокого
вивчення здобутків попередніх років.

Розв’язання проблеми формування здорово-
го способу життя школярів вимагає звернення до
досвіду минулого. Так, однією з найвідоміших сис-
тем виховання є спартанська система, що залишила
незгладимий слід як у педагогічній науці так і у
фізичній культурі. Вона запозичалася іншими дер-
жавами та частково збереглася у наші часи. Не менш
відомою є римська система виховання (військово-
фізичне виховання), яка використовувалась більш у
політичних цілях ніж для підготовки воїна.

Проблеми виховання молоді в контексті збе-
реження та вдосконалення здоров’я достатньо широ-
ко представлені у науково-педагогічних джерелах.
Вони розглядають питання підготовки майбутніх учи-
телів фізичної культури [2, с.12-15]; використання не-
стандартних уроків з метою залучення учнівської
молоді до ведення здорового способу життя [1, с. 14-
17]; формування здоров’я через всю навчальну про-
граму та спектр навчальних предметів [7, с. 112-116];
формування духовності й духовного здоров’я в підго-
товці підлітків до здоров’язберігаючого життя [11, с.
167-175]; особливості харчування учнівської молоді
[8, с. 262-264]; визначення місця фізичного вихован-
ня у розв’язанні проблем оздоровлення [10, с. 133-
135] та ін. Разом із цим залишається ціла низка пи-
тань, які вимагають уточнення та пошуку напрямів їх
вирішення відповідно до нових умов і вимог сучас-
ного суспільства.

Аналіз літературних джерел свідчить про не-
достатність висвітлення історичних аспектів форму-
вання здорового способу життя старшокласників,
тому існує необхідність у продовженні досліджень у
більш ранні періоди становлення системи виховання
дітей і підлітків. У цілому проблема формування здо-
рового способу життя дітей шкільного віку зали-
шається актуальною та своєчасною.

Робота виконана згідно плану НДР Харківсь-
кого національного педагогічного університету імені
Г.С.Сковороди.

Формулювання мети роботи.
Мета роботи – дослідити проблеми формуван-

ня здорового способу життя підростаючого поколін-
ня в античний період.

Результати дослідження.
З давніх часів у різні епохи в різних цивілізаціях

для виховання дітей використовувались різноманітні
методи та засоби, які з роками змінювались та вдос-
коналювались, але багато з них майже без змін дійшли
до нашого часу. Тому на сучасному етапі розвитку
людства та пошуку ефективних шляхів формування
здорового підростаючого покоління необхідно вив-
чення попереднього теоретичного та практичного
досвіду і, особливо, в античний період ще від найдав-
нішої грецької епохи.

Формування здоров’я дітей і підлітків з най-
давніших часів варто було б поділяти на періоди відпо-
відно до ступенів розвитку суспільства (первіснооб-
щинний,  рабовласницький).  В умовах
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первіснообщинного ладу воно було однаковим для
усіх дітей, відмінність визначалася лише статевими та
віковими особливостями; у рабовласницькому
суспільстві – система спартанського виховання [12].

Стародавня Греція складалась в IV–VI столітті
до н.е. із багатьох невеликих міст – держав (полісів).
Завдяки своєму місцезнаходженню, а саме між
Південною та Західною Європою, вона стала цент-
ром культурного та економічного простору. Окрім
взаємовідносин торгівельного характеру мали місце
різноманітні змагання з бігу, кінні перегони, кулачні
бої та інші, участь у яких вимагала спеціальної підго-
товки, яка розпочиналась з дитячого віку. Умови існу-
вання населених пунктів були такими, що мешканці
вимушені були також організовано приймати участь
у військових боях і полюванні. Тому відношення на-
селення до формування фізично здорової людини
було одним з пріоритетних напрямків повсякденно-
го життя [4, с. 23-26].

Найбільш високого рівня у системі виховання
дітей і молоді набули Спарта і Афіни. Тодішня систе-
ма виховання була спрямована на рішення проблем
зміцнення військової могутності держави через спец-
іальну підготовку майбутніх воїнів, які можуть ефек-
тивно захищатися та здобувати перемоги. У цій сис-
темі важливого значення набувала підготовка та
виховання дітей і підлітків.

Спартанська система фізичного виховання
була найжорстокішою в Давній Греції, метою якої
було зміцнення військової могутності міста. Це яск-
равий приклад фізичної і психофізичної системи, що
націлена на формування воїна – сильного, терплячо-
го і одночасно жорстокого та безжалісного [6, с. 21].
Особлива увага приділялась фізичному вихованню
підлітків: загартування, терпляче перенесення холо-
ду, голоду і спраги, воєнно-гімнастичні вправи, біг,
стрибки, прийоми рукопашного бою, а також при-
вселюдне бичування.

Дівчатка теж займались бігом, боротьбою,
метанням диска, списа. Це , на думку Плутарха, спри-
яло тому, що в здоровому тілі розвивався здоровий
плід. Поряд з цим, дівчатка одержували певні військо-
во-фізичні навички, які в період відсутності воїнів
допомагали їм разом з дорослими жінками тримати
в покорі рабів [12]. Жінки виконували такі ж фізичні
вправи, як і чоловіки, бо на думку спартіатів, ще в
утробі матері розвивається здоровий зародок, а від
здорових і сильних батьків народжується здорові та
сильні діти. Адже якщо дитина народиться слабкою
або хворою – вона не має права на життя [6, с. 21].
Навіть дитячі ігри мали воєнний характер. Відомі такі
факти, що спартіати частіше вигравали на Олімпійсь-
ких іграх у перші три роки їх проведення, а спартансь-
ку систему виховання багаторазово використовува-
ли в інших цивілізаціях та епохах.

Сувора система виховання дітей сприяла
зміцненню могутності Спарти. Це досягалось учас-
тю всіх членів суспільства у фізичному розвитку і
зміцненні здоров’я як хлопчиків, так і дівчаток. Важ-
ливого значення також набуває роль жінки у фізичній
досконалості дівчаток та управління господарством

у той час, коли чоловіки зайняті нескінченними війна-
ми і полюванням.

Афінська система виховання була менш суво-
ра ніж спартанська, однак вона направлена на вихо-
вання ідеальної людини, яка розвинута фізично і мо-
рально і  прагне до сполучення розумового,
морального, естетичного і фізичного виховання. Їхня
система основувалась на ідеї калокагатії. Ця ідея вклю-
чає в себе гармонійне сполучення в людині сили та
краси. Людина повинна бути сильною, пропорційно
розвиненою, доброю та патріотом свого міста [6, с.23;
9]. Саме у такій системі виховання, на думку багатьох
авторів, можна визначити шляхи формування здоро-
вого способи життя (Апанасенко Г., Амосов М., Го-
ращук В., Лабскир В., Філь С. та ін.).

Порівняно зі спартанською системою вихован-
ня, жінки у Афінах до занять фізичними вправами не
заохочувались. Вони несли у собі символ краси і гор-
дості Афін і тим самим вносили у систему виховання
дітей більш поважливе ставлення до стосунків між
членами сім’ї та у дорослому житті – між юнаками і
дівчатами.

Греки стали однією з перших націй, у яких
фізичні вправи та спорт становили повсякденне жит-
тя, чому сприяло зародження у XIII столітті Олімп-
ійських ігор, що проводилися більш ніж тисяча років
та були найважливішою частиною еллінської цивілі-
зації [13]. Олімпійські ігри стародавності стали одним
з найвеличніших культурних досягнень людства. Про
їх важливість свідчать такі факти, що на час прове-
дення ігор оголошувалось перемир’я на три місяці
(так зване священне перемир’я), яке строго викону-
валось на усіх грецьких територіях. Саме стільки часу
вистачало атлетам для підготовки до змагань та на
дорогу, тому навіть самі запеклі вороги мирно зма-
гались за право стати найсильнішим, найшвидшим
та найспритнішим серед еллінів [9]. Програма зма-
гань постійно змінювалась, поступово збільшувалась
кількість видів змагань: від бігу на 1 стадії до 6 стадії,
п’ятиборства, кулачного бою, панкратію та колісниць.
Відповідно також змінювалась і тривалість змагань:
від одного до 5 днів. Учасники ділились на вікові гру-
пи: діти, безбороді та дорослі [6]. Перемога атлетів у
змаганнях розглядалася ними як знак прихильності
богів до нього, а також до міста звідки він родом. А
якщо спортсмен тричі перемагав він мав право от-
римати в Олімпії свою статую, наділену своїми же
рисами обличчя.

Проведення Олімпійських ігор набули розго-
лосу та пожвавлення не тільки серед греків, а і серед
її колоній (Єгипет, Іспанія, Крим та ін.). Люди звідусіль
приходили, щоб подивитись на ці змагання. Однак,
нажаль, з роками матеріальні цінності населення по-
ступово стали переважати над фізичними, а після за-
воювання Древньої Греції Олександром Македонсь-
ким у III столітті до н.е. фізичне виховання
перетворюється на військову підготовку.

Заняття фізичною культурою та спортом мають
велике значення у формуванні здорового способу жит-
тя, духовного та фізичного розвитку школярів. Фізичні
вправи зміцнюють здоров’я, підвищують нервово-пси-
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хічну активність до емоційних стресів, підтримують
фізичну і розумову працездатність [3, с. 99-107].

Однією з найбільших цивілізацій в історії світу
був Давній Рим, який пройшов великий і значний
шлях розвитку. Як і у Спарті та Афінах, особлива ува-
га римлян приділялась фізичному вихованню, точні-
ше, це була система військово-фізичного виховання.
Фізична культура використовувалась у політичних
цілях і для підготовки воїна до нескінченних війн. Відпо-
відно і виховання молоді з малих років було спрямо-
вано на фізичну підготовку через ігри, втіхи і забави,
а також формування у них відповідальності за свій
рідний край і його добробут через майбутню участь
у військових походах і боях.

До засобів фізичного виховання входили: біг,
стрибки, лазіння, боротьба, плавання, спочатку без
одягу, а потім у повному озброєнні та у сполученні з
різними руховими діями. Обов’язковим були тривалі
марші у важкому похідному спорядженні. До військо-
вого навчання входило також оволодіння окопним
інструментом, облаштування укріпного табору та
інше. Жінки займались вправами з предметами та
гімнастикою [9]. Пізніше з’являються такі засоби ви-
ховання, як масаж, різні види ігор, танці.

У Римській державі дуже часто проходили різні
свята, циркові ігри, різноманітні видовища та відомі
на весь світ гладіаторські бої та змагання на колісни-
цях. Останні були найжорстокішими та були призна-
чені для того, щоб доставляти глядачам гострі вра-
ження Для гладіаторських боїв було спеціально
збудовано Колізей – амфітеатр з трибунами. Як пра-
вило, у боях брали участь раби або невільники, які
готувались у спеціальних школах. В разі перемоги
гладіатора він має право стати вільною людиною, але
для цього треба було зберегти його життя [6, с.29].

Отже, античний світ віддавав перевагу тілу над
духом, що й могло спостерігатися в древньогрецько-
му і римському вихованні. Система виховання була
спрямована на відбір найбільш здорових дітей і по-
дальший їх фізичний розвиток у відповідності до ви-
мог тих часів. З малих років дітей виховували як май-
бутніх воїнів – сильних, наполегливих, жорстоких з
супротивником і готових до самопожертви задля своєї
держави або імператора.

Висновки.
1. В античний період у формуванні здорової особис-
тості застосовувались різні засоби та методи військо-
во-фізичної підготовки дітей (змагання з бігу, стриб-
ки, метання диска та списа, кінні перегони, кулачні
бої, гладіаторські бої), які частково дійшли і до на-
ших часів.

2. Підкреслюється роль жінки у вихованні дітей та їх
фізичному вдосконаленню.

3. На відміну від спартанської системи виховання, де
дівчата залучалися до виконання різноманітних
фізичних вправ, у Римі вони займались тільки гімна-
стикою.

4. Система виховання Афін була направлена на вихо-
вання ідеальної людини, яка розвинута фізично,
розумово та морально. Спартанська система вихо-
вання передбачала формування сильного, терпля-

чого та жорстокого воїна. У Римі – виховання воїна
сильного фізично та морально.

5. Важливого значення набуває виховання в дітей
свідомого ставлення до свого здоров’я, використо-
вуючи не тільки фізичні вправи (Афіни, Спарта), а
й різні види ігор, які часом мали військовий харак-
тер (Спарта, Рим).

Подальші дослідження зазначених проблем є
сенс продовжити в аналізі історичних відомостей про
фізичне укріплення і вдосконалення здоров’я у фео-
дальний період.
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КРИТЕРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ТЕННИСИСТОК

В ВОЗРАСТЕ 12-15 ЛЕТ
Ибраимова1 М.В., Запорожанова1 А.А.,

Ягелло2 М.
Национальный университет

физической культуры и спорта Украины1

Академия физического воспитания
и спорта в Гданьске2, Польша

Аннотация. В результате длительного наблюдения за тенни-
систками от 12 до 15-летнего возраста по программе меж-
дународного теста физической подготовленности J. Höhma
рассчитана диагностическая и прогностическая информа-
тивность каждого из шести его составляющих показателей и
теста в целом. Показана взаимосвязь показателей физичес-
кой подготовленности со спортивным рангом игроков и ста-
новление физических качеств в связи с возрастом обследо-
ванных. Для  оценки физической подготовленности  в
качественных критериях предложена оценочная шкала.
Ключевые слова: контроль, физические, качества, теннис,
шкалы, оценки.
Анотація. Iбраїмова М.В., Запорожанова А.О., Ягелло М.
Критерії фізичної підготовленості тенісисток 12-15 літньо-
го віку. В наслідок тривалого спостереження за тенісистками
12-15-річного віку за програмою міжнародного тесту фізич-
ної підготовленості J. Höhma розрахована діагностична і
прогностична інформативність кожного з шести його скла-
дових показників і тесту в цілому. Показано взаємозв’язок
показників фізичної підготовленості зі спортивним рангом
гравців і становлення фізичної якості в зв’язку з віком дослі-
джених. Для оцінки фізичної підготовленості в якісних кри-
теріях запропонована оціночна шкала.
Ключові слова: контроль, фізичні, якості, теніс, шкали, оцінки.
Annotation. Ibraimova M.V., Zaporozhanova A.A., Jagello M.
Criteria of physical readiness of girl tennis players in the age of
12-15 years. As a result of long supervision for girl tennis players
from 12 up to 15-years age under the program of the international
test of physical readiness J. Höhma the informative each of six
parameters and the test as a whole is designed. The interrelation
of parameters of physical readiness with a sports rank of players
and is shown feature becoming of physical qualities in connection
with age surveyed. For an estimation of physical readiness in
qualitative criteria the estimated scale is offered.
Key words: the control, physical,  qualities, tennis, scales,
estimations.

Введение.
Оценке специальной физической подготовлен-

ности спортсменов разного возраста и пола, специа-
лизирующихся в отдельных видах спорта, посвящено
много научных и методических публикаций (3, 5). Их
основное содержание направлено на количествен-
ное обоснование должных возрастных нормативов
или модельных характеристик спортсменов. Такая
информация позволяет усовершенствовать контроль
подготовленности занимающихся, управлять их под-
готовкой в целом, реализуя требования индивидуаль-
ного подхода (1, 3). Учитывая специфические требо-
вания игровой деятельности в теннисе, оценка
физической подготовленности игроков разного воз-
раста и спортивной квалификации рассматривается
как составляющий элемент контроля в комплексе с
оценкой психофизиологического состояния, техни-
ко-тактической подготовленности, соматических па-
раметров и др. (4, 7).

Однако в целом, совершенствование системы
комплексного контроля специальной подготовленно-
сти теннисистов осуществляется параллельно с об-
щим направлением развития проблемы управления,
сформулированной в общей теории спорта (3).

Работа выполнена в соответствии с планом
НДР Национального университета физической куль-
туры и спорта Украины.

Формулирование целей работы.
Цель наших исследований заключалась в со-

вершенствовании системы контроля физической
подготовленности теннисистов детского и юношес-
кого возраста на этапе специализированной базовой
подготовки. Предполагали установить меру инфор-
мативности отдельных контрольных показателей фи-
зической подготовленности, используя тест J. Höhma
(6) (в дальнейшем Тест). Достижение этой цели осу-
ществляли путём расчета корреляционной взаимо-
связи суммарных показателей физической подготов-
ленности со спортивным рангом игроков разного
возраста. Обследование теннисистов Польши и Ук-
раины проводили с использованием комплекса кон-
трольных показателей Теста в одинаковых условиях,
регламентированных метрологическими требовани-
ями (2). Информативность каждого из контрольных
показателей Теста оценивали по показателям ранго-
вой корреляции. Коррелировали значения спортив-
ного ранга теннисисток с их рангом в Тесте. Для оцен-
ки уровня физической подготовленности
использовали равномерную Т шкалу. Качественную
оценку подготовленности теннисистов рассчитыва-
ли согласно алгоритму:

σ
MXT i −

⋅+= 1050

где Т – оценка результата в Тесте; Хі – результат каж-
дого измерения; М – средний результат измерений;
σ – стандартное отклонение.

В обоснованной нами шкале зона «средний
уровень» вмещает среднее значение и стандартное
отклонение в баллах суммарных результатов в Тесте
(см. табл. 1), а последующие пределы шкалы соот-
ветствуют масштабам стандартного отклонения в
каждой из пяти качественных зон.

Результаты исследований.
Материалы обследования теннисисток четырёх

возрастных групп – 12-15-и лет, представленные в таб-
лице 1, позволяют сделать общие заключения об уров-
не физической подготовленности контингента. Основ-
ные из них сводятся к тому, что в каждой возрастной
группе, в силу естественных социальных причин и
биологических факторов, встречались игроки разно-
го уровня физической и спортивно-технической под-
готовленности. Так, например, в группе 12-летних иг-
роков  были дети с предварительным  стажем
подготовки в теннисе от 4 до 6 лет. При этом биологи-
ческий возраст состава игроков не учитывали. Это
приводило к высоким значениям коэффициента ва-
риации (V%), во всех контрольных показателях Теста,
которые у игроков 12 лет составляли 19,8%; в 13 лет –
23,1%; в 14 лет – 19,1%, а в 15 лет – 19,7% (табл. 1).
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Рис. 1. Характер статистического распределения общего состава теннисисток (n =163)
на основе результатов суммы баллов в Тесте

Таблица 1. 

Количественные показатели физической подготовленности теннисисток 12-15 лет (n=163)  
на основе комплексного теста J. Höhma 

Возраст, 
лет 

Статистические 
параметры 

Метание 
н/мяча 
2кг, см 

Четверной 
прыжок, 
см 

Бег 
«веер», с 

Наклоны, 
количество 

Бег на 
30 м, с 

Бег на 
800 м, 
мин., с 

Количест
во баллов 
в тесте 

М 803,6 798,6 44,5 81,9 4,9 4:05 370,7 
σ 98,6 47,5 2,8 11,1 0,21 0,20 73,4 

min 550 671 36,8 57 4,3 3:45 273 
max 1000 885 50,6 109 5,2 4:27 628 

 
12 n=45 

V% 12,2 5,9 6,4 13,5 4,3 6,4 19,8 
М 899,3 810,5 42,8 88,4 4,7 3:50 390,6 
σ 101,0 67,3 2,9 11,6 0,22 0,12 90,4 

min 717 731 37,2 67 4,2 3:10 226 
max 1049 890 48,9 111 5,3 4:09 562 

 
13 n=37 

V% 12,3 26,0 6,8 13,1 4,5 3,2 23,1 
М 938,0 844,0 43,0 89,5 4,7 2:89 351,5 
σ 117,0 53,0 2,2 9,8 0,21 0,29 67,2 

min 740 745 38,0 70 4,4 2: 47 217 
max 1020 920 47,0 112 5,5 3:32 516 

 
14 n=36 

V% 12,5 6,2 5,1 11,0 4,5 10,3 19,1 
М 999,3 889,2 42,2 84,9 4,6 2:88 347,8 
σ 87,9 30,8 2,1 10,0 0,32 0,27 68,7 

min 807 827 38,9 67 4,3 2:50 232 
max 1022 951 46,9 100 5,2 3:23 500 

 
15 n=45 

V% 8,8 3,5 4,6 11,7 7,0  19,7 
 

n       
55   ....................   
45      
35      
25      
15  .........    
5    .........  
1 .........    ....... 
 n – 1 

0,06% 
n – 29 
17,8% 

n – 104 
63,8% 

n – 24 
14,7% 

n – 5 
3,1% 

 -3σ -2σ М±1σ +2σ +3σ 

Таблица 2. 

Корреляционная валидность отдельных контрольных упражнений в Тесте у теннисисток 12-15 лет 

Возраст, лет Контрольные упражнения 12 (n=45) 13 (n=37) 14 (n=36) 15 (n=45) 
Метание набивного мяча 2 кг 0,249 0,398 0,565 0,566 
Тройной прыжок 0,073 0,233 0,509 0,635 
«Веер» 0,213 0,497 0,617 0,657 
Сгибание туловища 0,285 0,396 0,212 0,469 
Бег на 30 м 0,055 0,443 0,449 0,533 
Бег на 800 м 0,286 0,224 0,167 0,225 
Сумма баллов в тесте 0,291 0,629 0,628 0,722 
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Обоснование количественных и качественных
критериев физической подготовленности теннисис-
ток осуществляли следующим образом:

- первый шаг статистического анализа заклю-
чался в выборе наиболее информативных контрольных
упражнений из их общего количества в Тесте.

Для этого использовали метод ранговой кор-
реляции спортивного уровня теннисисток с рангом
в контрольных упражнениях (табл. 2).

Как видно в таблице, в связи с возрастом и ква-
лификацией игроков валидность контрольных показа-
телей в большинстве упражнений Теста возрастала.
Это свидетельствовало о том, что в возрасте 12 лет, на
предшествующем этапе предварительной базовой
подготовки, уровень технического мастерства обсле-
дованных зависел не только от их преимуществ в дви-
гательных показателях Теста, но в большей мере и от
других, прежде всего, психофизиологических и коор-
динационных способностей. Однако в связи с возрас-
том и квалификацией, на этапе специализированной
базовой подготовки, уровень физической подготов-
ленности всё в большей мере влиял на мастерство тен-
нисисток; – второй шаг анализа заключался в расчёте
ежегодных темпов прироста результатов обследован-
ных в каждом упражнении Теста (табл. 3).

Как видно в таблице, наиболее высокие тем-
пы прироста показателей в условиях возрастного раз-
вития имели место в метании набивного мяча, трой-
ном прыжке и беге на 800 м. Первые два из них
характеризовали уровень развития скоростно-сило-
вых качеств, а бег на 800 м – общую выносливость в
аэробных условиях мышечной деятельности. Упраж-
нения в беге на 30 м и «веере» – скоростные и коор-
динационные возможности.

В целом тест J. Höhma объективно характери-
зовал уровень физической подготовленности обсле-
дованных, а степень специфичности достижений в
Тесте требованиям соревновательной деятельности
в теннисе может быть проиллюстрирована данными
табл. 4, где представлены результаты группы тенни-
систок, входивших в 15-летнем возрасте в число силь-
нейших в списке Международной федерации тенни-
са (ITF) в группе юниоров.

Материалы исследования, представленные в
тексте публикации позволили обосновать качествен-
ные критерии физической подготовленности тенни-
систок. При разработке соответствующей шкалы
принимали во внимание, что в каждой возрастной
категории обследованных, в каждом из шести упраж-
нений Теста имела место высокая вариативность
результатов (19,8-23,1%). Суммарный процент при-
роста результатов в контрольных тестах по возраст-
ным группам в среднем возрастал к 13 годом на 6,3%,
к 14 годам на 1,6%, к 15 годам на 3,2%. Однако высо-
кая средняя групповая вариативность результатов
контроля не позволяла утверждать о статистически
значимых изменениях в уровне физической подго-
товленности обследованных на основании Т-крите-
рия Стьюдента. Это и служило основанием для раз-
работки обобщённых качественных критериев
оценки физической подготовленности по результа-
там суммы баллов в Тесте (табл.5).

Выводы.
В целом преимущества такой шкалы для оцен-

ки физической подготовленности теннисисток впол-
не очевидны. Она основана на комплексе доступных,
удобных для организации контроля упражнений, с
достаточно высокой прогностической значимостью

Таблица 3. 

Прирост результатов теннисисток от 12 до 15-летнего возраста в контрольных упражнениях (%) 

Возраст, лет Метание 
н/мяча 

Тройной 
прыжок «Веер» Сгибание 

туловища Бег на 30 м Бег на 800 м 

От 12 до 13  10,6 3,02 3,82 7,35 4,04 9,29 
От 13 до 14 4,15 2,13 0,03 1,22 0,63 1,36 
От 14 до 15 6,10 5,06 1,42 5,13 1,48 0,04 
От 12 до 15 19,6 9,89 5,09 3,53 6,45 7,69 

 
Таблица 4. 

Характер корреляционной взаимосвязи спортивного ранга и суммы баллов в Тесте  
у группы ведущих теннисисток в возрасте 12, а затем 15 лет (n=7) 

 
Ранг спортивный, ранг в тесте в 
12 лет в общей возрастной 
группе, n=45 

Ранг спортивный, ранг в тесте в 
15 лет в общей возрастной 
группе, (n=45) 

Ранг спортивный, ранг в тесте в 
15 лет в группе ведущих игроков, 
n=7 

0,142 0,625 0,821 
 Таблица 5.

Шкала качественной оценки уровня физической подготовленности теннисисток 12-15 лет  
на основе суммы баллов в Тесте 

Уровни физической подготовленности 
низкий  ниже среднего  средний выше среднего высокий 

Сумма баллов в тесте 
<297 298-330 331-398 399-431 432< 
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при оценке перспективных возможностей теннисис-
тов детского и юношеского возраста.

В заключение обращаем внимание на практи-
ческие аспекты, вытекающие из результатов иссле-
дования. Высокая вариативность показателей конт-
роля в каждом из шести упражнений и в сумме Теста
(табл.1) свидетельствует о том, что в каждой возраст-
ной группе часть обследованных теннисисток млад-
шего возраста демонстрировала результаты, не ус-
тупающие результатам игроков старшего возраста.
В то же время, некоторые из игроков старших возра-
стных групп показывали низкие результаты, на уров-
не достижений игроков младшего возраста. Таким
образом, система качественной оценки, представлен-
ная в статье, позволяла объективно оценить индиви-
дуальные особенности обследованных, выделить
сильные и слабые стороны их физической подготов-
ленности и на этой основе управлять тренировоч-
ным процессом игроков.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
физической подготовленности теннисисток в возра-
сте 12-15 лет.
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ГЕМОГЛОБИНА
У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНОВ
НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ТРЕНИРОВКИ

Иванова Т.П.
Харьковская государственная
академия физической культуры

Аннотация. В статье рассмотрено значение гемоглобина для
кислородтранспортной системы организма. Приведены ре-
зультаты исследования динамики содержания гемоглобина в
крови квалифицированных бегунов на выносливость в под-
готовительном периоде годичного цикла тренировки. Об-
суждаются возможные причины изменения уровня гемогло-
бина.  В статье представлены  данные о  содержании
гемоглобина в крови спортсменов в зависимости от их ква-
лификации (КМС и спортсмены 1 разряда) и в зависимости
от их специализации (бегуны на средние дистанции и бегу-
ны на длинные дистанции).
Ключевые слова: гемоглобин эритроциты, гипоксия, транс-
порт кислорода, бег на выносливость.
Анотація. Іванова Т.П. Динаміка вмісту гемоглобіну у квал-
іфікованих бігунів на середні та довгі дистанції в підготов-

чому періоді річного циклу тренування. В статті розглянуте
значення  гемоглобіну  для кисень-транспортної  системи
організму. Наведені результати дослідження динаміки вмісту
гемоглобіну в крові кваліфікованих бігунів на витривалість в
підготовчому періоді річного циклу тренування. Обгово-
рюються можливі причини зміни рівня гемоглобіну. В статті
надаються дані щодо вмісту гемоглобіну в крові спортсменів
в залежності від їх кваліфікації (КМС та спортсмени 1 розря-
ду) та в залежності від їх спеціалізації (бігуни на середні
дистанції та бігуни на довгі дистанції).
Ключові слова: гемоглобін, еритроцити, гіпоксія, транспорт
кисню, біг на витривалість.
Annotation. Ivanova T.P. Dynamics of the maintenance of
haemoglobin at the qualified runners on average and long
distances in the preparatory period of the annual cycle of
training. Value of hemoglobin for oxygen – transport system of
an organism is considered in this article. Results of research of
dynamics of the maintenance of hemoglobin in blood of the
qualified runners on endurance in the preparatory period of а
year cycle of training. The possible reasons of change of а level
of hemoglobin are discussed. The data on the maintenance of
hemoglobin in blood of sportsmen are submitted in this article
depending on their qualification (а first-class sportsmen and
candidates to the master of sports)  and depending on their
specialization (runners on middle-distances and long-distance
runners).
Keywords: hemoglobin, erythrocytes, hypoxia , transport of
oxygen, long-distance race.

Введение.
Физические нагрузки закономерно повыша-

ют кислородную потребность тканей и, поэтому счи-
тается, что уровень спортивного мастерства преиму-
щественно зависит от состояния системы транспорта
кислорода. Особенно ярко эта закономерность про-
является в циклических видах спорта, которые требу-
ют длительной работы в зоне большой и значитель-
ной мощности.  При мышечной деятельности
наибольшее значение имеет повышенное содержа-
ние эритроцитов и гемоглобина, так как скорость
доставки кислороду к работающим мышцам являет-
ся одним из основных факторов, определяющих ра-
ботоспособность мышц. [7]. Специалисты, связанные
со спортом, пытаются найти разнообразные сред-
ства улучшения транспорта кислорода с целью по-
вышения спортивных достижений.

Известно, что хорошо сбалансирована регу-
ляция мышечной деятельности позволяет спортсме-
ну при наличии соответствующего уровня мотива-
ции максимально использовать свои
функциональные возможности, обеспечивает необ-
ходимую экономизацию функций во время работы
на выносливость и определяет скорость восстанови-
тельных процессов. [9]. Нарушение вегетативной ре-
гуляции сердечно-сосудистой системы является ран-
ним  признаком  срыва адаптации организма
спортсмена к нагрузке и приводит к снижению ра-
ботоспособности. [8].

В последние годы значительно возрос инте-
рес исследователей к изучению влияния физических
нагрузок на метаболизм и функциональные показа-
тели разных систем организма у спортсменов раз-
ной специализации и уровня подготовки. [5]

Работа выполнена по плану НИР Харьковской
государственной академии физической культуры.
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Формулирование целей работы.
Целью работы было исследование содержа-

ния гемоглобина в крови квалифицированных бегу-
нов на средние и длинные дистанции в подготови-
тельном периоде годового цикла тренировки. Для
достижения цели использовались следующие мето-
ды: теоретический анализ и обобщение литератур-
ных источников; гемоглобинцианидный метод опре-
деления концентрации гемоглобина и методы
математической обработки данных. Принцип гемог-
лобинцианидного метода основан на превращении
всех форм гемоглобина в одну – гемоглобинцианид,
имеющего красную расцветку, интенсивность кото-
рой прямо пропорциональна концентрации гемог-
лобина в пробе [10] и методы математической обра-
ботки данных. В исследованиях принимали участие
квалифицированные бегуны на выносливость, кан-
дидаты в мастера спорта и спортсмены 1 разряда.
Полученные результаты рассматривались с двух по-
зиций: 1) в зависимости от разряда спортсменов (1
разряд или КМС); 2) в зависимости от специализа-
ции бегунов (на средние или длинные дистанции).
Исследования содержания гемоглобина проводили
в октябре, ноябре, декабре 2006 года и феврале и ап-
реле 2007года.

Результаты исследования.
Результаты, полученные во время исследова-

ния содержания гемоглобина в крови квалифициро-
ванных бегунов на средние и длинные дистанции в
подготовительном периоде годового цикла трениро-
вок представлены в таблице 1.

Полученные результаты показали подобную
динамику изменений уровня гемоглобина во всех
исследуемых группах (рис. 1 и 2).

По некоторыми данным [4], под воздействием
больших тренировочных нагрузок у спортсменов кон-
центрация гемоглобина имеет динамический харак-
тер: снижение – в процессе ударных тренировочных
микроциклов с общей физической подготовкой, и по-
вышение – на этапе предсоревновательного периода.

Оптимальное повышение концентрации ге-
моглобина способствует созданию мощных резер-
вов для повышения кислородтранспортной функции
крови и более экономичной работе сердца.

Результаты, полученные в ноябре, показали,
что содержание гемоглобина во всех исследуемых
группах осталось на уровне показателей октября.

Тренировка, направленная на выносливость,
повышает кислородтранспортные возможности
организма. Однако в разных звеньях эти изменения
неодинаковы. Так, из гематологических показателей,
в результате тренировки выносливости изменяется
лишь общий объем циркулирующей крови. Пропор-
ционально повышается общее количество циркули-
рующего гемоглобина, таким образом, что его кон-
центрация в крови не изменяется. [12]

Данные, полученные в декабре, свидетель-
ствуют о повышении уровня гемоглобина во всех
исследуемых группах. Возможно, это объясняется
участием спортсменов в учебно-тренировочном
сборе, который проводился в декабре 2006 года в
Крыму.

Климатические условия региона, частые изме-
нения давления, влажности, температуры неадекват-
но действуют на общее состояние здоровья и адапта-
цию к ним. В процессе адаптации происходят
изменения в органах дыхания и кровообращения. Ги-
поксическая тренировка развивает дыхательную и сер-
дечно-сосудистую системы, ускоряет и нормализует
обменные процессы, повышает иммунитет. [11]

Специалисты [11] установили параллель меж-
ду приспособлением организма к горным условиям
и мышечной работой определенной мощности, при
которой важнейшим лимитирующим фактором яв-
ляется недостаток кислорода. Если же одновремен-
но действуют оба фактора (когда, человек находится
в горах и выполняет напряженную мышечную рабо-
ту), физиологичное влияние тренировки становится
большим, чем на уровне моря.

В феврале наблюдалось недостоверное сни-
жение содержания гемоглобина во всех исследуемых
группах по отношению к показателям декабря. Воз-
можно, это связано с участием спортсменов в зим-
нем соревновательном сезоне в январе и феврале
2007 года.

По литературным данным [1, 2], у многих спорт-
сменов часто наблюдаются изменения в состоянии
красной крови, связанные со снижением количества
эритроцитов, уровня гемоглобина и железа в сыво-
ротке крови. У других спортсменов обнаружено сни-
жение количества эритроцитов при относительно
большой их насыщенности гемоглобином. [1, 6]

Ученые [1] объясняют спортивную анемию
деструкцией эритроцитов, повышением объема цир-

Таблица 1.  

Содержание гемоглобина в крови квалифицированных бегунов на средние и длинные дистанции (г Hg/л крови) 

Группа Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Апрель 
КМС 
 135 ± 1 139 ± 1 154 ± 6*  149 ± 9 152 ± 18 

Спортсмены 1 разряда 123 ± 4 126 ±5 143 ± 6* ** 135 ± 7 138 ± 2* ** 
Бегуны на средние 
дистанции 129± 4 133± 6 149± 7* 143± 8 137± 3 

Бегуны на длинные 
дистанции 122± 5 126± 5 141± 7* 132±10 147± 8* ** 

* – р<0,05 достоверно по отношению к показателям октября; 
** – р<0,05 достоверно по отношению к показателям ноября. 
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Рис. 1. Содержание гемоглобина в исследуемых группах
(в зависимости от квалификации спортсменов).

Рис. 2. Содержание гемоглобина в исследуемых группах
(в зависимости от специализации бегунов).

кулирующей крови относительно гемоглобина, свя-
зывая это с адаптационными механизмами перене-
сения нагрузки.

В апреле наблюдалось увеличение уровня ге-
моглобина во всех исследуемых группах по отноше-
нию к показателям октября и к показателям февраля
в группе бегунов на длинные дистанции (рис 2.).

По окончании тренировки в горных условиях
организм спортсмена имеет большую работоспособ-
ность, чем до подъема в горы. Это, как правило, свя-
зывают с тем, что явление кислородной недостаточ-
ности, которое сопровождает мышечную работу в
видах спорта, требующих проявления выносливос-
ти, переносится значительно легче. Так как важней-
шим условием спортивной работоспособности во
многих видах спорта является способность к длитель-
ному уровню потребления кислорода, то эта способ-
ность после пребывания в горах значительно повы-
шается. Кроме того, в процессе тренировки на
среднегорье и адаптации к гипоксии организм со-
вершенствует способность более экономично тра-
тить кислород. [3, 11]

Снижение уровня гемоглобина в группе бегу-
нов на средние дистанции можно объяснить тем, что
почти все спортсмены сразу после сбора принима-
ли участие в соревнованиях Чемпионата Украины по
кроссу в г. Херсон. Также возможно это связано с
тем, что в горах работоспособность значительно сни-
жается, поскольку суммируется действие гипокси-
ческой гипоксии и гипоксии нагрузки.

Гипоксия прямо или опосредствовано способ-
ствует разрушению эритроцитов, а продукты, кото-
рые при этом образуются, играют роль факторов,
которые стимулируют синтез гемоглобина и образо-
вание новых эритроцитов. Эта точка зрения подкреп-
ляется данными о том, что увеличению количества
эритроцитов в крови предшествует его снижение, а
также появление признаков их распада, отложение
железосодержащего пигмента в селезенке и усиле-
ние его выведение с мочой. [13]

Установлено, что в качестве стимуляторов
эритропоэза при гипоксии выступает также эритро-
поэтин почек. Он стимулируют пролиферацию кле-
ток эритробластичного ряда костного мозга. [13]
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Выводы.
На основании полученных результатов мож-

но сделать следующие выводы:
1.Динамика содержания гемоглобина в крови
спортсменов на протяжении годового цикла под-
готовки зависит от периода в цикле подготовки,
квалификации спортсменов и их спортивной спе-
циализации.

2.Полученные результаты свидетельствуют о пози-
тивном влиянии среднегорья на показатели содер-
жания гемоглобина в крови.

3.Участие в соревнованиях приводит к снижению
концентрации гемоглобина в крови не зависимо от
пола, квалификации и специализации спортсменов.

Последующие исследования направлены на
определение показателей периферической крови ква-
лифицированных бегунов на средние дистанции с
целью оптимизации тренировочного процесса.
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ (ЗСЖ)

У МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ
Коваль В.Ю.

Херсонський державний університет

Анотація. В статті розглядаються шляхи формування здоро-
вого способу життя у молодого покоління; умови вироблен-
ня стилю здорового способу життя; вікові особливості фор-
мування здорового способу життя, а також форми роботи з
молоддю по пропаганді здорового способу життя.
Найбільше інформації про здоровий спосіб життя студенти
отримують від телепередач (51,4%). Суттєвим джерелом
інформації є газети і журнали (43%) та заняття з фізичного
виховання (32,5%). Певну роль відіграє і найближче ото-
чення (31,2%). Викликає особливу тривогу питома вага у
цьому процесі спеціальної літератури – всього 11,3%.
Ключові слова: активність, гігієна, здоров’я, здоровий спосіб
життя, режим, рух, стиль, харчування.
Аннотация.  Коваль В.Ю.  Пути формирования  здорового
образа жизни  у молодого поколения. В статье рассматрива-
ются пути формирования здорового образа жизни у молодо-
го поколения; условия выработки стиля здорового образа
жизни, а также формы работы с молодежью по пропаганде
здорового образа жизни. Более всего информации о здоро-
вом образе жизни студенты получают от телепередач (51,4%).
Существенным источником информации являются газеты и
журналы (43%) и занятия физическим воспитанием (32,5%).
Определенную роль играет и ближайшее окружение (31,2%).
Вызывает особую тревогу удельный вес в этом процессе спе-
циальной литературы – всего 11,3%.
Ключевые слова: активность, гигиена, здоровье, здоровый
образ жизни, режим, движение, стиль, питание.
Annotation. Koval’ V.Yu. Pathes of formation able-bodied mode
of life at young generation. The article tells about the ways of
forming the healthy way of life for new generation; about the
conditions of making the style of healthy life; about the age
peculiarities of forming the healthy way of life and the methods
of working with youth to promote the way of life. More
informations on an able-bodied mode of life students gain all
from telecasts (51,4 %). An essential information generator are
newspapers and journals (43 %) and occupations by physical
training (32,5 %). The particular role is played also with the
proximal environment (31,2  %). Invokes the special alert
densities in this process of the special literature – only 11,3 %.
Keywords: activity, hygiene, health, an able-bodied mode of
life, a condition, locomotion, style, a feeding {food}.

Вступ.
Вивчення та всебічний аналіз шляхів форму-

вання здорового способу життя (ЗСЖ) у молодого
покоління є одним з найактуальніших питань сього-
дення. Людський організм функціонує за законами
саморегуляції. При цьому на нього діє багато
зовнішніх факторів. Більшість з них впливають на
організм дуже негативно. Сюди в першу чергу необ-
хідно віднести: порушення гігієнічних вимог режиму
дня, режиму харчування, навчального процесу; не-
достатнє харчування по калорійності; неблагоп-
риємні екологічні фактори; шкідливі звички; низький
рівень медичного забезпечення; недостатня рухова
активність тощо.

Одним з найбільш ефективних засобів протидії
цим факторам є виконання правил здорового спосо-
бу життя (ЗСЖ).

Вчені визначили, що стан здоров’я людини
більш всього – на 50% залежить від способу життя, а
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інші 50% приходяться на екологію (20%) спадковість
(20%), медицину (10%), тобто на незалежні від люди-
ни причини. В свою чергу, в ЗСЖ основна роль відво-
диться правильно організованій руховій активності,
яка складає близько 30% із 50% [3,1].

Однак, необхідно з усією відповідальністю зро-
зуміти, що успішне вирішення проблеми здоров’я
можливе лиш в тому випадку, коли молода людина
поряд з правильно організованою руховою активні-
стю буде систематично виконувати і інші складові
збереження здоров’я : правильно дихати, правильно
пити, правильно їсти, правильно розслаблятись, пра-
вильно берегтись, правильно думати.

Таким чином , дослідження шляхів формуван-
ня здорового способу життя у молодого покоління є
достатньо важливою і актуальною проблемою.

Робота виконана за планом НДР Херсонсько-
го державного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета нашого дослідження – розглянути особ-

ливості формування здорового способу життя у су-
часної молоді, зокрема студентства.

Результати дослідження та їх обговорення.
Для правильної ефективності організації ЗСЖ

для молодого покоління необхідно систематично
слідкувати за своїм способом життя і намагатись дот-
римуватись наступних умов: достатня рухова
діяльність; раціональне харчування; наявність чис-
того повітря і води; постійне загартування; найбільш
можливий зв’язок з природою; дотримання правил
особистої гігієни; відмова від шкідливих звичок; рац-
іональний режим парці і відпочинку. Все це разом і є
дотримання здорового способу життя.

 Таким чином – здоровий спосіб життя – це
процес дотримання людиною визначених норм, пра-
вил і обмежень в житті, сприяючих збереженню здо-
ров’я, оптимальному пристосуванні організму до
умов середовища, високому рівню працездатності в
навчальній і професійній діяльності [2].

Стиль здорового способу життя обумовлюєть-
ся особистісно- мотиваційними особливостями,
можливостями і нахилами молодої людини. Він пе-
редбачає активну діяльність по збереженню і укріп-
ленню особистого здоров’я в якій можна виділити
слідуючи основні компоненти:
– свідоме, ціленаправлене застосування різнобічних
форм і засобів фізкультурної активності;

– ціленаправлене засвоєння гігієнічних навичок і на-
вичок збереження здоров’я ;

– використання природних факторів в укріпленні здо-
ров’я (загартування) і цивілізоване відношення до
природи;

– активна боротьба зі шкідливими звичками і їх по-
вне викорінювання;

– діяльність по пропаганді і впровадженню здорового
способу життя в життя кожної людини і суспільства.

Під індивідуальним стилем здорового спосо-
бу життя необхідно розуміти наявний конкретній
людині спосіб організації життєдіяльності, який вра-
ховує індивідуальні інтереси, потреби, можливості і

зв’язок їх з навчальною, професійною і побутовою
діяльністю [5].

Основною з умов яких слід дотримуватись для
збереження і укріплення здоров’я, є правильно орган-
ізована і достатня по об’єму та інтенсивності рухова
активність.

Фізична активність людини – головний і вирі-
шальний фактор збереження і укріплення здоров’я ,
нічим не замінимий засіб профілактики недуги і спо-
вільнення процесів старіння організму.

Руховий режим людини неоднаковий у різно-
му віці. Для школярів і студентів він рекомендований
науковцями 8-12 годин на тиждень.[2] Однак загальне
в тому, що фізична активність абсолютно необхідна
дитині, молоді, дорослій людині, людині похилого віку.
Вона повинна бути постійним фактором життя, го-
ловним регулятором всіх функцій організму.

Тому фізична культура не просто одна із скла-
дових, але і найголовніший компонент здорового спо-
собу життя.

Вона представлена у ньому у виді ранкової
гігієнічної гімнастики кожного дня, регулярних
фізкультурно-оздоровчих занять, систематичних про-
цедур загартування, а також інших видів активності,
направлених на збереження і укріплення здоров’я.

Тому так гостро і стоїть на сучасному етапі
завдання для всіх керівників фізичної культури, до
вихователів, вчителів, батьків, людей які ведуть здо-
ровий спосіб життя, формувати у молодого поколін-
ня цінності здорового способу життя.

Методи формування ЗСЖ можуть бути різни-
ми . Це методи переконання, методи вправ, позитив-
ного і негативного прикладу, методи заохочування і
покарання.

Під методом переконання розуміється такий
вплив на молодь, за якого фактором виховання є сло-
во – розповіді, лекції, бесіди, диспути, телебачення.

Без сумніву, основним методом формування
здорового способу життя могло б бути телебачення,
якби воно рекламувало фізичну культуру і здоровий
спосіб життя хоча б на рівні 10%, так як рекламує
жуйки, засоби від лупи, миючі засоби тощо.

Метод вправ – це спосіб виховання молодого
покоління через організацію відповідної виховної діяль-
ності на заняттях фізичними вправами, іграми тощо [4,5].

Особливе місце у системі педагогічних впливів
займає приклад – як позитивний, так і негативний.
Позитивний приклад батьків, вчителів, викладачів,
тренерів, людей які ведуть здоровий спосіб життя і
усвідомлюють його цінності, є одним з основних
методів виховання. Позитивний приклад стимулює
формування у молоді переконань і навичок поведін-
ки, сприяє високій результативності формування здо-
рового способу життя. Негативний приклад людей,
чия ціннісна система здійснює свій негативний вплив.
На цих прикладах молоде покоління краще усвідом-
лює переваги здорового способу життя, відбуваєть-
ся формування особистісної ціннісної системи.

Для покращення зацікавленості даним питан-
ням, в такій роботі з молоддю раціонально викорис-
товувати такі форми роботи: тести, опитувальники,
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брей-ринги, семінари тощо. Наприклад можна про-
вести анкетування на перевірку кожного твердження
– це міф чи факт?

Твердження:
1.Алкоголь – це стимулятор, він підбадьорює.
2. Залежність від наркотиків – це тільки настрій.
3.Напідпитку керувати автомобілем небезпечно, але
можна сідати за кермо після вживання маріхуани.

4.Діти вперше пробують наркотики у результаті про-
позиції від незнайомців.

5. Якщо ви хочете сісти за кермо після вживання ал-
коголю, протверезіти вам допоможе чашка міцної
кави або холодний душ.

6. Тютюн – це наркотик
7.Людям веселіше, коли вони напідпитку.
8.Найрозповсюдженішим наркотиком є маріхуана.
9. Якщо ви хочете випити, краще пити пиво, ніж горілку.
10. Оскільки маріхуана концентрує увагу, вона підви-
щує творчий потенціал та полегшує навчання.

11. Вживання алкоголю або наркотиків вагітною жінкою
негативно впливає на її ненароджену дитину.

12. Ніхто ще не вмер від алкогольного отруєння.
13. До маріхуани звикають.
14. Залишки маріхуани можна виявити в організмі
людини навіть через тиждень після викурювання
однієї дози.

15. Ймовірність того, що у майбутньому діти будуть
вживати наркотики, дуже висока, якщо вони вва-
жають вживання алкоголю безпечним.

16. Взимку порція алкоголю зігріває.
Чималу роль в залученні студентів до здоро-

вого способу життя повинна відігрівати агітація та
пропаганда.

Наше дослідження показало, що формування
когнітивного компоненту здорового способу життя
відбувається під впливом різних факторів і джерел.

Для визначення ролі кожного джерела у цьо-
му процесі ми провели анкетування студентів 1-5

курсів Херсонського державного університету. В
опитуванні брали участь 100 студентів з усіх факуль-
тетів, що проживають у гуртожитках. За умовами
опитування респонденти могли вказувати на декіль-
ка джерел. Дані опитування відображені в таблиці №1.

Висновки.
Результати дослідження показують, що найб-

ільше інформації про здоровий спосіб життя студен-
ти отримують від телепередач (51,4%). Суттєвим дже-
релом інформації є газети і журнали (43%) та заняття
з фізичного виховання (32,5%). Певну роль відіграє і
найближче оточення (31,2%). Надзвичайно низька
роль наочної агітації та таких виховних форм як тема-
тичні лекції і вечори, відповідно 2,1% та 1,2%. Викли-
кає особливу тривогу питома вага у цьому процесі
спеціальної літератури – всього 11,3%.

Викликає тривогу і досить низька інформо-
ваність занять з фізичного виховання (32,5%). Адже
телепередачі, радіо, газети і журнали – все це в ос-
новному позбавлене суто індивідуального впливу на
формування здорового способу життя особистості.
І якщо засоби масової інформації (телебачення, ра-
діо, періодика (газети, журнали) мають в основному
видовищно-розважальний або спортивний характер,
то заняття з фізичної культури значною мірою викли-
кають потребу в додатковій конкретній інформації про
здоровий спосіб життя.

Сформованість у молодого покоління ціннос-
тей здорового способу життя сприятиме здійсненню
широкого позитивного впливу на організм і їх осо-
бистість.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем формування
здорового способу життя  у молодого покоління.
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Таблиця 1 

Інформація про здоровий спосіб життя ( в % ) 

Джерела Кількість 

(%) 

В процесі занять з фізичного виховання 32,5 

Від свого найближчого оточення, сім’ї 31,2 

В процесі занять з соціально-культурних дисциплін 5,4 

В процесі занять з дисциплін медико-біологічного блоку 13,2 

В процесі занять з психолого-педагогічних дисциплін 18,0 

Із спортивних стендів на факультеті, в університеті 2,1 

Відвідують тематичні лекції, вечори 1,2 
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Читають газети, журнали 41,3 

Читають спеціальну літературу 11,3 
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ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ
ПЛАНИРОВАНИЯ ГОДИЧНОЙ ПОДГОТОВКИ

В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ ПРЫЖКАХ
Колот А.В., Коробенко В.А., Евтушевская Н.Ю.
Национальный университет физического

воспитания и спорта Украины

Аннотация. В работе представлена эволюция структуры пла-
нирования годичной подготовки в легкоатлетических прыж-
ках, а также определены основные требования, которые дол-
жны учитываться при построении годичного
тренировочного цикла. Современная структура планирова-
ния спортивной подготовки в годичном цикле базируется на
принципах распределения, оптимального совмещения и дли-
тельности применения тренировочных программ. Учиты-
вается физиологическая и психологическая адаптация спорт-
сменов к определенной программе физических упражнений.
Ключевые слова: годичный цикл, легкоатлетические прыж-
ки, структура планирования.
Анотація. Колот А.В., Коробенко В.А., Євтушевська Н.Ю.
Еволюція структури планування річної підготовки у легко-
атлетичних стрибках. В роботі відображена еволюція струк-
тури планування річної підготовки у легкоатлетичних стриб-
ках, а також виявлені основні  вимоги, які  повинні
враховуватись при побудові річного тренувального циклу.
Сучасна структура планування спортивної підготовки в
річному циклі базується на принципах розподілу, оптималь-
ного сполучення й тривалості застосування тренувальних
програм. Ураховується фізіологічна й психологічна адапта-
ція спортсменів до певної програми фізичних вправ.
Ключові слова: річний цикл, легкоатлетичні стрибки, струк-
тура планування.
Annotation. Kolot A.V., Korobenko V.A., Yevtushevska N.Y.
The evolution of the planning structure for 1-year preparation
in track-and-field jumps. This study describes the evolution of
planning structure for 1-year preparation in track-and-field
jumps and, also, determines the main requirements, that should
be taken into consideration, when developing 1-year preparation
cycle. The state-of-the-art frame of scheduling of sports
preparation in a year cycle is founded on principles of allocation,
optimum overlapping and duration of application of training
programs. Physiological and psychologic acclimatization of
sportsmen to the defined program of physical exercises is taken
into account.
Keywords: 1-year cycle, track-and-field jumps, planning
structure.

Введение.
Одним из важнейших вопросов успешного

управления тренировочным процессом, путей по-
вышения эффективности подготовки спортсменов
является поиск рациональных форм планирования
тренировочных нагрузок в структурах годичной и
многолетней подготовки легкоатлетов-прыгунов.

Оптимальное построение тренировочного про-
цесса во многом связано с рациональным планиро-
ванием годичного цикла. Эффективность такого пла-
нирования определяется: структурой годичного
цикла; основными задачами по этапам подготовки;

распределением объемов основных тренировочных
средств по неделям; календарем и системой соревно-
ваний; закономерностями развития и становления
спортивной формы; динамикой тренировочных на-
грузок в годичном цикле; динамикой состояния спорт-
смена в годичном цикле; рациональной организаци-
ей педагогического контроля [4, 9, 11, 12, 15].

Структура годичной подготовки – это сопря-
жено-последовательная система организации трени-
ровочных нагрузок, предусматривающая определен-
ный порядок и очередность введения в тренировку
объемов нагрузок разной направленности, создание
условий, при которых предыдущие нагрузки обеспе-
чивают благоприятный морфофункциональный,
психологический фон для повышения тренировоч-
ного воздействия последующих [6, 15].

От научно-обоснованного планирования со-
держания отдельных тренировочных занятий, трени-
ровочных и соревновательных недельных микроцик-
лов, мезоциклов, макроциклов годичной подготовки
зависит уровень и время достижения планируемых
спортивных результатов.

Исследования проводились по теме 2.1.16.9п
«Совершенствование технологии индивидуализации
обучения и тренировки в скоростных и скоростно-
силовых видах легкой атлетики» (номер государствен-
ной регистрации 0106U010775) в соответствии со
«Сводным планом НИР в сфере физической культу-
ры и спорта на 2006 – 2010 гг.» Министерства Украи-
ны по делам семьи, молодежи и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель работы: совершенствование структуры

планирования годичной подготовки в легкоатлетичес-
ких прыжках.

Задачи исследования:
1. Изучить варианты построения годичного цикла под-
готовки спортсменов в легкоатлетических прыжках.

2. Изучить особенности построения годичного цик-
ла подготовки прыгунов в процессе эволюцион-
ного развития.

3. Определить требования, предъявляемые к плани-
рованию годичной подготовки легкоатлетов-пры-
гунов.

Методы и организация исследований. Для
решения поставленных задач нами был использован
метод исследования – анализ и обобщение специ-
альной научно-методической литературы и докумен-
тальных источников.

Результаты исследований и их обсуждение.
Анализ и обобщение литературных источни-

ков подтвердили необходимость изучения всей со-
вокупности аспектов планирования годичной под-
готовки в легкоатлетических прыжках, в частности:
- на всех этапах эволюционного развития спортивной
тренировки легкоатлетов-прыгунов основной зада-
чей подготовки является поиск скрытых резервов
организма спортсменов и реализация их в трениро-
вочной и соревновательной деятельности [10, 11, 12];

- планирование тренировки рассматривается как один
из факторов управления тренированностью спорт-
сменов, программой, задающей цель деятельнос-
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ти спортсмена и указывающей средства и методы
для ее достижения [3, 4];

- цель и задачи планирования подготовки спортсме-
нов определяют основную направленность трени-
ровочного процесса в течение каждого года, эта-
па, недельных тренировочных и соревновательных
микроциклов [11, 12, 15].

На протяжении многих лет структура плани-
рования годичной подготовки в легкоатлетических
прыжках подвергалась коррекции.

Спортивная тренировка возникла с рождени-
ем современного спорта. Английское слово training
дословно означает «упражнение», «дрессировка».
Именно так, весьма упрощенно, и понималась в то
время подготовка спортсменов к соревнованиям –
повторение упражнения избранного вида прыжка в
течение некоторого времени. Если прыгуну предсто-
яло участвовать в соревнованиях, то он должен был
несколько раз в неделю тренироваться. Через 2–4 не-
дели такой тренировки спортсмен участвовал в со-
ревновании, после чего тренировка прекращалась,
пока новое соревнование не заставляло готовиться к
нему [8].

В иностранных руководствах начала ХХ столе-
тия тренировка рассматривалась как повторение уп-
ражнений определенного вида спорта с уже заучен-
ной техникой в  течение относительно
непродолжительного времени – 4–8 недель или не-
многим больше. Задачи подготовки спортсменов ре-
шались последовательно: сначала предполагалось раз-
вить спортсмена физически, затем научить его технике
избранного вида прыжка, потом совершенствоваться
в этом виде путем повторений и, наконец, на после-
днем этапе – поддерживать форму легкой работой [8].

К 1930-м годам уже оформилась идея кругло-
годичности тренировки. В научных трудах того вре-
мени была изложена трехэтапная периодизация круг-
логодичной тренировки, связанная с временами года,
календарем соревнований и задачами тренировки. В
эти годы от последовательного решения задач по пе-
риодам перешли (правда, в малой степени) к парал-
лельному. В частности, сформировалась важнейшая
сторона тренировки – соединение обучения спортив-
ной технике с развитием физических качеств в еди-
ном процессе. Эта сторона тренировки была показа-
на Н.Г. Озолиным в 1940 г. и названа В.М. Дьячковым
«сопряженным методом» (1958 г.). В эти годы про-
водили три занятия в неделю по два часа. Содержа-
ние их (разные упражнения для решения многих за-
дач) обычно не менялось на протяжении многих
недель [8].

Отправной точкой современной спортивной
науки о построении и периодизации спортивной тре-
нировки, по мнению ученых и специалистов, следу-
ет считать момент, когда Л.П. Матвеев впервые в тео-
рии тренировки сформулировал трехфазную
характеристику развития спортивной формы. Автор
изложил три фазы по отношению к спортивной фор-
ме спортсмена и педагогической организации тре-
нировки, ориентируя форму на календарь соревно-

ваний. Эти фазы были интерпретированы следую-
щим образом: в первой – развивается спортивная
форма спортсмена под влиянием тренировки; во вто-
рой – удерживается на более высоком уровне, чем
прежде и соответственно реализуется в соревнова-
тельной деятельности; в третьей фазе – определен-
ным образом утрачивается спортивная форма [9].

Так была разработана общая структура годич-
ного цикла тренировки, исходя из закономерностей
развития спортивной формы (рис. 1). Автор придает
большую роль объему нагрузки и особенно довле-
ющему влиянию на содержание и построение под-
готовительного периода тренировки [9].

Но уже на рубеже 1960-х – 1970-х годов осен-
не-зимняя тренировка легкоатлетов-прыгунов име-
ла иное содержание, когда показатели технической,
силовой и других видов подготовки достигали значи-
тельных величин. И, вполне естественно, этот период
нельзя было назвать периодом общей подготовки.
Однако, такое построение тренировки и, в частности,
развитие спортивной формы не может выступать в
качестве главной и тем более единственной предпо-
сылки к упорядочению тренировочного процесса в
годичном цикле.

Многие специалисты, тренеры, ученые выс-
казывали иные концепции организации спортивной
тренировки.

Н.Г. Озолин [8, 11] предложил год делить на два
больших цикла: осенне-зимний – 5 месяцев, весенне-
летний – 6 месяцев и переходный период 1 месяц.
Осенне-зимний большой цикл включает в себя осен-
не-зимний подготовительный период, который услов-
но делится на общеподготовительный и специально-
подготовительный этапы и соревновательный период.
Весенне-летний большой цикл включает в себя весен-
не-летний подготовительный период, который услов-
но делится на весенний подготовительный и летний
подготовительный этапы, и соревновательный пери-
од, включающий, в свою очередь, этапы подводящих
и основных соревнований (табл. 1).

Д.А. Аросьев  [1] представил схему, которая
основана на контрастном действии тренировки на
организм спортсмена. Суть такой организации трени-
ровочного процесса состоит в систематической сме-
не («маятник») общей и специальной нагрузки. При-
чем, специальная нагрузка в отличие от общей, все
больше увеличивается и наивысшего подъема дости-
гает в период наиболее важных соревнований. Хотя
это и было определенным прогрессом в организации
тренировки, но и эта структура не учитывает главного
– индивидуальные характеристики спортсменов.

Ю.В. Верхошанским [3, 4] разработана «блоч-
ная» структура построения спортивной тренировки
в годичном цикле, которую он охарактеризовал как
сопряженно-последовательную систему организа-
ции тренировочного процесса. Не отрицая комплек-
сности тренировочных нагрузок, автор сформиро-
вал построение нагрузки по типу «блоков». При этом
в структуре годичного цикла главную роль он отво-
дит организации специальной силовой подготовки.
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Рис. 1. Пример динамики нагрузок в годичном цикле тренировки
(по основным компонентам общего объема и интенсивности):

 
Примечания:  1-ОБ – объем общеподготовительных упражнений; 
  1-И  – интенсивность общеподготовительных упражнений; 
  2-ОБ – объем специальных упражнений; 
  2-И – интенсивность специальных упражнений; 
  3-ОБ – объем соревновательных упражнений; 
  3-И – интенсивность соревновательных упражнений; 
  – упражнения не применяются. 
 

 

XI XII I IV V VI VII VIII

1-й цикл 2-й цикл

Подготовительный
1-й 

соревнова-
тельный

2-й подготови-
тельный

2-й соревнова-
тельный

II III

Рис. 2. Принципиальная модель построения годичного цикла тренировки
в скоростно-силовых видах спорта [3]
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Таблица 1 
Двухцикловое годичное планирование в легкоатлетических прыжках 

 
Осенне-зимний большой цикл  

(1-й цикл) 
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Таблица 2

Варианты структуры спортивного сезона в легкоатлетических прыжках 
 

 IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 
Одноцикловое 
достижение 
соревновательной 
кульминации 

ВП ОФП СФП ТФП СП1 
6-8 стартов 

СП2 
6-8 стартов 

Двухцикловое 
достижение 
соревновательной 
кульминации 

ВП 
ОФП СФП ТФП СП1 

6-8 стартов СФП ТФП СП2 
10-12 стартов 

Трехцикловое 
достижение 
соревновательной 
кульминации 

ВП 
ОФП СФП ТФП СП1 

6-8 стартов СФП ТФП 
СП2 
5-6 

стартов 

СП3 
(ЭНП) 

3-4 
старта 

Примечания: ВП – восстановительная подготовка, ОФП – общая физическая подготовка,  
СФП – специальная физическая подготовка, ТФП – технико-физическая подготовка,  
СП – соревновательная подготовка, ЭНП – этап непосредственной подготовки 

Это позволяет, по мнению автора, кумулировать сле-
ды от сменяющейся нагрузки разной направленнос-
ти (технической, скоростной, скоростно-силовой, си-
ловой). Такое построение тренировки позволяет
добиться более высокого уровня воздействия упраж-
нений за счет уменьшения числа одновременно при-
меняемых тренировочных средств. При этом, что
очень важно, исключается возможность отрицатель-
ного последействия одной нагрузки на другую. Что
часто можно наблюдать в условиях комплексного
построения нагрузки.

Принципиальная модель «блочного» постро-
ения годичного цикла тренировки для скоростно-си-
ловых видов легкой атлетики, требующих проявле-
ния взрывных усилий, представлена на рис. 2 и
включает [3]:
- планируемую динамику спортивного результата
относительно его уровня в предыдущем годичном
цикле для зимнего (С) и летнего (D) соревнователь-
ного этапов;

- модель динамики наиболее существенных показа-
телей специальной работоспособности спортсме-
на (в данном случае – показатель взрывной силы
мышц), предусматривающую достижение их наи-
высших значений в моменты времени А и В, соот-
ветствующие срокам ответственных соревнований;

- концентрированные объемы («блоки») специаль-

ной силовой подготовки для первого и второго
подготовительного этапов, содержание и объем
которых должны предусматривать реализацию от-
ставленного тренировочного эффекта (ОТЭ) соот-
ветственно к моментам времени А и В;

- динамику объемов средств технической и общефи-
зической подготовки, распределенных во времени
с таким расчетом, чтобы они обеспечивали реали-
зацию ОТЭ концентрированных объемов силовых
нагрузок и условия для углубленного совершен-
ствования технического мастерства.

В 1980-е годы В.А. Креер и В.Б. Попов предло-
жили следующие варианты структуры планирования
спортивного сезона (табл. 2) [7].

Каждый годовой макроцикл состоит из этапов
(мезоциклов) длительностью от 4 до 8 недель. Этапы,
в свою очередь, состоят из микроциклов от 3 до 10
дней. В годовом плане отражается стратегия разви-
тия двигательных качеств, соотношение периодов
подготовки, а также определяются главные старты
спортивного сезона (1, 2 или 3 раза в год) [7].

В 1990-е годы И.Н. Мироненко проанализиро-
вал более 50 вариантов годичной подготовки и пред-
ложил блочную систему построения цикла подго-
товки в легкоатлетических прыжках.   В. Таранов,   И.
Мироненко,   В. Сергеев [14] характеризуют особен-
ности блочной системы построения годичного цик-
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ла подготовки в легкоатлетических прыжках (табл. 3):
1. Двухцикловое планирование подготовки к зимне-
му и летнему соревновательным сезонам.

2. Разделение каждого полугодичного цикла на двух-
недельные нагрузочные и недельные разгрузоч-
ные блоки подготовки.

3. Систематизация и распределение всех применяе-
мых тренировочных средств по блокам подготов-
ки (в соответствии с задачами каждого из них) для
обеспечения однонаправленного тренировочного
воздействия.

4. Постоянное программированное совершенство-
вание технического мастерства за счет использо-
вания 2–3 параллельных самостоятельных «техни-
ческих» программ с критериями эффективности
их реализации.

5. Стандартизация перечня и ритмичности примене-
ния тренировочных средств внутри каждого нагру-

зочного блока, которая достигается: а) в блоках фун-
кциональной, силовой, скоростно-силовой и скоро-
стной подготовки за счет использования стандарт-
ных по содержанию двухдневных микроциклов
(повторяющихся шесть раз в течение двух недель);
б) в блоках моделирования соревновательной дея-
тельности и непосредственной предсоревнователь-
ной подготовки и участия в соревнованиях за счет
использования стандартных по содержанию недель-
ных микроциклов (с одним или двумя днями отдыха
в зависимости от значимости соревнований, к кото-
рым осуществляется подготовка).

6. Преимущественное применение в нагрузочных
блоках «измеряемых» тренировочных средств (в
упражнениях со штангой и отягощениями, прыж-
ковых упражнениях, спринтерском беге, упражне-
ниях по совершенствованию спортивной техники),
по результативности в которых осуществляется те-

Таблица 3 
Структура системы построения блочного цикла подготовки в легкоатлетических прыжках  

 
Период Месяц Неделя Направленность блока 

Октябрь 1-2 Функциональный 
 3 Разгрузочный 

Ноябрь 4-5 Силовой 
 6 Разгрузочный 
 7-8 Скоростно-силовой 
 9 Разгрузочный 

Декабрь 10-11 Скоростной 
 12 Разгрузочный 
 13-14 Моделирование соревновательной деятельности 

Осеннее-зимний 
подготовительный 

Январь 15 Разгрузочный 
 16-17 Непосредственная предсоревновательная подготовка и участие в 

соревнованиях 
 18 Разгрузочный 

Февраль 19-20 Моделирование соревновательной деятельности 
 21 Разгрузочный 
 22-23 Непосредственная предсоревновательная подготовка и участие в 

соревнованиях 

Зимний 
соревновательный 

Март 24 Разгрузочный 
 25-26 Функциональный 
 27 Разгрузочный 

Апрель 28-29 Силовой 
 30 Разгрузочный 
 31-32 Скоростно-силовой 
 33 Разгрузочный 
 34-35 Скоростной 
 36 Разгрузочный 

Июнь 37-38 Моделирование соревновательной деятельности 

Весеннее-летний 
подготовительный 

 39 Разгрузочный 
 40-41 Непосредственная предсоревновательная подготовка и участие в 

соревнованиях 
Июль 42 Разгрузочный 

 43-44 Моделирование соревновательной деятельности 
 45 Разгрузочный 

Август 46-47 Непосредственная предсоревновательная подготовка и участие в 
соревнованиях 

 48 Разгрузочный 
 49-50 Непосредственная предсоревновательная подготовка и участие в 

соревнованиях 

Летний 
соревновательный 

Сентябрь 51-52 Разгрузочный 
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кущий контроль за адаптацией организма спорт-
сменов к применяемым тренировочным воздей-
ствиям и оценивается их эффективность в конце
следующих за ними разгрузочных блоков.

7. Интенсификация тренировочного процесса не толь-
ко при переходе от одного нагрузочного блока к
другому, но и внутри каждого отдельно взятого
блока.

8. Исключение (или значительное уменьшение объе-
ма) развивающих тренировочных воздействий об-
щей и специальной силовой, скоростно-силовой и
скоростной направленности в разгрузочных бло-
ках и замена их комплексом профилактических и
восстановительных мероприятий (при сохранении
объема и интенсивности средств технического со-
вершенствования, как и в предыдущем – нагрузоч-
ном блоке).

А.П. Бондарчук [2] разработал и обосновал ком-
плексно-специализированную структуру построения
тренировочного процесса в годичном цикле. Главный
ее признак – индивидуализированность и однонаправ-
ленность изменений тренировочной нагрузки.

Начиная с 1980-х годов начали использовать и
другие способы построения годичного тренировочно-
го цикла – вариативные, комбинированные и т.д. [2].

На современном этапе с целью достижения
наивысших спортивных результатов в главных сорев-
нованиях года в структуре годичной подготовки спе-
циалисты стали выделять относительно самостоя-
тельное структурное образование – этап
непосредственной подготовки к главным соревнова-
ниям (рис. 3) [8, 12]. В отдельных случаях этот этап
строится в виде специфического 3–5-недельного ме-
зоцикла, в других – приобретает черты отдельного
непродолжительного (5–8 недель) макроцикла. Тре-
нировка в это время строится сугубо индивидуально
и не вписывается в стандартные схемы. На ее орга-
низацию влияют следующие факторы: функциональ-
ное состояние спортсмена и уровень его трениро-
ванности, степень устойчивости соревновательной
техники, психическое cостояние в данный момент,
индивидуальные особенности, реакция на трениро-
вочные и соревновательные нагрузки и т.д. [12].

В настоящее время большинство специалистов
предлагают двухцикловое планирование годичной
подготовки – с осенне-зимним и весенне-летним цик-
лами [5, 10, 13]. Каждый из них, в свою очередь, состо-
ит из подготовительного и соревновательного перио-
дов, продолжительность которых в основном не
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Рис. 3. Структура непосредственной подготовки к основным соревнованиям сезона [12] 
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Таблица 4 
Структура планирования подготовки прыгунов тройным в годичном тренировочном цикле  
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меняется. Каждый период включает ряд этапов дли-
тельностью от 3 до 8 недель, на которых решаются
определенные задачи подготовки спортсменов. Струк-
тура планирования круглогодичной тренировки лег-
коатлетов-прыгунов не является постоянной. Суще-
ственное влияние на практику ее применения
оказывает календарь спортивных соревнований, в свя-
зи с чем изменяются сроки этапов подготовки.

Это связано с большим количеством сорев-
нований как зимой, так и летом, поэтому спортсме-
ны должны находится в высокой спортивной форме
на протяжении зимнего и летнего соревновательно-
го периода.

Современная структура планирования годич-
ной подготовки для легкоатлетов, которые специали-
зируются в горизонтальных прыжках представлена в
таблице 4 [5].

Из таблицы 4 видно, что годичный цикл под-
готовки состоит из двух макроциклов – первого и
второго. Первый макроцикл состоит из подготови-
тельного (15–18 недель), соревновательного (6–8 не-
дель) и переходного (1–2 недели) периодов. Каждый
период включает ряд этапов, характеризующихся оп-
ределенной направленностью, сочетанием и продол-
жительностью тренировочных программ. Подгото-
вительный период состоит из  этапов  общей
физической подготовки (ОФП), специальной физи-
ческой подготовки (СФП) и технико-физической под-
готовки (ТФП). Соревновательный период состоит
из этапа соревновательной подготовки (СП). Пере-
ходный период состоит из этапа активного отдыха,
профилактики, лечения травм, поддержания трени-
рованности (АО).

Первый этап ОФП: продолжительность 3–6
недель. Основные задачи – развитие общей, силовой,
прыжковой и беговой выносливости.

Второй этап СФП: продолжительность 6–8 не-
дель. Основные задачи – развитие максимальной
силы, скоростно-силовых качеств, скоростных ка-
честв, совершенствование в технике прыжков.

Третий этап ТФП: продолжительность 5–6 не-
дель. Основные задачи – развитие взрывной и быст-
рой силы, скоростно-силовых и скоростных качеств,
совершенствование технического мастерства.

Четвертый этап СП: продолжительность 6–8
недель. Основные задачи – реализация уровня ско-
ростно-силовой и технической подготовленности в
соревнованиях.

Пятый этап АО: продолжительность 1–2 неде-
ли. Основные задачи – активный отдых, профилакти-
ка и лечение травм, восстановление нервно-психи-
ческого потенциала организма спортсменов.

Второй макроцикл состоит из подготовитель-
ного (10–12 недель), соревновательного (14–15 недель)
и заключительного (2–3 недели) периодов. Подгото-
вительный период состоит из этапов специальной
физической подготовки, длительностью 6–8 недель и
технико-физической подготовки – 5–6 недель. Сорев-
новательный период состоит из этапа соревнователь-
ной подготовки. Заключительный период состоит из

этапа восстановления организма спортсменов, актив-
ного отдыха, лечения и профилактики травм.

Выводы.
1. В ходе эволюционного развития спортивной тре-
нировки структура планирования годичной под-
готовки легкоатлетов-прыгунов претерпевала зна-
чительные изменения. Существенное влияние на
изменения структуры планирования годичной под-
готовки в легкоатлетических прыжках оказывали:
календарь и система соревнований; распределение
объемов основных тренировочных средств; зако-
номерности развития и становления спортивной
формы; динамика состояния спортсмена в годич-
ном цикле.

2. Современная структура планирования спортивной
подготовки в годичном цикле базируется на прин-
ципах распределения, оптимального совмещения
и длительности применения тренировочных про-
грамм. При этом учитывается физиологическая и
психологическая адаптация спортсменов к опре-
деленной программе физических упражнений,
наиболее полно отвечающей намеченным целям
и условиям подготовки.

3. Современная структура планирования годичной
подготовки в легкоатлетических прыжках строится
с учетом:
– календаря зимних и летних соревнований;
– возраста занимающихся, спортивной подготов-
ленности;

– этапа многолетней подготовки;
– основных закономерностей морфофункциональ-
ной и психологической адаптации организма спорт-
сменов к тренировочным программам разных по
направленности, объему и интенсивности;

– положительных адаптационных процессов, фаз
адаптации – общей адаптации, специфической
адаптации, полной (устойчивой) адаптации, реа-
даптации;

– отрицательных адаптационных процессов – пе-
реадаптации, деадаптации;

–  временных границ достижения состояния устой-
чивости адаптации к нагрузкам различной направ-
ленности, т.е. оптимальный срок, в течение кото-
рого организму можно предъявлять развивающую
тренировочную нагрузку, а также предел в объе-
ме тренирующих воздействий, необходимых для
полноценной реализации адаптационных возмож-
ностей организма спортсмена;

– совместимых и несовместимых тренировочных
программ в занятиях, в недельных тренировоч-
ных и соревновательных микроциклах;

– климатических условий;
– материально-технического обеспечения;
– бытовых условий (проживание, питание);
– научного, медицинского обеспечения, средств
стимулирующих работоспособность, способ-
ствующих восстановительным процессам.
В дальнейшем предполагается проводить ис-

следования в направлении изучения других проблем
эволюции структуры планирования годичной под-
готовки в легкоатлетических прыжках.
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СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ

ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Костікова І.І.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У роботі проаналізовано сучасні методологічні підхо-
ди професійної підготовки вчителів, визначено закономірності
й принципи ефективної підготовки вчителів засобами нових
технологій, окреслено перспективу досліджень. Сучасні мето-
дологічні підходи в підготовці вчителя є вирішальними для на-
укового обґрунтування ефективної професійної підготовки.
Визначено ефективність професійної підготовки вчителя засо-
бами інформаційно-комунікаційних технологій.
Ключові слова : вчитель,  підготовка,  методологія, зако-
номірність, принцип, ефективність.
Аннотация. Костикова И. И. Современные методологические
подходы профессиональной подготовки учителя средствами
информационно-коммуникационных технологий. В работе
проанализированы современные методологические подходы
профессиональной подготовки учителей, определены законо-

мерности и принципы эффективной подготовки учителей сред-
ствами новых технологий, намечена перспектива исследова-
ния. Современные методологические подходы в подготовке
учителя являются решающими для научного обоснования эф-
фективной профессиональной подготовки. Определена эффек-
тивность профессиональной подготовки учителя средствами
информационно-коммуникационных технологий.
Ключевые слова: учитель, подготовка, методология, законо-
мерность, принцип, эффективность.
Annotation. Kostikova I. I. Modern methodological approaches
of professional teacher’s training by means of information and
communication technologies. The modern methodological
approaches of professional teachers’ training are analyzed in
the paper. The regularities and foundations of effective teachers’
training by means of information and communication
technologies are found out as well. The paper contains the
prospect of fu ture research. State-of-the-art methodological
approaches in preparation of the teacher are deciding for a
scientific justification of effective vocational training. Efficacy
of vocational training of the teacher is defined by means of
informational – communication technologies.
Key words: teacher, training, methodology, regularity,
foundation, effectiveness.

Вступ.
Сьогодні в Україні відбувається перегляд пріо-

ритетів у системі професійної підготовки вчителя.
Серед факторів, які зумовили необхідність такого пе-
регляду пріоритетів, можна виокремити дві групи
чинників. Насамперед процеси реформування сис-
теми освіти, які відбуваються зараз не тільки в Ук-
раїні, але й у США та країнах Західної Європи, приво-
дять до необхідності  переосмислення ролі
майбутнього вчителя в новому столітті. Другу групу
чинників у галузі національної освіти складають соц-
іально-педагогічні зміни, пов’язані з уведенням но-
вих державних освітніх стандартів, переходом на но-
вий зміст і структуру освіти. Постає питання про
сучасні методологічні підходи професійної підготов-
ки вчителя засобами інформаційно-комунікаційних
технологій, необхідність методологічного обґрунту-
вання визначеної педагогічної проблеми.

Сучасні методологічні підходи передбачають
встановлення загальних педагогічних закономірностей
як підґрунтя наукового пошуку, встановлення світог-
лядних позицій (філософських, наукознавчих, біологі-
чних, психологічних ідей педагогічного дослідження
та їх впливу на отримані результати й висновки). Нор-
мативна сторона методології пов’язана з вивченням
загальних принципів підходу до дослідження педагогі-
чних об’єктів, з дослідженням системи загальних і при-
ватних методів і прийомів. Методологічний рівень пе-
дагогічного дослідження ґрунтується на провідній
засаді, що на базі емпіричних і теоретичних дослід-
жень формулюються загальні принципи і методи дос-
лідження педагогічних явищ, будується теорія. Дослі-
дження цього рівня називають фундаментальними.
Вважаємо, що професійна підготовка вчителів повин-
на ґрунтуватися на загальних принципах методологіч-
ного дослідження: об’єктивність і обумовленість пе-
дагогічних явищ певними причинами; цілісний підхід
у вивченні педагогічних явищ і процесів; вивчення
явища у взаємозв’язку і взаємодії з іншими явищами;
вивчення явища в його розвиткові.
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Аналізу традиційних методологічних підходів
присвячено кілька праць [1–5]. Але невирішеною
проблемою залишається аналіз стану сучасних ме-
тодологічних підходів саме в професійній підготовці
вчителів засобами нових технологій.

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

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – проаналізувати сучасні

методологічні підходи професійної підготовки вчи-
телів засобами інформаційно-комунікаційних техно-
логій. Завдання роботи: визначити закономірності
ефективної підготовки вчителів засобами нових тех-
нологій, обґрунтувати принципи ефективної підго-
товки вчителів засобами нових технологій, окресли-
ти перспективу досліджень.

Результати дослідження.
У  методології  існують різні підходи:

етнопедагогiчний пiдxiд визначає, що освіту і вихо-
вання необхідно здійснювати з урахуванням націо-
нальних традицій і менталітету народу, його культу-
ри, національно-етнічної обрядовості, звичаїв, звичок.
Особистість живе в конкретному соціокультурному
середовищі, належить до певного етносу, тому його
розвиток має спиратися на національні традиції на-
роду, його культуру, звичаї, навички під час проекту-
вання й організації педагогічного процесу. 3 одного
боку, необхідно вивчати, розвивати, формувати це
середовище, а з іншого – застосовувати всі його ви-
ховні й навчальні можливості.

Антропологічний підхід передбачає системне
використання даних усіх наук про людину, структуру
та здійснення педагогічного процесу з урахуванням
цілісної природи людини, його можливостей і потреб.
Культурологічний пiдxiд передбачає, що культура в
освіті виступає як його змістовна складова, джерело
знань про природу, суспільство, способи діяльності,
емоційно-вольового й ціннісного ставлення людини
до тих, хто поряд, до праці, спілкування й т. ін. Культу-
ра сприяє розвиткові особистості, а також її станов-
ленню як творчої індивідуальності. Формування осо-
бистісної культури людини, а суспільна культура
визначається як чинник, визначає зміст освіти. Педа-
гогічна освіта розбудовується саме на засадах куль-
турологічної освітньої парадигми. Культурологічний
підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя
реалізується завдяки спрямованості на розвиток у
студентів здатності до цілісного бачення й сприйнят-
тя наявної загальнолюдської, національної культури,
педагогічної культури. Основою такого підходу є ак-
сіологія – вчення про цінності. Людина розвивається
шляхом освоєння нею культури як системи ціннос-
тей, одночасно стає творцем нових елементів культу-
ри. Таким чином, культурологічний підхід перегу-
кується з аксiологiчним (ціннісним) підходом.

Аксiологiчний (ціннісний) підхід дозволяє вив-
чати явища з точки зору виявлення їх можливостей
задовольняти потреби людини, розв’язувати завдан-
ня гуманізації суспільства. „Людина розглядається як

найвища цiннicть суспільства й мета його розвитку.
Taкi цінності, як життя, здоров’я, любов, освіта, пра-
ця, мир, краса, Батьківщина, завжди привертали ува-
гу людей у різні часи. Моральні, естетичні, еко-
номічні, екологічні та iншi цінності характеризують
особистість, а їх розвиток – основне завдання гуман-
істичної педагогіки” [1, с. 15].

Проте наше дослідження спирається на такі
методологічні підходи: системний, особистісний,
діяльнісний, компетентнісний, інформаційний, синер-
гетичний.

Системний пiдxiд – підготовка вчителя розгля-
дається нами як система, у якій усі компоненти взає-
мозв’язані й взаємозалежні. Такий підхід передбачає,
що відносно самостійні компоненти системи підго-
товки розглядаються не ізольовано, а в їх взаємозв’-
язку. За наших часів багато вчених розуміють сис-
темний підхід як перспективний напрям розвитку
наукового пізнання об’єктів зі складною природою.
Більшість науковців підкреслюють його належність
до методологічного знання, а саме, знання, що відно-
сять до рівня загальнонаукових принципів досліджен-
ня. Так під системою маємо розуміти множину взає-
мопов’язаних елементів цілісного утворення. Мова
йде не тільки про зростання питомої ваги досліджень
у галузі педагогіки, де педагогічні явища й процеси
розглядаються як системні об’єкти, але й про пере-
будову на системних засадах безпосередньо педагог-
ічної теорії. Саме тому, у працях науковців усе часті-
ше зустрічається думка про доцільність розгляду
предмета педагогіки в контексті системного підходу.
Учені розглядають педагогічну систему як цілісну
єдність, утворену множиною взаємопов’язаних еле-
ментів з метою цілеспрямованого педагогічного впли-
ву на особистість. На наш погляд, здійснення педаго-
гічного на засадах системного підходу сприяє
значному підвищенню його ефективності. Тому сис-
темний підхід був методологічною основою нашого
дослідження на всіх його етапах. Наша концепція і
модель підготовки вчителя основана на цьому підході.
Він дозволяє виявляти загальні системні властивості
та якісні характеристики окремих елементів.

Особистісний пiдxiд – орієнтація в процесі
професійної підготовки вчителя на особистість як на
мету, суб’єкт, результат і головний критерій ефектив-
ності й продуктивності підготовки. Не зважаючи на
різне трактування поняття „особистість”, а в психо-
лого-педагогічній літературі розроблено понад 70
теорій особистості, особистісний підхід вимагає виз-
нання особистості як продукту суспільного розвит-
ку, носія культури, унікальності, інтелектуальної, мо-
ральної свободи. Такий підхід покладено в основу
експериментальної перевірки нашої моделі, окрес-
лення перспектив дослідження.

Дiяльнicний підхід (дiяльнiсно-особистий), у
якому ми вважали діяльність майбутнього вчителя
як основу, засіб і вирішальну умову його професій-
ної підготовки. Професійна підготовка вчителя іно-
земної мови будується на основі урахування про-
відного виду діяльності, з урахуванням провідного
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компоненту змісту освіти – способу мовної діяль-
ності. Від нього залежить і організація різноманітних
завдань. Так майбутній учитель виступає в позиції
суб’єкта пізнання, спілкування, праці, відносин і своєї
творчості, розвитку. Діяльність „обумовлює форму-
вання в людини всіх психічних процесів і свідомості, а
вони, у свою чергу, виявляючись регуляторами діяль-
ності, є умовою її подальшого вдосконалення. Залу-
чення суб’єкта до діяльності приводить до об’єднан-
ня численних і різних за складністю її компонентів у
функціональну психологічну систему діяльності. При
цьому індивідуальні якості, з яких складається остан-
ня, під впливом вимог діяльності розвиваються, на-
буваючи рис оперативності та пристосованості до
цих вимог. Особливе значення має для нас принцип
інтеріоризації – екстеріоризації. Він характеризує
механізм засвоєння особистістю суспільно-історич-
ного досвіду. Як вихідна форма будь-якої діяльності
розглядається спільна, колективна діяльність, під час
якої завдяки інтеріоризації – засвоєнню структур зов-
нішньої соціальної діяльності – відбувається форму-
вання психологічної системи діяльності” [2, c. 93]. Цей
підхід враховано нами в аналізі напрямів і форм підго-
товки вчителя іноземних мов.

Компетентнісний підхід отримує все більше
поширення. Освітніми цілями визначаються важливі
компетентності, на формування яких має спрямову-
ватися сучасна підготовка вчителя. Компетентнісний
підхід, як новий концептуальний орієнтир, викликає
немалий інтерес міжнародної педагогічної спільно-
ти. Так, одним із провідних напрямів діяльності міжна-
родних організацій (ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Ради Євро-
пи, Організації європейського співробітництва та
розвитку, Міжнародного департаменту стандартів),
які опікуються проблемами розвитку міжнародної
освіти, є виконання ряду ініціатив, спрямованих на
науково-методичне, організаційне та моніторингове
забезпечення процесу підготовки міжнародних
фахівців на засадах компетентнісного підходу.

У міжнародному освітньому просторі вже
впроваджені й успішно реалізуються на практиці
форми, які дозволяють втілити в професійну освіту
основні ідеї компетентнісного підходу. Складовими
процесу підготовки вчителів з компетентнісним підхо-
дом визнаються особистісні компетенції – подолан-
ня проблем і стресів, толерантність, комунікативність,
ініціативність, нестандартність, аргументованість, і
фахові компетенції, притаманні підготовці саме вчи-
теля іноземної мови.

В Україні компетентнісний підхід упроваджуєть-
ся в освітню практику зі значними труднощами. Про-
те вже сьогодні можна відзначити впровадження в
підготовку вчителів навчальних матеріалів для форму-
вання в студентів загальноприйнятих компетентностей,
зокрема, уміння працювати в команді, вирішувати
життєві й наукові проблеми, розробляти проекти, кре-
ативно мислити, брати по черзі на себе роль лідера
тощо. Підготовка студентів з компетентнісним підхо-
дом організується за допомогою методу проектів,
рольових ігор, роботи в групах, дискусій, мозкової ата-

ки тощо. На нашу думку, реалізація основних поло-
жень компетентнісного підходу в процесі підготовки
майбутніх учителів дозволяє вирішити важливі про-
блеми педагогічної освіти – запобігти слабкій прак-
тичній підготовці майбутніх учителів. Так що в аналізі
методики професійної освіти ми спиралися на основні
положення компетентнісного підходу.

Інформаційний підхід визначає, що інформа-
ція стає головним ресурсом науково-технічного й
соціально-економічного розвитку, конструктивним
фактором у процесі підготовки вчителя. Такий підхід
істотно впливає на прискорений розвиток науки, ос-
віти, техніки, відіграє значну роль у процесах вихо-
вання й навчання, культурного спілкування між людь-
ми, а також в інших соціальних галузях. Процес
виховання й навчання розглядається нами як особли-
вий, закріплений у культурі засіб оперування інфор-
мацією. Спираючись на такий підхід, ми визначаємо
головну педагогічну умову успішної професійної
підготовки, а також аналізуємо науково-методичне
забезпечення підготовки майбутнього вчителя. У
цілому ж кілька основних методологічних підходів
стали вирішальними для успішності нашого педагог-
ічного дослідження.

Cинергетичний підхід (від грецьк. sinergeia –
співробітництво) – комплекс взаємопов’язаних прин-
ципів функціонування різних систем, здатних до са-
моорганізації. Синергетичний підхід розглядається в
сучасному наукознавстві як загальнонаукова методо-
логія педагогіки. Згідно із синергетичним баченням
всесвіту більшість існуючих у природі систем відкри-
того типу спричиняє постійний обмін енергією чи
інформацією. Тому педагогічні процеси й явища че-
рез наявність несталості відносяться до складних сис-
тем відкритого типу. Основні положення синергетич-
ного підходу ми розглядаємо як методологічні засади
для розкриття сутності процесу професійної підготов-
ки вчителів засобами нових технологій, його опису та
оцінки за допомогою методів математичної статисти-
ки в педагогічному експерименті. Синергізм педагог-
ічного впливу – результат комбінованого впливу всіх
складових, коли сумарний ефект перевершує вплив
таких поодиноких факторів – на наш погляд, забезпе-
чує оптимізацію процесу підготовки вчителя.

Різні методологічні підходи до розв’язання про-
блеми підготовки вчителів визначили певні законо-
мірності та принципи професійної підготовки май-
бутніх учителів  засобами інформаційно-
комунікаційних технологій. Сутність технології у „виз-
наченні найраціональніших засобів досягнення по-
ставленої мети. ... Її головне завдання – у визначенні
корисних для практики и найраціональніших і найе-
фективніших методів досягнення поставленої дидак-
тичної мети” [3, с. 25–26]. Технологія ґрунтується на
певних теоретико-методологічних положеннях: су-
часність, оптимізація, синтез результатів, науковість,
відтворюваність, використання сучасних технічних
засобів і дидактичних матеріалів, методів, опти-
мальність матеріальної бази, якісна оцінка результатів
тощо. Засади технології – концептуальність, проце-
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суальність, цілеспрямованість, прогностичність, кре-
ативність, коректування, поетапність, логічність, сис-
темність, послідовність, очікування результатів, опи-
сання умов для результативності, діагностування.

Термін „закономірність” також залишається
предметом дискусії дослідників. Ще й на сьогодні
єдиного підходу до трактування даного поняття не
існує. Під закономірностями ми розуміємо об-
’єктивні, загальні, необхідні, стійкі зв’язки між педа-
гогічними процесами та явищами, а також зв’язки й
залежності між їхніми компонентами.

Закономірності визначають характер розвит-
ку будь-якого педагогічного процесу. Отже, тільки за
умов їх врахування під час створення та практичної
реалізації моделі професійної підготовки майбутніх
учителів можна сподіватися на досягнення значних
результатів.

Принцип виявляється „ланцюгом, який пов’я-
зує закономірності та діяльність” [4, с. 61]. Проблема
принципів підготовки вчителів засобами інновацій у
вищій школі була предметом дослідження багатьох
учених. Ми дотримуємося погляду на аналіз принци-
пу як „педагогічної категорії, що являє собою норма-
тивне положення, яке базується на педагогічній зако-
номірності, характеризує найбільш загальну стратегію
вирішення певного класу педагогічних проблем і вис-
тупає одночасно й системоутворювальним фактором
для розвитку педагогічної теорії, і критерієм безперер-
вного вдосконалення педагогічної практики” [5, с. 111].

Узагальнення проаналізованої психолого-пе-
дагогічної літератури дало можливість виявити бага-
то принципів: системності, гуманізації, інтегратив-
ності, модульності, індивідуально-особистісної
спрямованості, інноваційності, науковості, компетен-
тності, індивідуалізації, диференціації, самоконтролю
та самокорекції, взаємозв‘язку та взаємодії, оптималь-
ного співвідношення теорії та практики, усього по-
над сорока принципів.

Так, закономірності та принципи професійної
підготовки майбутніх учителів засобами інформац-
ійно-комунікаційних технологій формулювалися нами
як єдина система відповідно до таких положень:
1.Професійну підготовку студентів новими засоба-
ми ми розглядаємо як об’єктивний, цілеспрямова-
ний процес, що підкоряється закономірностям.
Принципи цієї підготовки ми визначаємо відповід-
но до закономірностей.

2. Закономірності та принципи підготовки майбутніх
учителів ми виявляємо в контексті системного,
діяльністного, компетентнісного та інших підходів.

3.Професійна підготовка студентів розглядається
нами як складна педагогічна проблема, результа-
тивність якої залежить від багатьох закономірнос-
тей, що зумовлені аспектами її складності, динамі-
чності та самоорганізації.

4.Під час визначення закономірностей і принципів
професійної підготовки новими засобами ми спи-
раємося на принципи корисності кінцевого ефек-
ту, оскільки корисність кінцевого ефекту стала най-
важливішим фактором життя, у тому числі й

діяльності людини. Ефективність підготовки розг-
лядається як фундаментальна основа, від якої зале-
жить будь-яка професійна підготовка в цілому. Так,
основним у визначенні закономірностей і прин-
ципів досліджуваної педагогічної проблеми, ми вва-
жаємо встановлення залежності ефективності
підготовки майбутніх учителів від засобу інформа-
ційно-комунікаційних технологій, від стану і зв’язків
окремих компонентів пропонованої нами моделі
підготовки. Таким чином ми визначили систему
закономірностей і принципів професійної підготов-
ки майбутніх учителів засобами інформаційно-ко-
мунікаційних технологій.

Перша закономірність: ефективність підготов-
ки визначається впровадженням нової концепції і
нової моделі підготовки.

Ефективність будь-якої підготовки залежить від
її оптимальності. Тому, досліджуючи проблему підви-
щення ефективності процесу підготовки, Ю. Бабансь-
кий зауважував, що тільки за умов діалектичної єдності
цих видів управління можливим виявляється досягнен-
ня оптимальності протікання навчально-виховного
процесу. Під оптимальністю розуміємо ступінь відпо-
відності організаційної сторони системи тим цілям, для
досягнення яких вона створена. Відповідно до прин-
ципу оптимальності під час визначення компонентів
інноваційного навчання студентів педагогічних ВНЗ
ми ґрунтувалися на таких положеннях. Зміст інновац-
ійного навчання як структурний компонент системи
підготовки майбутніх учителів до інноваційної профес-
ійної діяльності має визначатися відповідно до її мети,
а його методи, форми і засоби мають відображати
організаційну, функціональну та інформаційну єдність
означеної системи.

Даній закономірності відповідають принципи
системності, інтегративності, інноваційності, науко-
вості, компетентності, індивідуалізації, диференціації,
самоконтролю та самокорекції, взаємозв‘язку та взає-
модії, оптимального співвідношення теорії та прак-
тики. Згідно з визначеними принципами під час підго-
товки студентів необхідно враховувати готовність
майбутніх учителів до самостійної, індивідуальної
діяльності, відповідно до яких встановлюється опти-
мальне співвідношення аудиторної та самостійної
роботи студентів, теорії та практики тощо.

Друга закономірність: ефективність підго-
товки майбутніх учителів засобами нових технологій
залежить від повноти забезпечення всього комплек-
су умов, які ми об’єднуємо як базову педагогічну
умову, необхідну для досягнення мети професійної
підготовки.

Підготовка майбутніх учителів буде ефектив-
ною, якщо створено умови щодо її нормативного,
науково-методичного, організаційного, моніторинго-
вого й кадрового забезпечення. Під педагогічною
умовою ефективності професійної підготовки ми
розуміємо фактори, які  сприяють успішному
здійсненню підготовки новими засобами. Цій зако-
номірності відповідають принципи системності, інтег-
ративності, інноваційності, науковості, взаємозв‘яз-
ку та взаємодії.
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Третя закономірність: ефективність профес-
ійної підготовки новими засобами залежить від по-
вноти реалізації структурно-функціональних зв’язків
між окремими компонентами пропонованої моделі
підготовки.

Цілісна професійна підготовка майбутніх учи-
телів має сприяти формуванню в них відкритості для
будь-яких інновацій у сфері освіти та науки, спро-
можності працювати за новою освітньою моделлю,
здатності до успішної життєдіяльності у швидкоплин-
ному світі. Цій закономірності відповідають принци-
пи інтегративності, модульності, інноваційності, взає-
мозв‘язку та взаємодії. У межах цих принципів
підготовка майбутнього вчителя розглядається як
цілісна система, що будується на основі єдності за-
гального, особливого та індивідуального.

Четверта закономірність: ефективність про-
фесійної підготовки студентів засобами інформацій-
но-комунікаційних технологій залежить від відповід-
ності особистісної і фахової підготовки.

Особливість особистісної підготовки відобра-
жають принципи гуманізації, індивідуально-особис-
тісної спрямованості, свідомості, індивідуалізації, ди-
ференціації, самоконтролю та самокорекції. Цю
закономірність відображено у принципах гуманізації
педагогічної освіти, співпраці та співтворчості викла-
дачів і студентів, індивідуалізації навчання, створен-
ня ситуації вибору та відповідальності, діагностичної
основи здійснення навчально-виховного процесу.
Принципи індивідуальності й особистості в підготовці
вчителів було ґрунтовно проаналізовано І. О. Зим-
ньою в середині 80-х років ХХ ст. Теоретичним
підґрунтям цього принципу стали праці Л. С. Виготсь-
кого, О. О. Леонтьєва, С. Л. Рубінштейна та інші, у
яких особистість розглядається як суб’єкт діяльності,
який, формуючись у діяльності та спілкуванні з інши-
ми людьми, одночасно визначає характер їх протікан-
ня. Реалізація вищезазначених принципів виявляєть-
ся можливою в межах модульно-рейтингової системи
підготовки кадрів згідно з Болонським процесом.
Щодо фахової підготовки із цією закономірністю
співвідносяться такі принципи: інтегративності, мо-
дульності, компетентності, оптимального співвідно-
шення теорії та практики тощо.

Висновки.
В ході проведеного дослідження ми дійшли

висновку, що сучасні методологічні підходи в підго-
товці вчителя є вирішальними для наукового обґрун-
тування ефективної професійної підготовки. Нами
проаналізовано системний,  особистісний,
дiяльнicний, компетентнісний, інформаційний, синер-
гетичний підходи. У статті проаналізовано способи
та принципи ефективної підготовки майбутніх учи-
телів засобами нових технологій. Визначено ефек-
тивність професійної підготовки вчителя засобами
інформаційно-комунікаційних технологій.

Перспективу дослідження вбачаємо у поглиб-
ленні інтеграційних процесів, розширенні та система-
тизації спеціальних і методичних знань майбутніх учи-
телів іноземних мов на основі аналізу глобальних

інформаційно-педагогічних ресурсів; розробці й ви-
користанні інформаційно-аналітичних технологій,
спрямованих на підвищення якості професійно-педа-
гогічної освіти; розширенні міжнародної дослідниць-
кої діяльності й міжнаукової комунікації засобами
інформаційно-комунікаційних технологій [6, 7].
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ВИЯВЛЕННЯ ВЗАЄМОЗ’ВЯЗКІВ
МІЖ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СПОРТИВНИХ

ПЕДАГОГІВ ТА РІВНЕМ
ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТОВАНОСТІ

Кравченко А.А.
Національний університет

фізичного виховання та спорту України

Анотація. У статі відображено взаємозв’язок між індивіду-
ально-психологічними характеристиками, які притаманні
спортивним педагогам та їх загальним рівнем адаптованості
до професійної діяльності. Також виявлена динаміка зрос-
тання рівня вище згаданих взаємозв’язків в залежності від
віку спортивних педагогів. Виявлено взаємозв’язок індиві-
дуально-психологічних характеристик особистості спортив-
ного педагога з загальним показником адаптованості до про-
фесійної  діяльності.  Простежена динаміка зростання
взаємозв’язків в залежності від вікових характеристик.
Ключові слова: адаптація, професійна діяльність, викладач,
дезадаптація
Аннотация. Кравченко А.А. Выявление взаимосвязей между
личностно-психологическими характеристиками спортивных
педагогов и уровнем их профессиональной адаптации. В ста-
тье отображена взаимосвязь между индивидуально-психоло-
гическими характеристиками, которые свойственны спортив-
ным педагогам и их общим уровням адаптированности к
профессиональной деятельности. Также определена динами-
ка возрастания уровня выше упомянутых связей в зависимос-
ти от возраста спортивных педагогов. Выявлена взаимосвязь
личностно-психологических характеристик личности
спортивного педагога с общим показателем адаптации к про-
фессиональной деятельности. Прослеженная динамика роста
взаимосвязей в зависимости от возрастных характеристик.
Ключевые слова: адаптация, профессиональная деятельность,
преподаватель, дезадаптация.
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Annotation. Kravchenko A.A. Detection of interrela tions
between personal – psychologic performances of sports teachers
and level of their professional acclimatization. In the article
the interrelation between individual –  psychological
characteristics which are peculiar to sports teachers and their
common levels of adaptedness to professional work is displayed.
Also dynamics of increase of a  level above the mentioned
communications is determined depending on age of sports
teachers. The interrela tion of personal – psychologic
performances of the person of the sports teacher with a common
parameter of acclimatization to professional work is detected.
Tracked dynamics of body height of interrelations in dependence
on age performances.
Key words: adaptation, professional work, the teacher, not
adaptation.

Вступ.
На актуальність проблеми адаптації людини до

постійних змін навколишнього середовища вказує
велика кількість наукових праць, присвячених Ії вив-
ченню [5,6,8,9,14,16,17]. Це пов’язано з тим, що саме
процес адаптації визначає можливості людини щодо
забезпечення діяльності і її підтримки в умовах підви-
щеної стрессогенності зовнішнього середовища, що
постійно змінюється [6,8,14].

Різноманітні стресори ставлять завищені вимо-
ги до адаптаційних можливостей сучасної людини.
Недостатня адаптованість до їх впливу, перевага сили
стресорів над наявними адаптаційними можливостя-
ми призводить як до зниження ефективності діяльності
людини, так і до виникнення різноманітних нервово-
психологічних і психосоматичних захворювань.

Останнім часом  вчені звертають пильну ува-
гу на стресові впливи, що пов’язані з професійною
діяльністю [1,3,5,10,19].

Професійна діяльність розвивається в унісон
із загальними темпами розвитку суспільства. Вимо-
ги до працівника зростають, разом з цим підвищу-
ються специфічні стресові впливи, які обумовлюють-
ся певною професійною діяльністю.

Професійна діяльність спортивного педагога,
у сучасному суспільстві, виконує найважливішу фун-
кцію виховання високорозвинених у фізичному і ду-
ховному відношенні членів суспільства. Спортивний
педагог повинен відповідати високим вимогам, які
диктуються сучасним суспільством, що створює
підвищену стресогенність і відповідальність даної
професії [4,7,12].

Коли молодий фахівець спортивно-педагогіч-
ної сфери попадає в простір трудової діяльності, він
безпосередньо зіштовхується з новими для нього
умовами. Виникає об’єктивна необхідність адаптації,
у результаті якої відбувається засвоєння норм і цінно-
стей середовища, а також і її перетворення [3,6].

Відбувається активне якісне перетворення осо-
бистістю спортивного педагога свого внутрішнього
світу, що призводить до принципово нового способу
життєдіяльності, творчої самореалізації в професії, а
також особистісного і професійного розвитку [2,14].
Однак, недостатні адаптаційні та ресурсні можливості,
фахівця спортвно-педагогічної сфери, призводять до
певної проблеми перевищення вимог, що висувають-
ся, можливостям їх виконання. Якщо подібна ситуа-

ція триває певний проміжок часу, вона стає причи-
ною виникнення професійної дезадаптації та форму-
вання різних проявів професійних деформацій.

Таким чином, виходячи з даних літератури
[5,6,8,9,19], у нас є підстави констатувати те, що у кож-
ної особистості існує певний набір індивідуально-пси-
хологічних характеристик, які по різному впливають
на адаптивні можливості до професійної діяльності. Ці
особистісні характеристики діляться на дві групи: пер-
ша – ті якості які сприяють професійній адаптації осо-
бистості, та запобігають дезадаптивним процесам,
другі – навпаки послаблюють адаптаційні можливості,
тим самим роблячи особистість  спортивного педаго-
га вразливою для деформуючих впливів.

У сучасній науковій літературі досить багато
відомостей про обидві групи індивідуально-психоло-
гічних характеристик [13,16,18], але жодного разу не
проводився порівняльний аналіз цих показників.

Актуальним, на наш погляд, є проведення по-
рівняльного аналізу показників особистісних індиві-
дуально-психологічних характеристик та виявлення
взаємозв’язку отриманих даних з віковими характе-
ристиками спортивних педагогів, які брали участь в
дослідженнях.

Робота виконана за планом НДР Національ-
ного університету фізичного виховання й спорту
України.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті – виявити індивідуально-пси-

хологічні  характеристики які сприяють адаптації осо-
бистості спортивного педагога.

Завдання дослідження:
1. Виявити індивідуально-психологічні якості які спри-
яють та заважають  професійній адаптації особис-
тості спортивного педагога.

2.Простежити зміну взаємодії цих показників в за-
лежності від етапу професійного розвитку.

Методи дослідження та організація дослід-
ження:
1. Теоретичний аналіз та узагальнення даних літера-
турних джерел.

2.Метод кореляційного аналізу.
Дослідження проводилось на базі факультету

заочного навчання та післядипломної освіти Націо-
нального університету фізичного виховання та спорту
України. У дослідженні приймали участь викладачі
фізичної культури ВНЗ та інструктори з видів спорту,
віком від 23 до 60 років. Загальна кількість респон-
дентів, які брали участь в дослідженнях, складає 22
особи. Для дослідження було підібрано ряд психо-
діагностичних методик: „методика діагностики оцін-
ки самоконтролю в спілкуванні М. Снайдера”, „ме-
тодика визначення локус контролю Дж. Роттера”,
„Методика діагностики агресивного стану Басса-Дар-
ки”, методика визначення соціальної адаптації осо-
бистості О.Г. Посипанова”, „методика самоефектив-
ності Р. Шварцера та М. Ерусалема”, „методика
визначення ригідності”, „експрес-діагностика рівня
соціальної ізольованості особистості Д. Рассела та
М.Фергюссона”.
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Результати дослідження та їх обговорення.
Ґрунтуючись на  даних літератури

[1,10,11,16,18] нами було виявлено, що пріоритетни-
ми індивідуально-психологічними якостями, що спри-
яють адаптованості особистості є:
- самоконтроль;
- гнучкість (лабільність мислення);
- креативність;
- конформність;
- мобільність;
- самоефективність
- адекватна самооцінка.

При виявленні індивідуально-психологічних ха-
рактеристик особистості спортивного педагога, які не
сприяють професійній адаптації, ми спирались на данні
наукової літератури [3,5,6,15,16,19]. Нами було встанов-
лено явний взаємозв’язок професійної дезадаптації та
професійної деформації. Де професійна деформація
розглядається як елемент професійної дезадаптації. На
основі наростаючих дезадаптаційних механізмів таких
як невдоволення працею, роздратованість, психологі-
чна та фізична втома, байдужість та відсутність заці-
кавленості формуються більш стійкі та важкі у своїй
корекції професійні деформації особистості спортив-
ного педагога. Це все свідчить про те, що  професійна
деформація являє собою не що інше, як результат про-
цесу професійної дезадаптації і якості, які обумовлю-
ють деформаційні та дезадаптаційні процеси будуть
однакові. Звідси, ми взяли за основу дані Э.Ф. Зеера,
що виділив одинадцять професійних деформацій, та
охарактеризував особистісні якості притаманні їм [5].
Ми розглянемо найважливіші з них:
- агресивність;
- рігідність;
- изольованність особистості.

Наступним  кроком було проведення по-
рівняльного аналізу показників загальної адаптова-
ності з індивідуально-психологічними характеристи-
ками зазначеними вище,  та  виявлено ті

індивідуально-психологічні якості особистості
спортивного педагога які мають прямий взаємозв’я-
зок з професійною адаптацією (табл. 1).

Встановлено, що найбільш щільний взаємозв-
’язок мають між собою рівень загальної адаптації
особистості спортивного педагога з показником са-
моконтролю (r=0,75, при pЈ0,05). Цей тісний взаємоз-
в’язок  можна пояснити тим, що чим вищій у спортив-
ного педагога рівень самоконтролю, тим краще він
контролює емоції, не дозволяючи собі робити некон-
трольованих вчинків, та тверезо зважуючи обстави-
ни страхує себе від передчасного емоційного виго-
рання, тим самим створює сприятливі умови для
розвитку професійної адаптації. Коефіцієнт кореляції
загальної адаптованості та інтернальності (r=0,30, при
pЈ0,05) свідчить про те що інтернальність є якістю,
яка допомагає людині детальніше концентрувати ува-
гу на своїй персоні, тим самим сприяючи поглибле-
ному самоаналізу, який необхідний для адаптації.
Самоефективність з загальною адаптацією корелює
наступним чином (r=0,25, при pЈ0,05), це говорить
про те, що високого рівня адаптованості до профес-
ійної діяльності спортивний педагог може досягти
тільки при умові достатнього розвитку самоефектив-
ності, і навпаки.

Наступний показник, який має прямий взає-
мозв’язок з загальним рівнем адаптованість це
лабільність мислення (r=0,39, при pЈ0,05). Це достат-
ньо передбачуваний взаємозв’язок, тому що чим
лабільніше мислення та нервова система у спортив-
ного педагога, тим гнучкіше він зможе орієнтувати-
ся в обставинах, та менш травмуючи сприймати стре-
сові обставини.

Що стосується індивідуально-психологічних
характеристик які не сприяють професійній адаптації,
то у цій категорії за всіма показниками виявився
від’ємний кореляційний взаємозв’язок. Це свідчить
про те, що ці якості заважають формуванню профес-
ійної адаптації особистості спортивного педагога.

Таблиця 1 
Кореляційні зв’язки між показниками загальної адаптованості 
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Таблиця 2  
Кореляційні зв’язки між показниками індивідуально-психологічних якостей особистості  

спортивних педагогів в залежності від віку 
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Так, агресивність з загальним рівнем адаптованості
показала результат (r=-15, при pЈ0,05), це свідчить про
те, що нервова чи занадто легко збудлива людина не
зможе якісно пристосуватись до професійної діяль-
ності, їй буде заважати нестриманість та пря-
молінійність. І навпаки завищений рівень ригідності,
(r=-0,31, при pЈ0,05), не буде давати спортивному пе-

дагогу змоги розкрити свій потенціал, так само як і
ізольованість особистості (r=-0,42, при pЈ0,05). Ці два
показники показали від’ємний кореляційний зв’язок
з показником загальної адаптованості.

Наступним завданням нашого дослідження
було простежити зміну взаємодії цих показників в
залежності від вікових характеристик. Логічним є
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розглядати показники з  середнім  та  високим
рівнем кореляції.

Ми взяли за основу вікову класифікацію Ро-
берта Хейвингхерста, який виділяв  шість вікових ета-
пи професійного шляху [12]. Контингент наших досл-
іджуваних спортивних педагогів співпадає з трьома
етапами цієї класифікації: надбання професійної іден-
тичності (від 15 до 25 років), становлення фахівця (від
25 до 40 років) та праця на користь суспільства (від 40
до 70 років). У табл. 2 чітко простежується динаміка
росту кореляційних показників в залежності від
збільшення віку респондентів.

В табл. 2, чітко простежується зростання коре-
ляційних взаємозв’язків в залежності від збільшення
віку опитуваних спортивних педагогів. Так, можна
пояснити збільшення взаємозв’язку загальної адап-
тованості з самоконтролем тим, що з роками осо-
бистісні риси спортивного педагога стають більш
стійкими, адаптованість набуває свого остаточного
вигляду завдяки самоконтролю, який допомагає знай-
ти свій власний стиль спілкування. Зв’язок конформ-
ності та лабільності мислення з самоконтролем який
набирає сили, пояснюється придбанням особистістю
життєвого досвіду який дає змогу більш гнучкіше
пристосовуватися до обставин та більш якісніше кон-
тролювати ці обставини. Що стосується зростання
кореляційних зв’язків ізольованості та самоконтро-
лю, це може свідчити про те, що особистість з рока-
ми надмірно переймається своєю поведінкою, стає
більш вимогливою до себе, та щоб не зробити чогось
не притаманного їй,  надмірно стримується та конт-
ролює поведінку. Щодо зв’язку ригідності та агресив-
ності, то він є в від’ємному значені перші два вікові
періоди, а не третьому, періоді, від 40 до 70 років,
починає зростати, це може бути викликано тим, що
ригідність, як риса особистості, змушує її проявляти
певну байдужість при конфліктних ситуаціях, пере-
живати глибоко в душі без значних проявів емоцій,
що створює у неї внутрішнє напруження. Так, ос-
танній показник взаємозв’язку агресивності та інтер-
нальності, з від’ємним показником кореляції свідчить
про те, що інтернальність як позитивна якість по-
вністю блокує прояви агресивності, людина зконцен-
трована на собі, має схильність до самоаналізу та
шукає причини невдачі у собі, а не в інших.

Підсумовуючи все вище сказане, та спираю-
чись на кореляційні данні, можна зробити висновок,
що чим більший вік має спортивний педагог, тим
більші зусилля йому треба прикладати для того щоб
досягти адаптивності у професійній діяльності, яка з
віком дається все важче. Для того щоб адаптовува-
тись, літнім спортивним педагогам треба мати більш
розвинені індивідуально-психологічні якості, які спри-
яють адаптації.

Висновки:
1. Виявлено взаємозв’язок індивідуально-психологі-
чних характеристик особистості спортивного пе-
дагога з загальним показником адаптованості до
професійної діяльності, та охарактеризовано кож-
ний кореляційний показник даного взаємозв’язку.

2.Простежена динаміка зростання взаємозв’язків в
залежності від вікових характеристик. Що спричи-
нено в більшості випадках зростанням життєвого
досвіду та збільшенням і посиленням процесів са-
морегуляції.

Подальше дослідження необхідно спрямува-
ти на більш поглиблене виявлення та чітку структу-
ризацію адаптаційних механізмів спортивних педа-
гогів, а також деталізацію дезадаптивних явищ.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМОВАНОГО
КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

ШКОЛЯРІВ У 60-ТІ РР. ХХ СТ.
НА СТОРІНКАХ ФАХОВОЇ
ПЕРІОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Кривко Я.П.
Луганський національний

університет імені Тараса Шевченка

Анотація. У статті представлені результати аналізу змісту
публікацій у журналах «Радянська школа» та «Советская
педагогика» 60-х рр. ХХ ст. українських авторів, присвяче-
них проблемам контролю та оцінювання навчальних досяг-
нень школярів. Важливим моментом для сучасності є праг-
нення  вчителів  того часу поєднувати  програмований
контроль з традиційними методами перевірки знань, вмінь та
навичок учнів. Досвід педагогів 60-х років ХХ ст. є цінним
для сьогодення в умовах швидкого поширення нових інфор-
маційних технологій навчання.
Ключові слова: контроль навчальних досягнень, фахова пер-
іодична література, програмований контроль, облік успіш-
ності, тест, залікова система перевірки знань.
Аннотация. Кривко Я.П. Особенности программированно-
го контроля учебных достижений школьников в 60-е годы
ХХ ст. на страницах профессиональной периодической ли-
тературы. В статье представлены результаты анализа содер-
жания публикаций в журналах «Радянська школа» и «Совет-
ская педагогика» 60-х г.г.  ХХ в.  украинских авторов,
посвященных проблемам контроля и оценивания учебных
достижений школьников. Важным моментом для современ-
ности является стремление учителей того времени объеди-
нять программированный контроль с традиционными мето-
дами проверки знаний, умений и навыков учеников. Опыт
педагогов 60-х годов ХХ ст. является ценным для настояще-
го в условиях быстрого распространения новых информа-
ционных технологий обучения.
Ключевые слова: контроль учебных достижений, специали-
зированная периодическая литература, программированный
контроль, учет успеваемости, тест, зачетная система про-
верки знаний.
Annotation. Krivko Y.P. Habits programmed monitoring of
educational reachings of schoolchildren in the 60 th of the XX
century item on pages of the professional periodic literature.
The result of analysis of the contents of the works of the
Ukrainian authors, that dealt with the problems of controlling
and estimation of students’ educational achievements and were
published in the journals “Radyanska shcola” and “Sovetskaya
pedagogika”, issued in 60-ties of the XX century, are represented
in this article. Important point for the modernity is the tendency
of teachers of that time to unite programmed monitoring with
traditional methods of examination, skills of pupils. Experience
of teachers of 60th years of XX item is valuable to the present
in conditions of fast diffusion of new information technologies
of learning.
Key words: control of educational achievements, specialized
periodical litera ture, programmed control,  management of
progress in studies, test, test system of knowledge control.

Вступ.
Об’єктивні зміни у суспільстві приводять до

того, що змінюється ставлення як до системи освіти
взагалі, так і до її окремих компонентів, зокрема-до
контролю та оцінюванню навчальних досягнень шко-
лярів. Проблему контролю та оцінювання навчаль-
них досягнень у різний час досліджували В.С. Аване-
сов, Ш.А. Амонашвили, Гавакова Т.И., Сухорський
С.Ф., Барановська О., Дем’яненко О., Зварич І., Ту-
ринська Н. М., Ухань П.С., Бугай А.С., Карнаухова

М.В. та інші. На сучасному етапі широко обгово-
рюється проблема тестового контролю навчальних
досягнень учнів. Але цей вид контролю зародився
досить давно. Ставлення до нього в різні періоди роз-
витку української педагогіки були досить різними –
від повного неприйняття до майже гіпертрофовано-
го культу тестування. На кожному етапі науковці ви-
окремлювали як позитивні, так і негативні сторони
тестування. Зараз існує нагальна необхідність узагаль-
нити та систематизувати досвід освітян різних часів
епох щодо форм та методів контролю та оцінювання
учнів, зокрема проаналізувати роботи науковців 60-х
рр. ХХ ст., тому що саме у цей період можна було
спостерігати першу хвилю інтересу до тестування як
форми контролю знань та умінь учнів.

У 60-х рр. ХХ ст. перевірка та оцінювання знань
розглядається як важливий етап формування багать-
ох фундаментальних інтелектуальних та морально–
вольових якостей: критичного мислення, зібраності,
витримки, впевненості у собі, почуття власної
гідності, вміння адекватно відноситись до чеснот та
недоліків власних та товаришів та ін. [1], тобто при-
єднується психологічний фактор до вивчення педа-
гогічної проблеми. Дуже поширеним був метод фор-
мування розумових дій (метод П.Я. Гальперина),
згідно якого не пропонується готова система знань,
замість цього вона формується в умовах активних
дій учнів. Він виділяв наступні етапи формування
розумових дій:
1)формування попереднього уявлення про завдання

– орієнтовної основи майбутньої дії;
2)формування його матеріальної або матеріалізова-
ної форми;

3)формування цієї дії в усній мові;
4)формування дії у явній для суб’єкта «зовнішній мові
для себе»;

5)формування дії у внутрішній мові. [2]
Аналіз майже 3000 публікацій з 1960 по 1969

рр. у журналах «Радянська школа», як провідному
фаховому українському педагогічному виданню
СРСР, та «Советская педагогика», який відображав
основні тенденції в педагогіці СРСР, 50-ти дисертацій
та авторефератів цього періоду свідчать про те, що
саме в цей період з’являються перші публікації на
тему стандартизованого контролю, використання тех-
нічних контролюючих приладів, які являли собою
найпростіші, порівняно з сучасними, найчастіше са-
моробні пристрої.

60-ті рр. ХХ ст. це період, коли назріла не-
обхідність в цілісній розробці проблеми контролю та
оцінювання знань, та період, коли з’явились перші
теоретично обґрунтовані теорії контролю та оціню-
вання. В основному вони позиціонували контроль та
оцінювання як один з головних етапів навчання, чим
відрізнялись від попередніх років. Перевірка знань
проводиться вже не на кожному етапі уроку. Нау-
ковці 60-х рр. ХХ ст. відокремлюють перевірку знань
учнів від виявлення знань, розглядаючи цей процес
як більш широке поняття. При цьому вчитель не тільки
здійснює контроль за учнем у цілому, але й спостер-
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ігає одночасно за тим, як зміст розповіді доходить до
розуму та серця дитини, що дає йому деякі уявлення
про ступінь засвоєння матеріалу всім класом та ок-
ремими учнями [1].

Якісно новим підходом до розуміння контро-
лю у 60-ті рр. ХХ ст. було те, що контроль якості та
кількості знань, вмінь та навичок, отриманих учня-
ми, вважався вже не тільки дуже важливою, але й
вкрай необхідною ланкою в навчальному процесі,
тому що тільки через нього передається необхідна
інформація та встановлюється зворотний зв’язок в
системі «вчитель-учень». [3] Специфікою обліку ус-
пішності вважалася можливість більш об’єктивного
та точного виявлення рівня успішності та вірне його
відображення в оцінках. [4]

Особливу роль у вивченні контролю та оціню-
ванні навчальних досягнень зіграв український нау-
ковець С.Ф. Сухорський, який присвятив багато праць
саме цій тематиці, опублікував ряд статей у фахових
періодичних виданнях. З його точки зору, функції
контролю та перевірки знань в навчальному процесі,
це перш за все – отримання інформації про хід зас-
воєння знань, а основний принцип контролю – тема-
тичність в навчанні [5]. Він зробив спробу система-
тизувати теоретичні та практичні напроцювання того
часу в педагогічній науці. Сухорський виокремлю-
вав п’ять основних ланок системи перевірки і обліку
успішності учнів:
1)попереднє виявлення знань;
2)поточна перевірка;
3)повторна перевірка;
4)періодична перевірка;
5)підсумкова перевірка (екзамени на при кінці чверті,
семестру).

Також він писав про спеціальний вид пере-
вірки знань – комплексну перевірку відразу з кількох
суміжних предметів з метою виявлення розуміння
учнями міжпредметних зв’язків, всебічного знання
основ відповідних явищ або процесів і пояснення їх з
точки зору різних наук [5].

До особливостей контролю та оцінюванню
знань та умінь учнів саме 60-х рр. ХХ ст. можна відне-
сти впровадження залікової форми перевірки знань
старшокласників, яку почали активно використову-
вати у середній школі після інструктивно-методич-
ного листа Міністерства освіти РСФСР 1962 року де,
зокрема, говориться, що «Міністерство освіти вва-
жає далі нестерпним ігнорування залікової форми
перевірки знань старшокласників» [6]. Цей норма-
тивний акт набув широкого розповсюдження на те-
риторії не тільки РСФСР, але й всього Радянського
Союзу, до складу якого входила і Українська РСР. З’я-
вились відповідні публікації в українських педагогіч-
них виданнях, зокрема в «Радянський школі», наприк-
лад,  у розділі  «Активізація навчання», де
публікувалися статті як практичного, так і теоретич-
ного напрямків. [7]

Робота виконана за планом НДР Луганського
національного університету імені Тараса Шевченко.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – аналізу змісту публікацій у

журналах «Радянська школа» та «Советская педаго-
гика» 60-х рр. ХХ ст. українських авторів, присвяче-
них проблемам контролю та оцінювання навчальних
досягнень школярів.

Результати досліджень.
Програмована перевірка знань у 60-х рр. ХХ

ст. була найпрогресивнішім методом контролю, біля
50% усіх статей цього періоду, у яких розглядають
питання контролю та перевірці знань та вмінь учнів,
присвячені саме цьому виду. В журналі «Радянська
школа» навіть з’явилась окрема рубрика «Педагогі-
ка і кібернетика», у якій педагоги (і не тільки) мали
змогу висловити свою думку з цього питання.

Статистичний аналіз досліджень представлений
у вигляді діаграми 1.

Автори статей були позитивно налаштовані що
до програмованого контролю. В їх роботах ми може-
мо знайти як конкретні поради щодо створення най-
простіших електронних машин, так і дидактичні заса-
ди використання методу програмованої перевірки
навчальних досягнень учнів. Крім цього слід заува-
жити, що у 60-ті рр. програмоване навчання найчас-
тіше взагалі зводилось до перевірки знань за допомо-
гою спеціальних пристроїв, тестів або програмованих
підручників.

В силу того, що на той час програмована пе-
ревірка знань була ще у стадії розробки, науковці на-
магалися сформулювати основні дидактичні прин-
ципи використання цього методу. Наприклад, крім
загальновідомих дидактичних вимог щодо запитань,
які ставить вчитель, пропонувалося дотримуватись
ще й таких:
1)обсяг матеріалу, засвоєння якого перевіряється, має
бути достатнім для виведення оцінки;

2)кількість запитань у програмі і відповідей на кожне
з них повинна звести до мінімуму ймовірність уга-
дування правильних відповідей.[8]

Автори робіт 60-х рр. ХХ визначали програ-
моване навчання як чергування однотипових кроків,
які складаються, на думку автора, з чотирьох частин:
1)«викладач» вивчає відповідь, яку надав учень на
попереднє питання або задачу, складає власну дум-
ку про відповідь та приймає рішення про подаль-
ший процес викладання;

2)учень знайомиться з думкою про його відповідь;
3)учень знайомиться з невеликою кількістю інфор-
мації (новим матеріалом по предмету, який вив-
чається);

4)учень отримує контрольне питання або задачу до
вивченого теоретичного матеріалу, дає відповідь
та надає її своєму «викладачу». [9].

Слово «викладач» навмисно узято у лапки,
тому що мається на увазі, що функції викладача може
виконувати деякий пристрій («навчальна машина»).
Принцип її роботи здебільшого ґрунтувався на вибі-
рковому або результативному методах введення
відповідей, останньому з яких віддавали переваги пси-
хологи того часу [10]. Основними діями, виконання
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яких може бути при програмованому навчанні до-
ручено навчальним машинам, вважалися наступні:
· надання навчальної інформації та перевірочного
завдання;

· отримання відповіді від учня;
· інформування учня про вірність відповіді (отриман-
ня підкріплення);

· отримання нової порції інформації в залежності від
характеру відповіді;

· регулювання швидкості подачі нової порції інфор-
мації учню;

· ведення обліку кількості вірних та невірних відпові-
дей, облік кількості часу, який витрачається учнем
на виконання завдання. [11]

В залежності від виконання педагогічних
функцій, пов’язаних з такими основними етапами
навального процесу, як повідомлення знань (подача
інформації), закріплення та контроль (зворотний зв’я-
зок), виділяються наступні групи машин:

І група – машини, які виконують усі три
функції, тобто які надають інформацію й забезпечу-
ють закріплення та контроль.

ІІ група – машини, які забезпечують тільки
надання інформації та закріплення її.

ІІІ група – машини, які забезпечують тільки
закріплення та контроль («тренажер» або «репети-
тор» – «екзаменатор»).

IV група – машини, яки забезпечують тільки
закріплення («тренажер» або «репетитор»).

V група – машини, яки забезпечують тільки
контроль («контролер» або «екзаменатор»). [11]

Пропонувалося створити у якості основної
форми комплексного використання навчальних ма-

шин так звані автоматизовані класи, які будуть осна-
щені комплектом навчальних машин єдиного типу та
пов’язані проводним зв’язком з пультом викладача і
світловим табло для інформації викладача та всього
колективу про хід роботи кожного учня. [11].

До преваг програмованого навчання, як формі
зворотного зв’язку, автори статей відносили наступні
положення:
1)оперативний та систематичний характер контролю; [12]
2)максимальна самостійність учнів;
3) індивідуалізація завдань;
4)урахування неоднакового темпу роботи;
5) задоволення запитів тих учнів, які виявляють підви-
щений інтерес до предмету [13].

Але у 60-х рр. ХХ ст. об’єктивно кількість «на-
вчальних машин» є недостатньою, щоб задовольни-
ти потреби шкільної освіти. Тому, як альтернатива
машинному контролю, була одночасно запропоно-
вана система перевірки та контролю знань учнів, для
якої не потрібні були б складні пристрої, але яка б
виконувала ті ж самі функції, що й машинний конт-
роль. Наприклад, програмовані підручники, які
містять окремі порції нового матеріалу з відповідни-
ми запитаннями до нього, набором відповідей та вка-
зівками щодо проходження кожного кроку (аналог
алгоритму відповідної програми) [9]. Слід зауважити,
що автор цієї статті визнає основний недолік програ-
мованого підручника – залежність його ефективності
від сумлінності учня.

Окремим видом фіксованої перевірки знань
учнів науковці 60-х рр. ХХ ст. вважали тестову пере-
вірку знань, особливо підкреслюючи її відмінність від
західної системи тестової перевірки обдарованості
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дітей, засуджену Постановою ЦК ВКП(б) від 4 липня
1936 р «Про педологічні перекручення в системі Нар-
комосів». У якості переваг тестового контролю у
шкільній практиці підкреслювали те, що як і програ-
мований контроль, вони дозволяють заощаджувати час
для перевірки знань учнів, що особливо важливо як
для вчителя, так і для учнів, надають можливість стати-
стичної обробки результатів перевірки, зменшують
суб’єктивних факторів при оцінювання та інші [5].

Основними ознаками якісного тесту вважа-
лись наступні:
1. Він дійсний (або показовий), тобто він повинен ви-
являти не тільки знання, вміння та навички роботи,
але й розуміння закономірностей, які лежать в ос-
нові процесів та явищ, що вивчаються. Тому
шкільний тест в різних варіантах розглядався як засіб
тренування та самоконтролю.

2. Тестовий облік порівняно більш об’єктивний, тоб-
то результати вимірів у різних екзаменаторів співпа-
дають та не залежать від їх особистої думки.

3. Тест має високу ступінь надійності, тобто він вим-
ірює точно.

4. Економія часу при перевірці вчителем та звільнен-
ня учнів від надлишкової працеміської письмової
роботи. Це, у свою чергу, дає можливість більше
часу відводити для активної розумової діяльності
учнів на уроці. [4].

Найбільшим недоліком як тестової, так і про-
грамованої перевірки знань педагоги 60-х рр. вважа-
ли відсутність методичної та методологічної бази цих
методів. Також недоліками тесту вважались:
1. Результати тесту, як і будь-які статистичні дані,
вказують не на причинний зв’язок, а на головну
тенденцію, тобто вплив на відповідь побічних об-
ставин.

2. Тести виявляють не хід роботи, а результати, не да-
ючи педагогу інформацію про те, як учень прий-
шов до даної відповіді.

3.Шкільні тести недостатньо виявляють емоційно-
вольову сферу діяльності, старанність учня, його
зацікавленість у роботі та інше.

4. Стандартні тести не спроможні врахувати останні
вимоги життя та актуальні питання, які можуть ви-
никнути на місці.[4]

Підкреслюючи необхідність створення ра-
дянських шкільних тестів та радянської теорії тестів,
науковці критично підходили до досвіду американсь-
ких психологів та педагогів, намагаючись запобігти
повтору помилок, які були припущені американсь-
кими науковцями у галузі використання тестів, та ви-
користати те найцінніше, чого вони домоглися за де-
кілька  десятиріч у вдосконаленні  метода  та
полегшенні техніки його використання. До основних
недоліків американської системи тестування відно-
сили, наприклад, те, що багато хто з педагогів зводить
навчання до підготовки до тестів, викладання – до «на-
таскування» на задачах, які, на думку вчителя, будуть
в очікуваних тестах. [4] Це є дуже актуальним у су-
часній школі, коли ідея тестування знову набула акту-
альності.

До недоліків навчальних машин відносили:
· дублювання конструкторської роботи;
· наділення машин функціями, які з успіхом можли-
во виконати без машини за допомогою друковано-
го тексту або других засобів;

· «кустарництво» у технічному виконанні деяких з
них, або надмірну складність структури принципі-
альних схем, які потребують використання дефіцит-
них матеріалів та деталей.[11]

Висновки.
Таким чином, в СРСР взагалі, та в Україні зок-

рема, в 60-ті рр. ХХ ст. з’явились перші спроби впро-
вадити тестові методи перевірки знань, були створені
перші електронні прилади для впровадження цих ме-
тодів. Виокремлюються об’єкти оцінювання, на сто-
рінках педагогічних видань іде активне обговорення
форм виставлення оцінок для посилення їх ефектив-
ності та об’єктивності [13], [14].

Важливим моментом для сучасності є прагнен-
ня вчителів того часу поєднувати програмований кон-
троль з традиційними методами перевірки знань, вмінь
та навичок учнів. Досвід педагогів 60-х років ХХ ст. є
цінним для сьогодення в умовах швидкого поширен-
ня нових інформаційних технологій навчання.

Перспективним напрямком подальших дослі-
джень програмованого контролю є виявлення та об-
ґрунтування тих його особливостей, які можна вико-
ристовувати для створення контролюючих програм.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ

НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ
МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ

ВПРАВАМИ У ШКОЛЯРІВ
Лисяк В.М.

Харківський інститут банківської справи (УБС НБУ)

Анотація. У статті на основі експериментальних даних наве-
дено результати роботи, які сформувалися під впливом педа-
гогічних умов та факторів щодо активізації та поглиблення
інтересу до фізичної культури та спорту. Розкривається зміст
і ефективність методів і прийомів цієї роботи в школі. Наво-
дяться приклади факторів які були виявлені  на основі анке-
тування щодо формування різних мотивацій до занять фізич-
ними вправами і ефективність застосування педагогічних
факторів які були положено в основу формування позитив-
ного інтересу до занять фізичними вправами.
Ключеві слова: педагогічні умови, фактори, методи, мотива-
ція, фізичні вправи.
Аннотация. Лысяк В.Н. Эффективность применения факто-
ров, которые влияют на процесс формирования положитель-
ного интереса к занятиям физическими упражнениями. В
статье на основе экспериментальных данных наведены ре-
зультаты работы, сформировавшиеся под влиянием педаго-
гических условий и факторов, которые активизируют и уг-
лубляют интерес к  физической культуре и  спорту.
Раскрывается эффективность методов и приемов этой  рабо-
ты в школе. Наводятся факторы, которые были определены
на основе анкетирования для формирования разных моти-
вов к занятиям физическими упражнениями, а также эффек-
тивность применения педагогических приемов, положивших
основу формирования положительного интереса к занятиям
физическими упражнениями.
Ключевые слова: педагогические условия, факторы, методы,
мотивация, физические упражнения.
Annotation. Lysyak V.N. Efficiency of application of the
factors, which influence on process of forming  positive interest
to employment (occupations) by physical exercises. In the clause
on a basis experimental of the data are induced results works
generated under influence of pedagogical conditions and the
factors, which make active and deepen interest to physical culture
and sports. The efficiency of methods and receptions of this
work at school is opened. The factors are induced which were
determined on a basis of interrogation for formation of different
motives to employment (occupations) by physical exercises,
and also еefficiency of application of pedagogical receptions,
basis of formation of positive interest to employment
(occupations) by physical exercises.
Key words: pedagogical conditions, factors, methods,
motivation, physical exercises.

Вступ.
Вивчення особливостей мотивації інтересу

учнів шкіл до фізичної культури та спорту сьогодні є
актуальною проблемою. Результати таких досліджень
мають як теоретичний інтерес (вивчення спортивних
уподобань учнів, з’ясування факторів, які впливають
на формування  спортивних інтересів і свідомості
школярів), так і суто практичний (обґрунтування си-
стеми впливу на формування мотивації інтересу до
фізичної культури та спорту).

Процес формування інтересу до фізичної куль-
тури та спорту відіграє важливу роль у житті кожної
дитини, оскільки він входить до системи соціальної
взаємодії. Наявність спортивного ідеалу, улюблено-
го виду спорту – є регулятором подальшого ефек-
тивного фізичного розвитку школярів.

Отримання емоційного задоволення від занять
фізичною культурою та спортом і наявність цілей під
час занять відбувається в умовах спільної діяльності
учнів, яка здебільш і обумовлює акценти побудови
спортивної мотивації. У сучасних умовах фізична
культура та спорт – невід’ємні елементи життєдіяль-
ності учнів і умова координації поведінки в системі
соціальної взаємодії [1, 2].

Дослідження виконана згідно Зведеного пла-
ну науково-дослідної роботи Державного комітету
України з питань фізичної культури і спорту 2001-
2005 рр. з теми: «Вдосконалення процесу фізичного
виховання у навчальних закладах»

Формулювання цілей роботи.
Мета нашого дослідження – визначення ефек-

тивності застосування факторів, методів, педагогічних
прийомів, які впливають на процес формування по-
зитивної мотивації до занять фізичними вправами.

Задачі дослідження: за допомогою анкет ви-
явити и обґрунтувати фактори, методи які вплива-
ють на процес позитивної мотивації до занять фізич-
ними вправами та зробити аналіз даних.

Методи дослідження:
- Проаналізувати  проблему за науковими публікац-
іями практиків.

- Скласти анкету, зробити аналіз даних, скласти таб-
лиці та графіки.

- Зробити аналіз отриманих даних.
Результати дослідження та їх обґрунтування.
Значну цінність у вивченні причин зниження

інтересу до занять фізичною культурою мають досл-
ідження М.Я. Висноватова Т, Чехова З.Ф. [5,7], Є.П.
Волкова [6], М.П. Козленка [3,4], В.Ф. М.С. та інших. У
цих працях указується на необхідність розкриття
шляхів активізації занять фізичною культурою на ос-
нові врахування інтересу молоді до фізкультурної
діяльності, перетворення інтересу в основний
внутрішній мотив, в стійку властивість, яка впливає
на загальну спрямованість особистості.

Враховуючи значні розходження в рівнях знань
і навичок учнів з рівнями сформованості інтересу, в
експериментальній програмі було визначено дифе-
ренційований підхід до учнів різної фізичної підго-
товленості. У роботі з ними застосовувалися методи
переконання, особистого прикладу, стимулювання до
участі в спортивних змаганнях. Методи й прийоми,
які застосовувалися на уроках, були спрямовані на
активізацію в школярів усвідомленого сприйняття
значимості фізичних вправ, розвиток мотивації до
занять фізичною культурою, формування умінь і
навичок самостійно займатися фізичними вправами.

Уся робота щодо формування інтересу до
фізичної культури будувалася так, щоб словесні фор-
ми впливу на свідомість учня раціонально поєднува-
лися з практичними методами: показом, повторен-
ням та перевіркою обсягу запам’ятовування змісту й
послідовності виконання вправ, усвідомлення їх місця
й ролі в режимі дня.

Намітивши основні орієнтири виховання у
підлітків стійкого інтересу до занять фізичною куль-
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турою, ми прагнули розкрити їх зміст, ефективність
методів і прийомів цієї роботи в школі та сім’ї.

Дворічний експеримент проводився в загаль-
ноосвітніх школах м. Харкова, а саме, у школі № 147 –
контрольній і школі № 168 – експериментальній. У
цих школах визначено експериментальні й контрольні
класи, підібрано вчителів – експериментаторів про-
ведено анкетування батьків та вчителів.

Проведене експериментальне дослідження
надало змогу намітити основні фактори, які вплива-
ють на формування  інтересу до занять фізичною
культурою та спортом.

Для планомірного здійснення міжпредметних
зв’язків фізичної культури з біологією людини, вале-
ологією, фізикою та іншими предметами були скла-
дені тематичні плани та плани – конспекти уроків
фізичної культури з використанням міжпредметних
зв’язків. У розділі „Тіло людини й охорона здоров’я”
було конкретизовано використання міжпредметних
зв’язків біології людини й валеології з фізичною куль-
турою за допомогою поурочного планування. За
аналогічною схемою був розроблений  план – конс-
пект уроку фізичної культури з використанням зав-
дань з предмету „Валеологія” (9 клас). У планах – кон-
спектах показано, коли, на якому етапі уроку і як
використовуються завдання з біології людини, валео-
логії при вивченні та засвоєнні матеріалу з фізичної
культури.

На рис.1 показано різницю результатів опиту-
вання школярів контрольних та експериментальних
класів про їх улюблені види спорту, які є в шкільній
програмі з фізичної культури. З таблиці видно, що
між класами контрольної та експериментальної шкіл
існують достовірні відмінності з мотивів вибору од-
ного або кількох улюблених видів спорту.

При формуванні інтересу до занять фізичною
культурою та спортом у школярів відокремлюються
певні педагогічні умови управління. З метою з’ясу-
вання можливості управління інтересом до фізичної
культури та спорту в учнів при фізкультурно-
спортивній орієнтації був проведений педагогічний
експеримент. При його здійсненні ставилося завдан-
ня, щоб засоби й методи керування інтересом були
простими й нічим не відрізнялися від звичайних за-
ходів у школі, щоб не віднімали в учителів фізичної
культури багато часу. Заздалегідь були вивчені інте-
реси школярів до занять фізичною культурою та
спортом, фізичний розвиток і підготовленість учнів,
одержані відомості від лікаря та психолого-педа-
гогічні характеристики від класного керівника, відо-
мості про батьків учнів.

Педагогічний експеримент проводився в двох
школах із паралельними класами від шостих до деся-
тих в різний час протягом двох навчальних років з
використанням неоднакових засобів і методів фор-
мування активно-позитивного ставлення до рекомен-
дованого виду спорту.

При проведенні бесіди про необхідність зай-
матися рекомендованим  видом спорту має значен-
ня психологічний стан учнів. Під час такої бесіди в

класах експериментальної школи здійснювалося пе-
реконання щодо занять спортом. Психологічний стан
готовності учнів до бесіди з переконання формував-
ся протягом півтора місяці на уроках фізкультури,
фіксувалися фізичні якості школярів та їх інтерес до
спорту, проводилося спостереження.

Учням експериментальних класів доводили до
відома, що все це здійснюється з метою визначення
для них виду спорту для систематичних занять. Вихо-
дило так, що учні вже чекали день, коли їм оголосять
рекомендований вид спорту для занять.

Зміст бесіди з рекомендацією виду спорту для
занять був десь таким: перед учнями ставилося зав-
дання фізичного вдосконалення. Для цього необхідні
систематичні заняття  фізичними  вправами. Учні
повинні уміти робити все: бігати, плавати, грати в різні
ігри та стрибати, тому що це є основа для більш висо-
кого фізичного розвитку, який людина здобуває під
час занять спортом. Але для виконання таких завдань
потрібно визначити вид спорту, у якому можна до-
сягти більш високих результатів. Учитися в школі до-
ведеться ще багато років. До одинадцятого класу не-
обхідно виконати спортивний розряд з того виду
спорту, який учню рекомендує учитель та тренер,
щоб залучити його до систематичних занять (рис.1).

Однією з умов проведення бесіди-переконан-
ня є упевненість учителя у правильності положень,
які висуваються. Тільки упевненість учителя може
додати переконаності його інтонації, його положен-
ням, які він висловлює. Значну силу переконання має
той учитель, який всебічно вивчив учнів. Тоді його
відповіді на запитання та заперечення стають достат-
ньо вичерпними й переконливими.

При проведенні бесіди в необхідності займа-
тися рекомендованим видом спорту можуть бути
положення, в істинності яких сам учитель може сум-
ніватися. Наприклад, учні, які володіють визначеним
комплексом якостей зможуть показати гарні резуль-
тати у деяких видах спорту, подібних за своєю спе-
цифікою. Тому, твердження: „Тільки у виді спорту,
який ми вам радимо, ви зможете досягти дуже гар-
них результатів”, „тобі потрібно займатися тільки лег-
кою атлетикою й ніяким іншим видом спорту” в силу
своєї категоричності є неправильним. Тому в бесіді
за переконанням займатися визначеним видом
спорту в окремих моментах варто уникати катего-
ричних суджень.

Деякі учні починають займатися в спортив-
них секціях у ранні роки. Їх також не слід залишати
без уваги. Такі випадки можна використовувати як
для підвищення керівної й спрямованої ролі спортив-
ної орієнтації, так і для збільшення упевненості й ак-
тивності учнів. Не буде сприяти успіху фраза: “Оск-
ільки ви вже займаєтеся в спортивній секції, то вас не
розглядали й порад вам ніяких даватися не буде”.
Якщо деякі учні вже займаються в спортивній секції,
їм можна порекомендувати цей же вид. Деякі мо-
жуть сказати, що вони вже займаються цим видом.
На це можна відповісти: “Значить вибір виду спорту
був правильним!”
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Рис.1. Кінетика зміни інтересів до улюблених видів спорту в учнів 6-11-х класів
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Одна рекомендація виду спорту для система-
тичних занять не буде мати успіху в тому, що учні
будуть дотримуватися порад. Необхідні додаткові за-
ходи щодо виховання інтересу до рекомендованого
виду спорту. Не може бути точних рецептів у цьому,
оскільки в кожній школі свої умови. Першу бесіду з
оголошенням виду спорту для занять було проведе-
но в кінці березня.

Після бесіди в спортивній залі вивісили плакат
“Твій улюблений вид спорту” з указівкою видів спорту
й прізвищем учнів. Він висів до кінця навчального
року. Через 7-10 днів після першої бесіди було прове-
дено другу бесіду з метою осмислення школярами
того, що було запропоновано на першій бесіді. Вона
розкрила такі положення:
1) крапля камінь точить;
2) наука може передбачити багато чого;
3) потрібно все вміти робити, але у людини існує межа
в часі та у фізичних можливостях;

4) велике бажання робить людей великими, але не
завжди в житті можна зробити все, що тобі подо-
бається.

Наприкінці навчального року батькам учнів
експериментальних класів було оголошено про реко-
мендований вид спорту й роз’яснено суть фізкультур-
но-спортивної орієнтації. У бесіді було висловлено
прохання  вплинути на свою дитину в позитивному
ставленні до рекомендованого виду спорту. На почат-
ку нового навчального року в кожному п’ятому класі

вчитель фізичної культури знову повинен зустрітися з
учнями з питання щодо занять рекомендованим ви-
дом спорту, дати поради або ж надати допомогу.

На цьому закінчується початкова спортивна
орієнтація. Учні можуть займатися не тільки в орган-
ізованих секціях, але й самостійно. Проте, надалі учні,
як і раніше, потребують уваги вчителя.

Окрім занять повинні проводитися заходи, які
поглиблюють інтерес. Інтерес до фізичної культури
та спорту виховується. Окрім названих заходів щодо
виховання інтересу можуть бути й інші, до їх рішення
слід підходити творчо.

Отже, спортивна орієнтація підвищує ак-
тивність учнів під час занять. У класах, у яких вона
проводилася, більше осіб з яскраво вираженим інте-
ресом до спорту, учні мають кращий рівень фізич-
ної підготовленості, ставлення до улюбленого виду
спорту відрізняється великою сталістю, ніж серед
учнів, не охоплених заходами щодо спортивної ор-
ієнтації.

Висновки.
Таким чином, проведена нами ця частка дос-

лідження показала, що позитивна мотивацію значно
підвищується за допомогою міжпредметних зв’язків
та спортивної орієнтації.

Отримані матеріали надають перспективний
напрям подальших досліджень у пошуку нових фак-
торів що ефективно впливають на позитивну моти-
вацію до занять фізичною культурою.
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ЗАВИСИМОСТЬ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ
ОТ ИХ ОБРАЗА ЖИЗНИ

Лиходед Я.В., Клопов Р.В., Лиходед В.С.
Запорожский национальный университет

Аннотация. В статье представлены результаты эксперимен-
тальных исследований, целью которых была оценка зависи-
мость здоровья школьников 7-14 лет проживающих в 30-км
зоне АЭС от их образа жизни. Произведен сравнительный
анализ с нормативными показателями, определена степень
взаимосвязи  уровня физического здоровья с психоневроло-
гическими расстройствами, сформированностью гигиени-
ческих навыков , успеваемостью, режимом дня, пропусками
по болезни. Выявлены причины нарушения здоровья школь-
ников и пути их коррекции.
Ключевые слова: школьник, здоровье, образ жизни, обучение.
Анотація. Лиходед Я.В., Клопов Р.В., Лиходед В.С. Залежність
здоров’я школярів від їхнього способу життя. В статті пред-
ставлені результати експериментальних досліджень, метою
яких була оцінка залежності здоров’я школярів 7-14 років,
які проживають у 30-км зоні АЕС, від їх способу життя.
Проведений порівняльний аналіз з нормативними показни-
ками, визначений ступінь взаємозв’язку рівня фізичного здо-
ров’я з психоневрологічними розладами, сформованістю
гігієнічних навичок, успішністю у навчанні, режимом дня,
пропусками за хворобою. Виявлені причини порушення здо-
ров’я школярів і напрямки їх корекції.
Ключові слова: школяр, здоров’я, спосіб життя, навчання.
Annotation. Lihoded Ya.V., Klopov R.V., Lihoded V.S.
Dependence of health of schoolboys on their mode of life. The
article focuses on the results of the experiment related to research
into correlation between health and lifestyle of schoolchildren
residing in the 30-km satellite area of nuclear power plant. The
authors present the comparative figures, define the degree of
interdependence of health and mental disorders, hygienic skills,
academic performance, classes missed on illness. The article
outlines the main reasons for health disorders and ways of its
normalizing.
Keywords: schoolboy, health, mode of life, learning.

Введение.
Согласно современным представлениям, здо-

ровье человека более чем на 50% зависит от его об-
раза жизни, что превышает суммарную значимость
таких факторов, как наследственность, состояние ок-
ружающей среды, доступность и качество медицин-
ских услуг [1,2].

Особая роль принадлежит этой зависимости в
процессе формирования здоровья у детей и подрос-
тков, которое может быть успешным только при ус-
ловии рационального режима дня, оптимальной дви-
гательной активности и полноценного питания.

Соответственно можно предположить, что у
детей, проживающих в 30-км зоне АЭС, одной из глав-
ных причин, обуславливающих неудовлетворитель-
ное состояние здоровья, является несоблюдение
принципов здорового образа жизни (ЗОЖ), как и в
любом другом регионе.

Работа выполнена по плану НИР Запорожс-
кого национального университета

Формулирование целей работы.
Цель работы: определить направления опти-

мизации образа жизни школьников 7-14 лет, прожи-
вающих в 30-км зоне АЭС в соответствии с гигиени-
ческими обоснованными нормами двигательной
активности, рационального режима учебы и отдыха,
питания с целью повышения эффективности учеб-
ного процесса за счет нормализации уровня физи-
ческого здоровья.

Результаты исследований.
Для выяснения причин неудовлетворительно-

го состояния здоровья школьников 7-14 лет прожива-
ющих в 30-км зоне АЭС нами использована методи-
ка, предложенная сотрудниками Республиканского
НИИ охраны здоровья детей и подростков [3]. Резуль-
таты анкетирования позволяют определить соответ-
ствие отдельных компонентов дня школьника и его
образа жизни в целом возрастным гигиеническим
нормам и требованиям. В итоге определяется уро-
вень сформированности гигиенических навыков, ко-
торый может быть оценен как очень плохой (15-22
балла), неудовлетворительный (23-30), удовлетвори-
тельный (31-38), хороший (более 38 баллов). В любом
случае имеют место соответствующие рекоменда-
ции: от немедленных и принципиальных до желатель-
ных, что расширяет возможности методики от оце-
ночных до коррекционных.

Использование указанной методики для оцен-
ки уровня сформированности здорового образа жиз-
ни (УСЗОЖ) у энергодарских школьников позволило
установить, что у 42,11% семиклассников он харак-
теризуется как неудовлетворительный и очень пло-
хой, и лишь у одного из школьников в полной мере
соответствует возрастным гигиеническим нормам
(см табл. 1).

Хотя данные, представленные в таблице 2, не
подтверждают предположение о прямой зависимос-
ти физического здоровья от уровня сформированно-
сти ЗОЖ, по нашему мнению, их следует трактовать
как свидетельство того, что неудовлетворительный
образ жизни определяет ухудшение здоровья.

Зависимость уровня физического здоровья от
образа жизни выражается в том, что примерно у 90%
школьников оба изучаемые показатели оценивают-
ся как неудовлетворительные.

В данном случае речь идет уже не о динамике
процесса, а о его последствиях. В то же время отчет-
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Таблица 1 
Оценка уровня сформированности ЗОЖ у школьников 13-14 лет (%) 

Хороший Удовлетворительный Неудовлетворительный Очень плохой  

1,32 56,57 39,47 2,64 

 Таблица 2 

Распределение школьников по группам в зависимости от уровня физического здоровья и УС ЗОЖ 

УС ЗОЖ, % 
Уровень здоровья n 

хороший Удовлетворительный Неудовлетворитель
ный 

Низкий 35 2,86 57,14 40,00 

Ниже среднего 18 - 55,55 44,45 

Средний 16 - 62,50 37,50 

Выше среднего 6 - 66,66 33,33 

Высокий 1 - 100 - 

 
Таблица 3 

Распределение учащихся по группам в зависимости от УС ЗОЖ и наличия ПНР (%) 

УС ЗОЖ N ПНР 

Хороший 1 - 

Удовлетворительный 43 35,55 

Неудовлетворительный 30 66,66 

Очень плохой 2 100 

 

Рис. 1 – Корреляция (R) уровня сформированности здорового образа жизни (ЗОЖ)
с показателями здоровья и успеваемости у школьников 13-14 лет из 30-км зоны АЭС.
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ливо проявляется связь психоневрологических рас-
стройств (ПНР) с низким уровнем УС ЗОЖ (табл. 3).

Указанные закономерности наглядно пред-
ставлены на рис. 1 – уровень физического здоровья
у школьников 13-14 лет практически не зависит от их
образа жизни, тогда как выраженность психоневро-
логических расстройств характеризуется достовер-
ной отрицательной корреляцией с УС ЗОЖ.

В свою очередь, несоблюдение принципов ра-
ционального режима дня и питания, низкий уровень
двигательной активности негативно сказывается на
учебной деятельности школьников, о чем свидетель-
ствует достоверная корреляция между количеством
пропусков занятий по болезни, успеваемостью и уров-
нем сформированности ЗОЖ (рис. 1).

Как свидетельствуют данные, представленные
на рис. 2 наиболее существенными недостатками
режима дня обследованных школьников являются:
- низкий уровень двигательной активности (у 52%);
- пренебрежение закаливанием (93,8%) и утренней
зарядкой (89,38%);

- недостаточная продолжительность ночного сна (у
29,2%);

- несоблюдение режима питания (21,37%).
Соответственно, удовлетворительное и плохое

самочувствие в конце учебного дня отмечается у
71,05% учеников.

Таким образом, можно заключить, что у де-
тей, проживающих в 30-км зоне АЭС, к 15-летнему
возрасту не формируется оптимальный уровень
ЗОЖ, что является одной из главных причин неудов-
летворительного состояния из здоровья.

Важнейшей функцией школы является обуче-
ние детей и подростков, а критерием эффективности
учебно-воспитательной работы – их успеваемость.

Влияние оздоровительных мероприятий на
организм детей и подростков как фактора, улучшаю-
щего их адаптацию к учебной деятельности – одна из
основных проблем педагогики и гигиены. В частно-
сти, не вызывает сомнений тезис о положительной
связи здоровья и успеваемости [4].

Однако в исследованиях такого рода чаще речь
идет о хронической патологии, тогда как не меньшую
роль в дезадаптации школьников к учебной деятель-
ности могут играть функциональные нарушения их
физического и психического развития. Так, Н.Т. Ле-
бедевой, наблюдавшей одних и тех же школьников с
первого по десятый класс, установлена взаимосвязь
их двигательного режима, здоровья и успеваемости
– у 83% учащихся успеваемость и двигательная ак-
тивность изменялись однонаправлено[4]. Выполне-
ние гигиенически обоснованного двигательного ре-
жима  почти в  2 раза  снижало текущую
заболеваемость школьников, повышало их успевае-
мость. Учащиеся 1-7 классов, выполняющие норму
суточного числа движений, пропустили по болезни
в 1,8 (девочки) и в 4,1 раза (мальчики) учебных дней в
году, меньше по сравнению со своими сверстника-
ми с низким уровнем двигательной активности. Сре-
ди школьников 1-4 классов, выполняющих двигатель-
ный режим, средний балл успеваемости составил 4,3,
а среди учащихся с малой локомоторной активнос-
тью – 3,7.

Данные, представленные в табл. 4, в основном
соответствуют результатам Н.Т. Лебедевой, характер-
ным для школьников с активным двигательным ре-
жимом. У энергодарских детей и подростков сред-
ний балл успеваемости составляет 3,92, а количество
пропусков по болезни – 28,2 уроков/1 чел.

Однако при этом у них физическое здоровье
оценивается как «ниже среднего», физическая под-
готовленность как «низкая». Для школьников харак-
терна высокая вероятность психоневрологических
расстройств (пороговое значение 27,2 балла) и УС
ЗОЖ, требующий коррекции (ниже 38 баллов).

Следует отметить, что авторы методики, ис-
пользованной нами для оценки УС ЗОЖ, трактуют
ее результаты как показатель сформированности ги-
гиенических навыков. Соответственно, валеологичес-
кое образование и воспитание школьников следует
рассматривать как важное условие повышения эф-

Таблица 4 
Взаимосвязь успеваемости и состояния здоровья у школьников 7-14 лет 

Успеваемость, 
баллы n 

Физическое 
здоровье, 
баллы 

Физическая 
подготовленность, 

баллы 

Психоневрологические 
расстройства, баллы 

Режим 
дня, 
баллы 

Пропуски 
занятий по 
болезни, 
уроки/1 
чел/уч.год 

В целом 
(3,92±0,03) 306 44,32±0,84 28,05±1,76 31,07±2,43 34,1±1,4 28,2±1,73 

В том числе: 
Мальчики 
(3,84±0,05) 141 46,5±1,62* 33,15±1,15* 23,18±3,5* 33,8±1,2 26,35±1,5 

Девочки 
(4,05±0,05) 165 35,12±1,18 28,02±1,3 36,99±2,84 35,4±1,8 29,14±1,2 

Средний балл: 
5,0-4,0 146 42,92±1,36 26,19±1,28 29,4±3,76 36,5±1,2* 23,9±1,2* 
3,99-3,0 160 45,03±1,32 28,92±1,35 31,79±2,94 31,7±1,1 29,5±1,12 

Примечания: *- достоверность различий в сравниваемых группах (р < 0,05) 
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Рис. 2. Режим дня школьников из 30-км зоны АЭС (начало)

Двигательная активность   Пребывание на открытом 
(часы/сутки)     воздухе (часы/сутки) 

Утренняя зарядка    Закаливающие процедуры 
(выполнение)     (выполнение) 

Режим питания (приемы   Приготовление домашних  
 пищи/сутки)     заданий (часы/сутки) 
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фективности учебного процесса. Успеваемость де-
вочек несколько выше, чем мальчиков, хотя у них от-
носительно ниже уровень физического здоровья и
физической подготовленности, а также больше вы-
раженность ПНР.

При этом режим дня и количество пропусков
занятий у мальчиков и девочек различаются недо-
стоверно.

Полученные данные свидетельствуют о том,
что дети, различающиеся по успеваемости, в основ-
ном характеризуются одними и теми же параметра-
ми физического и психического здоровья. Однако у
них достоверно различаются количество пропусков
занятий по болезни и уровень сформированности
гигиенических навыков.

Выводы.
Следовательно, оптимизация образа жизни

школьников в соответствии с гигиеническими обо-
снованными нормами двигательной активности, ра-
ционального режима учебы и отдыха, питания по-
зволяет влиять на эффективность учебного процесса.

Соответственно, основные причины наруше-
ния здоровья у школьников из г. Энергодара, можно
предполагать не в связи со специфическими соци-
ально-экологическими условиями района размеще-
ния АЭС, а с общими недостатками сложившейся
системы формирования здоровья подрастающего
поколения.

В триаде социальных функций школы «обу-
чение – воспитание – оздоровление» иерархическая
последовательность сугубо условна. Ухудшение здо-
ровья детей ставит под сомнение само существова-
ние нации, в связи, с чем необходимы разработка и
реализация разноуровневых (государственная –
школьная) программ превентивной коррекции здо-
ровья в условиях общеобразовательной школы.

В частности, это важно для радиационно-кон-
тролируемых регионов, условия которых определя-
ют у детей широкий спектр морфофункциональных
нарушений физического и психического развития,
что обуславливает необходимость его своевремен-
ной превентивной коррекции [5,6].

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
зависимости здоровья школьников от их образа
жизни.
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ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ
ВАЛЬДОРФСЬКИХ ЗАСОБІВ

РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Лупаренко С.Є.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Дана стаття присвячена аналізу технологій вико-
ристання вальдорфських засобів розвитку пізнавальної ак-
тивності молодших школярів. Визначаються особливості тех-
нологій використання  ритмічної організації навчання,
художньо-образного навчання, активно-практичних  про-
ектів, диференційованих вправ для дітей з різними типами
темпераментів, розкриваються мета, завдання, процесуаль-
ний та результативний компоненти кожної технології.
Ключові  слова: технологія, засіб , школяр , розвиток, ак-
тивність.
Аннотация. Лупаренко С.Е. Технологии использования валь-
дорфских средств развития познавательной активности млад-
ших школьников. Данная статья посвящена анализу техноло-
гий использования  вальдорфских  средств развития
познавательной активности младших школьников. Выделя-
ются особенности технологий использования ритмической
организации обучения, художественно-образного обучения,
активно-практических проектов, дифференцированных уп-
ражнений для детей с разными типами темперамента, рас-
крываются цель, задания, процессуальный и результативный
компоненты каждой технологии.
Ключевые слова: технология, средство, школьник, развитие,
активность.
Annotation. Luparenko S.E. The technologies of using the
Waldorf pedagogy means of junior pupils’ cognitive activity
development. This article is dedicated to the analysis of the
technologies of using the Waldorf pedagogy means of junior
pupils’ cognitive activity development. The peculiarities of the
technologies of using the Waldorf pedagogy means of junior
pupils’ cognitive activity development are determined (the
technologies of rhythmic organization of teaching, artistic
teaching, active-practical projects, differentiational exercises
for the children with different types of temperament), the goal,
the tasks, the process and the result components are revealed.
Keywords: technology, mean, pupil, development, activity.

Вступ.
На сучасному етапі розвитку освіти пріори-

тетними вважаються такі школи, які формують куль-
турні цінності, сприяють розвитку творчих здібнос-
тей і самореалізації особистості. З цієї точки зору
корисним є врахування досвіду шкіл, що на практиці
розв’язують проблеми формування активної особи-
стості, яка вміє і бажає навчатися протягом усього
життя. Одним із прикладів такого підходу до розвитку
людини є педагогічний досвід вальдорфської школи,
яка намагається розвивати в дитині такі якості, як
ініціатива, творчий підхід до справи, активність і заго-
стрення почуття відповідальності.

Початкова вальдорфська школа закладає
міцний фундамент знань та досвіду і пропонує ди-
тині такий спосіб пізнання світу, який би розвивав в
неї почуття причетності до всього, що відбувається
навколо, вона орієнтується на потреби кожної віко-
вої групи і сприяє духовно-душевно-тілесному роз-
витку учнів. Тому для сучасної української школи
корисним є розгляд та урахування технологій вико-
ристання вальдорфських засобів розвитку пізнаваль-
ної активності молодших школярів.

Аналіз психолого-педагогічної літератури
свідчить про те, що проблемою вальдорфських за-
собів розвитку пізнавальної активності школярів зай-
мались такі вчені, як В.Загвоздкін, О.Іонова, А.Пінсь-
кий, О.Топтигін, Р.Штайнер та інші.

Дане дослідження є складовою частиною ком-
плексної програми науково-дослідної роботи кафед-
ри загальної педагогіки Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, а
також складовою частиною програми науково-досл-
ідного експерименту Міністерства освіти і науки Ук-
раїни „Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні”
(наказ № 363 від 06.05.2001 р.).

Формування цілей роботи.
Метою даної статті є аналіз технологій викори-

стання вальдорфських засобів розвитку пізнавальної
активності молодших школярів.

Результати дослідження.
Під технологією використання вальдорфських

засобів розвитку пізнавальної активності молодших
школярів у проведеному дослідженні розуміється
науково обґрунтоване і точне відтворення педагогіч-
них дій учителя, що гарантують успішність розвитку
пізнавальної активності учнів. Технології використан-
ня вальдорфських засобів розвитку пізнавальної ак-
тивності учнів передбачають упровадження в на-
вчально-виховний процес ритмічної організації
навчання, художньо-образного навчання, активно-
практичних проектів, диференційованих вправ для
дітей різних типів темпераменту.

Технологія використання ритмічної орган-
ізації навчання

Метою технології використання ритмічної
організації навчання є всебічне залучення дитини до
процесу навчання, і її завданнями є: забезпечення
активного і рівномірного навчального навантажен-
ня на дитину через планування і розподіл занять; по-
передження втоми, збереження фізичних і душевних
сил дитини; забезпечення якісного засвоєння змісту
освіти; створення передумов для гармонійного роз-
витку дитини; пробудження в молодших школярів
активного інтересу до навчання за рахунок викорис-
тання різноманітних вправ, чергування видів навчаль-
ної діяльності.

Процесуальний компонент технології викори-
стання ритмічної організації навчання передбачає
додержання певної структури уроку: ритмічної, ос-
новної та заключної частин.

На ритмічній частині молодші школярі активі-
зуються, настроюються на навчання. Один з найбільш
ефективних прийомів на цій частині уроку – це хоро-
ва рецитація всім класом вірша, який створює атмос-
феру спокою, урочистості. Найчастіше розповідають-
ся вірші ,  присвячені  людині ,  природі  та
навколишньому світу. Змістом ритмічної частини
уроку є різноманітні пісні, вірші, лічилки.

Після ритмічної частини йде основна частина
уроку – це ознайомлення з новим матеріалом, по-
вторення і відпрацювання його на практиці. Учитель
повинен намагатися допомогти дітям зрозуміти ма-
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теріал, застосовуючи ретельно продумані жести для
створення яскравих образів та атмосфери.

Спочатку діти слухають розповідь учителя,
повторюють за ним навчальний матеріал і поступо-
во захоплюються роботою. На основній частині важ-
ливо правильно оцінити та врахувати настрій класу в
даний момент. Учитель має успішно і методично
правильно сполучити всі вправи і прийоми, які є до-
речними в конкретний момент навчального проце-
су. Дуже важливим на уроках є чергування різних
видів діяльності, що спрямовані на розслаблення та
зосередженість.

Змістом основної частини уроку є різноманітні
вправи, ігри, скоромовки, загадки, головоломки, крос-
ворди, прислів’я та приказки, жарти, трюки, прості
команди, бесіди, навчальні діалоги, вправи з літерами
тощо [1; 3, 4]. Протягом основної частини різноманітні
завдання, спрямовані на активну роботу чи розслаб-
лення учнів, змінюють одне одного кілька разів протя-
гом уроку, що сприяє кращому запам’ятовуванню,
підвищенню працездатності учнів, запобіганню вто-
ми, стимулюванню дітей до активної роботи.

На заключній частині уроку, після того, як усі
різноманітні види діяльності використані в ході уро-
ку, діти знову зосереджують увагу, і весь клас зби-
рається разом. Це можна зробити, якщо розповісти
дітям невелику історію, казки, легенди, байки [1; 5].

При використанні історій та оповідань на уро-
ках іноземної мови у вальдорфській школі враховуєть-
ся те, в якому класі навчаються діти. Так, у першому
класі діти вивчають міфи і казки, у другому – байки
та легенди, у третьому – певні місця із Старого Запо-
віту, у четвертому – уривки із народних сказань про
героїв. Казки, історії та оповідання сприймаються
учнями на слух, обговорюються, переказуються, зоб-
ражуються в зошитах або розігруються у формі не-
великих драматичних сценок.

Отже, ритмізація навчання, запобігаючи сто-
мленню, забезпечуючи збереження й нарощування
фізичних і душевно-духовних сил дитини, сприяє тим
самим зростанню пізнавального потенціалу особис-
тості, розвитку її пізнавальної активності.

Технологія використання художньо-образ-
ного навчання

Метою технології використання художньо-об-
разного навчання є активізація молодших школярів
через звернення, пробудження й розвиток естетичних
почуттів при засвоєнні ними навчального матеріалу.

З огляду на мету, завданнями цієї технології є:
сприяння якісному засвоєнню навчального матеріа-
лу; розвиток розумових здібностей; розвиток мис-
лення на основі почуття реальності; стимулювання
розвитку емоційного життя; розвиток здібності до
критичного мислення і почуття якості в будь-якій
діяльності; розвиток сприйняття, уяви і спостереж-
ливості молодших школярів; розвиток соціальних і
моральних якостей і почуттів; сприяння розвитку
свідомості молодших школярів; формування творчо-
го, доброзичливого навчально-виховного середови-
ща; пробудження пізнавальних інтересів молодших
школярів; розвиток здібності слухати і співпережива-

ти; розвиток художніх здібностей; забезпечення дос-
татньої загальної освіти всім учням.

Процесуальний компонент технології викори-
стання художньо-образного навчання включає: об-
разне оповідання вчителя; програвання й переживан-
ня різноманітних ігрових ситуацій, в які дитина може
потрапити в реальному житті; залучення елементів
мистецтва.

Використання образних оповідань учителем
передбачає перетворення та подання знань учням
через яскраві (деколи гіперболізовані) образи, які вик-
ликають у дитини певне внутрішнє ставлення до но-
вого матеріалу та відчуття (радості та смутку, співчут-
тя та відчуження).

Художнє, у певному розумінні, означає єдність
почуттів та волі, ідеї і вияву як у внутрішній, так і в
зовнішній дії [4, С. 95]. Щоб досягти цього, на занят-
тях взаємодіють музика, мистецтво руху, живопис,
поезія, гра тощо. Тому завдяки власній художній рух-
ливості, художнім почуттям знання перетворюються
в художні образи, які діти легко запам’ятовують.

Образність навчання може бути досягнута
шляхом програвання і переживання різних ігрових
ситуацій, в які дитина може потрапити в реальному
житті, що реалізується завдяки створенню на уроках
різноманітних комунікативних вправ-діалогів (робо-
та на пришкільній ділянці або в майстерні, відвіду-
вання музею чи виставки, зустрічі та знайомства з
різними людьми тощо).

Значну роль у художньо-образному навчанні
молодших школярів відіграє залучення елементів
мистецтва. Мистецтво сприяє активному пізнанню
навколишньої дійсності, тому естетичні елементи
(музика, спів, малювання, театр тощо) повинні бути
обов’язковими складовими кожного уроку.

Отже, сформовані за допомогою образів, мис-
тецтва знання породжують певні душевні переживан-
ня, міцно укріплюються в пам’яті дитини, усвідомлю-
ються нею та сприяють активному оперуванню новим
матеріалом, збагаченню емоційного життя учнів, вия-
ву їхньої творчості, підвищенню ініціативи та зацікав-
леності в навчанні, допомагають їм краще відчути світ.
Емоції та активна рухова діяльність (власна і дії інших
людей, за якими спостерігають учні), які особливо
притаманні дітям молодшого шкільного віку, пробуд-
жують мислення, стимулюють розвиток інтелектуаль-
них здібностей, що допомагає створити атмосферу
творчості, полегшити процес набуття учнями знань та
вмінь у взаємодії з однокласниками, і це сприяє більш
активному та натхненному залученню школярів до
навчального процесу.

Технологія використання активно-прак-
тичних проектів

Метою технології є формування різноманітних
загальнонавчальних і спеціальних умінь і навичок.

Відповідно до мети, завданнями технології є:
створення передумов для розумового розвитку мо-
лодшого школяра на основі почуття реальності; фор-
мування основних звичок; укріплення волі і довіри
учнів до своїх здібностей; розвиток самостійності в
навчанні; сприяння розвитку творчих здібностей та
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фантазії учнів; пробудження в молодших школярів
активного інтересу до навчання та почуття відпові-
дальності за свою роботу; розвиток вміння бережно
користуватися матеріалами; заохочення учнів до ви-
разної ілюстрації об’єктивних процесів; розвиток
уміння планувати роботу та додержуватися свого
плану при її виконанні; підтримка бажання і створен-
ня передумов отримувати знання протягом усього
життя; розвиток комунікативних умінь.

Процесуальний компонент технології викори-
стання активно-практичних проектів передбачає: гру-
пове та індивідуальне розв’язання різноманітних пе-
дагогічних завдань за певними темами; ведення
робочих зошитів „по епохам”.

Групове та індивідуальне розв’язання педаго-
гічних завдань за різноманітними темами („Моя ро-
дина”, „Мої друзі”, „Мій дім”, „Житла та їх мешканці”,
„Моя школа”, „Моє хобі”, „Навколишній світ”, „Лю-
дина і тварина” „Народні свята”, „Казки і легенди”
тощо) спрямовує школярів на проведення різних дос-
ліджень, результати яких презентуються всьому кла-
су й супроводжуються показом власноруч виготов-
леними демонстраційними матеріалами (дрібними
виробами, малюнками, музичними витворами, лис-
тівками, календарями, картками, газетами тощо).

Так, діти, об’єднуючись у групи чи самостійно,
створюють свої власні маленькі проекти: виготовля-
ють листівки, картки для вітання друзів зі святами або
маленькі проекти з певної теми (наприклад, “Моя
родина”, де діти клеять фотографії чи малюють своїх
рідних, а потім на уроці розповідають про них).

Одним із проектів, які власноруч виконують
молодші школярі, є ведення робочих зошитів. Робочі
зошити – це не звичайні зошити, де діти фіксують вив-
чене, а особисті книжки, власні підручники, які діти
виготовляють самостійно. Учні записують у робочих
зошитах найголовніше з того, що почули на уроці, до-
повнюючи записи відповідними малюнками.

Потім молодші школярі уносять додому отри-
мані у школі враження разом із зошитами, записа-
ним текстом та малюнками, і вдома ще раз пережи-
вають пройдений у класі матеріал, зображуючи нові
або доробляючи старі малюнки, доповнюючи свої
записи власними думками, міркуваннями, спостере-
женнями або додатковою інформацією, яку діти зна-
ходять самостійно.

Наступного дня весь матеріал, який вивчався
на попередньому уроці, повторюється, підбивають-
ся підсумки попереднього навчального дня, робить-
ся коротке резюме змісту, яке заноситься до робочих
зошитів. На цьому етапі учні вже не роблять ілюст-
рації; граматичні образи, образи живих рослин і тва-
рин тепер повинні бути охоплені чисто понятійно –
мисленням дитини.

Отже, ведення робочих зошитів, групове та
індивідуальне розв’язання різноманітних педагогіч-
них завдань за певними темами сприяють розвитку
пізнавальної активності учнів, бо ці проекти постійно
залучають до роботи мислення школярів та практич-
ну діяльність, створюють активну робочу атмосфе-
ру на уроках, стимулюють розвиток самостійності,

наполегливості та працьовитості учнів, формують їхнє
бажання пізнавати нове.

Технологія використання диференційова-
них вправ для дітей з різними типами темпера-
менту

Метою технології використання диференційо-
ваних вправ для дітей з різними типами темперамен-
ту є активізація кожної дитини та настроювання на
навчання властивим саме їй способом.

Відповідно до мети, завданнями технології є:
пробудження актуальних для окремої дитини потреб;
розвиток свідомості та індивідуальних здібностей кож-
ної дитини; підтримка і розвиток пізнавальних інте-
ресів кожної дитини; згладжування негативних боків
її темпераменту.

Процесуальний компонент технології викорис-
тання диференційованих вправ для дітей з різними ти-
пами темпераментів передбачає: використання вчите-
лем різних прийомів розповіді, пояснення, які викликали
особливі для кожної дитини почуття та переживання;
виконання учнями диференційованих завдань.

Так, пояснюючи новий матеріал, учителю слід
ураховувати, які емоції мають особливий вплив на ди-
тину, можуть вразити її, тому потрібно використовува-
ти різні прийоми розповіді, пояснення, які викликають
особливі для кожної дитини почуття і переживання.

Наприклад, розповідаючи холерику казку чи
оповідання, слід намагатися розповідати драматич-
но, але внутрішньо спокійно – це здатне зацікавити
холериків. Меланхоліки люблять слухати історії, де
вони могли б “постраждати” за інших героїв, які мо-
жуть подолати негаразди завдяки гумору та
внутрішній енергії. Сангвініки люблять образні, живі,
вразливі оповідання, але вони завжди випереджають
своєю фантазією хід подій. Тому потрібно в розповіді
робити деякі паузи, щоб дитина знову і знову зосе-
реджувала свою увагу, яка в паузах зникає. Сангвіні-
кам подобаються герої, які можуть зосередитися і
виявити витримку [2]. Інтерес флегматиків слід “про-
буджувати”, розповідаючи спочатку дуже повільно,
мовби “омиваючи” дитину казкою, при цьому де-
монструючи активну внутрішню діяльність.

На уроках також використовуються диферен-
ційовані завдання, в яких діти різних типів темпера-
менту можуть працювати з різними реченнями, що
мають пряме відношення до їхнього мислення, по-
чуттів та волі. Так, холерики працюють переважно із
спонукальними висловлюваннями, приказами та ви-
могами, які активізують вольову сферу учнів; ме-
ланхоліки – переважно із запитаннями, що пов’язані
із мисленням, роздумами; сангвініки – з окличними
реченнями, які відкривають можливості перейняти-
ся всією глибиною різних почуттів; флегматики – з
розповідними неокличними реченнями, що спрямо-
вані на розвиток фантазії та уяви школярів.

Отже, навчальний матеріал ретельно підби-
рається до кожного уроку, щоб вплив відбувався на
всіх школярів з їхніми особливими темпераментами.
“Запалюючись” від вірша, пісні, які ще супроводжу-
ються рухами, діями, дитина пропускає їх через себе,
емоційно переживає і надовго запам’ятовує. Дифе-
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ренційовані вправи завдяки орієнтації на особливості
розумової, почуттєвої та вольової сфер дитини доз-
воляють охопити її у навчанні цілісно, що значно
сприяє підвищенню зацікавленості, ініціативності та
самостійності школярів у навчанні.

Висновки.
Отже, використання вальдорфських засобів

(ритмічної організації навчання, художньо-образно-
го навчання, активно-практичних проектів, диферен-
ційованих вправ з дітьми різних типів темпераменту)
сприяє формуванню різноманітних здібностей та яко-
стей молодших школярів і впливає на розвиток їхньої
пізнавальної активності. Необхідно підкреслити, що
всі вальдорфські засоби розвитку пізнавальної актив-
ності виступають в нерозривній єдності і взаємно
проникають один в одне.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем технології
використання вальдорфських засобів розвитку пізна-
вальної активності молодших школярів.
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ОСВІТНІ ПРОЦЕСИ ТА ФОРМУВАННЯ
ЕТИКИ  І КУЛЬТУРИ МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО

СПІЛКУВАННЯ В ДІТЕЙ
Лупінович К.С.

Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти

Анотація. В статті автор пропонує оригінальний підхід до
вирішення проблем полікультурного виховання дітей стар-
шого дошкільного віку. Уточнені поняття – етика міжнаціо-
нального спілкування та культура спілкування. Завдання дош-
кільної  освіти в  процесі  формування культури та етики
міжетнічного спілкування – це навчально-виховної процес.
Він спирається на специфічний зміст і технології освіти.
Розвиток системи освіти повинен відбуватися з урахуван-
ням культурних національних особливостей.
Ключові слова: полікультурна освіта, міжнаціональне спілку-
вання, етика, культура.
Аннотация. Лупинович К.С. Образовательные процессы и
формирование этики межнационального общения у детей. В
статье автором предложен оригинальный подход к решению
проблемы поликультурного образования детей старшего дош-
кольного возраста. Разведены понятия – этика межнациональ-
ного общения и культура общения. Задача дошкольного об-
разования в процессе формирования культуры и этики
межэтнического общения – это учебно-воспитательной про-
цесс. Он опирается на специфическое содержание и техноло-

гии образования. Развитие системы образования должно про-
исходить с учетом культурных национальных особенностей.
Ключевые слова: поликультурное образование, межнацио-
нальное общение, этика, культура
Annotation. Lupinovych K.S. Educational process and forming
of ethics of international communication of children. The author
offers in the article the decision of intercultural education
problem of preschool age children. The notions – ethics of
international communication and communication culture are
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of crop and ethics of interethnic dialogue is teaching and
educational process. It  rests on the specific contents and
technologies of education. Development of an education system
should descend to the count of cultural national habits.
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Вступ.
Реалізація демократичної й гуманістичної стра-

тегії освіти кожної держави неможлива без форму-
вання етики міжнаціонального спілкування незалеж-
но від того, чи є реґіон моно- або полінаціональним.
Лише за наявності етики та культури спілкування
можливе взаєморозуміння між різними націями й
народами, формування національної самосвідомості
й розвиток  традиційних культур. Соціальна функція
освіти – транслювати не тільки національну, етнічну
культуру, але й залучати підростаюче покоління до
загальнолюдських цінностей, до світового культурно-
го процесу, невід’ємною частиною, рівноправним
компонентом якого є культура будь-якого народу.
Саме для цього необхідне формування діалогу куль-
тур, етики міжнаціонального спілкування.

Діалог, культура та етика міжнаціонального
спілкування в поліетнічному середовищі можливі
лише тоді, коли кожний з його суб’єктів, усвідомлю-
ючи свою самоцінність і самодостатність, бачить,
розуміє й сприймає цінності іншого партнера в
спілкуванні. Якщо ж цього не відбувається, то вини-
кають явища або етноцентризму й культурного на-
ціоналізму, або культурного тоталітаризму, коли дер-
жава, відстоюючи свої інтереси, виступає проти
розвитку національних культур. Це однаково негатив-
но впливає як на розвиток традиційних культур, так і
на культуру та етику міжнаціонального спілкування.

Слід наголосити, що поряд з дослідженнями,
які викривають виховні можливості окремих компо-
нентів традиційних культур і засобів використання їх
у сучасному освітньому процесі, почали з’являтися
роботи, спрямовані на пошуки теоретичних засад і
практичної реалізації міжетнічного спілкування як
засобу виховання людини, що дозволяє сформувати
її як носія національної й світової культур[1, С.30].

Для розробки педагогічних основ вирішення
міжетнічних конфліктів особливе значення мають
положення М. М. Бахтіна про людину як носія уні-
кального світу культури, що вступає у взаємодію з
іншими особистостями – культурами, які виникають
в процесі такої взаємодії. Особлива роль приділяєть-
ся комунікативно-інтеграційній функції міжкультур-
ної взаємодії. Інклюзія людини у зону позитивного
міжнаціонального спілкування й відносин, що базу-
ються на принципах  гуманізму, волі, морально-відпо-
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відальної залежності, сприяють формуванню кри-
теріїв соціального й міжособистісного спілкування,
дають можливість розширити зони міжкультурного
діалогу. Успішний розвиток  культури міжнаціональ-
ного спілкування залежить від гармонічного розвит-
ку відносин між різними етносами, що базується на
принципах толерантності, тобто терпимості, взаємо-
розуміння, співробітництва й дружби [2, С.46].

Шлях до взаєморозуміння проходить не тільки
через знання, освіту, але й через почуття, уміння ба-
чити в кожній людині, незалежно від національності
та релігійних поглядів, носія загальнолюдських цінно-
стей: добра, любові до ближнього, високої духовності
й моралі. А це розуміння є результатом  культури та
етики міжнаціонального спілкування. Саме  цей  ас-
пект  формування  етнокультурної  особистості  не є
наразі об’єктом всебічного вивчення в науці, хоча
саме в дошкільних закладах зі змішаним національ-
ним складом проблема етики та культури міжнаціо-
нального спілкування і її формування є провідною в
процесі підвищення ефективності виховання люди-
ни. Її вирішення має  велике значення й у соціально-
му плані, тому що саме дошкільний заклад як вихов-
ний соціальний інститут, у відмінності від інших
інститутів соціалізації, у стані забезпечити цілеспря-
моване, систематичне виховання людини, дати їй си-
стему норм і правил спілкування, які б виконували
роль «еталонів» оцінки як власної поведінки так і
інших людей.

Розробка зазначеної проблеми є складовою
колективної теми Запорізького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти “Психолого-педа-
гогічні основи гуманізації навчання й виховання дітей”.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті – визначити вплив освітніх про-

цесів на формування етики міжнаціонального спілку-
вання в дітей.

Результати досліджень.
Від змісту й спрямованості освіти багато в

чому залежить фізичний і духовний стан націй, ступінь
реалізації здатностей і соціокультурних потреб  осо-
бистості. Роль освіти в рішенні найгостріших соціаль-
но-політичних, міжетнічних, міжконфесіональних
проблем в Україні довгий час традиційно недооці-
нювалася, хоча саме освіта є одним з основних ка-
налів передачі культури від покоління до покоління,
передачі моделей поведінки, способів комунікації,
форм міжетнічних контактів і взаємодій [3, С.16]. Особ-
ливістю сучасного суспільства є зближення країн і
народів, посилення взаємодії, мультикультуралізм,
глобалізація світу в цілому. Все це приводить до змін
в освіті, перед якою постає складне завдання підготу-
вати дитину до життя в умовах багатонаціонального
й мультикультурного середовища, до діалогу й
міжкультурної взаємодії. При цьому причиною
конфліктів  і зіткнень, що відбуваються в різних регіо-
нах останнім часом, є надзвичайно низький рівень
культури та етики міжетнічного спілкування й осо-
бистісної  ідентифікації   в  полікультурному
суспільстві.

Пріоритетними в цій ситуації стають дослід-
ження питань удосконалення практики міжетнічного
спілкування, розробка теорії полікультурної освіти.

З метою гармонізації міжетнічної атмосфери
й створення необхідних кроскультурних відносин в
дошкільному закладі варто збагатити зміст предметів
новим навчальним матеріалом, що відбиває культур-
не надбання, традиції, побут кожного народу. Теорія
й практика полікультурної освіти вимагають від дош-
кільного учбового закладу умов для створення сере-
довища можливої культурної дискусії, де б дитина
навчилася вирішувати проблеми й конфлікти
міжкультурної взаємодії шляхом діалогу, компромісів
і співробітництва. У цьому контексті полікультурна
освіта повинна сформувати в дитини систему цінно-
стей, пов’язаних з реальністю моделі світу; допомог-
ти їй опанувати навички послідовної розумової діяль-
ності в міжкультурній комунікації; сформувати в
дитини уявлення про неї, мету її існування, найваж-
ливіші життєві проблеми людини й людства; сфор-
мувати особистісні якості, необхідні людині під час її
інтеграції в іншу культуру, навички толерантного
поводження в полікультурному суспільстві [4, С.60].
Головною метою дошкільної освіти є формування в
людини поняття культури, формування особистості
здатної до автономної й колективної діяльності в умо-
вах глобалізму й культурної інтеграції.

Для досягнення мети доцільним є вирішення
наступних завдань: культивування дбайливого відно-
шення до людей різних національностей, до їхніх мов,
соціальних цінностей; виховання глибокої поваги до
народів, що населяють рідний край; формування
інтернаціоналізму, базової культури особистості, ор-
ієнтація на національні й загальнолюдські моральні
цінності, на кращі досягнення людської цивілізації й
усвідомлення приналежності до світового співтова-
риства; виховання в дусі миру й поваги до всіх на-
родів Землі, їх етнонаціональних особливостей; звер-
тання до національної гідності й почуттів людей,
стимулювання непримиренного відношення до про-
яву шовінізму, націоналізму й расизму [5, С.12].

Організаційний процес виховання культури та
етики міжнаціонального спілкування містить у собі:
визначення загальної мети й конкретних завдань; оз-
найомлення дітей із системою наукових знань про
права й свободи людини й народів,  про нації і їхні
відносини, про раси й релігійні конфесії; формуван-
ня цивільних і загальнолюдських почуттів і свідомості;
розвиток позитивного досвіду культури та етики
спілкування з людьми різних націй, рас і релігійних
конфесій; забезпечення високоморальної мотивації
вчинків і поводження  дитини в процесі спілкування.

Визначення мети виховання дитини є преро-
гативою держави. Змістовні параметри цілей вихо-
вання відбивають рівні розвитку економіки, культу-
ри, духовного життя суспільства. Державні цілі
виховання детерміновані соціально-економічними,
політичними й етнокультурними умовами. Під час
організації цілеспрямованого виховання навчальни-
ми закладам необхідно враховувати той факт, що
міжнаціональні відносини впливають на дитину різни-
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ми шляхами. Розкрити механізми цього впливу й виз-
начити обумовлені їм мету й зміст організованого
виховання, на наш погляд, доцільно за такими пара-
метрами, як-от:  взаємовідносини народів і країн світу
й формування загальнолюдських почуттів, свідомості
й культури міжнаціонального спілкування; взаємов-
ідносини народів СНД і формування в дітей почуттів
і свідомості приналежності до Співдружності; взає-
мовідносини етносів України й формування в дітей
національної самосвідомості, патріотизму [6, С.197].

Найважливішим завданням навчальних дошк-
ільних закладів стає ознайомлення дітей з народами й
державами світу, з їх взаєминами.

Під час організації цілеспрямованого виховання
необхідно враховувати фактори, особливостей  націо-
нальних відносин як у світі взагалі, так й у багатонаціо-
нальних суспільствах. Тому перед дошкільним закла-
дом постає конкретне педагогічне завдання – виховання
в дитини загальнолюдських, цивільно-патріотичних і
національних почуттів свідомості й поведінки. У сфері
освіти на регіональному рівні формуються нові тен-
денції, які відображають, з одного боку, закономірності
світового педагогічного процесу, з іншого боку – регі-
ональні особливості, зумовлені історичними, демогра-
фічними, економічними, етнокультурними факторами,
менталітетом народу. Особливої актуальності набуває
процес відновлення змісту освіти, форм і методів на-
вчання й виховання з урахуванням досягнення етнічної
культури й етнопедагогіки.

Починаючи з 90-х років в Україні з’являються
передумови для посилення освітніх і виховних функцій
етнічних культур. Більшість учених і педагогів-прак-
тиків уважають, що найбільш ефективним механіз-
мом такого посилення є організація змісту освіти на
основі діалогу культур. Діалоговий підхід припускає
розгляд  етнічно орієнтованої освіти як основу, з якої
починається інклюзія дитини, споконвічного носія
рідної культури, у культуру світову.

Для реалізації ідеї діалогу культур необхідні
зміни в нормативних документах. Важливо, щоб прин-
цип діалогу культур був закладений у державних стан-
дартах, навчальних програмах і методичних посібни-
ках. Це надасть  можливість забезпечити плідний
культурний обмін між представниками титульних ет-
носів й інших національних груп. Необхідні також
дослідження з виявлення оптимальних форм реалі-
зації національно-регіонального компонента в змісті
освіти [7, С.22].

Спільне виховання, життя в багатонаціональ-
ному колективі, постійне спілкування його членів –
все це створює сприятливу психологічну обстанов-
ку, що сприяє формуванню в дитини поваги до націй
і народностей, до їх культур. Зрозуміло, у такому ко-
лективі діють носії різних культур і традицій, і не всі
його члени здатні правильно сприйняти цінності куль-
тур різних народів (вони часом для них незрозумілі,
незвичні), але вони повинні вміти виявити терпимість
і тактовність.

Виховна суть полягає в тому, щоб навчити ди-
тину керувати національною сферою своєї поведін-
ки, зберігати стабільність в емоційно нестійких ситу-

аціях, особливо в ситуаціях за участю представників
різних національностей. Поліпшуючи морально-етич-
ний і психологічний клімат, створюючи обстановку
поваги, дружелюбності й довіри до оточуючих, до їх
культури, мови, традиції, педагог тим самим сприяє
становленню культури та етики міжнаціонального
спілкування.

Культура та етика міжетнічного спілкування
залежить від рівня загального розвитку людей що
спілкуються, їх вміння дотримуватися загальнолюдсь-
ких норм моралі й поведінки, прагнення збагачувати
себе знаннями цінностей інших культур та народів.
Важливим компонентом освіти у формуванні куль-
тури та етики міжнаціонального спілкування є гео-
графія народів світу. Населення багатонаціональної
держави повинно мати мінімальні знання з основ
міжнаціональних і міжнародних відносин, культур,
традиції народів, що населяють країну, республіку,
регіон. Необхідно так побудувати зміст освіти, щоб
вона забезпечувала дитину знаннями про народи, із
представниками яких вони виховуються, про їх куль-
туру, традиції, етику, побут [8, С. 39].

Для дошкільних навчальних закладів з поліетн-
ічним складом дітей нами розроблено спецкурси, які
знайомлять дітей з різними національними культура-
ми, з історією свого народу у взаємозв’язку й взає-
модії з іншими народами.

Зрозуміло, що ментальний прояв етносу уск-
ладнює входження людей у полікультурний соціум.
Найчастіше такий процес супроводжується неприє-
мними почуттями дискомфорту, відчудженності, зни-
женням упевненості в собі, тривогою, депресією. У
той же час формування національної етики та куль-
тури, що є частиною культури загальнолюдської,
може здійснюватися успішно лише на основі прин-
ципу діалогу культур, плюралізму думок, поваги до
прав людини. Етнокультурний аспект освіти дозво-
ляє вдосконалювати культуру та етику міжетнічного
спілкування. Він відповідає всім сучасним процесам,
пов’язаним з ростом національної самосвідомості
народів України, що охоплюють й сферу освіти, а та-
кож сприяє національному самовизначенню, що є
необхідною умовою її розвитку. Складність практич-
ної реалізації етнокультурного аспекту освіти поля-
гає в існуванні методологічних труднощів – ступінь
впливу національного менталітету на сприйняття ду-
ховних цінностей народної культури.

Світосприйняття й національна традиція, релі-
гія й етнопсихологія –  середовище, в якому форму-
ються духовні, моральні й естетичні запити людини,
національні особливості її світогляду. Оскільки жит-
тєдіяльність того або іншого етносу формується
різними умовами існування, то знання й уміння, не-
обхідні для цього, у кожного етносу різні, а отже, і
культура відрізняється.

Висновки.
Завдання дошкільної освіти в процесі форму-

вання культури та етики міжетнічного спілкування –
це навчально-виховної процес, що спирається на спе-
цифічний зміст і технології освіти, що забезпечує фор-
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мування в дітей цінностей, знань, норм, умінь спілку-
вання для їх реалізації в полікультурному середовищі.
Розвиток системи освіти повинен відбуватися з ураху-
ванням як культурних національних особливостей, так
і тих змін, які відбуваються в розвитку суспільства.

Перспективи подальших досліджень у дано-
му напрямку ми вбачаємо у розробці програм та
методичних рекомендацій для роботи вихователів
дитячих дошкільних закладів з формування етики
міжнаціонального спілкування у дітей та рекомен-
дації щодо особливостей роботи з батьками в цьому
напрямку.
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КОРЕКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Лупінович С.М.

Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти

Анотація. Стаття присвячена проблемі корекційно-педагог-
ічної діяльності вчителя загальноосвітньої школи з дітьми із
особливостями психофізичного розвитку. Подаються мето-
дичні вимоги та орієнтовна форма складання індивідуальних
корекційно-розвивальних програм . Визначено особливі
підходи до реабілітаційних можливостей навчально-вихов-
ного процесу. Наголошено про необхідність знати особли-
вості психофізичного розвитку та закономірності процесу
засвоєння знань в учнів із проблемами розвитку.
Ключові слова: корекційно-педагогічна діяльність, діти із
особливостями психофізичного розвитку, індивідуальна про-
грама, навчально-виховний процес.
Аннотация. Лупинович С.М. Коррекционная деятельность
педагога в учебно-воспитательном процессе общеобразо-
вательной школы. Статья посвящена проблеме коррекцион-
но-педагогической деятельности учителя общеобразователь-
ной школы с детьми, имеющими особенности
психофизического развития. Представлены методические

требования и примерная форма составления индивидуаль-
ных корекционно-развивающих программ. Определены осо-
бые подходы к реабилитационным возможностям учебно-
воспитательного процесса.  Сделано ударение на
необходимость знать особенности психофизического раз-
вития и закономерности процесса усвоения знаний ученика-
ми с проблемами развития.
Ключевые слова: коррекционно-педагогическая деятельность,
дети с особенностями психофизического развития, индиви-
дуальная программа, учебно-воспитательный процесс.
Annotation. Lupinovich S.M. Correctional activity of the
teacher in teaching and educational process of a comprehensive
school. The article is devoted to the problem of correction-
pedagogical activity of teacher of general school with children
with special needs. The methodical requirements and exemplary
form of drafting of the individual developing programs are
presented. The special approaches to rehabilitational
opportunities of teaching and educational process are defined.
The accent on necessity to know habit of psychophysical
development and regularity of process of a digestion of
knowledge by pupils with problems of development is made.
Keywords: correction-pedagogical activity, children with special
needs, individual program, educational process.

Вступ.
Як засвідчують вітчизняні та зарубіжні вчені,

кількість дітей із особливостями психофізичного роз-
витку й порушеною поведінкою незмінно зростає.
Це стало результатом впливу цілої низки патологіч-
них факторів:
- генетичні відхилення;
- ускладнена спадковість;
- фізичні й психічні травми;
- послаблене здоров’я населення тощо.

Соціальні, політичні та економічні зміни в Ук-
раїні ускладнюють умови життя кожної людини, особ-
ливо змінюють соціокультурну ситуацію, яка впли-
ває на становлення й розвиток особистості .
Дестабілізація в суспільстві, деяких сім’ях, відсутність
сприятливих екологічних, економічних, гігієнічних
умов для майбутніх матерів і дітей, недоліки дошкіль-
ного, шкільного, сімейного виховання ще більше ус-
кладнюють ситуацію щодо навчання та виховання
дітей з проблемами розвитку.

Ще на початку свого розвитку така дитина має
первинний дефект, який за відсутністю необхідної
корекційної допомоги ускладнюється, з’являються
вторинні відхилення, які заважають їй соціально адап-
туватися. У зв’язку з цим сучасна корекційна педаго-
гіка наполягає на необхідності раннього виявлення
відхилень в розвитку дітей, їх правильної діагностики
та надання дітям необхідної психолого-педагогічної
допомоги.

 Дитина з особливостями психофізичного роз-
витку, яка знаходиться в умовах, що швидко зміню-
ються, потребує більшої допомоги й психолого-пе-
дагогічної корекції.

Розробка зазначеної проблеми є складовою
колективної теми Запорізького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти “Психолого-педа-
гогічні основи гуманізації навчання й виховання учнів”.

Формулювання цілей роботи.
Метою даної статті є розкриття процесу ко-

рекційно-педагогічної діяльності вчителів, вихователів
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загальноосвітніх закладів із учнями, які мають особ-
ливості психофізичного розвитку.

Результати дослідження.
В педагогічній практиці останнім часом все

частіше зустрічаються поняття: «корекція», «корекц-
ійно-розвивальне навчання», «корекційна програ-
ма», «корекційно-педагогічна діяльність» тощо.

В «Педагогічній енциклопедії» поняття «корек-
ція» визначається як виправлення (часткове або по-
вне) недоліків психічного та фізичного розвитку в
аномальних дітей за допомогою спеціальної системи
педагогічних прийомів і заходів [1].

У зв’язку з вищеозначеним, учителів, вихова-
телів, адміністрацію загальноосвітніх шкіл хвилюють
такі питання:
- Що необхідно виправляти у процесі навчальної
діяльності на уроці?

- Як поєднати корекцію з навчально-виховним про-
цесом?

- Які цілі, завдання корекційної діяльності необхідно
реалізовувати педагогу на уроці?

- Чим відрізняються корекційні заняття від звичай-
них уроків?

Отже, необхідність корекційної діяльності пе-
дагога в загальноосвітній школі є очевидною. Вона
обумовлена:
- постійним зростанням кількості дітей з особливос-
тями психофізичного розвитку (частіше інтелекту-
ального й мовленнєвого);

- непідготовленістю дітей до навчання в школі, що є
наслідком скорочення кількості дошкільних зак-
ладів;

- відсутністю чітких вимог до рівня підготовки дітей
до шкільного навчання в сім’ї .

Сучасна корекційна педагогіка зазначає, що
корекція – це засіб подолання й послаблення психо-
фізичних недоліків через формування життєво необ-
хідних якостей у навчально-виховному процесі або
різних видів діяльності учнів (О.Д.Гонєєв). Дефекто-
логи вважають, що корекційна робота у загально-
освітніх закладах повинна проводитися на тому на-
вчальному матеріалі, який є змістом того чи іншого
предмета, тобто, слід говорити про корекційну спря-
мованість навчально-виховного процесу. Одночас-
но в корекційній роботі можуть використовуватись
спеціальні педагогічні прийоми, спрямовані на пе-
ребудову окремих функцій організму та перебудову
особистісних якостей.

Таким чином, корекційно-педагогічна робота
в загальноосвітній школі – це дуже складний вид діяль-
ності педагогів і всіх спеціалістів освітнього закладу
(психологів, дефектологів, логопедів, спеціалістів ЛФК
тощо).

Корекційний процес – це складна система, яка
включає в себе як стратегічні, так і тактичні завдання.
Стратегічними завданнями є розробка корекційних
програм і корекційних комплексів. Тактичні завдан-
ня – це розробка методів і технік, форма проведення
корекційної роботи, підбір, комплектування груп,
тривалість та режим занять.

У ході розробки корекційної програми розвит-
ку дітей із особливостями психофізичного розвитку
необхідно враховувати наступні методичні вимоги:
1.Основні цілі корекційної роботи мають бути чітко
сформульовані.

2. Завдання повинні виходити із цілей, конкретизую-
чи їх.

3.Визначати зміст корекційних завдань слід з ураху-
ванням структури дефекту та індивідуальних особ-
ливостей дитини.

4.Обов’язково визначити форму роботи з дитиною
(індивідуальна, групова тощо).

5.Слід відібрати методи і техніки з урахуванням віко-
вих, індивідуальних, фізичних можливостей дити-
ни.

6.Спланувати участь батьків, інших спеціалістів  в
корекційній роботі щодо подолання проблем роз-
витку  дитини.

7. Розробити методи оцінювання динаміки корекцій-
ного процесу.

8.Створити корекційний простір в освітньому закладі
(приміщення, обладнання, матеріали) [2].

Корекційно-педагогічна діяльність вчителя (ви-
хователя, спеціаліста) в загальноосвітньому закладі
має бути спрямована на створення, перш за все, умов
для розвитку дитини з особливостями психофізично-
го розвитку, а саме:
- В корекційно-педагогічній роботі колективу необхід-
но максимально реалізовувати вікові можливості ди-
тини, спираючись на зону найближчого розвитку.

- У кожному віковому періоді необхідно розвивати в
навчально-виховному процесі індивідуальні особ-
ливості учнів з проблемами розвитку: інтересів,
схильностей, спрямованості, цінностей, життєвих
перспектив тощо.

- В закладах освіти треба створювати позитивний
настрій, здоровий психологічний клімат, який би
сприяв розвитку дітей з особливостями психофізич-
ного розвитку. Це – продуктивне спілкування, взає-
модія дитини і педагога, дитини і однолітків (за
Т.П.Калиновською) [3].

Порушення зазначених умов розвитку дітей з
особливостями психофізичного розвитку в навчально-
виховному процесі призводить до: формування в них
негативного (неціннісного) ставлення до навчання, на-
вчальної діяльності, до школи, зниження самооцінки,
гальмування прогресивного розвитку особистості.

Виходячи з вищеозначеного, основними прин-
ципами корекційно-педагогічної діяльності вчителя
в загальноосвітній школі є:
- єдність корекції та розвитку;
- врахування вікових та індивідуальних особливостей
розвитку дитини;

- всебічне та цілісне вивчення дитини з особливос-
тями психофізичного розвитку;

- діяльнісний принцип корекції;
- принцип гуманності й довіри до дитини [5].

Корекційно-педагогічна діяльність вчителів, ви-
хователів загальноосвітніх закладів реалізується на заса-
дах єдиної корекційно-реабілітаційної програми як на
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спеціальних індивідуально-групових заняттях (логопе-
да, психолога), так і в навчально-виховному процесі.

Цілеспрямований корекційно-педагогічний
вплив на дитину з особливостями психофізичного
розвитку здійснюється через індивідуальну корекц-
ійно-розвивальну програму. Наводимо орієнтовну
форму такої програми:

I.  Пояснювальна записка, в якій розкриваєть-
ся актуальність, науково-методичні засади, цілі, зав-
дання, об’єкт, предмет корекційного впливу. Необхі-
дно надати конкретні рекомендації до використання
або невикористання програми. В загальному вигляді
подається зміст корекційної програми. Зазначається
тривалість програми, кількість занять на тиждень,
умови реалізації програми. Якщо комплексна про-
грама складається із залученням різних спеціалістів
(вчителів-логопедів, психологів, масажистів, лікарів
тощо), необхідно визначити засоби взаємодії.

II.  Тематичне планування занять. Цей розділ
програми можливо представити у вигляді таблиці 1.

IІІ.  Методи та засоби оцінювання результа-
тивності програми.

IV.  Основні вимоги до стану фізичного, псих-
ічного, соціального здоров’я (динаміка показників
його розвитку, рівень сформованості функцій; рівень
сформованості навичок, головних соціальних компе-
тенцій, соціальної адаптації, успішної інтеграції в соц-
іум) як результату реалізації програми.

V.  Список використаної літератури. [4, 2]
Висновки.
Розуміючи значущість індивідуальних корек-

ційних занять, необхідно визначити особливі підходи
до реабілітаційних можливостей навчально-виховно-
го процесу. Для того, щоб формування різних видів
пізнавальної діяльності йшло цілеспрямовано, необ-
хідно знати особливості психофізичного розвитку та
закономірності процесу засвоєння знань в учнів із
проблемами розвитку. Ці знання дають учителю
відповідь на питання: як учити, які вибрати методи, в
якій послідовності їх використовувати у навчально-
виховному процесі з учнями, які мають особливості
психофізичного розвитку.

Перспективи подальших досліджень у дано-
му напрямку ми вбачаємо у розробці корекційно-
педагогічних комплексів та методичних рекомендацій
щодо використання їх вчителями, вихователями за-
гальноосвітніх закладів, де навчаються діти із особли-
востями психофізичного розвитку.
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АНАЛІЗ ВІДСІВУ У ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ
ГРУПАХ СДЮШОP ТА ДЮСШ
ДЗЮДО УКРАЇНИ З ДОРОСЛОЮ
ПРОГРАМОЮ ТРЕНУВАННЯ

Масенко Л.В.
Національний педагогічний

університет імені М.П. Драгоманова

Анотація. Одним з основних завдань сучасної методики тре-
нувань є збереження інтересу до занять обраним видом спорту
та відповідність методики віковим особливостям розвитку. В
дослідженні проведено аналіз основних діючих методик і ви-
явлені їх недоліки. Надані рекомендації по їх усуненню.
Кожен тренер повинен пам’ятати про головні завдання, які
ставить перед собою тренувальний процес на початковому
етапі тренування: 1) розвиток здорової дитини; 2) збережен-
ня інтересу до обраного виду спорту; 3) дотримання прин-
ципу послідовності у навчанні. Всі ці пропозиції не носять
категоричного характеру. Вони допоможуть вирішити ряд
проблем, що стоять перед дитячою боротьбою.
Ключові слова: методика тренування, техніка, анкетування, відсів.
Аннотация. Масенко Л.В. Анализ отбора в детско-юношеских
группах СДЮШОР и ДЮСШ дзюдо Украины со взрослой про-
граммой тренировки. Одним из основных заданий современ-
ной методики тренировок является сохранение интереса к
занятиям избранным видом спорта и соответствие методики
возрастным особенностям развития. В исследовании прове-
ден анализ основных существующих методик и выявлены их
недочёты. Даны рекомендации по их устранению. Каждый
тренер должен помнить о главных задачах, которые ставит
перед собой тренировочный процесс на начальном этапе тре-
нировки: 1) развитие здорового ребенка; 2) сохранение инте-
реса к избранному виду спорта; 3) соблюдение принципа пос-
ледовательности в обучении. Все эти предложения не носят
категоричный характер. Они помогут решить ряд проблем,
которые стоят перед детской борьбой.
Ключевые слова: методика тренировок, техника, анкетиро-
вание, отбор.
Annotation. Masenko L.V. Analysis of selection in children’s
youthful bunches judo Ukraine with the adult program of
training. One of the main tasks of modern training methods is
to maintain interest in going for chosen sports, and another is
to align the methodology with the characteristics of the
development of that age group. In the survey there is an analysis
of main existing methods showing their  shortcomings.
Recommendations for removal of these shortcomings are given.
Each trainer should remember the main tasks which are put
before itself with training process at the initial stage of training:
1) development of the able-bodied child; 2) conservation of
interest to a selected aspect of sports; 3) keeping of a principle
of a sequence in learning. All these offers have no categorical
character. They will help to solve series of problems which face
to children’s struggle.
Key words: tra inings methods, technique, questioning,
elimination.

Таблиця 1 
 

№ 
з/п 

Тема корекційного заняття Зміст  Кількість 
 годин 

Форми роботи Методичне забезпечення 
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Вступ.
В сучасному світі, в усіх видах спорту спосте-

рігається значне зниження віку початківців. Крім цьо-
го спостерігається різке збільшення відсіву дітей на
початковому етапі багаторічної підготовки у дитячо-
юнацьких групах СДЮШОР та ДЮСШ дзюдо Украї-
ни. На сьогоднішній момент особливий інтерес для
більшості тренерів являють собою питання підвищен-
ня якості і ефективності тренувальної роботи.

Відсутність адаптованих до вікових показників
розвитку правильно методично розроблених про-
грам викликає необхідність аналізу діючих тренуваль-
них програм і виявленні та виправленні їх недоліків.

Технічна підготовка є основною ведучою лан-
кою всієї спортивної підготовки. На сьогоднішній
момент особливий інтерес для більшості тренерів
являють собою питання підвищення якості і ефектив-
ності  навчально-тренувальної  роботи.  Проте
відсутність правильно методично розроблених про-
грам ставить кожного тренера перед вибором: 1) про-
водити тренування по недосконалим методикам і
постійно втрачати більшу частину дітей з кожного
набору; 2) чи методом тику добирати засоби і мето-
ди тренування, щоб зробити тренувальний процес
більш ефективним і цікавим для дітей.

На основі наукових, педагогічних спостере-
жень та особистого досвіду, можливо стверджувати
про негативний вплив високих навантажень і частих
змагань для дітей і підлітків. Але, не дивлячись на це,
більшість тренерів не змінила своїх позицій і, як і ра-
ніше тренують дітей як дорослих, з тією лиш різни-
цею, що на перших порах їх навантаження дещо мен-
ше і то лише за рахунок зниження кількості занять в
тиждень та тривалості тренування.

Неможливо забувати те,  що людський
організм остаточно формується лише на момент 22-
24 років [2].

В.С. Дахновський [1], вивчаючи вплив наван-
тажень на юних борців, дійшов висновку, що при на-
явній методиці тренування організм юного борця не
встигає поновитися після тижневого циклу. Ним був
перевірений на практиці і запропонований тижневий
тренувальний цикл в передзмагальний період підго-
товки, що включає одне велике навантаження, два
середніх і одне мале. Однак ці пропозиції не врахову-
ються тренерами при заняттях боротьбою з підлітка-
ми. З одного боку тренери розуміють значення ре-
зерву, а з другого – не маючи досконалої методики,
наносять шкоду фізичному розвитку дітей.

Розберемося в причинах такого положення в
дитячій боротьбі. По-перше, роботу тренера оціню-
ють по результату сьогоднішнього дня. По-друге, тре-
нер, що займається з юнаком 4-5 років, не впевне-
ний, що ставши дорослим, він буде продовжувати
тренуватися у нього, такі різні обставини (служба в
армії, навчання в вузі і т.д.) часто розривають роками
налагоджені контакти.

По-третє, тренера піджимає план – в рік він
повинен підготувати певну кількість дітей – розряд-
ників. І ми часто бачимо, що не проходить і півроку

занять з новачками, як вони починають приймати
участь в змаганнях.

Часта участь дітей в змаганнях наносить невип-
равну шкоду їх здоров’ю. Загальновідомо, що любе
змагання являється величезним психологічним наван-
таженням для спортсменів [3-5]. Тому навіть ведучі
борці стараються рідше приймати в них участь. Хоч
змагання дозволяють розширити функціональні мож-
ливості організму спортсмена, вдосконалюють його
техніко-тактичну майстерність, однак настав час пра-
вильно використовувати цей цінний засіб тренування.

Формулювання цілей роботи.
Робота виконана за планом НДР національного

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
Мета роботи – проаналізувати величину та

причини відсіву дітей у дитячо-юнацьких групах
СДЮШОР та ДЮСШ в процесі багаторічної підго-
товки з дзюдо з різною методикою навчання.

Для досягнення поставленої мети вирішува-
лись наступні завдання:
1. Провівши анкетування серед тренерів СДЮШОР
та ДЮСШ, визначити термін початку вивчення но-
вачками технічних дій.

2. На основі анкетування та даних спортивних шкіл
про склад груп визначити кількість відсіву дітей по
рокам навчання у школах з різною методикою тре-
нувань.

3. На основі опитування дітей встановити початок
участі у змаганнях в тій чи іншій групі.

4. Дати порівняльний аналіз.
Методи дослідження:

1) анкетування;
2) опитування;
3) методи математичної обробки даних.

Результати досліджень.
Нами проведено анкетування ведучих тренерів

та тренерів 1-2 категорії України з боротьби дзюдо.
Метою нашого анкетування було виявлення

кількості відсіву у дитячо-юнацьких групах СДЮШОР
та ДЮСШ з дорослою програмою тренування.

В анкетуванні прийняли участь 23 ведучих тре-
нера і 39 тренерів 1-2 категорії.

Основна кількість тренерів 47 чол. (78,7%) ука-
зала середній вік початківців 8-10 років. Остання
кількість 15 чол. (21,3%) наголосила на початковий
вік занять дзюдо 7-9 років. На питання про початок
вивчення техніки дзюдо в групі новачків, більша час-
тина 34 чол. (17,7%)вказала на період після 6 місяців,
8 чол. (4,2%) на другий рік занять, 20 чол. (10,4%) з 2-
3 місяців. від початку занять (табл.1).

Що до методики проведення тренувань, то в
групі Б дітей, що починають вивчення техніки після 6
місяців занять, основну частину тренування склада-
ють вправи та завдання, що сприяють загальній
фізичній підготовці, а також навчання техніці падінь.

В групі С дітей, що починають вивчати техніку
на другий рік занять, основну частину тренування
складають вправи та завдання, що сприяють за-
гальній та спеціальній фізичній підготовці, а також
навчання техніці падінь.
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В групі А дітей, що починають вивчати техні-
ку після 2-3 місяців занять, основну частину трену-
вання складають: навчання техніці падінь і спеціаль-
на силова підготовка.

Методика тренувань у цих групах аналогічна
методиці тренувань для дорослих, тільки зменшені
об‘єм навантажень та інтенсивність, які з часом підви-
щуються. Ігрові моменти представлені у невеликому
обсязі. В основному це регбі на колінах та у стійці, за
спрощеними правилами, також гра в футбол.
Оскільки тренери схильні приховувати інформацію
про термін, через який дитина, що почала займатися
дзюдо, починає свої виступи в змаганнях, ми прове-
ли опитування серед дітей і отримали наступні ре-
зультати (табл.2).

Переважна більшість дітей:
групи А – починають свої виступи на змаган-

нях через 3-5 місяців від початку занять, а невелика
кількість дітей ( 8,9% і 5,4%) – через 1- 1,5- 2 роки
через недостатню технічну і психологічну готовність;

групи Б – через 1 рік, а 8,3% дітей через 1,5-2
роки по аналогічним з групою А причинах;

групи С – починають свої виступи через 1,5 –
2 роки від початку занять. З тих же причин, що і в
групах А і Б, 11,7% дітей групи С починають свої ви-
ступи у змаганнях пізніше.

З таблиці 1 ми бачимо. що найбільша кількість
відсіву у 1 групі, де діти починають вивчати техніку
через 2 місяці від початку занять.

Цікаво, що в групах А, де вивчення техніки
починалося раніше і участь у змаганнях приймалася
через 3-5 місяців від початку занять, через 1 рік була
менша кількість відсіву на 20-30% ніж в групах Б і С.
Після проведення педагогічних спостережень, анке-
тувань і опитувань виявилось, що менша кількість
відсіву через 1 рік занять в групі А пов’язана з бажан-
ням дітей якомога швидше вивчити прийоми, хоч
декілька, і боротися, боротися, боротися. Проте, че-
рез 3 роки, ми бачимо різке збільшення відсіву дітей
саме в групі А (48%) та зменшення відсіву в групах Б
і С до 15-17 %. Це пов‘язано з тим, що проявляється

технічна обмеженість у дітей групи А, причиною якої
є натаскування, часта участь у змаганнях. Дітям про-
сто ніколи працювати над вивченням нових і вдоско-
наленням вивчених прийомів. У них немає на це часу.
І тому на змаганнях вони починають програвати дітям
з інших груп, де на вивчення техніці виділяється
більше часу і кількість змагань обмежується. Гірше
за все, що у дітей ще не готовий опорно-руховий апа-
рат і зв‘язки до специфічних для боротьби наванта-
жень та скручувань. І це приводить до дитячого трав-
матизму, що йде в розріз з метою оздоровлення дітей
в процесі занять спортом.

Планомірний навчально-тренувальний процес
підміняється природнім відбором, Слабші програють,
втрачають інтерес до занять, сильні виграють, але
поступово втрачають запаси нервової енергії і в
підсумку до 18 років показують свій кращий резуль-
тат, а потім перестають прогресувати. В кращому
випадку один-два рази вони можуть попасти в при-
зери першості України по боротьбі серед дорослих, в
гіршому зовсім залишають спорт.

Звичайно, умови, в яких працюють тренери,
не можуть слугувати виправданням подібного відно-
шення до резервів. Не секрет, що деякі ведучі трене-
ри знаходять вихід з створеного положення. Вони
відмежовують дітей від великих навантажень,
найбільш здібних не допускають до участі у великій
кількості змагань. Однак ця практика не має широко-
го застосування.

Підготовка борців високого класу – давній і
складний процес. Помилки, допущені на початку
цього довгого шляху, як правило, дають про себе зна-
ти в наступному [3].

Для порівняння візьмемо аналіз методики та
відсіву в експериментальній групі, що проводився з
1995 по 1998 рік. В цей період головний тренер працю-
вав над розробкою навчальної програми дзюдо для
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих
дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл
вищої спортивної майстерності по кольоровим по-
ясам. Його найближчий помічник і тренер контролю-

Таблиця 1  

Аналіз відсіву у дитячо-юнацьких групах СДЮШОР та ДЮСШ дзюдо України з дорослою програмою тренування 

група 
дітей 

к-ть 
анкетованих 
тренерів 

початок вивчення 
техніки дзюдо 

к-ть відсіву 
через рік 

к-ть відсіву 
через 3 роки 

к-сть 
займаючихся 
після 16 
років 

кількість 
займаючихся 
після 18 
років 

А 20 (10,4%) через 2-3 міс. 20% 48% 4-5 2-3 
Б 34 (17,7%) через 6 міс. 50% 17% 5-6 4-5 
С 8 (4,2%) через 1 рік 40% 15% 9-10 5-6 

 
Таблиця 2 

Аналіз початку виступу на змаганнях дітей початкової групи 
група 
дітей 

к-ть анкетованих уч-ть в змаг. 
через 3-5міс 

уч. в змаг. 
через 1 рік 

уч. в зм. че-рез 
1,5-2 р. 

 А  56  48 (85,7%)  5 (8,9%)  3 (5,4%) 
 Б  48  0  43 (91,7%)  5 (8,3%) 
 С  60  0   0  53 (88,3%)  
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вав та добирав методи та методичні прийоми для за-
нять експериментальної групи. На протязі перших двох
років у методиці тренувань даної групи домінували
загальнорозвиваючі та спеціалізовані ігри, освоєння
прийомів самострахування та страхування, освоєння
елементарних завдань у партері, опанування мініму-
му знань з дзюдо. На протязі третього року проходило
вивчення техніки білого поясу, що включає 6 підсікань
та 8 утримань, а також продовжується ігрова спрямо-
ваність частини тренування. В навчанні на цьому етапі
домінує ігровий та змагально-ігровий методи. В даній
групі через 1 рік відсіву не було, і через 3 роки відсіву
не було. Що говорить саме за себе.

На наш погляд, при роботі з дітьми в перший і
навіть другий рік не слід проводити змагань з дзюдо.
На цьому етапі важливо зацікавити дітей, допомогти
їм виробити звичку до регулярних занять та закласти
в них гарну рухову базу. На другий рік рекомендує-
мо сумісні тренування з дітьми з інших клубів – та
показові виступи. Приступати до виконання розряд-
них нормативів необхідно з третього року навчання,
а якщо діти почали займатися з 7-ми років, то з чет-
вертого року навчання. Причому кількість змагань
не повинна перевищувати 2-4 в рік. Тренерам треба
відмовитись від дорослої практики – включати борців
із молодших вікових груп в змагання, в яких прийма-
ють участь доросліші. Дуже важливо, щоб дитячі
змагання носили тільки особистий характер.

Висновки.
Кожен тренер повинен пам’ятати про головні

завдання, які ставить перед собою тренувальний про-
цес на початковому етапі тренування:
1) розвиток здорової дитини;
2) збереження інтересу до обраного виду спорту;
3) дотримання принципу послідовності у навчанні.

Всі ці пропозиції не носять категоричного ха-
рактеру. Але, ми впевнені, що вони допоможуть ви-
рішити ряд проблем, що стоять перед дитячою бо-
ротьбою.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем відсіву у
дитячо-юнацьких групах дзюдо з дорослою програ-
мою тренування.
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Аннотация. В статье рассмотрены тенденции физического
развития тяжелоатлетов- ветеранов различных групп весо-
вых категорий. Анализируются антропометрические пока-
затели тяжелоатлетов- ветеранов с увеличением групп весо-
вых категорий, продольные размеры частей тела, диаметры
частей тела, индекс АМТ и распределение подкожно- жиро-
вой прослойки на участках тела тяжелоатлетов. Установле-
но, что длина тела у тяжелоатлетов- ветеранов имеет тенден-
цию к увеличению с повышением групп весовых категорий-
на 8,8 % (р<0, 05). Индекс АМТ у тяжелоатлетов- ветеранов
также возрастает с повышением групп весовых категорий-
на 27,3 % (р<0, 05).
Ключевые слова: тяжелоатлеты- ветераны, физическое раз-
витие, антропометрия, калиперометрия.
Анотація. Олешко В.Г., Лутовінов Ю.А., Ткаченко К.В., Ли-
сенко В.М. Тенденції фізичного розвитку важкоатлетів - ве-
теранів. У статті розглянути тенденції фізичного розвитку
важкоатлетів- ветеранів різних груп вагових категорій. Ана-
лізуються антропометричні показники важкоатлетів - вете-
ранів з підвищенням груп вагових категорій, поздовжні роз-
міри частин тіла, діаметри частин тіла, індекс АМТ та розподіл
підшкірно - жирового прошарку на ділянках тіла важкоат-
летів. Встановлено, що довжина тіла у важкоатлетів- вете-
ранів має тенденцію к зростанню з підвищенням груп ваго-
вих категорій - на 8,8 % (р<0, 05). Індекс АМТ у важкоатлетів-
ветеранів також зростає з підвищенням груп вагових кате-
горій - на 27,3 % (р<0, 05).
Ключові слова: важкоатлети- ветерани, фізичний розвиток,
антропометрія, каліперометрія.
Annotation. Oleshko V.G., Lutovinov Y.A., Tkachenko K.V.,
Lisenko V.N. Tendency of physical development of masters-
weightlifters. The article deals with the tendency of physical
development of masters- weightlifters of different groups in weight
categories. There are analyzed antropometrice the data of weight-
lifters different groups in weight categories, longitudinal of the
parts of body, diameter of the parts of body, іndex active mass of
body, tribution under leather fat on part body of weight- lifters. It
is established, that height the data of masters weight-lifters tend
to increase with increase of groups of weight categories on 8,8 %.
Index active mass of weight-lifters tend to increase with increase
of weight categories on 17, 3 % (p<0,05).
Key words: masters- weightlifters, physical development,
antropometrice the data, caliperometric the data.

Введение. В теории и практике подготовки
тяжелоатлетов важное место занимает проблема ис-
следования физического развития ветеранов- тяже-
лоатлетов [5,7-9].

Тяжелоатлеты- ветераны продолжают успеш-
но выступать на чемпионатах Европы и мира, зани-
мать призовые места, однако уровень достижения
высоких результатов на международных соревнова-
ниях зависит от индивидуальных показателей физи-
ческого развития того или иного спортсмена, гене-
тических сохраненных задатков и компонентного
состава массы тела [2,5,7-9].

Анализ научно- методической литературы
показывает, что специалистами изучалось физичес-
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кое развитие тяжелоатлетов- ветеранов [2-5,7,9]. Но
изучение тенденций физического развития спортсме-
нов с разной массой тела почти не проводилось.
Поэтому, на основании анализа литературы, опроса
ведущих специалистов и тренеров считаем, что эта
проблема должна быть исследована.

Работа выполнена согласно сводного плана
НИР Национального университета физического вос-
питания и спорта Украины.

Цель работы- изучить тенденции физическо-
го развития тяжелоатлетов- ветеранов.

Методы исследования. 1) анализ научно- ме-
тодической литературы; 2) опрос ведущих специали-
стов, тренеров и спортсменов; 3) антропометрия; 4)
калиперометрия; 5) динамометрия кистевая; 6) ме-
тоды математической статистики.

Исследовано 28 тяжелоатлетов, принимавших
участие во ІІ- х Всеукраинских играх ветеранов и 30
тяжелоатлетов, выступавших на Кубке СНГ (декабрь
2007 года), среди которых мастера спорта и мастера
спорта международного класса. Возраст атлетов от
35 до 77 лет. Все спортсмены были разделены на три
группы весовых категорий: І- я- 56- 69 кг; ІІ- я- 77- 94
кг и ІІІ- я- 105 и + 105 кг.

Результаты исследований.
Компонентный состав массы тела спортсме-

на является наиболее информативным показателем
его функциональных возможностей и уровня трени-
рованности. Величина жировой прослойки спорт-
сменов- ветеранов, зависит от наследственных фак-
торов, которые нельзя изменить, но жировые запасы
можно изменять путем регулирования объемов фи-
зических нагрузок и режима питания. Между возра-
стом спортсменов и содержанием жира в организме
существует взаимосвязь: относительное количество
жира увеличивается с возрастом после достижения
периода физической зрелости. Индекс активной мас-
сы тела (ИАМТ) позволяет не только сравнивать тре-
нированность различных спортсменов, но и как ве-
личина, позволяющая контролировать набор массы
тела а также влияние тренировки и питания на рост
мышечной ткани.

Ниже приведено содержание жировой про-
слойки на отдельных сегментах тела тяжелоатлетов-
ветеранов (2007 и 2005 г.г.) различных групп весовых
категорий (табл. 1).

Анализ показывает, что величина жировой
прослойки, характеризующая уровень тренирован-
ности тяжелоатлетов- ветеранов выше, чем у моло-
дых и взрослых спортсменов- на 23,3- 31,7 % (p<0,05).
Масса жира тяжелоатлетов- ветеранов увеличивает-
ся с повышением групп весовых категорий (p<0,05)
и больше, чем у тяжелоатлетов- ветеранов 2005 года,
но достоверных отличий не выявлено (p>0,05).

В первой и третьей группах она значительно
ниже, чем у молодых и взрослых тяжелоатлетов
(p<0,05), а во второй приблизительно одинаковая
(p>0,05). Наблюдается тенденция к ее увеличению с
повышением групп весовых категорий- на 17,3 %
(p<0,05).

Изучалось на каких участках тела атлетов на-
ходится соответствующее содержание жировой про-
слойки.

У тяжелоатлетов-ветеранов наибольшее содер-
жание жировой прослойки находится на животе (от
19,6+2,0 в первой группе до 45,6+2,5 % в третьей груп-
пе (p<0,05) и на нижних конечностях (от 13,3+1,3 в
первой группе до 28,4+1,7 % в третьей группе (p<0,05).

Наименьшее содержание жировой прослой-
ки находится на грудной клетке и спине, причем во
второй группе средние показатели статистически не
отличаются своей достоверностью от высококвали-
фицированных тяжелоатлетов; а в первой и третьей
группах различия статистически достоверны (p<0,05).

Наибольшие отличия получены в величине
жировой прослойки верхних конечностей, где во всех
трех группах ветеранов-тяжелоатлетов она больше,
чем у молодых и взрослых квалифицированных ат-
летов (на 5,4- 50,3 %, в первой группе, различия не
достоверны (p>0,05), а во второй и третьей группах-
они достоверны (p<0,05).

Ниже приведены показатели физического раз-
вития тяжелоатлетов различного возраста и различ-
ных групп весовых категорий (рис. 1).

Продольные размеры (в % к росту): 1-2- длина
руки у тяжелоатлетов- ветеранов и высококвалифи-
цированных тяжелоатлетов. Диаметры частей тела:
3-4- плечевой; 5-6- тазовый.

Анализ показывает, что показатели продоль-
ных размеров частей тела у тяжелоатлетов- ветера-
нов первой группы намного отличаются от анало-
гичных показателей третьей группы. Одновременно,
показатели длины туловища не имеют достоверных
отличий с повышением групп весовых категорий.

Длина тела тяжелоатлетов-ветеранов имеет
тенденцию к увеличению с повышением групп ве-
совых категорий- на 8,8 %. Во второй группе она
выше, чем в первой- на 5,2 % (p<0,05), а в третьей,
выше чем во второй- на 3,8 % (p<0,05).

Длина рук (в % к росту) у высококвалифици-
рованных тяжелоатлетов такая же, как и у тяжелоат-
летов- ветеранов второй и третьей групп (р>0,05).

Показатели плечевого диаметра у высококва-
лифицированных тяжелоатлетов выше, чем у вете-
ранов- тяжелоатлетов первой группы весовых кате-
горий- на 11,7 %, второй- на 8,0 %, третьей- на 11,8 %
(p<0,05); а тазового- наоборот ниже чем у тяжелоат-
летов- ветеранов первой группы весовых категорий-
на 25,0 % (p<0,05), второй- на 41,8 % (p<0,05), тре-
тьей- на 36,0 % (p<0,05).

Получены показатели динамометрии правой
и левой кисти тяжелоатлетов- ветеранов различных
групп весовых категорий (рис. 2).

Анализ данных показывает, что показатели
динамометрии правой кисти во второй группе боль-
ше, чем в первой – на 19,0 % (p<0,05), а в третьей
соответственно- на 31,5 % (p<0,05), а также больше,
чем во второй- на 15,4 % (p<0,05). Показатели дина-
мометрии левой кисти во второй группе больше, чем
в первой- на 19,5 % (p<0,05). В третьей, больше чем в
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Таблица 1 

Содержание жировой прослойки на сегментах тела тяжелоатлетов- ветеранов  
различных групп весовых категорий, ( х ; m) 

Весовая категория, кг Показатель и группа І ІІ ІІІ 
Ветераны 2007(n=28) 
Ветераны 2005(n=30) 56- 69 кг 77- 94 кг 105 и + 105 кг 

Грудная клетка 7,7; 1,1 
10,7; 1,0 

11,9; 1,5 
12,3; 1,1 

16,5; 1,0 
12,5; 0,9 

Спина 11,3; 1,2 
14,3; 0,6 

16,8; 1,9 
16,3; 0,6 

24,3; 3,4 
16,4; 2,1 

Верхняя конечность 
(двуглавая и трехглавая 

мышцы) 

15,75; 1,57 
19,5; 0,9 

19,0; 1,6 
20,5; 1,3 

26,8; 2,0 
18,5; 2,4 

Живот (косая и прямая 
мышцы живота) 

19,6; 2,0 
33,6; 0,9 

30,9; 1,6 
33,3; 1,4 

45,6; 2,5 
31,6; 1,7 

Нижняя конечность (бедро и 
голень) 

13,3; 0,5 
21,5; 1,2 

18,5; 1,1 
17,4; 1,4 

28,4; 1,7 
22,7; 2,2 

Масса жира, % 13,3; 1,3 
12,3; 0,9 

16,9; 1,2 
15,5; 0,9 

22,7; 1,8 
17,4; 2,0 

Индекс АМТ, у.е. 1,29; 0,03 
1,29; 0,02 

1,45; 0,04 
1,49; 0,04 

1,56; 0,03 
1,46; 0,07 

 

Рис.1. Показатели физического развития тяжелоатлетов различного возраста
и различных весовых категорий

Рис.2. Показатели динамометрии правой и левой кисти тяжелоатлетов- ветеранов
 различных групп весовых категорий
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первой- на 31,9 % (p<0,05) и больше, чем во второй-
на 14,3 % (p<0,05). Разница между силовыми показа-
телями правой и левой кистями составила- 3,1 %, что
подтверждается исследованиями ведущих специали-
стов [2,3,5,7].

Выводы.
1. Определены тенденции физического развития тя-
желоатлетов- ветеранов, ведущих подготовку к чем-
пионату мира 2008 года.

2. Установлено, что длина тела у тяжелоатлетов- вете-
ранов имеет тенденцию к увеличению с повыше-
нием групп весовых категорий – на 8,8 % (p<0,05).

3. Индекс активной массы тела у тяжелоатлетов- ве-
теранов также возрастает с повышением групп ве-
совых категорий – на 27,3 %, однако, разница меж-
ду первой и второй и первой и третьей группами
весовых категорий- существенна (p<0,05), а между
второй и третьей – отсутствует (p>0,05).

4. Содержание жировой прослойки у тяжелоатлетов-
ветеранов больше, чем у молодых и взрослых тя-
желоатлетов – на 23,3- 31,7 % (p<0,05), и оно увели-
чивается с повышением групп весовых категорий.

5. Продольные размеры частей тела спортсменов
увеличиваются с повышением групп весовых ка-
тегорий (длина рук – на 8,5 % (p<0,05). Диаметры
частей тела: плечевой – на 14,7 % (p<0,05).

6. Показатели динамометрии правой и левой кисти у
тяжелоатлетов- ветеранов увеличиваются с повы-
шением групп весовых категорий – на 31,5 и 31,9 %
(p<0,05). Разница между правой и левой кистью всех
групп весовых категорий – 3,1 %.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем подго-
товки возрастных и весовых групп тяжелоатлетов.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПРОГРАМИ
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ

З МІОФАСЦІАЛЬНИМ БОЛЬОВИМ
СИНДРОМОМ
Осіпов В.М.

Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова

Анотація. В даній статті розглядається методика фізичної
реабілітації пацієнтів з міофасціальним больовим синдро-
мом, побудована з обов’язковим дотриманням  принципів
реабілітації: безперервності, етапності, комплексності, а та-
кож з урахуванням основних аспектів генезису міофасціаль-
ного больового синдрому: психосоматичного, механічно-
го та інволютивного.
Ключові слова: біль, дисфункція, реабілітація, блокада, гіпер-
тонус, стрес, синдром, пацієнт, масаж, методика.
Аннотация. Осипов Виталий. Особенности построения про-
граммы физической реабилитации для пациентов с миофас-
циальным болевым синдромом. В данной статье рассматрива-
ется методика физической реабилитации пациентов с
миофасциальным болевым синдромом, построенная с обяза-
тельным соблюдением  принципов реабилитации: непрерыв-
ности, этапности, комплексности, а также с учетом основных
аспектов генезиса миофасциального болевого синдрома: пси-
хосоматического, механического и инволютивного.
Ключевые слова: боль, дисфункция, реабилитация, блокада,
гипертонус, стресс, синдром, пациент, массаж, методика.
Annotation. Osypov Vitaly. Features of construction of program
of physical rehabilitation for patients with myofastsyal  pain
syndrome. The method of physical rehabilitation of patients
with a myofastsyal pain syndrome is examined in this article,
built  with the obligatory observance  of principles of
rehabilitation: continuity, stages, complexity, and also taking
into account the basic aspects of genesis of myofastsyal pain
syndrome: psychosomatic, mechanical and ynvolyutyv.
Key words: pain, disfunction, rehabilitation, blockade,
hypertone, stress, syndrome, patient, massage, method.

Вступ.
Міофасціальна дисфункція – складний психо-

фізіологічний процес, який проявляється болями, зу-
мовленими ураженням скелетних м’язів із формуван-
ням у напружених м’язах тригерних точок, які стають
генераторами патологічної рефлекторної системи (Кри-
жанівський Т.Н., Карабань, 1997; Грицай Н.М., 2000;
Вейн О.М., 2001; Lewit K., 1984; Melzeck R., 1999) [1].

Незважаючи на тривалу історію вивчення міо-
фасціальної дисфункції, дотепер не розроблено адек-
ватних схем відновлювального лікування, що врахо-
вують центральні та периферичні (суглобні блокади
хребтово-рухових сегментів, тригерні гіпертонуси в
м’язах) механізми формування даної патології [2, 5].
Тому впровадження нових, патогенетично зумовле-
них реабілітаційних методик є важливим завданням
сучасної реабілітаційної науки.

Тривала больова імпульсація є наслідком роз-
гортання в периферичній та центральній нервовій
системі ряду послідовних змін, які поступово набу-
вають характеру типового патологічного процесу.
Біль, набуваючи хронічного характеру, стає не тільки
одним із симптомів захворювання, але й включаєть-
ся в його патогенез, змінюючи функціональний стан
головного мозку та викликаючи психофізіологічну
активацію з посиленням м’язового напруження і,
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відповідно, больового синдрому. Тобто, формується
порочне коло, аспекти якого недостатньо врахову-
ються лікарями практичної охорони здоров’я. Крім
того, з одного боку існує гіпердіагностика остеохон-
дрозу хребта як причини м’язового скелетного болю
(Скоромець А.А., 2000; Карлов В.А., 2000 та ін.) [4]. А
з іншого боку частота больових синдромів пов’язана
із вираженістю стресу та особливостями емоційної
сфери у хворих на міофасціальну дисфункцію (Яхно
М.М., 1997; Вейн А.М., 2000; Шестопалова Л.Ф., Во-
лошина Н.П., Василовський В.В., 2001 та ін.) [3]. Тому
враховуючи основні аспекти генезису міофасціаль-
ного больового синдрому доцільно виділити три ета-
пи його патогенетичного процесу: психосоматичний
– пов’язаний з дією стресових факторів на коркові
центри головного мозку і є рівнем психологічної про-
блеми, яка виникає у пацієнта; механічний – стає
наслідком дії зовнішніх факторів або компенсаторної
реакції  організму і коригується частіше за все за до-
помогою різних методик фізичної реабілітації, а зок-
рема мануальної терапії; інволютивний – пов’язаний
з порушеннями обміну речовин у сполучній тканині
різної локалізації. Він тісно пов’язаний з біомеханіч-
ними змінами опорно-рухового апарату, які залежать
від внутрішніх і зовнішніх факторів та регулюється
адекватним рівнем фізичної активності та раціональ-
ним харчуванням. Але в науково-методичній літера-
турі дуже мало висвітлюються ті методики реабілі-
тації, в яких би здійснювався вплив з урахуванням
всіх аспектів патогенезу міофасціального больового
синдрому.

Дослідження виконано згідно за планом нау-
ково-дослідної роботи у галузі фізичної культури і
спорту Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження стала розробка і

обґрунтування удосконаленої методики фізичної ре-
абілітації з застосуванням методу мануальної терапії
для реабілітації пацієнтів з міофасціальним больовим
синдромом, яка підвищила б ефективність відновлю-
вального процесу.

Для досягнення цієї мети поставлені наступні
завдання: 1) визначити основні принципи методики
фізичної реабілітації в процесі відновлення хворих з
міофасціальним больовим синдромом; 2) розроби-
ти методику фізичної реабілітації з застосуванням
мануальної терапії та визначити особливості поетап-
ної корекції порушень у пацієнтів, внаслідок міофас-
ціального больового синдрому.

Результати дослідження.
Наша удосконалена методика реабілітації вклю-

чала психокорекцію, лікувальний масаж, мануальну
терапію та лікувальну фізкультуру, які застосовували-
ся послідовно і поступово змінювали один одного в
кожному окремому сеансі. Головною особливістю цієї
системи було неухильне дотримання п’яти основних
принципів, яким дамо коротку характеристику.

Принцип психосоматичної спрямованості.
Базується на «стресовій» теорії виникнення міо-

фасціальної дисфункції, згідно з якою стрес є пер-
винною ланкою патогенетичних змін, що приводять
до гіпертонусу. Тому реабілітація таких хворих, з
нашої точки зору, повинна починатися з психоко-
рекції. Аналізуючи психологічні  особливості
пацієнтів з неврологічними проявами міофасціаль-
ної дисфункції, ми дійшли висновку, що найбільш
ефективними методиками психокорекції слід вважа-
ти методики дихальної терапії та аутотренінгу. Крім
того обов’язковим є безболісне проведення всіх про-
цедур та активізація уваги самого пацієнта до проце-
су лікування.

Принцип мануальних дій. При обстеженні
рефлекторних зон у людей з функціональними пору-
шеннями опорно-рухового апарату простежується
певна закономірність: у більшості випадків кількість
виявлених рефлекторних зон, шкірної гіперестезії,
тригерних зон превалювали над виявленими функці-
ональними блокадами хребта. З огляду на це було
зроблено висновок про те, що спочатку повинні ко-
ригуватися більш поверхневі рефлекторні зони (зони
шкірної гіперестезії Захар’їна-Геда), потім – м’язові
тригерні зони і в останню чергу – суглобні та кісткові
компоненти рефлекторних змін, тобто повинні
ліквідуватися функціональні блокади хребцево-рухо-
вих сегментів. Враховуючи значну поширеність міо-
фіксації перехідних ділянок хребта, їх анатомо-фізіо-
логічні властивості, ми застосовували принцип
особливого ставлення до цих ділянок, проводячи на
них прийоми триваліше і інтенсивніше.

Неодмінно застосовували принцип «від пери-
ферії до центру», починаючи працювати на безбол-
існих ділянках спини, поступово рухаючись до цент-
ру болю.

Біомеханічний принцип. З погляду загальної
біомеханіки хребет разом з особливим розташуван-
ням м’язів навколо себе утворює кінематичний лан-
цюг з великою кількістю ступенів свободи. Експери-
ментально встановлено, що найбільш оптимальною
та фізіологічною формою руху при такій анатомічній
та функціональній будові даної системи є рух по
спіралі, який включає при об’ємних рухах елементи
тракції і ротації. Різні кутові форми рухів у даній сис-
темі частіше за все слід вважати нефізіологічними. З
огляду на це всі прийоми лікувального масажу в нашій
методиці мали спіралевидний напрям, здійснюючи
розтягування та зміщювання контрактильних пучків
шкіри, сполучнотканинних структур та м’язів. Засто-
сування цього принципу на суглобах хребта робило
прийоми мануальної терапії гармонічнішими, менш
травматичними і в цілому більш ефективними при
усуненні функціональних блокад хребцево-рухових
сегментів.

Принцип пошуку перинатальних станів є ос-
новним і об’єднувальним принципом усієї удоскона-
леної методики реабілітації. Адже в перинатальних ста-
нах є елементи психосоматичної спрямованості –
підсвідоме прагнення знов випробовувати симптоми
розширення простору, розслаблення і захищеності, які,
згідно з теорією трансперсональної психології, найча-
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стіше відчуває плід у передпологовий період. Намага-
ючись зібрати всі найбільш ефективні елементи реаб-
ілітаційних методик, які імітують перинатальні стани,
ми створили свій спосіб перинатальної релаксації,
спрямований на проведення повноцінної психологіч-
ної підготовки до лікувального масажу та мануальної
терапії при міофасціалному больовому синдромі.

Один реабілітаційний курс становив 10 проце-
дур. Під час проведення реабілітації і після неї хво-
рий повинен застосовувати комплекс вправ з ліку-
вальної фізкультури, що відповідають наведеним
вище принципам.

При побудові програми фізичної реабілітації
підбиралися такі засоби, котрі викликали позитивні
емоції, були необтяжливі для хворого, легко викону-
валися і являлися адекватними для його стану.

З метою підвищення ефективності реабілітац-
ійних заходів ми пропонуємо дану схему (табл.1) ви-
користання засобів відновлюючої терапії при міофас-
ціальному больовому синдромі.

Об’єднавши зазначені складові частини, з точ-
ки зору відповідності патогенезу захворювання ми
отримали наступні етапи реабілітаційної методики.
1.Психокорекційна частина – дихальні вправи та
аутотренінг, супроводжується розслабленням,
відчуттям тепла по тілу пацієнта.

2.Лікувальний масаж (поверхневий з корекцією
шкірних ділянок гіперестезії) проводиться за ходом
лімфотоку, характеризується тим, що практично всі
прийоми проводяться поверхнево, у спіралевидно-
му напрямі.

3.Лікувальний масаж (глибокий, з корекцією тригер-
них і періостальних ділянок). Всі рухи проводяться
у спіралевидному напрямі. Особлива увага при-
діляється тригерним зонам перехідних ділянок хреб-
та і надпліччю.

Таблиця 1 
Схема відновлюючої терапії для реабілітації пацієнтів з МФБС 

Різко-виражений  
больовий синдром 

Виражений  
больовий синдром 

Слабо-виражений 
больовий синдром 

Основна мета реабілітації – відновлення правильного рухового стереотипу і формування м’язового 
корсету. 

§ Ліквідація гострого больового 
синдрому 

§ Усунення функціональних 
блоків та нейром’язової 
дисфункції 

§ Покращення функції ОРА. 

§ Ліквідація хронічного 
больового синдрому 

§ Усунення нейром’язової 
дисфункції 

§ Адаптація до повсякденного 
життя. 

§ Усунення нейром’язової 
дисфункції 

§ Формування м’язового 
корсету 

§ Відновлення працездатності. 

Основні методи реабілітації 
ü Руховий режим 
ü Фізіотерапія 
ü Масаж 
ü Мануальна терапія 
ü Лікувальна гім-ка 

ü Руховий режим 
ü Лікувальна гім-ка 
ü Фізіотерапія  
ü Масаж 
ü Аутотренінг 
ü Мануальна терапія 

ü Лікувальна гім-ка 
ü Аутотренінг 
ü Прикладні фізичні вправи 
ü Масаж 
ü Фізіотерапія  

Індикатори якості реабілітації 
Ліквідація больового синдрому 

Відновлення рухової функції пацієнта 
Нормалізація психо-емоційного стану 

Проведення занять з пацієнтами «Корисні поради для спини» 
 

4. Елементи мануальної терапії: постізометрична ре-
лаксація м’язів (ПІРМ), та прийоми тракції та моб-
ілізації, частіше всього прийоми скручування на
фоні тракції.

5. Вправи лікувальної фізкультури із застосуванням
техніки перинатальної релаксації (вправи зовніш-
ньо імітують позиції плода в утробі матері) та вправ
коригуючої гімнастики.

Висновки.
Програма фізичної реабілітації при міофасці-

альному больовому синдромі повинна будуватися з
обов’язковим дотриманням основних принципів ре-
абілітації: визначення максимально ранніх сроків по-
чатку рухової терапії, її безперервності і етапності,
розробки для кожного періоду оптимального об’єму
і характеру реабілітаційних заходів, комплексності
проведення фізичної терапії до досягнення макси-
мально повного відновлення трудових і соціальних
функцій та вироблення необхідних механізмів ком-
пенсації. А також з урахуванням основних аспектів
генезису МФБС: психосоматичного, пов’язаного з
дією стресових факторів на коркові центри головно-
го мозку, що потребує застосування психокорекцій-
них, психотерапевтичних методів; механічного, який
є наслідком дії зовнішніх факторів або компенсатор-
ної реакції організму; інволютивного, який характе-
ризує процеси обміну речовин у м’язово-сполучній
тканині різної локалізації. Тому дана перевага роз-
робленої методики фізичної реабілітації пацієнтів з
міофасціальним больовим синдромом дозволяє зас-
тосовувати її в системі фізичної реабілітації хворих з
даною патологією.

Перспективи подальших досліджень у дано-
му напрямку вбачаємо в апробації розробленої ме-
тодики програми фізичної реабілітації у пацієнтів з
міофасціальним больовим синдромом.
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ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ
В ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ
СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ

ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СОЦІАЛЬНИХ
СЕРВІСІВ ІНТЕРНЕТ
Панченко Л.Ф.

Луганський національний
 університет імені Тараса Шевченка

Анотація. В статті висвітлено та проаналізовано організац-
ійно-дидактичні аспекти проектної діяльності майбутніх
фахівців з перекладу в інформаційно-освітньому середовищі
університету із використанням соціальних сервісів Інтернет.
Представлено методичне й дидактичне забезпечення дослід-
ницького проекту для майбутніх викладачів іноземної мови
із використанням соціальних сервісів Інтернет. Розроблені
вчительська презентація, список корисних ресурсів Інтерне-
ту, методичні матеріали, засоби оцінювання,
Ключові слова: Інтернет, інформація, університет, студент,
проект.
Аннотация. Панченко Л.Ф. Проектная деятельность студен-
тов в информационно-образовательной среде университета
с использованием социальных сервисов Интернет. В статье
рассматриваются и анализируются организационно-дидак-
тические аспекты проектной деятельности студентов, буду-
щих переводчиков, в информационно-образовательной сре-
де университета с использованием социальных сервисов
Интернет. Представлено методическое и дидактическое обес-
печения исследовательского проекта для будущих препода-
вателей иностранного языка с использованием социальных
сервисов Интернет. Разработаны учительская презентация,
список полезных ресурсов Интернета, методические мате-
риалы, средства оценивания.
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Annotation. Panchenko L.F. Design activity of students in
informational – educational medium of university with use of
social services the Internet. The article is dedicated to
organization of project activities of translation department
students. The projects are based on Internet social service. It
presented methodical and didactic securities of the exploratory
design for the future teachers of foreign language with use of
social services the Internet. The teacher’s presentation, the list
of beneficial resources of the Internet, methodical stuffs, means
of an estimation are developed.
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Вступ.
Мережа Інтернет сьогодні стає ресурсом, який

дозволяє вирішувати нові педагогічні задачі, пов’я-
зані із колективною навчальною діяльністю, групо-
вою взаємодією. Соціальні сервіси Інтернет – це су-
часні засоби та мережеве програмне забезпечення,
які спрямовані на організацію колективної діяльності
людей. Ця діяльність включає спільний пошук і збер-
ігання інформації; використання медіа-матеріалів;
створення і редагування колективних гіпертекстів,
карт знань і структурних схем.

Проблеми використання можливостей соц-
іальних сервісів у середній та вищій освіті розгляда-
ються в роботах Е.Д. Патаракіна, Б.Б.Ярмахова, М.Рез-
ніка, Тима О’Рейли та ін.

Дослідники виділяють такі переваги викорис-
тання мережевих соціальних сервісів Web 2.0 [2,11, 12]:
- у мережевому доступі опиняється величезна
кількість відкритих матеріалів, які можуть бути ви-
користані в навчальних цілях;

- завдяки тому, що значно спрощується процес ство-
рення матеріалів та їх публікації, новий контент ство-
рюється мільйонами людей, які несуть в мережу
малюнки, тексти, фотографії, музичні файли, зак-
ладки на корисні ресурси.

- беручи участь в нових формах діяльності викладачі і
студенти освоюють важливі інформаційні навички;

- відкриваються нові можливості для участі школярів
і студентів в різноманітних співтовариствах: профес-
ійних, наукових, іншихя

- виникають нові форми співтворчості викладача та
студента.

Важливою проблемою є інтеграція соціальних
сервісів у середню та вищу освіту.

Робота виконана за планом НДР Луганського
національного університету імені Тараса Шевченко.

Формулювання цілей роботи.
Мета даної статті, показати на прикладі кур-

су «Методика використання комп’ютерної техніки
при викладанні іноземної мови» для студентів май-
бутніх фахівців з перекладу, як можливості соціаль-
них сервісів та інформаційно-освітнього середови-
ща університету змінюють зміст та структуру курсу,
сприяють співтворчості викладача та студента, роз-
робити методичне і дидактичне забезпечення для
міждисциплінарного проекту для майбутніх фахівців
«Формальний аналіз авторської індивідуальності».

Результати досліджень.
Курс «Методика використання комп’ютерної

техніки при викладанні іноземної мови» є логічним
продовженням курсу «Нові інформаційні технології»,
у ході якого студенті вивчали текстові процесорі, елек-
тронні таблиці, презентації. Метою даного курсу є
подальший розвиток, поглиблення отриманих знань
та навичок, формування потреби використання опи-
саних інструментальних засобів для вирішення зав-
дань в майбутній професійній діяльності.

Лабораторний практикум курсу попереджують
мультимедійні лекції, на яких студенти знайомляться з
метою і завданнями курсу, його структурою, дидак-
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тичними можливостями соціальних сервісів Інтернет,
створенням мережевих проектів згідно програми Інтел
«Використання сервісів Weв 2.0 в освіті». Розглянемо
особливості й функції цих мультимедійних лекцій.

Як відомо, у традиційній лекції, окрім інфор-
маційної функції є ще такі важливі функції як моти-
ваційна, орієнтаційна, професійно-виховна, методо-
логічна, розвиваюча [6, 11].

Мотиваційна функція лекції полягає в розвит-
ку інтересу до науки, пізнавальних потреб, переко-
нання в теоретичній і практичній значущості того,
що вивчається. У цьому плані сама новизна можли-
востей інформаційних і комунікаційних технологій
мотивує навчання.

Орієнтаційна функція лекції полягає в орієн-
тації в джерелах, літературі, порадах з організації ро-
боти. Використовуючи можливості мультимедійної
аудиторії, підключеної до інформаційно-освітньої
мережі вузу і Інтернет, викладач демонструє можли-
вості соціальних сервісів Інтернету, інформаційно-
освітнього середовища університету, електронних
бібліотек, баз даних з тематики, що вивчається.

Розвиваюча функція лекції полягає у форму-
ванні розумових умінь, відчуттів, відносин. У цьому
плані ми розглядаємо мультимедійну лекцію як роз-
виток «лекції-візуалізації» А.А.Вербицького. Психо-
логічні і педагогічні дослідження показують, що на-
очність не тільки сприяє успішнішому сприйняттю і
запам’ятовуванню навчального матеріалу, але і доз-
воляє активізувати розумову діяльність, глибше про-
никати в суть явищ, що вивчаються (Зінченко В.П.,
Якиманська І.С. та ін.). Для представлення на лекції
знань у згорнутій, образно-вербальній формі ми ви-
користаємо карти знань.

Щодо лабораторного практикуму, то він по-
будований так, щоб щонайбільше розвивався твор-
чий потенціал студентів. Важливість творчого вико-
ристання нових інформаційних технологій для
розвитку формальної і неформальної освіти підкрес-
люється багатьма дослідниками і програмними до-
кументами ЮНЕСКО [1,6]. На наш погляд, адекват-
ним методом для вирішення цих завдань може
служити метод проектів, який ще недостатньо вико-
ристовується у вищій школі. А тим часом, уміння
користуватися методом проектів є показником висо-
кої кваліфікації викладача, його відносять до техно-
логій XXI століття.

Основні вимоги для організації проектів [1, 8, 9 ]:
- наявність значущої для тих, хто навчається пробле-
ми або завдання, що вимагає інтегрованого знан-
ня, творчого дослідницького пошуку;

- практична, пізнавальна значущість результатів;
- самостійна діяльність учнів та студентів;
- структуризація змістовної частини проекту (з вказ-
івкою поетапних результатів).

- використання дослідницьких методів, що передба-
чають певну послідовність дій.

Розглянемо, як з використанням проектної тех-
нології було побудовано лабораторний практикум кур-
су, зокрема дослідницька робота «Формальний аналіз
авторської індивідуальності літературного твору».

Приведемо короткий опис проекту згідно ме-
тодології, прийнятої в [1].

Цей проект міждисциплінарний, він пов’яза-
ний в першу чергу із зарубіжною літературою, іно-
земною мовою, інформатикою.

У стандарті області «Технологія» для середньої
школи України він пов’язаний з темами «Людина і
інформаційна діяльність», «Електронні таблиці». Клю-
чове питання проекту: «Чи може комп’ютер визна-
чити по тексту твору його автора?»

Змістовні питання: «Що таке авторський
стиль?». «Чим він характеризується?». «Чи можна
особливості стилю представити у формальному виг-
ляді?». «Які існують методи аналізу авторства? Яким
чином ці методи можна покласти в основу комп’ю-
терної програми?». «Чи можливо створити таку про-
граму самостійно?»

У пошуках відповіді на ці питання, учні стар-
ших класів або студенти, використовуючи комп’ю-
терні технології, вирішують дослідницькі завдання,
пов’язані з пошуком формалізмів для авторського
стилю. Учні працюють в команді. У складі команди:
фахівець з пошуку інформації в Інтернет, знавець елек-
тронних таблиць, фахівець з презентацій. Ми пропо-
нуємо майбутнім викладачам англійської мови і пе-
рекладачам, наступний план формального аналізу
авторської індивідуальності, заснований на викорис-
танні соціальних сервісів й дослідженнях Н.Морозо-
ва, А.Бубнова та ін. [4,7].

Підготовчий етап:
- формування команд, розподіл ролей, узгодження
термінів розробки.

Пошуковий етап:
- пошук в Інтернеті статей та інших матеріалів, що
пов’язані з формальним аналізом авторської інди-
відуальності літературного твору;

- вибір двох цікавих для даної групи студентів англо-
мовних авторів;

- пошук в Інтернеті в електронних бібліотеках текстів
трьох творів для кожного автора;

- пошук в мережі частотних словників для обраних
мов (англійської);

- визначення по цих словниках трьох прийменників,
що зустрічаються частіше за інших.

Етап розрахунку і аналізу:
- вибрати фрагменти творів, довжиною приблизно

12000-13000 слів;
- у відповідності з рекомендаціями російського філо-
лога Н.Морозова здійснити розрахунок абсолют-
ної та відносної частоти обраних прийменників;
побудувати діаграми, що ілюструють частоту кож-
ного прийменника в кожному творі;

- проаналізувати ці діаграми, переконатися, що із
збільшенням довжини тексту частота прийменни-
ка перестає змінюватися;

- розрахувати середні значення частоти приймен-
ників;

- порівняти частоту різних прийменників в трьох
різних творах одного автора (побудувати головні
прийменникові спектри);
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- порівняти головні прийменникові спектри двох ав-
торів, проаналізувати отримані результати.

Завершальний етап: представлення результатів
- презентувати результати дослідження на занятті й в
мережі;

- познайомитися з дослідженнями інших учнів, сту-
дентів, обговорити отримані результати.

Девізи проекту: «Вимірюй все доступне вимі-
рюванню та зроби недоступне вимірюванню – дос-
тупним!» (Аристотель).

Розглянемо далі оптимальні, з нашої точки
зору, ресурси й сервіси Інтернет для супроводу та
підтримки всіх етапів проекту.

На підготовчому етапі доцільно використо-
вувати аудіо та відео сервіси, Живий Журнал як зап-
рошення до проекту, календар Гугла щодо узгоджен-
ня етапів та сроків, Панораміо для знайомства
учасників, якщо вони знаходяться в різних місцях.

Пошук необхідних матеріалів супроводжуєть-
ся створенням колекції закладок на зібрані матеріали
за допомогою ресурсів сервісу Бобр-Добр. Цей
сервіс відноситься до групи сервісів, призначених для
зберігання закладок. Бобр-Добр має розвинені засо-
би для зберігання посилань на веб-сторінки, які регу-
лярно відвідуються. Посилання можна додавати з
будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі
Інтернет, і вони будуть доступні з будь-якого комп’ю-
тера. Окрім цього, кожна закладка повинна бути по-
мічена одним або декількома тегами (мітками-кате-
горіями), що полегшує класифікацію і пошук.
Студенти позначають знайдені матеріали тегами
«формальний аналіз», посилання на знайдені твори
– тегами із прізвищем письменника.

Отже, на пошуковому етапі корисними будуть
Бобр-Добр,  Вікіпедія,  а  також сайт
ТЕКСТОЛОГИЯ.RU, де містяться матеріали з тема-
тики математичних методів й комп’ютерних техно-
логій в завданнях атрибуції текстів, описано літера-
турний експеримент щодо розпізнавання авторства
тексту (лінгвоаналізатор Д.В.Хмельова [15]).

Для пошука текстів літературних творів для
аналізу корисними є бібліотека Максима Мошкова
(http://lib.ru), електронна бібліотека класичної літе-
ратури «Классика.ру» (http://www.klassika.ru), ресурс
«ФЭБ: Фундаментальна електронна бібліотека “Рос-
ійська література і фольклор” (http://feb-web.ru), про-
ект Гутенберг (www.Gutenberg.org), каталог елект-
ронних бібліотек Яндекса (http://yaca.yandex.ru/yca/
ungrp/cat/Culture/Literature/Online_Libraries/).

На етапі розрахунку і аналізу доцільно кори-
стуватися таблицями і документами Гугла (http://
docs.google.ru).

Етап представлення результатів підтримає Слай-
дШара (http://www.slideshare.net), Скрібд (http://
www.scribd.com), карти знань FreeMind, Вікіпедія
(http://ru.wikipedia.org).

Завершальним завданням проекту може бути
написання колективного гіпертексту за темою «Фор-
мальний аналіз авторської індивідуальності» за бажан-
ням в російську, англійську або українську Вікіпедію.

Окрім вже описаної дослідницької роботи
«Формальний аналіз авторської індивідуальності літе-
ратурного твору за допомогою електронних таблиць
Excеl» в курсі «Методика використання комп’ютер-
ної техніки при викладанні іноземної мови» студенти
розробляють і реалізовують психологічні опитуваль-
ники за допомогою електронних таблиць MS Excеl;
здійснюють розробку і реалізацію тестів для перевірки
знань в MS Power Point; створюють електронну газе-
ту за допомогою MS Publisher.

Підсумком занять в курсі стає створення своє-
рідного портфоліо досягнень студента, в якому у виг-
ляді карти знань представлена структура виконаних
завдань, вузли карти – посилання на ці завдання, до-
даткові матеріали, ресурси Інтернет і т.п. Карти знань
можуть створюватися за допомогою спеціальних
програм, найбільш популярною з яких є FreeMind.

FreeMind – вільно поширювана програма для
створення карт знань, написана на мові Java. Карти,
що побудовано в ній, можна експортувати у формат
HTML, векторних або растрових малюнків, ХML.
Програма дозволяє створити карту-схему з розгалу-
женою структурою і посиланнями на зовнішні і
внутрішні джерел. Меню програми версії 8. 0 русиф-
іковане, а довідка приводиться англійській мовою.

Цікава структура довідки, яка сама побудова-
на у вигляді карти знань. Ось основні моменти цієї
довідки, що стосуються відображення і властивостей
вузлів (див. рис.1).
- Вузли на карті можуть мати різний шрифт, розмір,
стиль.

- Вузли можуть бути згорнуті і розгорнені.
- Вузли можуть бути посиланнями на веб-сторінки,
програми, файли або теки на локальному комп’ю-
тері або в корпоративній мережі.

- Вузли можуть позначатися відповідними піктогра-
мами.

- Гілки, що сполучають дочірній вузол з батьківсь-
ким, теж можуть бути помічені відповідним текстом.

- Вузли можуть містити цілі абзаци тексту або дек-
ілька коротких фраз, кожна з яких починається з
нового рядка.

- Вузли можуть з’єднуватися з іншими вузлами ко-
льоровими лініями в різних напрямах.

Можливості програми можуть широко вико-
ристовуватися студентами і викладачами не тільки на
практичних заняттях і при самостійній роботі, а та-
кож й на лекціях. Не секрет, що необхідно постійно
навчати студентів умінню працювати на лекції. Про-
те психологи встановили, що докладний запис лекції
перешкоджає глибокому осмисленню матеріалу.
Тому необхідно навчати слухачів логічному розпод-
ілу сприйманого матеріалу, умінню виділяти посил-
ки, аргументи, методи і засоби доказів, висновки,
наслідки. Все це можна робити за допомогою про-
грам, подібних FreeMind.

В ході виконання проектів, студенти зіткнулися
з проблемою знаходження іншомовних творів на мові
оригіналу. У зв’язку з цим стисло опишемо можли-
вості проекту Гутенберг www.Gutenberg.org. Цей ан-

http://lib.ru
http://www.klassika.ru)
http://feb-web.ru)
http://www.Gutenberg.org
http://yaca.yandex.ru/yca/
http://www.slideshare.net
http://www.scribd.com)
http://ru.wikipedia.org
http://www.Gutenberg.org
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Рис.1. Фрагмент довідки з карти знань Freemind

Рис.2. Карта знань дослідницького проекту «Формальний аналіз авторської індивідуальності»
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гломовний сайт створено в США в 1971 році Майк-
лом Гером. Зараз тут розташовується більше 20000
безкоштовних книг, та, окрім цього, посилання на 100
000 книг на дружніх сайтах, більш ніж на 50-ти мовах
народів світу. Сайт зроблено волонтерами, кожний
користувач може розширювати проект, надавши
свою інформацію за умови дотримання законів про
авторське право. Проект Гутенберг надає мож-
ливість отримання електронних книг і аудіокніг без
жодної реєстрації. В списку найбільш популярних
книг проекту за останні 30 днів ( на момент написан-
ня статті) лідирує Марк Твен, друга – Джейн Остін,
потім йдуть Діккенс та Шекспір. Книги перших ав-
торів в топ-списку замовляють приблизно 50 тисяч
чоловік на місяць.

Висновки.
Отже, в результаті дослідження нами було ство-

рене методичне й дидактичне забезпечення дослід-
ницького проекту для майбутніх викладачів інозем-
ної мови із використанням соціальних сервісів
Інтернет і можливостей інформаційно-освітнього
середовища університету. Це забезпечення було ство-
рено «від вчителя» та «від учня». Результати роботи
студентів над проектом знаходять віддзеркалення в
студентській презентації, публікації та карти знань.
Студентська презентація містила постановку пробле-
ми, цілі, завдання дослідження, вибір творів для анал-
ізу, отримані результати, висновки. Публікація або
«електронна газета» була реалізована засобами MS
Publisher і містила статті з історії методик розробки
визначення авторського стилю, опис і аналіз вільних
лінгвістичних програм в мережі (лінгвістичний анал-
ізатор Д.Хмельова, експертна система ВааЛ, поси-
лання на доступні в Інтернеті матеріали, цікаві факти,
результати досліджень. Від імені вчителя були роз-
роблені вчительська презентація, список корисних
ресурсів Інтернету по цій темі, методичні матеріали
у вигляді презентацій, інструкцій до роботи, засоби
оцінювання в проекті, вони відносилися до презен-
тації, публікації, карти знань, роботи в групі, анкета
для учасників проекту і ін.

Поштовхом до проекту послужив дистанцій-
ний тренінг програми Інтел «Використання соціаль-
них сервісів Web 2.0 в освіті» (листопад 2007). Приве-
демо посилання на гімн тренінгу «Використання
соціальних сервісів Web 2.0 в освіті», написаний ав-
тором (http://wiki.iteach.ru ).

Описаний проект реалізований в ході аудитор-
них занять зі студентами ЛНПУ імені Тараса Шевченка.
Анкетування останніх показало високий рівень зацікав-
леності в таких розробках, підвищення інтересу до пред-
мету, розвиток самостійності, інформаційних умінь,
дослідницьких якостей, а також виявило проблемні мо-
менти, які потребують подальших досліджень.

Перспективним вважаємо наступні напрямки
роботи: навчання студентів проектній роботі зі шко-
лярами, створення ними власних проектів і розміщен-
ня кращих з них на сторінках сайту Інтел Віки, при-
свяченого творчому використанню інформаційних
технологій в освіті, та в інформаційно-освітньому
середовищі університету.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСОБИСТО ОРІЄНТОВАНОЇ
ПРОГРАМИ ЗІ СТЕП-АЕРОБІКИ
ДЛЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ

ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Пилипей Л.П. Петренко Н.В.

Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Анотація. У даній роботі здійснено експериментальну пере-
вірку ефективності використання особисто  орієнтованої
програми зі степ-аеробіки як бажаного засобу, який відпов-
ідає сформованості мотивації для професійно-прикладної
фізичної підготовки (ППФП) студентів ДВНЗ “Українська
академія банківської справи Національного банку України”.
Вплив програми зі степ-аеробіки виявив достовірне пол-
іпшення антропометричних показників. Програма зі степ-
аеробіки сприяла поліпшенню інтегрального показника. Осо-
бисто  орієнтована  програма  зі степ -аеробіки  сприяла
сформованості мотивації до занять.
Ключові слова: професійно-прикладна фізична підготовка,
степ-аеробіка, мотивація, студент, експеримент.
Аннотация. Пилипей Л.П. Петренко Н.В. Эффективность
лично ориентированной программы из степ-аэробики для
профессионально-прикладной физической подготовки. В
данной работе осуществлена экспериментальная проверка
эффективности использования лично ориентированной про-
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граммы степ-аэробики как желаемого средства, который от-
вечает сформированности мотивации для профессиональ-
но-прикладной физической подготовки (ППФП) студентов
ГВУЗ “Украинская академия банковского дела Национально-
го банка Украины”. Влияние программы по степ-аэробике
проявил достоверное улучшение антропометрических по-
казателей. Программа по степ-аэробике оказывала содей-
ствие улучшению интегрального показателя. Лично ориен-
тированная программа  по степ-аэробике оказывала
содействие сформированности мотивации  к занятиям.
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая
подготовка, степ-аэробика, мотивация, студент, эксперимент.
Annotation. Pylypey L.P. Petrenko N.V. The effectiveness of
the personal-oriented program in step-aerobics for the
professionally-applied physical training. The article focuses on
piloting of self oriented step-aerobics program as desirable means
of which answers formed motivation for professionally-applied
physical training of students of SAEE Ukrainian Academy of
Banking (NBU). Effect of the program on step-aerobics has
shown reliable enriching anthropometric parameters. The
program on step-aerobics assisted enriching of an integrated
parameter. Personally oriented program on step-aerobics assisted
generated to motivation to occupations.
Keywords: professionally-applied physical training, step-
aerobics, motivation, student, experiment.

Вступ.
Одним з дієвих засобів підтримки фізичного

та психічного здоров’я студенток є фітнес з найбільш
популярними програмами видів аеробіки, як степ-
аеробіка, аква-аеробіка, аеробіка на м’ячах (фітбол),
пілатес тощо, які спрямовані на корекцію маси тіла та
позбавлення жирового прошарку. Регулярні енергійні
вправи у поєднанні з правильним харчуванням мо-
жуть підтримати необхідний баланс гормонів, збе-
регти м’язову тканину та покращити кровообіг, тоб-
то створити умови, що перешкоджають накопичення
зайвого жиру [6].

Як показують наші дослідження [4] та дослід-
ження інших авторів [1], існуюча система фізичного
виховання у вузах побудована на принципах і про-
грамах, запозичених зі спортивної практики і видів
спорту, які не досить адаптовані як до процесу фор-
мування завдань фізичної культури, процесу профес-
ійної підготовки, так і до умов, в яких знаходяться на-
вчальні заклади. Результатом такого запозичення є
нормативні основи і вимоги до навичок і умінь з пев-
них видів спорту, таких як гімнастика (вправи на сна-
рядах), легка атлетика (техніка стрибків і метання), які
звичайно пізно вже починати вивчати, можливо
тільки вдосконалювати згідно з віковими і психофізіо-
логічними особливостями студентів, розвитку фізич-
них якостей і вивчення техніки з видів спорту юнаків і
дівчат віком 18-23 роки [5].

При цьому мотивація і особа студента друго-
рядна в існуючих програмах і практиці роботи, а на
перше місце виходить нормативний і технічний по-
казники. Тому популярні серед студентської молоді
сучасні види спорту, раціональна система вищої шко-
ли необхідно враховувати при побудові ефективної
підготовки [2].

Результати наших досліджень з 1996 по 2005
р. [3] показали, що популярною формою занять і
засобом фізичної культури в умовах вузу серед

дівчат є аеробіка і шейпінг, а кількість студентів, які
бажають займатися сучасними формами фітнесу
становить 75,8 %.

Врахування сфери мотиваційних інтересів,
цікаві форми проведення занять із оздоровчої і степ-
аеробіки дає можливість сформувати мотивацію до
занять фізичними вправами у вузі і спроектувати
ефективну систему професійної прикладної фізич-
ної підготовки студентів за спеціальностями.

Тому використання сучасних видів фітнесу,
степ-аеробіки та інших з метою створення ефектив-
ної системи професійно-прикладної фізичної підго-
товки студенток вузів банківської сфери вимагають
експериментальної перевірки в умовах вузу під час
процесу фізичного виховання

Робота виконана за планом НДР Державного
вищого навчального закладу “Українська академія
банківської справи Національного банку України”.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – дослідження ефектив-

ності використання сучасних видів фітнесу, а саме
степ-аеробіки як одного з бажаних засобів системи
професійно-прикладної фізичної підготовки, яким
виявили бажання займатися студентки академії під
час процесу фізичного виховання.

Для досягнення поставленої мети використову-
вались наступні методи дослідження: теоретичний
аналіз і узагальнення даних літературних джерел, ан-
кетування, педагогічне тестування, методи математи-
ко-статистичної обробки результатів тестування.

Результати дослідження та їх обговорення.
В нашому дослідженні під час анкетування

взяло участь більше 5 тис. студентів.
В експерименті взяли участь 49 студенток ака-

демії у віці 17-19 років другого курсу навчання. На-
вчання проводилось відповідно до вимог Болонсько-
го процесу.

Експериментальну групу склали 24 студент-
ки, контрольну – 25 студенток. Групи було сформо-
вано методом випадкового відбору. За станом здо-
ров’я всі вони належали до основної медичної
групи. Студентки експериментальної групи вияви-
ли бажання займатися в основному степ-аеробікою,
чого не було в контрольній групі, яка займалася за
типовою програмою.

Було проведено комплексне початкове і підсум-
кове тестування, яке включало тести на спритність,
витривалість, силу і силову витривалість, гнучкість.
Здійснювались антропометричні дослідження
об’ємів верхнього плечового поясу, талії, ніг, ваги тіла.

Обґрунтування висновків про ефективність
нашої програми зі степ-аеробіки значною мірою за-
лежало від повноти і достовірності інформації, яка
використовувалась при її розробці. Зібрана нами
інформація в процесі початкового та підсумкового
тестування і математико-статистичного аналізу ре-
альних результатів була переведена в умовні одиниці
– очки. Існуюча таблиця Державного тестування
повністю не відповідає нашим вимогам, тому що має
великі довірливі інтервали. Наприклад, оцінка 5 балів
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Таблиця 1 
Показники результатів тестування фізичних якостей 

 
Контрольна група 

n=25 
Експериментальна група n=24 Вид тестування 
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Човниковий біг (м/сек.) 11,36 28 11,2 30 11,28 29 11,11 28 
Згинання розгинання 
рук положення з колін 

(кількість разів) 

15 10 18 19 16 13 24 40 

Піднімання тулуба з 
положення лежачи  

(разів за 1 хв.) 

36 18 39 24 37 20 42 30 

Тест на гнучкість 
(нахил вперед см) 

16,5 29 17,2 31 16,2 28 18,9 36 

Біг 2000 (м/хв.) 11,9 29 11,2 30 12,2 20 11,6 23 
Всього   114  134  110  157 
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Рис. 1. Динаміка інтегральних показників протягом експерименту фізичних якостей
у контрольної і експериментальної групи

Таблиця 2 
Динаміка антропометричних показників в ході експерименту 

 

Вид тестування Контрольна група 
n=25 Різниця Експериментальна 

група n=24 Різниця 

Обхват плеча (см) 24,5 24,5 0 25,5 24,1 -1,4 
Обхват талії (см) 69,23 68,4 -0,83 68,46 65,5 -2,96 
Обхват стегон (см) 93,85 93,66 -0,19 93,5 92,2 -1,3 
Обхват ноги (см) 52,45 53,4 +0,95 53,2 51,1 -2,1 
Вага (кг) 54,6 56,3 +1,76 55,8 52,6 -3,2 
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у дівчат з бігу на 2000 м – 9 хв. 40 сек., а оцінка 4 бали
відповідає 10 хв. 30 сек. Тобто ціна одного балу заве-
лика, майже 50 сек.

З метою зведення масових різнорідних даних в
наочні і зручні для аналізу нами розроблена спец-
іальна оціночна таблиця (табл. 1).

Шкали таблиці градуйовані за лінійним прин-
ципом. При цьому в 50 очок і 1 очко оцінені резуль-
тати, які мають відхилення ± 3 сигми (у) від середніх
значень початкового тестування.

При формуванні комплексної вибірки і почат-
ковому тестуванні студентів контрольної та експери-
ментальної груп підтверджені дані інших авторів про
незадовільний стан фізичної підготовленості студентів
вузів, що є і буде проблемою для професійно-при-
кладної фізичної підготовки і подальшої успішної
професійної діяльності.

З табл. 1. видно, що на початку експерименту
було лише незначне відставання учасників експери-
ментальних груп від контрольних.

Інтегративний показник, який характеризує
рівень сукупного розвитку всіх якостей у контрольній
групі складає 114 балів проти 110 балів у експери-
ментальній групі.

В ході реалізації програми степ-аеробіки в ек-
спериментальній групі ситуація кардинально зміни-
лася на користь учасників експериментальної групи
(рис. 1.)

Інтегральний показник, який характеризує
рівень сукупного розвитку всіх якостей у експери-
ментальній групі, складає 157 балів проти 137 балів у
контрольній. Стосовно антропометричних показ-
ників: обхват талії у студенток експериментальної гру-
пи зменшився на 2,96 см проти 0,83 см у контрольної
групи (табл. 2). Обхват ікроножних м’язів ноги у сту-
денток експериментальної групи в результаті запро-
понованої програми зі степ-аеробіки зменшився на
2,1 см, а у контрольної групи навпаки – збільшився
на 0,95 см. Протилежна тенденція спостерігалась і в
зменшенні ваги тіла на 3,2 кг в експериментальній і
збільшенні ваги тіла на 1,76 кг у контрольній групі,
яка займалась за звичайною програмою без враху-
вання мотиваційної сфери у студенток.

З естетичної точки зору ніщо не псує фігуру
більше ніж зайва кількість жирових відкладень. У по-
мірних кількостях жир необхідний для нашого орган-
ізму через те, що він створює ізолюючий прошарок
та захищає органи, але коли його занадто і він звисає
складками, як желеподібна субстанція, тоді це не
тільки не естетично, але й шкідливо та небезпечно
для організму жінки. [7].

Запропонована програма зі степ-аеробіки дала
можливість повірити, що систематичне виконання
студентками вправ сприяє позбавленню зайвих жи-
рових накопичень, надає їх фігурі бажаних форм, а
також підвищує рівень функціональних показників,
адекватне сприйняття їх в сучасному соціумі.

Висновки.
1.Вплив програми зі степ-аеробіки виявив достовір-
не поліпшення антропометричних показників, що

виразилося у зменшенні обхвату ніг на 2,1 см, змен-
шенні загальної вага тіла на 3,2 кг в експеримен-
тальній групі на противагу контрольній, де навпаки
спостерігалось погіршення показників: збільшен-
ня обхвату ніг 0,95 см і ваги тіла на 1,76 кг.

2.Програма зі степ-аеробіки сприяла поліпшенню
інтегрального показника, який характеризував
рівень сукупного розвитку усіх якостей, у експери-
ментальній до 157 балів проти 134 балів у конт-
рольній групі, що відповідно створює необхідну
базу для подальшого вдосконалення якостей про-
фесійно-прикладної фізичної підготовки.

3.Особисто орієнтована програма зі степ-аеробі-
ки сприяла сформованості мотивації до занять
ППФП в експериментальній групі при відсутності
в контрольній, середній бал експериментальної
групи становить 4,7 бала проти 4,1 бала у конт-
рольній групі.

Таким чином, можна констатувати, що враху-
вання сформованості мотиваційної сфери до певно-
го виду спорту, в даному випадку – бажання студен-
ток займатися саме степ-аеробікою, дає можливість
створити ефективну систему ППФП і рекомендувати
її для практичного використання, як особисто орієн-
тованої методики по спеціальності, на І етапі ППФП
для студентів банківської справи.

В перспективі подальших досліджень перед-
бачається розробка і експериментальна перевірка
комплексів степ-аеробіки для самостійної підготовки
відповідно до ППФП кожної спеціальності.
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ,

ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ТАЙСЬКИМ БОКСОМ
Пилипко В. Ф., Гаврічкін С. В., Севрюков А. М.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. В роботі розглядаються питання особливостей
психологічної підготовки юних спортсменів, які займають-
ся тайським боксом, та мотивації занять і соціального відбо-
ру у цьому виді спорту. Результати дослідження дозволяють
обґрунтовувати програми тренінгу мотивації спортивних
досягнень для юнаків та дівчат, як компонента психологічної
підготовки у тренувальному процесі.
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Особенности психологической подготовки юных спортсме-
нов, занимающихся тайским боксом.. В работе рассматри-
ваются вопросы психологической подготовки юных спорт-
сменов, которые занимаются тайским боксом, и мотивации
занятий и социального отбора в этом виде спорта. Результа-
ты исследований позволяют обосновывать программы тре-
нинга мотивации спортивных достижений для юношей и де-
вушек , как компонента психологической подготовки  в
тренировочном процессе.
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Вступ.
У цей час однієї з найважливіших у практиці

спортсменів різної кваліфікації й віку стає проблема
відновлення їхньої працездатності. Рівень сучасної
підготовки спортсменів пропонує подальший ріст
фізичних і психологічних навантажень, що у свою чергу
буде збільшувати й ступінь стомлення. Здатність пе-
реборювати стомлення, що виникає в процесі змагаль-
ної діяльності, у значній мірі впливає на досягнення
високих результатів. Значні навантаження, які перено-
сять спортсмени, вимагають інтенсивного пошуку
засобів відновлення їхньої працездатності в умовах
оптимізації тренувального процесу, а також при підго-
товці до змагань і в період їхнього проведення.

Тому знання закономірностей розвитку сто-
млення й відновлення організму спортсмена має важ-
ливе теоретичне й практичне значення. Поліпшення
результатів у спорті обумовлено впровадженням у
підготовку спортсменів науково обгрунтованих за-
собів керування тренувальним процесом і відновлен-
ням організму спортсменів. У першому випадку,
мова йде про застосування навантажень зі значними
обсягами й інтенсивністю, збільшенні участі в підго-
товчих і основних змаганнях протягом року. У друго-
му – про широке впровадження в систему підготов-
ки комплексу відновлювальних засобів, у значній мірі
поліпшуючи спортивну працездатність за рахунок

підвищення можливостей провідних систем організ-
му переносити інтенсивні тренувальні й змагальні
навантаження, а також за рахунок зниження травма-
тизму й захворювань спортсменів високого класу.
Стає очевидним, що бажаний ефект може дати тільки
комплексний підхід до використання різних засобів
відновлення. У спортивній практиці в останні роки
велике поширення одержали психологічні методи й
засоби відновлення [1,2,6,7,8].

Роботу виконано у відповідності до теми Зве-
деного плану НИР Міністерства України по справах
родини, молоді й спорту 2.4.12.1 п «Психолого-педа-
гогічне обґрунтування підвищення ефективності
спортивної діяльності й відновлення працездатності
після фізичних навантажень» і 2.2.12.5 п «Удоскона-
лення учбово-тренувального процесу спортсменів
різної кваліфікації, які займаються силовими видами
спорту і єдиноборствами», та плану НДР ХДАФК.

Формулювання цілей роботи.
З метою обґрунтування змісту психологічного

забезпечення підготовки було проведене дослідження
структури спортивної мотивації, особистісного змісту
занять спортом. Така постановка питання обумовле-
на, з одного боку, значимістю психологічного контро-
лю в процесі підготовки спортсменів, з іншою, слаб-
кою розробленістю проблеми, а також відсутністю
належного інтересу до неї з боку академічної науки.

Методи та організація досліджень: теоре-
тичний аналіз і узагальнення, аналіз педагогічної літе-
ратури, анкетування. Для того, щоб з’ясувати деякі
аспекти, пов’язані з мотиваційною стороною
спортивної діяльності, на кафедрі важкої атлетики та
боксу ХДАФК, КДЮСК “Перемога” було проведене
анкетне опитування 45 спортсменів. Серед респон-
дентів – 4 мали третій спортивний розряд, 10 – дру-
гий, 18 – перший, 10 – мали звання кандидат у майст-
ра спорту, 3 були майстрами спорту.

Результати дослідження
Для опитування була використана спеціально

розроблена анкета.
За допомогою психологічних впливів можна

знизити рівень нервово-психічної напруженості й
усунути стан психічної пригніченості, прискорити
відновлення витраченої нервової енергії, сформува-
ти в спортсмена чіткі установки на високоефективну
реалізацію тренувальних і змагальних програм, а та-
кож підвищити ступінь готовності функціональних
систем організму до виконання інтенсивних фізич-
них навантажень.

Високі результати в сучасному спорті можуть
бути досягнуті тільки за умови багаторічного систе-
матичного тренування, твердого дотримання життє-
вого й спортивного режиму. До цього спортсмен
повинен бути психологічно підготовлений. Досягну-
та підготовленість повинна постійно розвиватися й
удосконалюватися в ході тренування.

Існує два шляхи забезпечення й підтримки такої
підготовленості:
1)створення, підкріплення, безперервний розвиток і
вдосконалювання мотивів спортивного тренування;
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2)створення сприятливих відносин до різних сторін
тренувального процесу.

Це поділ умовний, тому що формування мо-
тивів здійснюється через формування відповідних
відносин. Але мотивація має свою специфіку. Ак-
тивність, зібраність, дисциплінованість спортсмена,
тривалість і результативність його роботи визнача-
ються мотивацією.

Мотивація повинна базуватися на потребах
спортсмена, іти через ієрархію стратегічних, тактич-
них і технічних цілей і знаходити вираження в конк-
ретних спонуканнях. Змінивши порядок можна ска-
зати, що мотивація відкриється за принципом: хочу –
можу – повинен.

На якому би етапі спортивного шляху не пере-
бував тайбоксер, перед ним завжди необхідно стави-
ти далекі, багаторічні перспективні цілі, аж до цілей
найвищого порядку.

Яких би успіхів не досяг тайбоксер, йому по-
стійно треба прищеплювати думку, що досягнутий
результат далекий від його реальних можливостей,
що відразу, слідом за досягнутої, встає нова, більш
висока мета. Далеко залишена висока думка через
серію проміжних цілей у тренувальному процесі виз-
начає постійну установку на якісну роботу на будь-
якому етапі спортивного вдосконалювання. Тому
досягнення цих цілей спричиняється стійкий, спокій-
ний і впевнений стан тайбоксера.

Іноді спортсмен, досягши певного (найчасті-
ше високого) рівня спортивних досягнень, зберігаю-
чи зовні активність і сумлінність у тренуваннях, по-
чинає думати про достатність цих результатів: «Не
виступити б гірше, на поліпшення я не розраховую».
Такі думки можуть вести до формування мотиву за-
побігання невдачі. Як тільки у тайбоксера зароджуєть-
ся цей мотив, ріст результатів стає малоймовірним:
тому що зникають установки на поліпшення резуль-
татів («сьогодні робити краще, ніж учора»), оскільки
досить і вчорашнього. Формування й підтримка мо-
тиву досягнення успіху здійснюється з опорою на
певні властивості особистості, у першу чергу на чес-
толюбство в його позитивному значенні до величез-
ної, важкої, багаторічної роботи тайбоксера стиму-
лює (поряд з іншими факторами) прагнення бути
знаменитим, бажання спортивної слави. Спортивне
честолюбство й опора на нього зміцнюють мотивац-
ійну структуру тренувального процесу. Розвитку
позитивних сторін честолюбства сприяє афішування
успіхів спортсмена: стенди з фотографіями, таблиці
рекордів, плакатів з поздоровленнями, статті з газет,
журналів, передачі по радіо й телебаченню про зма-
гання, у яких спортсмен успішно виступив, колекціо-
нування їм будь-яких атрибутів його досягнень.

Однак честолюбство не можна плутати з мар-
нославством – любити славу, честь, домагатися їхньою
працею й талантом, безсумнівно, – корисно й спорт-
сменові й суспільству. Але прагнути до «марної сла-
ви», радуватися випадковому, незаслуженому успіху
або використати успіх інших – це негативна риса осо-
бистості. Спортсмен з елементами марнославства

може діяти на шкоду колективним інтересам, прояв-
ляти зазнайство, зарозумілість, схильність до саморек-
лами. Він звичайно, знижує активність у досягненні
нових спортивних рубежів, тому що свідомо і несвідо-
мо думає, що його повинні шанувати і за старі заслу-
ги. Звідси зрозуміло, що формування й розвиток ус-
тановки на досягнення успіху вимагає спеціального
контролю, нормування й регуляції.

Прояв різноманітних відхилень у діях, учинках
виражає характер. У відносинах, що забезпечують
успішність тренувального процесу й змагань, прояв-
ляється так званий спортивний характер. Він виявляєть-
ся не тільки в тренувальному процесі, у змаганнях, але
й у повсякденному житті, праці, навчанні, спілкуванні.

Успішність і тривалість занять спортом найтісн-
ішим образом пов’язані з бажанням людини, тренува-
тися й виступати в змаганнях, із прагненням досягти
успіху, із глибиною, сталістю інтересу й любові до
спорту. Спорт несе людям більшу радість, а досягнен-
ням успіху – глибоке щастя. Це щастя боротьби й пе-
ремоги, високої самооцінки й удоволеного честолюб-
ства, виконаного боргу перед собою й перед людьми,
спортивної слави й життєвого успіху. Особливо радісні
ті роки в спорті, коли від змагання до змагання резуль-
тати ростуть, коли, незважаючи на високі навантажен-
ня, відчуваються сховані, поки не реалізовані можли-
вості, що дають упевненість у майбутньому.

Але для спорту характерний максималізм, він
рано або пізно приводить до пересичення діяльністю.
Процес занять спортом поступово перестає давати
радість, змагання перестають бути святом, а повто-
рення результатів, навіть високих звичним явищем. Те,
що раніше було притягальним, бажаним, може пере-
творитися в нудну, а іноді важко переносиму справу.
Поки спортсмен молодий, результати ростуть, наси-
чення діяльності носить тимчасовий характер і швид-
ко проходить після чергового успіху або відпочинку.
Головне, щоб насичення не повторювалося дуже час-
то й не переходило в пересичення. Тренерові важливо
знати й ураховувати динаміку відносин до спортивної
діяльності, контролювати й коректувати їх, співвідно-
сячись ці загальні закономірності.

Отримані матеріали показують, що в юнаків і
дівчат існує ряд загальних і відмінних рис у мотивах,
що спонукують займатися спортом. Наприклад,
вибір виду спорту в юнаків залежить більшою мірою
від відвідування ними спортивних змагань (30%), у
меншому ступені це обумовлено порадами друзів
(15%) і батьків (11,2%). У дівчат відзначені мотиви
менш значимі, відповідно, 1%; 7,0%; 10%.

Як показали результати анкетного опитування,
існує велика частка випадковості у виборі виду спорту.
У дівчат – 49% приходять у спорт по випадковому збігу
обставин. У юнаків – цей показник дорівнює 27,5%.

Сумлінне відношення до тренувальних занять
у юнаків пов’язане з можливістю самовиразитися
(20,6%), стати чемпіоном, одержати спортивне зван-
ня (24,0%), перейти в професійний спорт (66,0%).
Юнаки більше значення приділяють факторам, що
визначають розвиток сили, спритності (31,5%).
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Слід зазначити, що в жіночому спорті надзви-
чайно важлива роль тренера. Похвала тренера є од-
ним з найбільш істотних факторів занять, що прино-
сять радість від, спортом. У чоловічому спорті фактор
«похвала тренера» не грає помітної ролі (1,1%), більше
значимо, виявляється такий фактор як «перемога над
суперником» – (33,5%), «установлення особистого
рекорду» – (16,6%).

Слід зазначити, що різні форми покарань, ви-
користовувані тренерами в практичній діяльності,
мало що значать для займаючихся (6% – юнаків, 9,5%
– дівчат). Найбільше незадоволення від занять
спортом пов’язане із програшем у змаганнях (61,5%
– юнаків, 50,0% – дівчат). Цей фактор настільки зна-
чимий, що його по інтенсивності переживань можна
зрівняти із втратою близької людини.

Результати анкетного опитування показали, що
у віці 17-18 років біля половини спортсменів уже закі-
нчують заняття спортом. У чоловічому спорті це, зв’я-
зано в першу чергу, із хворобами (21,6%), з одноман-
ітністю тренувального процесу (16,2%), з особистими
мотивами (29%) і сімейними обставинами (11,4%).

В індивідуальних видах діяльності сила мотивації
істотно впливає на активність займаючихся. Якщо учні
й студенти систематично тренуються, домагаються
поліпшення своїх результатів, бажають брати участь у
змаганнях, але в силу різних причин (організаційних,
фінансових і ін.) не можуть прийняти в них участь, то
це приводить до зниження активності.

Висновки.
Результати дослідження дозволяють обґрунто-

вувати програми тренінгу мотивації спортивних до-
сягнень для юнаків і дівчат, як компонента психолог-
ічного забезпечення їхньої підготовки. Так, при
наборі хлопців у спортивні секції необхідно практи-
кувати регулярні відвідування ними спортивних зма-
гань. У бесідах з юними спортсменами варто акцен-
тувати їхня увага на позитивному впливі спорту на
розвиток сили, витривалості, спритності й т.д. для
формування в дівчат стійкого інтересу до тренувань,
для їхньої спортивної орієнтації доцільно організову-
вати спеціально для них зустрічі із провідними спорт-
сменами, тренерами.

Необхідно підсилити контроль за здоров’ям зай-
маючихся, для того, щоб уникнути одержання травм.
Це стосується, у першу чергу, чоловічих видів спорту,
де відсівання через травми становить 21,6%. Досягти
цього можна, урізноманітнивши тренувальний про-
цес, тобто давши займаючимся більш ґрунтовну й
широку підготовку. Це буде, з одного боку, дійсним
засобом по профілактиці спортивного травматизму, а
з іншої, послужить гарною основою для одержання
стійких позитивних емоцій від занять спортом. Адже
саме з одноманітністю тренувального процесу, зв’я-
зують свої негативні емоції від занять спортом.

В організації учбово-тренувального процесу
тренерам необхідно враховувати й використовувати
існуюче, виражене бажання юних спортсменів пе-
рейти в професійний спорт. На цій основі в них може
бути сформоване дійсно професійне відношення до
занять спортом.

Перспектива подальших досліджень сто-
сується визначення й моделювання ефективних за-
собів психологічної підготовки що займаються тайсь-
ким боксом в умовах змагальної діяльності
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ДО ПИТАННЯ ОБЛІКУ І НОРМУВАННЯ
РОБОТИ МАСАЖИСТА В УМОВАХ
ЗБОРІВ І ЗМАГАНЬ В ШОРТ-ТРЕКУ

Підкопай Д. О.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. Наводяться деякі результати дослідження практич-
ної роботи масажиста в умовах спортивних зборів і змагань
для оптимізації і вдосконалення обліку та нормування робо-
ти масажиста в спортивній команді. Робота масажиста в
спортивній команді з урахуванням режиму тренувань та зма-
гальної програми шорт-трека. В статті проведено спробу
розглянути декілька особливостей роботи фахівця із спортив-
ного масажу, облік яких може допомогти при корекції нор-
мативів роботи спортивного масажиста.
Ключові слова: спортивний масаж, нормування роботи, облік
роботи, шорт-трек.
Аннотация. Подкопай Д.О. К вопросу учета и нормирова-
ния работы массажиста в условиях сборов и соревнований
шорт-треке. Приводятся некоторые результаты исследова-
ния практической работы массажиста в условиях спортив-
ных сборов и соревнований для оптимизации и совершен-
ствования учета и  нормирования  работы массажиста  в
спортивной команде. Работа массажиста в спортивной ко-
манде с учетом режима тренировок и соревновательной про-
граммы шорт-трека. В статье проведена попытка рассмот-
реть несколько особенностей работы специалиста по
спортивному массажу, учет которых может помочь при кор-
рекции нормативов работы спортивного массажиста.
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Ключевые слова: спортивный массаж, нормирование рабо-
ты, учет работы, шорт-трек.
Annotation. Pidkopay D. O. To the question of account and
setting norms of work of masseur in the training and
competitions of short-track speedskating. In the article is
brought some results over of research of practical work of masseur
in the conditions of sporting collections and competitions for
optimization and perfection of account and setting norms of
work of masseur in a sporting command. Work of masseur in a
sporting command consists of account mode trainings and
competitions of the short-track speed skating. The attempt to
consider a few features of work of specialist on a sporting massage
is conducted in the article, the account of which can help at
correction of norms of work of sporting masseur.
Keywords: sport massage, norms of work, account of work,
short-track.

Вступ.
Останнім часом з’явилася стійка тенденція до

появи все більшої кількості недержавних спортивних
клубів, команд і секцій, в яких культивується ковза-
нярський та ролікобіжний спорт, шорт-трек. І все ча-
стіше виникають деякі труднощі при плануванні і оц-
інюванні роботи спортивного масажиста. Робота
масажиста в спортивній команді складається з ураху-
вання режиму тренувань спортсменів і реалій вітчиз-
няного спорту. І в статті ми спробуємо розглянути
декілька особливостей роботи фахівця із спортивно-
го масажу, облік яких може також допомогти при
корекції нормативів роботи спортивного масажиста.

За даними Ефіменко П.Б., Бирюкова А.А., в
умовах спортивних зборів масажист може проводи-
ти таку роботу із спортсменами :

 Масаж до тренування: проводиться після пе-
ренесеної хвороби для прискорення впрацьовуван-
ня спортсмена (попередній розминковий масаж до
розминки), проводиться також масаж для раніше трав-
мованих спортсменів (попередній розминковий в
розминці), а також проводиться масаж провідних
спортсменів – по вказівці тренера.

Масаж під час тренування: проводиться між
серіями важких вправ, а також для профілактики по-
вторного травматизму.

Масаж після тренування: проводиться для про-
відних спортсменів в періоді змагання, а також при
гострій нервовій або фізичній перевтомі (1,2,3).

Робота спортивного масажиста в лазні вклю-
чає одну або більше банних процедур в тиждень (че-
рез 5 днів в 4-х денному ударному мікроциклі), на-
приклад, неділя і наступна п’ятниця.

Реабілітаційний масаж в призначений масажи-
стом час виконується, як правило, для спортсменів,
які тимчасово не тренуються із за травми. Прово-
диться такий масаж в домашніх умовах, в основно-
му, для провідних спортсменів.

При обслуговуванні тренувань і змагань на
зборах робота проводиться по схемі тренувального
режиму. Масаж проводиться до і під час першого
тренування, до і під час другого тренування, а також
увечері. Загальний або приватний відновний масаж
увечері проводиться по черзі із спортсменами ко-
манди, але за певними правилами.

Наприклад, спочатку обробляється спортсмен
з великою м’язовою масою, провідний спортсмен

або проводиться загальний масаж, далі проводиться
приватний відновний масаж основних робочих м’я-
зових груп, і реабілітаційний масаж для травмованих
спортсменів.

В кінці роботи, якщо це необхідно, проводить-
ся масаж, нормалізуючий нічний сон для провідних
спортсменів або тих, хто одержав значне психічне
стомлення (особливо такий масаж може допомогти
новачкам команди на перших змаганнях)

Масажист повинен розписати час прийому
спортсменів по годиннику і хвилинам. Спортсмен
повинен дійти масажиста в наперед обладнаний го-
тельний номер або окрему масажну кімнату після
душу, з простирадлом або з великим рушником для
накриття кушетки або тапчана. Для спортсмена важ-
ливо не спізнюватися на сеанс масажу. Затримка
зменшує час процедури і може порушити графік
подальших процедур. В цьому випадку останній
спортсмен може не одержати масаж, оскільки вико-
нувати масаж пізно увечері не рекомендується. Сам
масажист приходить в кімнати до спортсменів тільки
у разі травми, із за якою спортсмену важко ходити
або коли необхідно виконати масаж, нормалізуючий
нічний сон.(1)

Масажист зобов’язаний виконувати і контрольні
функції відносно до режиму спортсменів, проте, ро-
бити це треба коректно і психологічно вивірено.

В процесі змагань і тривалий зборів масажист
часто стає ще і своєрідним психотерапевтом для
спортсменів. Великі фізичні і психологічні переван-
таження приводять до змін в поведінці спортсмена. І
далеко не завжди ці зміни потрапляють під визначен-
ня “стан бойової готовності”. Тому масажист, якщо
він має заслужений авторитет серед спортсменів,
може в деяких випадках навіть ефективніше ніж тре-
нер, впливати на психологічний стан спортсмена, його
мотивацію до майбутнього змагання (3,5).

За даними Підкопай Д.О., спортивний масаж
включає 4 різновиди, які повною мірою відобража-
ють напрямки роботи масажиста із спортсменами
на зборах, змаганнях, тренуваннях в різних періодах
річного циклу підготовки. Кожний з цих різновидів
також має декілька складових.

Робота виконана за планом НДР Харківської
державної академії фізичної культури.

Формулювання цілей роботи.
Цілью статті ми визначили описання деяких

методичних особливостей роботи масажиста в
спортивній команді в умовах зборів і змагань по шорт-
треку, які були виявлені в результаті проведених досл-
іджень можливостей оптимізації і вдосконалення об-
ліку та нормування роботи спортивного масажиста.

Результати дослідження.
В ході дослідження ми визначили, що різними є

особливості в побудові практичної роботи з коман-
дою при естафетній гонці та з спортсменами ковзаня-
рами при індивідуальних змаганнях по шорт-треку.

Головний принцип диференціації при виконанні
спортивного масажу – відношення його різновидів до
фізичного навантаження. Для спортивного масажу
поняття фізичне навантаження включає: тренувальні,
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контрольні і змагальні психічні і фізичні навантаження в
процесі професійної підготовки спортсменів.

В деяких випадках, для підготовки до серії на-
вантажень (цикл змагань або тренувань) застосову-
ють тренувальний масаж. Коли необхідно підготува-
ти організм спортсмена до майбутнього фізичного
навантаження безпосередньо перед ним, використо-
вують попередній масаж. В процесі навантаження
(протягом конкретного тренування або змагання), а
також після, виконується відновлювальний масаж. І,
нарешті, якщо в процесі фізичного навантаження
спортсмен одержав травму або виявилося загострен-
ня хронічного захворювання ОДА – застосовують
курс реабілітаційного масажу.

У спортивній практиці масажисту доводиться
виконувати всі різновиди спортивного масажу і дуже
важливо впевнено розбиратися в задачах і умовах
роботи в кожній з них.

При вивченні різновидів спортивного масажу
іноді виникає необхідність розглядати можливості за-
стосування спортивного масажу в циклі річної підго-
товки. Така диференціація різновидів спортивного
масажу може бути корисна при перспективному
плануванні процесу підготовки спортсмена в макро-
циклах. Вона зручна для визначення вимог і умов
майбутньої роботи спортивного масажиста коман-
ди і може допомогти в створенні сезонного графіка
роботи масажиста.

 Перехідний період, як правило, наповнюєть-
ся відновлювальним масажем з широким застосуван-
ням гідропроцедур у вигляді вільного плавання в ба-
сейні та сауни. У різних видах спорту перехідний період
має різну тривалість. Наприклад, у фігурному катанні
він триває не більш двох-трьох тижнів, а у веслуванні
– більше місяця. Тому і застосування відновлюваль-
ного масажу повинне дозуватися відповідно. На-
прикінці перехідного періоду у видах спорту, де
фізичні навантаження дуже великі і об’єм тренуваль-
ного навантаження необхідно постійно підвищувати,
виправдано застосування тренувального масажу, якій
підвищує тренованість та підвищує показники роз-
витку фізичних якостей.

Підготовчий період представляє відповідаль-
ний етап в підготовці спортсмена, в якому з успіхом
може застосовуватися тренувальний масаж, що підви-
щує показники розвитку фізичних якостей і трену-
вальний, що підвищує тренованість. В кінці підготов-
чого періоду перед і після ударних тренувань з
великим навантаженням, логічно буде застосування
різновидів попереднього і відновлювального маса-
жу. Для профілактики повторної травми або при за-
гостренні хронічних захворювань спортсмена, є сенс
проводити реабілітаційний масаж.

Період змагання є основним в річному циклі
підготовки і пред’являє підвищені вимоги до спорт-
сменів, тренерів і масажистів. На передній план вихо-
дить попередній і відновлювальний спортивний масаж,
проте, якщо виникає вимушена перерва в тренуваль-
ному процесі, викликана, наприклад, тривалим пере-
їздом, з успіхом може застосовуватися тренувальний
масаж, який зберігає спортивну форму, а у разі травми

допомогти спортсмену швидше повернутися до тре-
нувань допоможе реабілітаційний масаж (5).

Особливість роботи спортивного масажиста в
роботі з командою при естафетній гонці на змаганнях
виявляється у тому, що етап підготовки до естафетній
гонці та саму естафету вся команда проходить одно-
часно, тому різновид спортивного масажу, який вико-
ристовує масажист на кожному етапі змагання однако-
ва для всіх членів команди. Наприклад, в розминці
основним ковзанярам проводиться попередній розмин-
ковий масаж, з диференціацією лише по оброблюва-
них ділянках і по дозуванню дії. Масажисту необхідно за
короткий час обробити декількох чоловік, причому чітко
диференціювати дію масажної процедури.

У індивідуальних змаганнях спортсмени готу-
ються до старту або стартують у різний час протя-
гом дня змагання. Наприклад, поки один спортсмен,
згідно жеребкуванню або рейтингу, стартує на по-
чатку змагань, інший лише починає розминатися до
пізніший стартам. Тому практично в у свій час маса-
жисту доводитися виконувати масаж по абсолютно
різних методиках і часом з протилежними задачами:
одному спортсмену необхідно зробити ще попе-
редній зігріваючий, а іншому вже відновний в корот-
кому проміжку відпочинку.

Висновки.
На наш погляд, можна говорити про те, що

при роботі з командою при естафетній гонці на маса-
жиста може лягати сумарно більший об’єм роботи в
невеликий проміжок часу, тоді як в індивідуальних
змаганнях це ж навантаження розподіляється на
більший відрізок часу. Проте робота із спортсмена-
ми, які беруть участь у індивідуальних розділах зма-
гальної програми, може розтягнутися на цілий день
змагання, і вимагає від фахівця спортивного масажу
не меншої майстерності і зусиль.

У плановому тренувальному процесі, якій
проходить на своїй тренувальній базі без виїзду на
збори, відмінності в побудові роботи спортивного
масажиста з командою при естафетній гонці і індиві-
дуальних змаганнях виражена набагато менше.

Перспективи подальших досліджень. Ми
сподіваємося, що результати нашого дослідження
допоможуть розробити адекватний облік розділів і
об’ємів роботи спортивного масажиста і створюва-
ти нормативи праці і оплати, відповідні дійсній квалі-
фікованій роботі спортивного масажиста, що, у свою
чергу, укріпить авторитет і престижність професії.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ 4-6 РОКІВ ДЛЯ ВІДБОРУ

ДО ЗАНЯТЬ ГІМНАСТИКОЮ
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Анотація. У статті розглянуто проблему початкового відбо-
ру дітей дошкільного віку для занять гімнастикою в ДЮСШ.
Дана характеристика фізичним якостям необхідним для відбо-
ру в гімнастику. За допомогою підібраних тестів функціо-
нальної підготовки дітей, визначені середні результати рівня
фізичної підготовленості дошкільників 4-6 років.
Ключові слова: відбір, гімнастика, діти, тренування, наван-
таження, методика, спортсмени, сила, гнучкість, швидкість,
координація, м’язи.
Аннотация. Помазан А.А. Характеристика функциональных
способностей детей 4-6 лет для отбора к занятиям гимнасти-
кой. В данной статье рассмотрено проблему начального от-
бора детей дошкольного возраста для занятий гимнастикой в
ДЮСШ. Дана характеристика физическим качествам необ-
ходимым для отбора в гимнастику. С помощью подобран-
ных тестов функциональной подготовки детей, определены
средние результаты уровня физической подготовленности
дошкольников 4-6 лет.
Ключевые слова: отбор, гимнастика, дети, тренировка, на-
грузка, методика, спортсмены, сила, гибкость, скорость, ко-
ординация, мышцы.
Annotation. Pomazan А.А. Description of functional
capabilities of children 4-6 years for a selection to employments
by a gymnastics. In this article the problem of initial selection
of children of preschool age is considered for employments by
a gymnastics in sports school. Description is given to physical
qualities by a necessity for a selection in a gymnastics. By the
neat tests of functional preparation of children, the middle
results of level of physical preparedness of under-fives 4-6 years
are certain.
Keywords: selection, gymnastics, children, training, loading,
method, sportsmen, force, flexibility, speed, co-ordination, muscles.

Вступ.
Залучення дітей до систематичних занять

спортом, особливо це стосується гімнастики, відбу-
вається після досягнення ними віку 4-6 років (за да-
ними власного дослідження, результати якого були
опубліковані раніше). Попередні дослідження інших
авторів в цій області були проведені з дітьми 7-10
років, або в інших видах спорту.

Проблемі відбору дітей до занять гімнастикою
присвячені роботи: Брикіна А.Т., Смолевського В.М.,
Брянкіна С.В., Гавердовського Ю.К., Волкова В.М.,
Філіна В.П., Мартиросова Е.Г., Матвєєва Л.П., Набат-
нікової М.Я., Платонова В.М., Розіна Є.Ю., Шльомі-
на А.М., Фоміна М.А., Худолея О.М.

Оскільки ми спостерігаємо значне омолоджен-
ня контингенту, який починає займатися спортом, то
і методика відбору дітей для занять гімнастикою по-
винна відповідати їх віковим особливостям.

Технологія початкового відбору дітей для за-
нять гімнастикою дозволяє максимально точно виз-
начити тих дітей, які володіють потенційними здібно-
стями до успішного оволодіння цим видом спорту.

У відборі беруть участь тренери, що працю-
ють з даним контингентом та групи експертів з числа
провідних фахівців. Якість відбору служить важли-

вою умовою успішності багаторічної підготовки
спортсменів.

Критеріями початкового спортивного відбо-
ру дітей є дані медичного обстеження, антропомет-
ричні вимірювання та їх оцінка з позицій перспекти-
ви, рівень розвитку фізичних якостей. [3]

Наявність необхідних фізичних якостей, визна-
чає подальшу успішність в освоєнні складних вправ.

Педагогічне контрольне тестування дозволяє
судити про наявність необхідних фізичних якостей і
здібностей дитини, для занять тим або іншим видом
спорту. Серед фізичних якостей і здібностей, що виз-
начають досягнення високих спортивних результатів,
існують так звані консервативні, генетично обумов-
лені якості і здібності, які важко піддаються розвитку
та вдосконаленню в процесі тренування. Ці фізичні
якості і здібності мають важливе прогностичне зна-
чення при відборі дітей в групи спортивних шкіл. До
їх числа відносяться швидкість, відносна сила,
гнучкість, деякі антропометричні показники (будова
і пропорції тіла), здібність до координації рухів,
здатність до максимального використання кисню,
економічність функціонування вегетативних систем
організму, деякі психічні особливості особистості
спортсмена. [6]

У системі початкового відбору контрольні
випробування проводяться з таким розрахунком, щоб
визначити те, що майбутній спортсмен зможе вико-
нати надалі, тобто виявити його здібності до рішення
рухових задач, прояву рухової творчості, уміння уп-
равляти своїми рухами. [6]

Тестування на етапі первинного відбору має
велике значення, оскільки на підставі його результатів
створюється прогноз потенціалу змагання, або пер-
спектив його формування у конкретних спортсменів
(новачків), які проходять відбір.

Остаточне рішення про залучення дітей до за-
нять спортом повинне ґрунтуватися на комплексній
оцінці всіх перелічених даних, а не врахуванні одного
або двох показників. [10]

На основі опитування практикуючих тренерів
незаперечним фактом слід назвати те, що в зміст пе-
реліку фізичних тестів, які застосовуються у відборі,
повинні включатися вправи, оптимально сприяючі
виявленню основних фізичних якостей — сили, швид-
кості, гнучкості, уміння координувати свої рухи. На-
явність необхідних якостей допоможе досягти май-
бутнім спортсменам високих результатів у даному
виді спорту.

Використані в практиці відбору тести по оцінці
рухових якостей, повинні відповідати трьом основ-
ним положенням наукового тестування: інформатив-
ності, надійності і об’єктивності.

Інформативність - відповідність тесту своєму
призначенню.

Надійність - стійкість результатів, отриманих
при повторних випробуваннях.

Об’єктивність - незалежність результату тес-
тування від того, хто його проводить.

На відміну від відбору за зовнішніми даними,
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який нерідко вимагає альтернативного висновку
(«годний», «не годний»), при перших випробуван-
нях фізичного стану дитини переслідується лише мета
- отримання інформації про рівень розвитку швидкі-
сно-силових якостей, гнучкості, м’язової сили, коор-
динації рухів і вестибулярної стійкості; важливо замі-
ряти та оцінити якість, а не можливий руховий досвід
і вміння. Це основний принцип, якого необхідно дот-
римуватися на перших випробуваннях.

На практиці, застосовуючи контрольні впра-
ви, рекомендується дотримуватися певних методич-
них правил:
1. Вправи-тести повинні бути прості та в той же час
схожі з основними рухами, які складають програму
навчання на етапі відбору і початкової підготовки.

2. Вправ повинно бути небагато, причому важливо,
щоб вони не дублювали одна іншу.

3. Тест повинен вимірювати лише одну ознаку, якість
або певний його компонент.

4. Контрольна вправа повинна піддаватися чіткій рег-
ламентації та оцінці.

Для оцінки фізичного стану при початковому
відборі використовується комплекс тестів, які склада-
ють програму випробувань по спеціальній фізичній
підготовці. [5,10]

Використані нами тестові вправи застосовують-
ся тренерами по гімнастиці в спортивних школах, але
результати тестів і вимоги до техніки виконання різні.

Робота виконана згідно з планом НДР кафед-
ри гімнастики ХДАФК на 2005-2010 р.р., за темою
«Модельні характеристики фізичної підготовленості
тих, хто займається спортивними і нетрадиційними
видами гімнастики».

Формулювання цілей роботи.
Мета цієї роботи - розробка тестів фізичного

розвитку дітей 4-6 років і визначення середніх по-
казників для застосування при відборі до занять
гімнастикою.

Результати дослідження.
Дослідження було проведене на базі ШВСМ м.

Харкова, брали участь юні гімнасти 4-6 років (30 чол.).
В ході роботи дітям були запропоновані тестові впра-
ви для визначення рівня розвитку фізичних якостей.

1. Визначення силових здібностей.
Силу людини можна визначити, як здатність

долати зовнішній опір, або протидіяти йому за допо-
могою м’язових напружень.

Виявлення силових якостей дитини в процесі пер-
винного відбору, необхідне для визначення потенцій-
ного розвитку м’язових груп його рухового апарату. [4]

Спільно з тренерами спортивної школи ми
підібрали оптимальні вправи для визначення сили:
підтягування на перекладині, згинання і розгинання
рук в упорі лежачи (кількість разів), стрибок у довжи-
ну з місця (см), лазіння по канату (м). Результати по-
казані в таблиці 1.

В тестуванні на силу, діти продемонстрували
наступні результати: в 4 роки – підтягування на пере-
кладині у висі - 1.1 разів, згинання і розгинання рук в
упорі лежачи – 11 разів, стрибок у довжину з місця –
97.2 см, лазіння по канату – 1.5 м; у 5 років спостері-
гаємо підвищення результатів – підтягування – 2 рази,
згинання і розгинання рук в упорі – 16.2 рази, стри-
бок у довжину з місця – 112.2 см, лазіння по канату –
2.6 м; у 6 років – підтягування – 5.8 разів, згинання і
розгинання рук в упорі – 20.5 разів, стрибок у довжи-
ну з місця – 114.5 см, лазіння по канату – 4 м. Наведе-
но середні результати з кожного виду тестувань.

2. Визначення швидкості.
Під швидкістю розуміють комплекс функціо-

нальних властивостей людини, безпосередньо і по
перевазі визначаючих швидкісні характеристики рухів,
а також час рухової реакції.

Аналіз використаної в роботі літератури пока-
зав, що прояв швидкості оцінюють по: 1) латентному

Таблиця 1.  
Результати тестування силових здібностей (хлопчики) 

Вік 

Підтягування на 
перекладині у висі 
(к-ть разів) Х (мin-

max) 

Згинання і 
розгинання рук в 
упорі лежачи 

(к-ть разів) Х (мin-
max) 

Стрибок у довжину 
з місця (см) Х(мin-

max) 

Лазіння по 
канату (м) Х 

(мin-max) 

4-4,5 1.1 (0-2) 11 (9-14) 97.2 (77-116) 1.5 (0-5) 

5-5,5 2 (0-5) 16.2 (6-31) 112.2 (80-129) 2.6 (0-5) 
6-6,5 5.8 (0-11) 20.5 (12-30) 114.5 (100-124) 4 (0-5) 
 Таблиця 2.  

Результати тестування на швидкість дітей 4 – 6 років (хлопчики) 

Вік Біг, 20 м(сек) Х(мin-
max) 

Піднімання рук 
вгору за 30 сек 

(к-ть разів) Х(мin-
max) 

Піднімання ніг на гімнастичній стінці 
у висі до кута 90º 

(к-ть за 30 сек) Х(мin-max) 

4-4,5 5.3 (4.3-5.8) 24.1 (18-29) 15.1 (13-18) 
5-5,5 4.8 (4.1-5.6) 26.2 (20-35) 16 (12-26) 

6-6,5 4.3 (3.7-4.8) 29.5 (22-35) 20 (14-24) 
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часу рухової реакції; 2) швидкості одиночного руху;
3) частоті рухів; 4) у комплексному виразі дані показ-
ники виражають різні швидкісні здібності. [8]

 З тестів, які застосовуються тренерами для
визначення швидкісних здібностей дитини, ми виді-
лили декілька основних вправ, що максимально ви-
являють швидкість у дітей: біг, 20 м (сек.), піднімання
прямих рук в сторони - вгору (к-ть за 30 сек.), підніман-
ня прямих ніг на шведській стінці у висі до кута 90° (к-
ть за 30 сек.).

У тестуванні на швидкість ми визначили се-
редні результати: в 4 роки – біг 20 м – 5.3 сек., підніман-
ня рук в сторони вгору за 30 сек. – 24.1 рази, підніман-
ня прямих ніг у висі на шведській стінці до кута 90є за
30 сек. – 15.1 разів; у 5 років – біг 20 м – 4.8 сек.,
піднімання рук – 26.2 разів, піднімання ніг – 16 разів;
у 6 років – біг 20 м – 4.3 сек., піднімання рук – 29.5
разів, піднімання ніг – 20 разів. За результатами вико-
нання всіх вправ на швидкість, спостерігаємо пози-
тивну динаміку.

3. Визначення гнучкості.
Під гнучкістю розуміють морфофункціо-

нальні властивості опорно-рухового апарату, які виз-
начають ступінь рухливості його ланок. Показником
гнучкості є оцінка максимальної амплітуди викона-
них рухів. [8]

Виділимо необхідні для виявлення таких здібно-
стей вправи: нахил тулуба вперед з положення сидя-
чи (см), вправа «міст», вправа «шпагат».

Тестування на гнучкість необхідно проводити,
з урахуванням початкового положення ланок тіла,
кількість спроб, а також, що особливо важливе, ступінь
«зігрітості» м’язів до виконання вправ даної групи. [2]

Результати виконання вправ «міст» і «шпагат»
оцінювали за 5-бальною шкалою. В таблиці 3 показа-
но результати тестування на гнучкість.

У тестуванні на гнучкість ми використали дек-
ілька вправ, проаналізуємо одну, нахил тулуба впе-
ред з положення сидячи: у 4 роки – 2.5 см, у 5 років –
3.1 см, у 6 років – 3.5 см. Також маємо позитивну
динаміку як і в інших вправах.

4. Оцінка координаційних здібностей (сприт-
ності).

Координаційні здібності - це властивості орган-
ізму до узгодження окремих елементів руху в єдине
змістовне ціле для вирішення конкретної рухової за-
дачі.[8]

За результатами опитування тренерів, про за-
стосування ними тестових вправ для визначення ко-
ординації рухів при відборі дітей, ми склали набір та-
ких вправ: проба Ромберга (сек.), стрибок поворотом
на 360°, стрибки на батуті. Стрибкові тести оцінюва-
ли по 5-ти бальній шкалі. На батуті оцінювали вміння
дитини координувати свої рухи, функціональну
стійкість вестибулярного апарату, вміння оцінювати
рухи в просторі та часі, збереження правильної по-
стави. У таблиці 4 показані результати тестування на
координацію, за допомогою проби Ромберга.

У випробуванні на координацію рухів проана-
лізуємо результати виконання вправи проба Ромбер-
га: 4 роки – 3.9 сек., 5 років – 7.9 сек., 6 років – 9.6 сек..
Як і в попередніх тестах маємо позитивну динаміку.

Висновки.
Кажучи про професійну спрямованість почат-

кового відбору дітей у гімнастику, слід враховувати,
що прояв величини максимальної сили м’язових груп
залежить від ряду чинників: 1) нервових механізмів
регуляції м’язової діяльності, пов’язаних з силою і
частотою нервових імпульсів, які поступають у м’я-
зи; 2) реактивності м’язів і їх еластичних властивос-
тей; 3) характеру протікання процесів обміну; 4) ко-
ординації скорочення м’язів – агоністів і антагоністів;
5) оптимального взаємовідношення в напруженні всіх

Таблиця 3 
Результати тестування на гнучкість (хлопчики 4-6 років) 

Вік 
Нахил тулуба вперед з 
положення сидячи (см) Х 

(Min-max) 

4-4,5 2.5 (0-4) 
5-5,5 3.1 (-1-11) 
6-6,5 3.5 (2-7) 

 
Таблиця 4.  

Результати тестування на координацію рухів хлопчиків 4-6 років 

Проба Ромберга 
(сек) 

 

Вік 

Х (Min-max) 

4-4,5 3.9 (2.3-6.4) 

5-5,5 7.9 (3.7-13) 

6-6,5 9.6 (5.4-15) 
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м’язів – синергістів; 6) фізіологічного поперечника
м’язів; 7) координації роботи декількох м’язів, які од-
ночасно беруть участь в одному русі і т. д.. Проте,
при всьому цьому необхідно також враховувати, що
йдеться про зовсім юних дітей, організм яких знахо-
диться на самому початку шляху свого фізичного
розвитку і вдосконалення.

Крім того, необхідно зіставляти прояв силових
можливостей з: 1) рівнем розвитку координаційних
рухів; 2) рівнем розвитку витривалості;

3) антропометричними даними дитини; 4) си-
лою окремих м’язових груп. [2,3]

 Як і в багатьох інших видах спорту, якість
швидкості є ведучою в гімнастиці. При оцінці таких
вправ, використаних в процесі початкового відбору,
слід враховувати, що швидкість залежить від природ-
них даних (спадкових і біологічних здібностей нерво-
вої системи).

У результаті роботи з необхідною літературою
робимо висновок про те, що отримати уявлення про
швидкість рухової реакції можна, використовуючи
невеликі за тривалістю вправи — 1-2 сек. Вправи ж, які
характеризують частоту рухів і максимальну швидкість
повинні виконуватись протягом 10-30 сек. [1,2,10]

У процесі вимірювання гнучкості необхідно
враховувати як активну, так і пасивну її форму. Ак-
тивна гнучкість виявляється активними (довільними)
рухами; пасивна — пасивними рухами, які викону-
ються за допомогою додаткових дій або дій зовнішніх
сил. Причому слід розуміти, що показники пасивної
гнучкості, звичайно вищі, ніж активної. [1,2]

Рівень координаційних здібностей визначаєть-
ся здатністю індивіда:

а) швидко реагувати на різні сигнали, зокрема
на рухомий об’єкт; б) чітко і швидко виконувати ру-
хові дії при ліміті часу; у) диференціювати просто-
рові, тимчасові і силові параметри руху; г) пристосо-
вуватися до ситуації, яка змінюється, до незвичайної
постановки задачі; д) передбачати положення рухо-
мого об’єкту в потрібний момент; е) орієнтуватися в
часі і просторі.

Якість спритності є комплексним показником.
Він дає можливість тренеру скласти уявлення про
наступні якості: а) високу координацію рухів;

б) реалізація якостей швидкості, гнучкості, а
також відчуття ритму до темпу рухів; в) уміння своє-
часно і правильно виконувати необхідні рухи залеж-
но від конкретних, постійно змінних обставин ; г)
уміння своєчасно напружувати і розслабляти м’язи.
[1,2,3,5]

Аналізуючи інформацію літературних джерел,
приходимо до висновку, що при оцінці координацій-
них здібностей (спритності) користуються різними
критеріями, жоден з них не є загальноприйнятим. На
практиці, для визначення якості спритності судять за
показником – часом, який витрачено на освоєння но-
вих форм рухових дій або точності рухів, виконаних
для оцінки ступеня досконалості спортивної техніки.

У результаті проведеної роботи ми отримали
середні показники рівня розвитку фізичних якостей
дітей 4-6 років, які займаються гімнастикою на почат-

ковому етапі. Працюючи з тренерами спортивної
школи, визначили орієнтовний перелік фізичних
вправ для перевірки необхідних якостей дітей. Напра-
цьований матеріал можна використовувати при
відборі дошкільників для занять гімнастикою.

У перспективі подальших досліджень –
проведення аналогічної роботи з дітьми даної віко-
вої групи, які займаються танцями, для порівняль-
ної характеристики.
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РИТМЫ И ПСИХОЛОГИЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ
В ИССЛЕДОВАНИИ ЦИРКАДИАННЫХ
РИТМОВ ПСИХИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

ЧЕЛОВЕКА В ОНТОГЕНЕЗЕ
Русланов Д.В., Краузе Т.М.

Межрегиональная академия управления
персоналом (г. Харьков)

Аннотация. Устойчивость биосистемы любого уровня – это
гармония ее биоритмов. В здоровом организме человека,
как и в отдельной клетке, ткани, органе поддерживается дис-
кретная иерархия периодов биоритмов в гомеостатических
пределах допустимого их варьирования [2,3,7]. Наиболее
полное представление о комплексной организации функци-
ональной динамики живой системы во времени раскрывает
временная организация, подчиняющаяся определенным пра-
вилам и закономерностям, т.е. до известной степени пред-
сказуемая. Хорошо соответствуют интерпретации фактов о
неравномерности темпа биологического времени и пред-
ставления Н.А. Козырева о взаимодействии диссипативных
процессов и связи астрономического (физического) време-
ни с изменением энтропии. Субъективное восприятие ско-
рости течения физического времени соответствует по мере
старения организма человека постепенному преобладанию
деструктивных энтропийных процессов относительно ана-
болических антиэнтропийных [2,3,7].
Ключевые слова: психологические ритмы, онтогенез, энт-
ропийные потенциалы, амплитуда.
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Анотація. Русланов Д .В., Краузе Т.М. Ритми й психологія:
Нові підходи в дослідженні циркадіанних ритмів психічної
активності людини в онтогенезі. Стійкість биосистеми будь-
якого рівня – це гармонія її біоритмів. У здоровому організмі
людини, як й в окремій клітці, тканині, органі підтримується
дискретна ієрархія періодів  біоритмів у гомеостатичних
межах припустимого їхнього варіювання [2,3,7]. Найбільш
повне подання про комплексну організацію функціональної
динаміки живої системи в часі розкриває тимчасова органі-
зація, що підкоряється певним правилам і закономірностям,
тобто до відомого ступеня передбачувана. Добре відповіда-
ють інтерпретації фактів про нерівномірність темпу біолог-
ічного часу й подання Н.А. Козирєва про взаємодію діссипа-
тивних процесів і зв’язку астрономічного (фізичного) часу
зі зміною ентропії. Суб’єктивне сприйняття швидкості пли-
ну фізичного часу відповідає в міру старіння організму лю-
дини поступовій перевазі деструктивних энтропійних про-
цесів відносно анаболічних антиэнтропійних [2,3,7].
Ключові слова: психологічні ритми, онтогенез, энтропійні
потенціали, амплітуда.
Annotation. Ruslanov D.V., Krauze T.M. Rhythms and
psychology: the new approaches in research еhe daily allowances
of rhythms of mental activity of the man in ontogenesis. The
stability of biosystem of any level is a harmony of its
biorhythms. In healthy organism of the man, as well as in a
separate crate, fabric, body the discrete hierarchy of the periods
of biorhythms in homeostatic limits of their allowable variation
is supported [2, 3]. The most complete representation about
complex organization of functional dynamics of alive system
in time is opened by the temporary organization submitting
certain rules and laws, determined to rules up known degree
predicted. Well there correspond interpretations of the facts
about non-uniformity of ra te of biological time and
representation N.А. Коzeirеv about interaction оpen system of
processes and communication of astronomical (physical) time
with change entropies. The subjective perception of speed current
physical time corresponds in the process of aging of an organism
of the man to gradual prevalence destructions thermodynamics
of processes rather anabolic thermodynamics [2, 3, 6].
Key words: psychological rhythms, process of aging,
thermodynamics potentials, amplitude.

Введение.
В данной публикации предлагается новый под-

ход в исследовании архитектоники ритмов психичес-
кой активности человека в онтогенезе с позиции на-
учной стратегии, основанной на представлениях о
том, что по мере старения организма человека про-
исходит постепенное преобладание деструктивных
энтропийных процессов относительно анаболичес-
ких антиэнтропийных [2,6]. Первичный механизм этих
процессов основан на взаимодействии поля с неко-
торыми элементарными структурами, выступающи-
ми в качестве биологических рецепторов, входящих
в объем клеток. Нервные клетки коры головного моз-
га, по мнению некоторых ученых, можно рассмат-
ривать в виде относительно стабильной агрегации
коллоидных структур, имеющих квантово-механичес-
кую природу, которые, используя «преобразование
Фурье», способны извлекать соответствующую ин-
формацию, а при помощи механизма волнового ко-
дирования (модуляции) ее упорядочить и адекватно
отобразить через коммуникабельный (лингвистичес-
кий) язык. Так, механизм сигнальной детекции, по
мнению О. Рейзера, можно представить как резуль-
тат резонансного взаимодействия между полями,
генерируемыми нервными клетками головного моз-

га и водородно-гелиевой плазмы окружающего про-
странства [3,7,9].

Работа выполнена в соответствии с научной
программой диссертационной тематики МАУП.

Формулирование целей работы.
Целью работы является разработка новых

подходов в исследовании и анализа ритмов психи-
ческой активности человека в процессе онтогенеза.

Результаты исследования
Системный анализ устойчивости организма

человека и биосистем разного иерархического уров-
ня указывает на общие принципы их временной орга-
низации, энергетические и энтропийные механизмы
их развития и старения [3,7,9]. Биологические ритмы
— фундаментальное свойство органического мира,
обеспечивает его способность адаптации и выжива-
ния в циклически меняющихся условиях внешней
среды. Проблемы, которые рассматриваются в дан-
ной работе, важны для познания жизни как особой
формы движения материи во времени и имеют су-
щественной значение для теоретической и практи-
ческой науки. Между живой системой и окружаю-
щей средой имеются сложные резонансные
взаимосвязи [3,4,7,9]. Они проявляются, прежде все-
го, в установлении соответствующих фазовых и час-
тотных соотношений функций организма с окружа-
ющей средой, что свидетельствует о комплексной
организации функциональной динамики живой сис-
темы во времени, которая может быть представлена
широким спектром ритмов различных частот, моду-
лирующих друг друга, трендами – однонаправлен-
ными линейными изменениями функций, в том чис-
ле, психологических, накладывающихся на комплекс
биологических ритмов и наблюдаемых в процессе
онтогенеза.

Старением организм платит за обучение, адап-
тацию, привыкание к внешней среде и взаимоотно-
шению между элементами. Онтогенетическая память
всегда направлена на увеличение экономичности вза-
имодействия. Это означает уменьшение по мере обу-
чения свободной энергии и уменьшение функцио-
нальной индукции пластических (восстановительных)
процессов, параметрически зависящей от уровня
положительного энергетического дисбаланса. Сни-
жение энергообеспечения ответных реакций, по мере
обучения (снижения внутренних регуляторных энер-
гозатрат), неизбежно приводит к увеличению веро-
ятности полома и элиминации отдельных структур,
накоплению ошибок под влиянием внешних факто-
ров, которые ранее не являлись повреждающими.
Нобелевский лауреат в области физики Денни Га-
бор, открывший принцип голографии, пришел к ин-
тересному выводу, что ультраслабая эмиссия фото-
нов, наблюдающаяся у всех исследованных животных
и растительных организмов, резко возрастает, когда
биологическая система начинает погибать (незави-
симо от вида смерти – будь это, например, в резуль-
тате механического разрушения, отравления, пере-
грева или замерзания). Этому предшествовала
теория биопотенциалов, созданная 1902 году. В каче-
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стве объясняющего фактора, в 1925 году Г. Фрике
предложил рассматривать клеточную мембрану в
виде колебательного контура. Были открыты явления
генерирования телом человека, животных и расте-
ниями волновых колебательных процессов. На уров-
не нервных клеток головного мозга они регистриру-
ются в виде электроэнцефалограмм. Доказано, что
нервная клетка живого организма является генера-
тором электромагнитного излучения в ультравысо-
ком диапазоне частот с длиной волны, соизмеримой
с линейными размерами самой клетки. Позже, У.
Эйди предположил, что слабые магнитные поля ней-
ронов головного мозга играют существенную роль
в процессе восприятия и переработки информации,
образуя вторую сигнальную систему в дополнение
к синаптической системе. Можно предположить, что
в формировании индивидуального восприятия вре-
мени также участвуют слабые магнитные поля ней-
ронов головного мозга. Г.Путхоффом и Р.Таргом
было установлено влияние слабых магнитных полей
на головной мозг, минуя органы чувств. В своих экс-
периментах они доказали, что посредником в пере-
даче информации, в условиях полного отсутствия
сенсорного контакта, являются электромагнитные
колебания очень низкой частоты. Необходимо отме-
тить, что опыты Путхоффа и Тарга были успешно
воспроизведены во многих лабораториях мира. По
мнению Г.Шноля, взаимодействие излучений различ-
ных клеток при отсутствии внешнего сигнала проис-
ходит за счет резонансных явлений (интерференции)
между волнами различной длины, при условии на-
личия как ультравысоких гармонических (синусои-
дальных), так и низкочастотных нелинейных (стохас-
тических) колебаний.  Их синхронизация
обеспечивается нервной системой, а когерентность
– тканевой специализацией клеточных структур
[3,7,8,9].

Интерес к познанию особенностей временной
организации биосистем в онтогенезе возрастает в
связи с необходимостью решения вопроса о том, что
же является определяющим в онтогенезе — измене-
ние физиологического состояния с возрастом, кото-
рое приводит к изменению временной организации,
или, напротив, изменение иерархической структуры
временной организации, которое изменяет функци-
ональное состояние организма.

Многочисленные циклы организма человека,
в частности ритмы состояний и функций ЦНС, сис-
темы анализаторов и двигательного аппарата коры
больших полушарий мозга имеют суточную перио-
дичность [3,7,9].

В настоящее время установлено, что не только
биологические и физиологические процессы, но и
динамика психической активности, в том числе и эмо-
циональных состояний, подвержены закономерным
колебаниям (Н.А.Пэрна, 1925; А.Л.Чижевский, 1930;
Ф.А.Дженнер, 1971; Г.А.Аминев , 1972, 1994;
D.H.Myers, P.Davies, 1978; В.П.Ярышкин, 1993;
В.Н.Дружинин, 1995; и др.) [3,7,9,11]. Психологичес-
кие ритмы могут быть систематизированы в тех же

диапазонах, что и биологические. Выявлена корреля-
ционная зависимость между физическими фактора-
ми среды и психофизиологическими показателями в
суточной и недельной динамике (А.П.Серохвостов,
Ю.В.Сорокин, Д.И.Иманкулов, 1991) [3,7,9,12]. Десин-
хроноз для суточных приводят к серьезным наруше-
ниям психосоматического состояния (Б.С.Алякринс-
кий, С.И.Степанова, 1985; В.И.Макаров, 1986;
Н.А.Агаджанян, Н.Н.Шабатура, 1989), а дизритмия для
минутных – к формированию психопатического ра-
дикала, повышенной возбудимости, агрессивности
(Г.А.Аминев, В.В.Трускалов, 1984) [3,7,9].

Наиболее важным является не констатация
феноменологии ритмов, а биологическая оценка зна-
чимости особенностей циркадианной временной
организации организмов на разных этапах онтогене-
за, как в норме, так и при патологии. В этом аспекте
можно научиться не принимать случайные быстро
затухающие колебания за истинные ритмы, прису-
щие человеческому организму на каждом конкрет-
ном этапе онтогенеза. Основное значение в оценке
жизнеспособности принадлежит именно циркадиан-
ной амплитуде биопроцессов на различных уровнях
организации живых систем (от клеточного до орга-
низменного). Следует согласиться с тем, что “24-ча-
совая периодичность — это поистине единство на-
шей естественной хронологии”.

Методика исследования
Поскольку кодировка и передача информации

в биологических системах осуществляется по частот-
ному принципу, то, определяя энтропийный показа-
тель сигнала можно выделять сигналы (частоты), ха-
рактерные для нормы и патологии, передавая их в
специальное устройство – метотрон, где они прохо-
дят специальную обработку (пространственно-вре-
менную, частотную, нелинейную фильтрацию, се-
парирование).  Такой прибор – ОБЕРОН, был
разработан под руководством В.Н. Нестерова, в НИИ
прикладной психофизики, г. Омск. Данные приборы
были предложены в качестве диагностической аппа-
ратуры в медицинской практике. Было предположе-
но, что каждому ансамблю ритмов энтропийных
потенциалов, полученных с применением аппарат-
ного комплекса ОБЕРОН-9 можно соотнести опре-
делённую архитектонику ритмов психической актив-
ности. То есть, энтропийные показатели являются
своего рода характеристикой упорядоченности рит-
мической организации исследуемого человека. В
данной работе рассмотрена возможность исследо-
вания корреляции ритмов психической активности
человеческого организма и данных частотного спек-
тра, представленного в виде энтропийных показате-
лей. Именно для исследования архитектоники цирка-
дианных ритмов психической активности, как
основного показателя пространственно-временной
характеристики человеческого организма, предлага-
ется использование прибора ОБЕРОН-9.

Для определения достоверности предложен-
ного подхода, параллельно проводилась работа по
исследованию психической активности стандартны-
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График 1. Суточное распределение средних синусоид показателя нeвротичности
по основной суточной гармонике по разным возрастным группам.

График 2 Расчётные синусоиды энтропийных потенциалов морфологических структур
 (1,8 Гц-костная система)

График 3. Расчетные синусоиды эмоциональной лабильности. Период T=24 час. Тест FPI.
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ми методами психологического тестирования (тесты
FPI, тесты САН, тест временного восприятия). По-
средством аппарата ОБЕРОН-9 собирались данные,
представленные в виде энтропийных потенциалов
различных морфологических структур и функцио-
нальных систем организма, полученных в результате
диагностического исследования людей, представлен-
ных группами различного возрастного периода. Пси-
хологические состояния определялись психометри-
ческим  методом  количественной оценки
психических явлений с применением шкал субъек-
тивных оценок функционального состояния (тесты
FPI, САН). Для выявления ритмов оцифрованные
данные энтропийных потенциалов, полученных в
результате использования аппарата ОБЕРОН-9 и ко-
личественные оценки психических явлений, получен-
ных в ходе психологического тестирования, форми-
ровались в  массивы данных для дальнейшей
аппроксимации методом косинор-анализа.

Выявление колебательного характера измене-
ний психопатических реакций в течение суток, и яв-
ляются ли эти колебания случайными, или же они
подчинены определенному (циркадианному) ритму,
осуществлялось методом математико-статистичес-
кой обработки: метод косинор-анализ. Алгоритм
вычислений косинор-анализа использован из рабо-
ты И.П. Емельянова [1]. Выходной информацией ко-
синор-анализа являлись основные параметры рит-
мов: амплитуда синусоиды (A) и акрофаза, т. е. время
наступления максимума функции (ц). Согласно ко-
синор-анализа, каждая хронограмма аппроксимиро-
валась методом наименьших квадратов в синусоиду.
Данные рассчитывались как для отдельных синусо-
ид, так и для средней синусоиды (мезора). Выводы
строились по данным сравнительного анализа сред-
них суточных синусоид, интерпретированных в фор-
ме графиков (рис.1,2).

Теоретической основой теста FPI является пред-
ставление об адаптации как о постоянном процессе
активного приспособления индивида к условиям со-
циальной среды, затрагивающего все уровни функ-
ционирования человека. В процессе данного тести-
рования выявлялись личностные характеристики,
отличающиеся относительной стабильностью и во
многом определяющие успех процесса адаптации в
самых различных условиях жизнедеятельности. Из 12
шкал теста FPI к аппроксимации были приняты ре-
зультаты двух шкал из основных (депрессивность и
уравновешенность) и одной интегрирующей шкалы
(эмоциональной лабильности), дающие возможность
диагностировать признаки, характерные для психопа-
тологического депрессивного синдрома, отражающие
устойчивость к стрессу, а, следовательно, уровень
психологической адаптации человека. Данные теста
САН были представлены в виде оперативной само-
оценки самочувствия, активности и настроения тес-
тируемых, которым предлагалось выбрать и отметить
цифру и соотнести свое состояние с рядом признаков
по многоступенчатой шкале, состоящей из тридцати
пар утверждений противоположного значения, отра-

жающих подвижность, скорость и темп протекания
функций (активность), силу, здоровье, утомление (са-
мочувствие), а также характеристики эмоционально-
го состояния (настроение). По “приведенным” бал-
лам рассчитывалась среднее арифметическое по
каждой из шкал активности, самочувствия и настрое-
ния как отдельно, так и в целом по группе.

Замеры и тестирование проводились в течение
11 месяцев, через разные интервалы времени и в раз-
ные часы суток (не менее четырнадцати временных
периодов). Каждый массив наблюдений за один день
формировался в хронограммы (в противоположность
этому расчетные кривые — в синусоиды). Входной
информацией для определения циркадианных ритмов
психопатических реакций служил массив хронограмм,
полученных на основе среднестатистических данных
для всего периода проведения диагностики с приме-
нением аппарата ОБЕРОН-9 и психологического тес-
тирования, в пределах каждой возрастной группы.
Среднестатистические данные рассчитывались с учё-
том расчётных параметров, полученных методом од-
нофакторного дисперсионного анализа в пределах
разных возрастных групп и формировались в исход-
ные массивы данных для расчёта и графической ин-
терпретации средних синусоид энтропийных показа-
телей по различным морфологическим группам и
психологических ритмов. Результаты интерпретации
полученных результатов представлены в виде графи-
ков как по общим данным в пределах возрастных
групп, по каждой из представленных морфоструктур
человеческого организма, в пределах общего частот-
ного коридора (графики 1,2,3).

Валидность результатов определялась эмпи-
рически путём сравнения волновых характеристик
найденных методом косинор-анализа при обработ-
ке данных, полученных традиционными методами
(тестирования) и в результате исследования энтро-
пийных характеристик аппаратным комплексом
ОБЕРОН-9.

В ходе обработки полученных данных статис-
тически достоверную реализацию имеют ритмы с
основным периодом 24 часа (наблюдается одна ак-
рофаза и одна батифаза) (графики 1,2,3). Формы гра-
фиков психологических ритмов являются характер-
ными, поскольку именно ими (или их вариациями)
исчерпываются почти все формы средних хроног-
рамм, полученных в результате обработки экспери-
ментальных данных (графики 1, 3).

Выводы.
В процессе онтогенеза происходит не только

становление и развитие циркадианных ритмов, но и
развитие циркадианной архитектоники биоритмов,
становлений фазовых соотношений в определенный
циркадианный ансамбль.

Функциональная асинхронность на ранних
этапах онтогенеза установлена не только между рит-
мами разных органов, но и в рамках одного и того же
органа, что может свидетельствовать не о каком-то
патологическом состоянии, а норме, соответствую-
щей возрасту.
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Из всего выше сказанного можно предполо-
жить, что при развитии циркадианной системы со-
блюдается определенная последовательность. В пер-
вую очередь на основе созревания соответствующих
органов и функций формируется сам суточный
ритм. В дальнейшем возникает возможность воспри-
ятия внешних датчиков, на основе чего устанавлива-
ется соответствующие фазовые отношения с окру-
жающей средой; этот процесс может повторяться в
связи с изменением значимости эндогенных факто-
ров. Завершающим этапом является создание внут-
ренних связей между отдельными функциями и ос-
цилляторами.  Таким образом ,  в  течении
онтогенетического развития повышается как экзоген-
ная (адаптация к биотическим и абиотическим пери-
одичностям среды), так и эндогенная (внутри- и меж-
системная координация функций) упорядоченность
циркадианной системы. Выражением этого являет-
ся и повышение амплитуд большинства суточных
ритмов в пожилом возрасте при снижении мезоров.
Сроки проявления циркадианных ритмов прежде
всего зависят от достигнутой степени зрелости. Име-
ющиеся факты позволяют сделать заключение, что
становление циркадианной временной системы идет
по определенной генетической программе.

Максимальная надежность биосистем в зре-
лом возрасте обусловлена специфической хроноби-
ологичностью организации и прежде всего макси-
мальной величиной циркадианных амплитуд. В
зрелом возрасте в течении довольно длительного
времени сохраняется относительная стабильность
амплитуд, спектрального состава и акрофаз цирка-
дианных ритмов.

В процессе старения организмов их хроност-
руктура изменяется, со смещением спектрального
состава в сторону ультрадианных составляющих и
изменения акрофаз.

На основе анализа литературных данных, тео-
ретических соображений и полученных эксперимен-
тальных данных можно полагать, что распад цирка-
дианной системы протекает в обратной
последовательности по сравнению с ее становлени-
ем, что находит выражение в сдвиге акрофаз и умень-
шении мезоров. Смещение акрофаз биоритмов в ста-
рости для различных функциональных систем и
биопроцессов может существенно отличаться. Вслед-
ствие этого меняются и внутренние, и внешние фа-
зовые соотношения, что приводит к полной десинх-
ронизации ритмов сна и бодрствования, а также
температуры тела.

Оперативность подстройки к ритмам внешних
воздействий. Этот способ замедления старения при-
сущ человеку, который резко превосходит все дру-
гие виды организмов по соотношению продолжи-
тельности жизни относительно периода роста и
морфогенеза. Только у человека максимально опе-
ративно подстраивается спектр биоритмов и проис-
ходит смена первой и второй стратегий жизнедея-
тельности. Не мощность, а лабильность гомеостазиса,
определяемая генетически, определяет потенциаль-
ную продолжительность жизни.

Необратимый онтогенетический процесс идет
в период роста и в так называемом стационарном
состоянии, то есть во взрослом (зрелом) возрасте, не
со знаком минус, а со знаком плюс. Таким образом,
преобладают негэнтропийные процессы.

Пространственно-временная организация
процессов биосистемы развивается в онтогенезе,
достигая в зрелом (стационарном) возрасте оптиму-
ма адаптивности, максимума надежности и упоря-
доченности, минимума энтропии.

Таким образом, в это период онтогенеза дос-
тигается совершенствование циркадианной времен-
ной организации, а циркадианные ритмы — ведущее
звено в целостной ритмической системе организма,
которое играет роль общего начала, объединяющего
все фрагменты организма в единое целое.

Выявленные суточные психологические рит-
мы исследуемых функциональных состояний, инди-
видуальные (для каждой возрастной группы) доста-
точно хорошо синхронизированы, акрофазы не очень
сильно смещаются друг относительно друга в тече-
ние наблюдаемого периода, так что в целом может
свидетельствовать о наличии суточной периодично-
сти. В свете изложенного выше старение — это сме-
на негэнтропийной тенденции развития на энтропий-
ную, в  этот период тормозится способность
возвращаться к исходному состоянию, идет сужение
границ развития, физиологического стресса, надеж-
ность организма уменьшается.

Перспективность исследований.
Интерес к познанию особенностей временной

организации биосистем в онтогенезе возрастает в
связи с необходимостью решения вопроса о том, что
же является определяющим в онтогенезе — измене-
ние физиологического, а, вместе с ним, и психичес-
кого состояния с возрастом, которое приводит к из-
менению временной организации, или, напротив,
изменение иерархической структуры временной
организации, которое изменяет функциональное со-
стояние организма.

Практическое знание хронологического изу-
чения онтогенеза состоит в поиске путей оптимиза-
ции нормального развития и поддержания циркади-
анной системы в старости. Такие исследования
помогут установить нормативы для разных этапов
пре- и постнатального развития, лучше решать воп-
росы разграничения нормы от патологии, диагнос-
тики и терапии, профотбора и другие. Но изучая раз-
витие циркадианной системы, надо учитывать
помимо самих циркадианных ритмов и ультрадиан-
ные, и инфрадианные составляющие, не забывая при
этом, что все эти ритмы лишь отражают деятельность
этой системы, которая включает в себя, помимо ос-
цилляторов, рецепторы внешних сигналов и соответ-
ствующие пути между самими осцилляторами и ре-
цепторами.

Только через познание специфики хронологи-
ческой структуры на отдельных этапах онтогенеза воз-
можен выход в медицину, на изучение биоритмов
индивидуумов, то есть сознание хрономедицины.
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Пространственно-временная структура орга-
низма человека для сохранения устойчивости долж-
на интегрально соответствовать иерархии временной
организации внешней среды и вынуждать адекват-
ное изменение структуры, т.е. её пространственную
реорганизацию.

Точнее, гомеостатическая мощность организ-
ма определяется такой её временной организацией,
диапазон отклонений параметров которой, не входит
в термодинамическое противоречие с временной
организацией внешней среды.

Увеличению продолжительности жизни, за-
медлению старения способствуют также все факто-
ры, способствующие поддержанию гармонии био-
ритмов: здоровый образ  жизни,  адекватные
физические и психические нагрузки, рациональное
питание, исключение вредных привычек и других
повреждающих факторов, включая неблагоприятные
экологические.

Таким образом, Устойчивость биосистем лю-
бого иерархического уровня основана на:
1)согласовании ритмов энергетических, функцио-
нальных и структурных процессов;

2)коррекции их относительно временной организа-
цией внешней среды;

3)энергетической параметрической зависимости ве-
личины и знака функциональной индукции восста-
новительных процессов.

Роль психологических факторов в формиро-
вании временной организации процессов восприя-
тия времени и пространства заключается в том, что
при увеличении психического напряжения затачива-
ется количество статистически значимых ритмов по-
казателей восприятия времени и пространства и их
синхронизация. Увеличение психического напряже-
ния происходит, как правило, в период повышения
интенсивности деятельности или при ее ожидании, в
данном случае, происходит предварительная на-
стройка (подготовка) организма к работе (мотиваци-
онный системообразующий компонент стадии аф-
ферентного синтеза) и увеличиваются колебания
свойств системы необходимые для совершения ра-
боты с большей эффективностью.

Поскольку в биоритмологическом аспекте здо-
ровье представляет собой оптимальное соотноше-
ние взаимосвязанных ритмов физиологических фун-
кций организма и их соответствие закономерным
колебаниям условий среды обитания, анализ изме-
нений этих ритмов и их рассогласования помогает
глубже понять механизмы возникновения и разви-
тия патологических процессов, улучшить раннюю
диагностику болезней и определить наиболее целе-
сообразные временные схемы терапевтических ме-
роприятий.
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ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ
З ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВІЙ

ШКОЛІ (70-90-ТІ РР. ХХ СТ.)
Смолянюк Н.М.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Дана стаття присвячена дослідженню особливос-
тей підготовки та проведення екскурсій з природознавства в
початковій школі в 70-90-ті роки ХХ ст.; розглядаються ета-
пи  проведення екскурсії , зміст  навчального матеріалу,
діяльність школярів під час екскурсії; визначається її роль і
місце у природничій освіті в початковій школі.
Ключові слова: екскурсія, етапи, учень, завдання, зміст, бес-
іда, природознавство.
Аннотация. Смолянюк Н.Н. Проведение экскурсий по при-
родоведению в начальной школе (70-90 гг. ХХ ст.). Даная
статья посвящена исследованию особенностей подготовки и
проведения экскурсий по природоведению начальной школе
в 70-90 годы ХХ ст.; рассматриваются этапы проведения
экскурсии, содержание учебного материала, деятельность
школьников во время экскурсии; определяется ее значение в
обучении природоведению в начальной школе.
Ключевые слова: экскурсия, этапы, ученик, задания, содер-
жание, беседа, природоведение.
Annotation. Smolyanyuk N.M. The conducting of natural
science excursions at primary school (70-90-th of the twentieth
century). The article is dedicated to the investigation of the
peculiarities of preparing and conducting of Natural Science
excursions at primary school in 70-90-th of the twentieth
century; the stages of the conducting of  excursion, the contents
of the educational material, pupils’ activity at an excursion are
considered, its importance in study of Natural Science is defined.
Keywords: excursion, stages, pupil, tasks, contents, discussion,
Natural Science.
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Вступ.
Робота вчителя початкових класів передбачає

розширення натуралістичних поглядів молодших
школярів, оскільки саме знайомство і спілкування
дітей з природою дозволяє їм зрозуміти ступінь взає-
мовпливу і взаємозв’язку людини з природним сере-
довищем. Це зумовлює посилену увагу до особли-
востей вивчення природознавства в початкових
класах.

Специфіка природознавства як шкільного
предмету полягає в тому, що його вивчають не лише
шляхом читання і переказу учнями змісту навчаль-
ного матеріалу, але й на основі безпосереднього
спілкування із самою природою. Цьому значно
сприяє проведення екскурсій з природознавства, які
мають значну пізнавальну цінність, оскільки діти ба-
чать усе, що відбувається навкруги.

Слід зазначити, що така форма занять з при-
родознавства, як екскурсія, широко застосовувалась
у 70-90-х роках ХХ ст. (особливий інтерес до екс-
курсій спостерігався наприкінці 1980 – початку 1990
років), ретельно розроблялися методики їх прове-
дення, і майже в кожному педагогічному дослід-
женні з природничої освіти акцентувалась увага на
ролі та значенні екскурсій у процесі вивчення при-
роди молодшими школярами. Тому накопичений
досвід застосування екскурсій доцільно буде дослі-
дити і враховувати на сучасному етапі розвитку при-
родничої освіти.

Аналіз психолого-педагогічної літератури
свідчить про те, що питаннями організації і про-
ведення екскурсій з природознавства займалися
такі дослідники, як Л.Бахарєва, Т.Богданець, Л.Бо-
ровська, В.Герасимов, Е.Дерим-Оглу, З.Жунусо-
ва, З.Кирилова, З.Клепіна, О.Нікішина, В.Перека-
лова, А.Плешаков, О.Прохорова, Т.Смирнова,
О.Сороцька, В.Тарасов, Т.Тарасова, Н.Томіліна,
А.Холомкіна та інші.

Робота виконана відповідно до планів науко-
во-дослідних робіт Харківського національного пе-
дагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей статті.
Метою статті є визначення особливостей підго-

товки і проведення екскурсій з природознавства в
початкових класах у 70-90-ті роки ХХ століття.

Результати дослідження.
Навчальна екскурсія – це форма організації

навчання в умовах природного ландшафту, вироб-
ництва, музею, виставки з метою спостереження та
вивчення учнями різних об’єктів та явищ дійсності.
Характерною ознакою екскурсії є те, що вивчення
об’єктів пов’язано із пересуванням учнів.

Екскурсії виступали початком роботи з при-
родознавства в молодшій школі, оскільки вони вик-
ликали у школярів зацікавленість до вивчення приро-
ди, бажання проводити спостереження.  Вони
спрямовувались на виховання в дітей дбайливого став-
лення до природи, розкриття естетичного, пізнаваль-
ного, оздоровчого, практичного значення природи в
житті людей.

Так, екскурсії у І та ІІ класах носили переваж-
но сезонний характер і мали однією з головних цілей
виявлення змін у природі за порами року. Зміст ек-
скурсій у ІІІ класі суттєво відрізнялась від тематики
І та ІІ класів: він тісно пов’язувався з основним
змістом теми „Природа і ми” і дозволяв конкретизу-
вати узагальнені знання, що формувались під час
занять, на матеріалі безпосереднього природного
оточення [8].

Екскурсії з природознавства організовувались
[9, С. 41]:
- до початку вивчення теми. Дійсно, екскурсії пред-
ставляли цінність як вихідний матеріал для подаль-
ших навчальних занять з певного розділу програ-
ми, наприклад, при знайомстві з деревами, кущами,
травами, а також при спостереженні сезонних
явищ;

- у процесі роботи над певною темою (наприклад,
спостереження за станом дерев і кущів взимку і за
життям тварин у ІІ класі). На таких екскурсіях пере-
вірялися старі і здобувалися нові знання, необхідні
для подальшого вивчення матеріалу;

- наприкінці вивчення теми (наприклад, екскурсія до
природи з метою спостереження за весняними
змінами в житті рослин, птахів, тварин у ІІІ класі).
На таких екскурсіях узагальнювався і повторював-
ся пройдений матеріал.

Перш ніж провести екскурсію, учитель заз-
далегідь визначав найбільш зручний маршрут і шу-
кав ті об’єкти, які можуть бути використані з на-
вчальною метою. Часто вчителі практикували
екскурсії по тому ж самому маршруту. Це викори-
стовувалось для того, щоб наочно й переконливо
продемонструвати дітям сезонні зміни шляхом по-
рівняльного зіставлення між станами природи в різні
пори року [2; 3]. У І та ІІ класах діти набували дея-
кий досвід самостійної роботи, тому вже у ІІІ класі
вчитель зосереджувався не лише на виборі марш-
руту, але й на підготовці самостійної роботи дітей
на певних етапах екскурсії.

Під час підготовчої роботи вчитель знайомив
учнів із темою екскурсії, розподіляв серед них обо-
в’язки, за необхідності поділяв дітей на групи, давав
завдання для кожної групи, інструктував про поря-
док обробки та проведення інформації та матеріалів.
Учні читали статті, оповідання, пов’язані із темою
екскурсії, вчили вірші, знаходили образні вирази, вис-
ловлювання письменників, прислів’я та приказки,
репродукції художників, розробляли стенди. Цей ма-
теріал надалі використовувався під час самої екскурсії.

План екскурсії передбачав такі етапи [1; 4; 5; 6;
7; 9; 10; 11]:

1) мета і завдання. Учитель нагадує тему, нази-
ває головну мету і завдання екскурсії, порядок оз-
найомлення з її об’єктами;

2) коротка вступна бесіда, спрямована на ак-
тивізацію вже здобутих учнями знань, і в ході якої
вони відповідають на питання вчителя, згадують, що
вони знають з теми екскурсії;

3) наочний показ, демонстрація об’єктів, що
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супроводжується розповіддю вчителя. На цьому етапі
приділялась увага цікавості навчального матеріалу
екскурсії, його значущості для дітей, і для цього в пе-
ріодичних педагогічних виданнях були впроваджені
тематичні рубрики на допомогу вчителю із додатко-
вим матеріалом з природознавства (наприклад, руб-
рика „Зелена сторінка” у журналі „Початкова шко-
ла”), а на телебаченні – спеціальні навчальні
програми.

Слід підкреслити, що багатьма дослідниками,
зокрема, Е.Дерим-Оглу, Н.Томіліною та іншими, виз-
началось, що спілкування з природою повинно бути
захоплюючим, а тому вони радили спиратися на
досвід дітей та практичну значущість матеріалу екс-
курсії. Наприклад, зазначалось, що опис слідів тва-
рин слід перемежовувати із розповідями про їхній
образ життя, опис тварин – з їхнім значенням для
людини [4].

Під час екскурсій використовувався різнома-
нітний цікавий матеріал, як-то: загадки, ребуси, голо-
воломки, вірші, пісні, малюнки тощо.

Під час екскурсій учителя часто пов’язували
зміст екскурсії з краєзнавством (використовували дані
з місцевих періодичних видань, краєзнавчої літерату-
ри, відбирали та використовували краєзнавчий обра-
зотворчий матеріал). Особлива увага приділялась
вивченню особливостей місцевої природи і праці
людей.

Водночас учитель під час розповіді, окрім пи-
тань, пов’язаних із темою екскурсії, також звертав
увагу учнів на загальні аспекти природознавства (на-
приклад, спостереження за змінами у природі в різні
пори року, взаємозв’язок у природі, правила повод-
ження у природі, збереження рослин і тварин, госпо-
дарство країни, значення природи для людини тощо).
Це дозволяло учням глибше проникнути у природу,
зрозуміти зв’язки всього живого на планеті, взаємо-
залежність, корисність усіх природних об’єктів, сфор-
мувати уявлення про складність, унікальність, безпе-
рервність життя.

На цьому етапі вчитель також відповідав на
питання, що виникли в учнів під час екскурсії, а та-
кож обговорював з ними різноманітні проблеми з
теми;

4) самостійна робота учнів, яка передбачала
спостереження, виконання заздалегідь визначених
завдань учителя, складання таблиць, малюнків, збір
наочно-ілюстративного матеріалу та ін.;

5) узагальнююча бесіда, під час якої учні та
вчитель формулювали висновки, обговорювали ре-
зультати екскурсії, чи були досягнуті її завдання і в
якій мірі, учитель оцінював знання, здобуті учнями,
рекомендував прочитати додаткову літературу, давав
домашнє завдання (зробити малюнок, скласти опов-
ідання, невеликий твір, записи в щоденниках з приро-
дознавства тощо).

Навчальне і виховне значення екскурсії у
значній мірі залежить від того, як проведено її уза-
гальнення [6; 11]. Зазвичай після закінчення екскурсії
учитель проводить бесіду, в якій діти обговорюють

не лише проблеми з теми екскурсії, але й загальні
питання, пов’язані із звичайними спостереженнями
природи (погода, тварини, птахи, рослини, явища
природи, які бачили діти). Діти після екскурсій також
заповнювали зошити з природознавства, відповідали
на питання та розв’язували різноманітні завдання для
перевірки [8], робили малюнки на основі своїх вра-
жень та гербарії, сувеніри, використовуючи природні
матеріали.

Висновки.
Таким чином, екскурсії з природознавства

широко використовувались у початковій школі, ос-
кільки вони надавали молодших школярам са-
мостійність у спостереженні об’єктів природи, сти-
мулювали їхню розумову і творчу пізнавальну
діяльність при виконанні навчальних завдань. До того
ж, екскурсії мають не менше значення й для розвит-
ку естетичних почуттів учнів, оскільки екскурсії
привертають їхню увагу до краси рідної природи,
до багатства фарб, звуків, краси форм та ароматів.
Отже, цілеспрямоване проведення екскурсій з при-
родознавства сприяє формуванню екологічних уяв-
лень та культури молодших школярів і почуття осо-
бистої  відповідальності  за  стан  природи  і
підростаючого покоління.

Перспективи подальших досліджень вбачає-
мо у вивченні етапів розвитку природознавства в
початковій школі у другій половині ХХ ст., особливо-
стей розвитку спостережливості, уважності молод-
ших школярів, активізації їхньої навчально-пізнаваль-
ної діяльності.
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ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І АКМЕОЛОГІЯ:
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ

Татушко Олена
Севастопольський національний університет

ядерної енергії та промисловості

Анотація. Стаття присвячена новій інтегративній науці –
акмеології, що досліджує досягнення людиною вершин про-
фесіоналізму у діяльності. В статті розглядається історія ви-
никнення акмеології та її класифікація (за Н.В. Кузьміною):
класична, фундаментальна і прикладна (галузева). Педагогі-
чна акмеологія на сьогоднішній день є найбільш розвинутим
напрямком прикладної акмеології що спирається на концеп-
цію, орієнтовану на вивчення фахової діяльності людини,
досягнення нею професіоналізму. Професіоналізм – це су-
купність властивостей спеціаліста, які задовольняють вимо-
ги професії.
Ключові слова: педагогічна акмеологія, класифікація акмео-
логії, професіоналізм.
Аннотация. Татушко Елена. Профессиональная деятельность
и акмеология: историко-педагогические аспекты. Статья
посвящена новой интегративной науке – акмеологии, что
исследует достижение человеком вершин профессионализма
в деятельности. В статье рассматривается история возник-
новения акмеологии и ее классификация (за Н.В. Кузьми-
ной): классическая, фундаментальная и прикладная (отрас-
левая). Педагогическая акмеология на сегодняшний день
является наиболее развитым направлением прикладной ак-
меологии что опирается на концепцию, ориентированную
на изучение профессиональной деятельности человека, дос-
тижение ею профессионализма. Профессионализм – это со-
вокупность свойств специалиста, которые удовлетворяют
требования профессии.
Ключевые слова: педагогическая акмеология, классифика-
ция акмеологии, профессионализм.
Annotation. Tanushko Elena. Professional activity and
akmeology: historical and pedagogical aspects. The article is
devoted to a new integrative discipline – akmeology that
examines man’s achievement in professionalism during the
activity. In the article the history of akmeology origin and its
classification (according to N.V. Kuzmina) are examined:
classical, fundamental and applied (branch). Today pedagogical
akmeology is the most developed branch of applied akmeology.
It is based on the conception oriented on the professional man
activity study and man’s  professionalism achievement.
Professionalism is the combination of expert properties which
satisfy the occupation requirements.
Key words: pedagogical akmeology, akmeology classification,
professionalism.

Вступ.
Соціально-економічні зміни Української держа-

ви, її духовне відродження потребують активізації про-
цесу розвитку особистості. Пріоритетна місія при цьо-
му покладається на систему освіти, яка, як зазначається
у Національній доктрині розвитку освіти є основою
розвитку особистості, суспільства, нації та держави,
запорукою майбутнього України. «Вона є визначаль-
ним чинником політичної, соціально-економічної,
культурної та наукової життєдіяльності суспільства.
Освіта відтворює і народжує інтелектуальний, духов-
ний та економічний потенціал суспільства.» [1, 3]

У  свою чергу це вимагає необхідність
здійснення підготовки, перепідготовки спеціалістів
усіх галузей господарства на інтегрованих засадах у
синтезі наук про людину. Серед нових наукових на-
прямів, які дають змогу ефективно вирішувати цю

назрілу проблему, слід виділити акмеологію, що на-
родилася і розвивається в процесі багаторічного по-
шуку взаємозв’язку психології і педагогіки як стриж-
ня в  системі наук про людину. Акмеологія –
інтегративна наука, що досліджує закономірності
творчості, досягнення людиною вершин професіо-
налізму у діяльності.

На сьогодні у галузі педагогічної акмеології
досягнуто певних здобутків. Окреслено основні підхо-
ди та тенденції у вивченні суті і особливостей про-
фесіоналізму в цілому (Б.Г. Ананьєв, А.А. Бодальов,
В.А. Бодров, В.С. Мерлін, К.М. Гуревич, Є.М. Івано-
ва, Є.А. Климов, В.Д. Шадріков) та професіоналізму
педагогічної діяльності зокрема (І.Д. Багаєва, А.О.
Деркач, Н.В. Кузміна, А.О. Реан, В.В. Панчук та інші).
Проте потребують ґрунтовного дослідження істори-
ко-педагогічні засади акмеології як інтегрального
феномену. Тому перед нами постають наступні прак-
тичні завдання:
–  проаналізувати історико-педагогічні основи акме-
ології як науки;

–  розкрити змістову сутність акмеології як систем-
но-педагогічного утворення.

Робота виконана за планом НДР Севасто-
польського національного університету ядерної та
промисловості.

Формулювання цілей роботи.
Метою даної статті є проаналізувати істори-

ко-педагогічні основи акмеології як  системно-педа-
гогічного  наукового утворення.

Результати досліджень.
Акмеологія всебічно висвітлює особливості

важливого ступеня, який проходить людина у своє-
му розвитку – ступеня зрілості. Вона визначає под-
ібне і відмінне у різних людей, з’ясовує специфічні
діяння, факти, що обумовлюють індивідуальні особ-
ливості зрілості. Стан зрілості не виявляється у люди-
ни несподівано і відразу. Він обумовлюється всім
попереднім життям.

Тому метою акмеології є з’ясування характе-
ристик, що потрібно розвивати у людини в дошкіль-
ному дитинстві, у молодшому, старшому шкільно-
му віці, у роки юності. Важливими чинниками у
розвитку людини як індивіда, особистості і суб’єкта
діяльності є обставини, в яких проходить її життя.

Наукові передумови акмеології були  закладені
ще в 144 р. до н.е. Апполодором,  представником
Олександрійської школи, який визначив дану науку
як найвищу щаблину розвитку, як кульмінацію діяль-
ності і ввів латинське визначення Ьжмз (акме), як
floruіt – (розквіт).

Термін “акмеологія” походить від старогрець-
кого “akme”, яке, у свою чергу, знаходить свої корені в
слові “axіs” (“вістря”) і означає: “вищий ступінь чого-
небудь, розквіт”; “en akmy eіnaі” (бути в акме) озна-
чає: “бути в розквіті, на вищому ступені розвитку”[3,
40]. Старогрецькі доксографи, складаючи життєписи
прославлених мудреців і філософів, часто вказували
не дати їх життя, а той час, коли вони представили себе
світу саме як мудреці і філософи, тобто час, на який
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припадав вищий пік їх діяльності – час їх “розквіту”,
акме. Так, “пора розквіту акме (сорокаріччя) Геракл-
іта припадала на 69-у олімпіаду, тобто на 504 – 501 рр.
до н. е., ...Зенона – на 78-у чи 79-у олімпіаду, тобто на
60-ті рр. до н. е., ... Протагора – на 84-у олімпіаду, тобто
на 444 – 441 рр. до н. е. [5, 133, 154, 204].

Вперше термін “акмеологія”  був введений  до
наукового обігу Миколою Олександровичем Рибни-
ковим ще в 1928 року для позначення науки про роз-
виток дорослих (зрілих) людей. У тому ж значенні
поняття “акмеологія” використовували Б.Г. Ананьєв
і А.В. Петровський. Зокрема, Б.Г. Ананьєв акценту-
вав увагу на вивчення віку та фаз життя людини як
індивіда та особистості. Акме ним визначалась як
період активного розвитку та оволодіння повним ком-
плексом соціальних та професійних функцій дорос-
лої людини. Принагідно зауважимо, що у віковій пси-
хології дорослість традиційно розглядалася як
стабільний період. Ще у 1926 року Е. Клапаред оха-
рактеризував зрілість як стан психічної “скам’яні-
лості”, коли припиняється процес розвитку людини.
Проте пізніше було показано, що зрілість не завер-
шується з дорослістю, оскільки природа психофізіо-
логічного розвитку зрілості різнорідна і суперечли-
ва; на всіх її етапах трапляються як позитивні, так і
критичні моменти.

Інший напрямок в розвитку акмеології явля-
ють собою роботи Н.В. Кузьміної, яка вивчає вплив
здатностей дорослої людини на продуктивність діяль-
ності при досягненні результатів. “Акмеологія – нова
галузь наукових знань в системі наук про людину –
досліджує фундаментальні закономірності творчості
і самосвідомості в людині”  [2, 184].

На етапі розвитку акмеології як галузі науко-
вого знання і комплексу дисциплін про людину мож-
на говорити про таку її класифікацію ( за Н.В. Кузьм-
іною):  класична, фундаментальна і прикладна
(галузева).

Слід зауважити, що класична акмеологія є од-
ним із розділів вікової психології, засновниками якої
вважаються Б.Г. Ананьев, М.О. Рибников.

Фундаментальна акмеологія розглядає люди-
ну як цілісну систему. Її предметом є закономірності,
умови, фактори, стимули самореалізації творчих по-
тенціалів зрілих людей на шляху до умов продуктив-
ності і професіоналізму, що вимагає загального і про-
фесійного навчання, яке забезпечує його суб’єктам
вдосконалення, корекцію і реорганізацію діяльності
протягом життя і професійної біографії (О.О. Бодаль-
ов, Н.В. Кузьміна, А.О. Деркач).

Прикладна (галузева) акмеологія розглядає шля-
хи досягнення результату в галузях наукового знання,
зокрема таких, як професіональна, політична, військо-
ва, педагогічна, управлінська акмеологія, акмеологія
освіти та ін. Виникнення прикладної акмеології було
зумовлене пошуком шляхів інтеграції психології, пе-
дагогіки та галузі спеціальних знань, що викладалися.

Педагогічна акмеологія на сьогоднішній день
є найбільш розвинутим напрямком прикладної ак-
меології. Розвиток саме педагогічної акмеології по-

служив значним імпульсом для становлення загаль-
ної акмеології і її прикладних наук.

Зазначимо, що педагогічна акмеологія виник-
ла порівняно недавно на межі природничих, суспіль-
них та гуманітарних дисциплін і вивчає феноменоло-
гію, закономірності і механізми розвитку людини на
ступені її зрілості і особливо при досягненні нею
найбільш високого рівня у цьому розвитку, а також,
у більш вузькому розумінні – процесоволодіння лю-
дини професією.

Педагогічна акмеологія – наука про шляхи до-
сягнення професіоналізму в праці педагога. Голов-
ним результатом роботи педагога є наявність пози-
тивних якісних змін в: оволодінні уміннями, знаннями
та навичками, що відповідають освітнім стандартам,
які прийняті в суспільстві; формування якостей осо-
бистості, які необхідні для активної життєдіяльності
особистості в суспільстві.

Педагогічна акмеологія як науковий напрямок
спирається на психолого-педагогічну концепцію,
орієнтовану на вивчення людини як об’єкта комп-
лексних досліджень, а саме як індивіда, особистості,
суб’єкта діяльності та індивідуальності (Б.Г. Ананьєв,
В.С. Мерлін, Б.А. Климов, Дк. Левінджер та ін.). У
світлі цієї концепції людина розглядається як динамі-
чна система, що постійно розвивається, змінюється,
отримує нові особистісні й індивідуально психо-
логічні якості, які забезпечують широкі можливості
соціальної і професійної адаптації. Системоутворю-
ючим фактором у комплексному дослідженні люди-
ни як суб’єкта праці, спілкування та пізнання у гене-
зисі та розвитку є вихід на індивідуальність, яка
визначається як синтез властивостей замкненої сис-
теми, що саморегулюється або як унікальне явище,
що має власний світ, самосвідомість і саморегуляцію
поведінки як підґрунтя досягнення професіоналізму.

Професіоналізм – основоположна категорія
акмеології, яка повністю відповідає вимогам прин-
ципу акмеології – єдності особистості та діяльності.
Це дві сторони одного і того ж явища, категорії, яка
відображає властивості, що перебувають у єдності.
Однак, на різних етапах розвитку професіоналізму
одна  із сторін професіоналізму (особистість чи
діяльність) буде домінувати.

Професіоналізм – явище складне, що потре-
бує багатокритеріального комплексного вивчення і
разом з тим піддається вимірюванню, що дозволяє
йому служити одночасно і предметом, і об’єктом
акмеологічних досліджень. Під базовим критерієм
професіоналізму розуміють кінцевий результат фа-
хової діяльності, певне соціальне замовлення.

Професіоналізм, стверджує Кузьміна, це су-
купність стійких властивостей особистості, індивіду-
альності спеціаліста, які задовольняють вимоги про-
фесії. Професіоналізм,  як стійка  властивість
особистості і діяльності спеціаліста, формується в
процесі професійної освіти [4, 36].

Вчені-акмеологи (Н.В. Кузьміна, А.О. Деркач,
В.П. Бранський, Ю.О. Гагін) обґрунтовують, що дос-
лідження факторів, які забезпечують саморух зрілих
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людей до вершин професіоналізму й продуктивності
в різних видах творчої діяльності – важливий шлях до
стійких розвитку не тільки освітніх систем і їх підсис-
тем, але й суспільства  в цілому. Головним фактором
стійкого розвитку суспільства є спеціалісти, які воло-
діють знаннями про закономірності розвитку сусп-
ільства і освіти в суспільстві.

Професіоналізм педагогічної діяльності – це
мистецтво педагога формувати у наявного складу
студентів готовність до продуктивного розв’язання
завдань у подальшій системі засобами свого пред-
мета (спеціальності) за час, відведений на навчально-
виховний процес. Таким чином, базовий критерій
професіоналізму педагогічної діяльності – це здатність
студентів творчо використовувати отримані знання,
вміння і навички для розв’язання фахових і особисті-
сних завдань.

Доведено, що суть професіоналізму педагогі-
чної діяльності у тому, що, з одного боку, це інтег-
ральна якість, властивість особистості, і, як будь-яка
інша якість, вона формується з діяльності; з іншого
боку – це процес і результат діяльності. Експеримен-
тально підтверджено (Н.В. Кузьміна, А.О. Деркач,
В.М. Максимова), що професіоналізм педагогічної
діяльності характеризується особистісною і діяльніс-
ною сутністю. Особистісну суть професіоналізму
складають знання, необхідні для виконання профес-
ійної діяльності, специфічне ставлення педагога до
об’єкта, процесу, умов фахової діяльності і не-
обхідність самовдосконалення як професіонала.
Діяльнісну (процесуальну) суть професіоналізму
складає комплекс умінь: гностичних, самовдоскона-
лення, спілкування, вміння перебудовувати діяльність
свою і студентів, реконструювати навчально-вихов-
ну інформацію з метою отримання очікуваного ре-
зультату своєї праці.

Висновки.
На основі викладеного матеріалу можна зро-

бити висновок, що на сьогоднішній день педагогічна
акмеологія успішно розвивається і має значні здо-
бутки. Одним із основних завдань акмеології зали-
шається розроблення стратегії і тактики практичного
здійснення процесу переходу спеціаліста, що почи-
нає свою самостійну діяльність, на все більш високі
рівні професіоналізму.

Розв’язання цього завдання потребує інтеграції
в цілісну систему результатів педагогічних, психоло-
гічних, соціально-психологічних досліджень,   основ-
ним об’єктом  яких є доросла людина . При цьому у
подальшому ми повинні узяти на озброєння резуль-
тативну «систему» передачі цій дорослій людині «тех-
нології» його руху до вищого рівня фізичного здоро-
в’я, громадянства , моральності і,  зрозуміло,
професіоналізму в головній для нього діяльності.

Перспективи наших наступних досліджень
будуть спиратись на:
– вивчення реального стану використання акмеологіч-
них аспектів у системі фахової технічної підготовки;

– обґрунтуванні оптимальних умов реалізації акме-
ологічних аспектів фахової технічної підготовки;
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГУЛЯЦИИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ПРОЦЕССЕ ИХ РЕАБИЛИТАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ

АРОМАТЕРАПИИ
Толкачева Е.В., Богдановская Н.В., Маликов Н.В.
Запорожский национальный университет

Аннотация. В рамках исследования проведено изучение осо-
бенностей изменения показателей, характеризующих состо-
яние регуляторных механизмов системы кровообращения,
у часто болеющих мальчиков и девочек 9-10 лет под влияни-
ем реабилитационной программы с включением средств аро-
матерапии. Материалы исследования позволили констати-
ровать высокую  эффективность разработанных нами
реабилитационных мероприятий, способствовавших суще-
ственному снижению степени функционального напряже-
ния аппарата кровообращения и оптимизации его функцио-
нального состояния.
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, регулятор-
ные механизмы, вариационная пульсометрия, мальчики, де-
вочки, 9-10 лет, высокая частота  заболеваемости, реабили-
тация, ароматерапия.
Анотація. Толкачьова О.В., Богдановська Н.В., Маліков М.В.
Вивчення особливостей регуляції серцево-судинної систе-
ми дітей молодшого шкільного віку в процесі їхньої реабіл-
ітації з використанням засобів ароматерапії. В рамках досл-
ідження проведене вивчення особливостей зміни показників,
які характеризують стан регуляторних механізмів системи
кровообігу, у хлопчиків  та дівчаток 9-10 років, які часто
хворіють. Матеріли дослідження дозволили констатувати
високу ефективність розроблених нами реабілітаційних за-
ходів, які сприяли суттєвому зниженню ступеню функціо-
нальної напруги арату кровообігу та оптимізації його фун-
кціонального стану.
Ключові слова: серцево-судинна система, регуляторні механ-
ізми, варіаційна пульсометрія, хлопчики, дівчатка, 9-10 років,
висока частота захворюваності, реабілітація, ароматерапія.
Annotation. Tolkacheva E.V., Bogdanovskaya N.V., Malikov
N.V. Study of features of adjusting cardiovascular system of
children of junior school age in the process of their rehabilitation
with the use of tools of aromatherapy. Within the framework
of research the study of features of change of indexes
characterizing state of regulator mechanisms of the system of
blood circulation is conducted, at pigeon pairs often being ill 9-
10 years under influencing of the rehabilitation program with
the inclusion of tools of aromatherapy. Research materia ls
allowed to establish high efficiency of the developed by us
rehabilitation measures instrumental in the substantial decline
of degree of functional tension of vehicle of blood circulation
and optimization of its functional state.
Keywords: cardiovascular system, regulator mechanisms,
variation pulsometriya, boys, girlies, 9-10 years, high-frequency
of morbidity, rehabilitation, aromatherapy.
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Введение.
По мнению ряда авторов определенные откло-

нения в функциональном состояния сердечно-сосу-
дистой системы организма могут быть причиной
снижения общих адаптационных возможностей орга-
низма, степени его резистентности к неблагоприят-
ным воздействиям окружающей среды и, как след-
ствие, возникновения того или иного заболевания [1,
3, 4, 6]. Известно также, что существенная роль в обес-
печении нормального функционирования аппарата
кровообращения принадлежит его регуляторным
механизмам.

В связи с этим, достаточно интересным пред-
ставляется изучение особенностей изменения пока-
зателей, характеризующих состояние системы регу-
ляции системы кровообращения,  в  процессе
реабилитации лиц с определенными отклонениями
в состоянии здоровья. Очевидно, что результаты дан-
ных исследований могут послужить основой для
объективной оценки степени эффективности той или
иной реабилитационной программы и возможнос-
ти ее широкого практического применения. Особое
значение подобные исследования приобретают в
настоящее время в связи со значительным распрост-
ранением самых разнообразных реабилитационных
мероприятий как традиционного, так и нетрадици-
онного характера, в том числе средств ароматера-
пии [5, 7].

Актуальность и несомненная практическая зна-
чимость указанной проблемы послужили предпосыл-
ками для проведения настоящего исследования.

Работа выполнена в соответствии с планом
НИР Запорожского национального университета.

Формулирование целей работы.
Целью исследования стало изучение влияния

программы реабилитационных мероприятий, вклю-
чающих систематические сеансы ароматерапии, на
состояние регуляторных механизмов сердечно-сосу-
дистой системы организма часто болеющих мальчи-
ков и девочек 9-10 лет.

Результаты исследования.
В процессе исследования было проведено изу-

чение особенностей функционального состояния
регуляторных механизмов аппарата кровообращения
у часто болеющих 33 мальчиков и 41 девочки в возра-
сте 9-10 лет. Все обследованные дети были разделены
на две группы: сравнительную (16 мальчиков и 20
девочек), проходивших традиционный для часто бо-
леющих детей курс реабилитации, и основную (17
мальчиков и 21 девочка), среди которых применялись
реабилитационные мероприятия, составным эле-
ментом которых были систематические сеансы аро-
матерапии (1 раз в 2 месяца). Продолжительность
каждой из процедур 12-и дневного курса (за исклю-
чением выходных дней) составляла 20-25 минут, кон-
центрация летучих веществ в воздухе соответствова-
ла 0,5 мл/м3 (2-3 капли масла на 15 м2 помещения).
Аромакомпозиция состояла из следующего набора
эфирных масел: роза, иланг-иланг, лимон, апельсин
горький.

На всех этапах исследования (начало, через 4 и
8 месяцев) у представителей обеих групп регистри-
ровалась электрокардиограмма (ЭКГ) во II стандар-
тном отведении и определялись следующие показа-
тели вариационной пульсометрии по методу Р.М.
Баевского [2]: мода (Мо, с), амплитуда моды (АМо,
с), вариационный размах (DX, с), индекс вегетатив-
ного равновесия (ИВР, абсолютные единицы, а.е.) и
индекс напряжения регуляторных механизмов сис-
темы кровообращения (ИНссс, а.е.).

Все полученные в ходе исследования экспе-
риментальные материалы были обработаны с ис-
пользованием статистического пакета Microsoft Exell.

Как известно, результаты первичного обсле-
дования того или иного контингента лиц позволяют
получить важную информацию относительно их те-
кущего состояния и разработать, на этой основе, со-
ответствующие реабилитационные мероприятия.

В таблице 1 представлены материалы первич-
ного обследования часто болеющих детей 9-10 лет
основной и сравнительной групп.

В соответствии с приведенными данными в
начале эксперимента нам не удалось зафиксировать
статистически значимых межгрупповых различий в
отношении практически всех изученных параметров
вариационной пульсометрии.

Необходимо отметить также, что для всех де-
тей была характерна достаточно высокая степень
централизации управления сердечным ритмом (зна-
чения ИВР колебались в интервале от 148,27±10,38
а.е. до 197,86±11,34 а.е.) и повышенный уровень фун-
кционального напряжения регуляторных механизмов
системы кровообращения их организма (величины
ИНссс отмечались в интервале от 105,76±7,43 а.е. до
149,09±10,07 а.е.).

В свете представленных материалов вполне
естественным было предположить появление опре-
деленных различий между представителями основ-
ной и сравнительной групп через 4 месяца их заня-
тий по разным реабилитационным программам.

Действительно, результаты обследования
школьников и школьниц, принявших участие в ис-
следовании, через 4 месяца эксперимента, позво-
лили констатировать наличие достоверно более вы-
раженной положительной динамики показателей,
характеризующих состояние регуляторных механиз-
мов системы кровообращения, у представителей и
представительниц основной группы, проходивших
курс реабилитации в сочетании с сеансами арома-
терапии.

Согласно данным таблицы 2 у мальчиков ос-
новной группы наблюдались статистически значимо
более выраженные, чем в группе сравнения, темпы
относительного прироста DХ (соответственно
12,07±1,39% и -6,34±1,23%), а также снижения таких
параметров вариационной пульсометрии, как индекс
вегетативного равновесия (ИВР) (17,85±1,28% и
0,05±1,63%) и индекс напряжения регуляторных ме-
ханизмов сердечно-сосудистой системы организма
(ИНссс) (соответственно на 21,16±1,30% у мальчиков
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Таблица 1 
Величины изученных показателей вариационной пульсометрии у мальчиков и девочек 9-10 лет  

основной и сравнительной групп в начале эксперимента (М±м) 

Мальчики Девочки 
Показатели Сравнительная 

группа Основная группа Сравнительная 
группа Основная группа 

Мо, с 0,66±0,02 0,71±0,02 0,66±0,01 0,67±0,02 

АМо, % 34,67±2,39 34,44±2,30 40,21±1,00 41,80±1,30 

∆Х, с 0,27±0,02 0,24±0,01 0,21±0,01 0,22±0,01 

ИНссс, а.е. 119,85±20,19 105,76±7,43 148,27±7,22 149,09±10,07 

ИВР, а.е. 151,64±20,35 148,27±10,38 194,36±10,18 197,86±11,34 

 
Таблица 2 

Величины относительного прироста параметров вариационной пульсометрии у мальчиков и девочек 9-10 лет 
основной и сравнительной групп после 4 месяцев эксперимента (в % от значений данных показателей,  

зарегистрированных в начале исследования) 

Мальчики Девочки 
Показатели Сравнительная 

группа Основная группа Сравнительная 
группа Основная группа 

Мо 2,36±1,32 4,50±1,34 4,96±1,38 6,36±1,27 

АМо -4,96±1,34 -6,97±1,39 -3,97±1,33 -5,61±1,43 

∆Х -6,34±1,23 12,07±1,39*** 6,78±1,36 12,99±1,44** 

ИНсс -2,40±1,57 -21,16±1,30*** -15,23±1,21 -21,67±1,31*** 

ИВР 0,05±1,63 -17,85±1,28*** -11,13±1,22 -16,43±1,35** 

* – p < 0,05; ** – - p < 0,01; *** – - p < 0,001 по сравнению с группой сравнения. 
 

Таблица 3 
Величины изученных показателей вариационной пульсометрии у мальчиков и девочек 9-10 лет  

основной и сравнительной групп через 8 месяцев после начала эксперимента (М±м) 

Мальчики Девочки 
Показатели Сравнительная 

группа Основная группа Сравнительная 
группа Основная группа 

Мо, с 0,72±0,01 0,77±0,01** 0,71±0,01 0,78±0,01*** 

АМо, % 32,11±1,68 29,92±1,66 36,57±0,68 33,61±1,32* 

∆Х, с 0,26±0,01 0,30±0,01** 0,24±0,01 0,29±0,01*** 

ИНссс, а.е. 94,31±10,87 65,94±3,86** 108,29±4,18 75,78±4,29*** 

ИВР, а.е. 134,37±14,78 101,41±5,39* 153,82±6,24 117,39±6,11*** 
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основной группы и только на 2,40±1,57% у школьни-
ков 9-10 лет группы сравнения).

Практически аналогичные данные были полу-
чены нами и в отношении обследованных девочек.

У них также для представительниц основной
группы были характерны достоверно более высокие
темпы положительного прироста величин вариаци-
онного размаха (соответственно на 12,99±1,44% и на
6,78±1,36%) и, напротив, более выраженные темпы
снижения степени функционального напряжения
системы кровообращения – значения ИВР снижались
соответственно на 16,43±1,35% и на 11,13±1,22%, а
ИНссс – на 21,67±1,31% в основной группе и на
15,23±1,21% в группе сравнения).

Полученные материалы свидетельствовали о
том, что уже 4 месяца использования в программе
реабилитационных мероприятий средств ароматера-
пии способствовали более выраженной оптимиза-
ции функционального состояния регуляторных ме-
ханизмов сердечно-сосудистой системы организма
часто болеющих детей 9-10 лет.

Достаточно интересные данные были получе-
ны нами и к заключительному этапу исследования.

Как видно из таблицы 3 через 8 месяцев после
начала эксперимента для мальчиков основной груп-
пы были характерны достоверно более высокие, чем
у их сверстников из группы сравнения, величины Мо
(соответственно 0,77±0,01 с и 0,72±0,01 с), ∆Х
(0,30±0,01 с и 0,26±0,01 с) и статистически значимо
меньшие величины ИВР (соответственно 101,41±5,39
а.е. и 134,37±14,78 а.е.) и ИНссс (всего лишь 65,94±3,86
а.е. против 94,31±10,87 а.е. у мальчиков из группы
сравнения).

Аналогичный характер изменений был отме-
чен нами и среди обследованных школьниц.

Для представительниц основной группы так-
же были характерны достоверно более высокие зна-
чения Мо (соответственно 0,78±0,01 с и 0,71±0,01 с),
∆Х (0,29±0,01 с и 0,24±0,01 с) и меньшие значения
АМо (33,61±1,32% и 36,57±0,68%), ИВР (117,39±6,11
а.е. и 153,82±6,24 а.е.) и ИНссс (соответственно
75,78±4,29 а.е. и 108,29±4,18 а.е.).

Очевидно, таким образом, что к окончанию
прохождения реабилитационного курса по разрабо-
танной нами программе у обследованных мальчиков
и девочек 9-10 лет отмечалось существенное сниже-
ние степени функционального напряжения механиз-
мов регуляции системы кровообращения и оптими-
зация ее функционального состояния в целом.

Полностью подтвердили приведенные данные
и материалы сравнительного анализа величин отно-
сительного изменения значений изученных парамет-
ров вариационной пульсометрии к заключительно-
му этапу исследования.

Как видно из результатов, представленных в
таблице 4, после прохождения реабилитационного
курса по разработанной нами программе, среди
мальчиков основной группы регистрировались дос-
товерно более выраженные темпы относительного
прироста ∆Х (соответственно на 24,14±1,25% против
снижения данного показателя на 3,99±1,13% среди
представителей группы сравнения) и более суще-
ственные величины понижения АМо (соответствен-
но на 13,11±1,23% и на 7,40±1,22%), ИВР (на
31,60±1,13% и на 11,39±1,24%) и ИНссс (на 37,65±1,13%
и на 21,31±1,14%).

Еще более выраженной картина позитивных
изменений параметров вариационной пульсомет-
рии была среди обследованных девочек основной
группы.

У них были зарегистрированы достоверно
более высокие, чем у представительниц группы срав-
нения, величины относительного прироста Мо (со-
ответственно 15,68±1,24% и 8,32±1,29%), ∆Х
(32,47±1,30% и 13,79±1,42%), а также более выражен-
ные темпы снижения АМо (соответственно на
19,57±1,42% и 9,06±1,21%), ИВР (на 40,67±1,14% и
20,86±1,17%) и ИНссс (соответственно на 49,17±1,09%
и на 26,97±1,16%).

Выводы.
Таким образом, полученные в настоящем ис-

следовании материалы позволили говорить о том, что
применение среди часто болеющих детей младшего
школьного возраста реабилитационных мероприятий

Таблица 4 

Величины относительного прироста параметров вариационной пульсометрии у мальчиков и девочек 9-10 лет 
основной и сравнительной групп после 8 месяцев эксперимента (в % от значений данных показателей, 

зарегистрированных в начале исследования) 

Мальчики Девочки 
Показатели Сравнительная 

группа Основная группа Сравнительная 
группа Основная группа 

Мо 8,49±1,17 9,59±1,20 8,32±1,29 15,68±1,24*** 

АМо -7,40±1,22 -13,11±1,23** -9,06±1,21 -19,57±1,42*** 

∆Х -3,99±1,13 24,14±1,25*** 13,79±1,42 32,47±1,30*** 

Инсс -21,31±1,14 -37,65±1,13*** -26,97±1,16 -49,17±1,09*** 

ИВР -11,39±1,24 -31,60±1,13*** -20,86±1,17 -40,67±1,14*** 
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в сочетании со средствами ароматерапии приводит
к выраженному снижению степени функционально-
го напряжения механизмов регуляции системы кро-
вообращения и оптимизации функционального со-
стояния школьников и школьниц 9-10 лет. Очевидно,
что разработанная нами реабилитационная програм-
ма характеризуется достаточно высокой степенью
эффективности и может быть рекомендована для
практического использования среди часто болеющих
детей данного возраста.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других особенностей
регуляции сердечно-сосудистой системы детей млад-
шего школьного возраста в процессе их реабилитации.
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ЕЛЕМЕНТИ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ
У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Томенко О.А.

Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С.Макаренка

Анотація. Елементи олімпійської освіти у процесі фізичного
виховання студентів вищих навчальних закладів. Процес фізич-
ного виховання студентів вищих навчальних закладів потре-
бує вдосконалення в контексті залучення нових форм та за-
собів фізичної підготовки і покращення теоретичних знань.
Олімпійська освіта виявилась дієздатним інструментом інтен-
сифікації процесу гармонійного розвитку молоді, залучення
її до цілеспрямованих занять фізичними вправами.
Ключові слова: олімпійська освіта, фізичне виховання, студенти.
Аннотация. Томенко А.А. Элементы олимпийского образо-
вания в процессе физического воспитания студентов выс-
ших учебных заведений. Процесс физического воспитания
студентов высших учебных заведений нуждается в усовер-
шенствовании в контексте привлечения новых форм и средств
физической подготовки и улучшения теоретических знаний.
Олимпийское образование оказалось дееспособным инстру-
ментом интенсификации процесса гармонического разви-
тия молодежи, привлечения ее к целенаправленным заняти-
ям физическими упражнениями.
Ключевые слова: олимпийское образование, физическое вос-

питание, студенты.
Annotation. Tomenko A.A. The elements of olympic education
at the process of physical education stydent’s higher educational
institutions. The process of student’s physical education needs
to improve in the field of new forms and instruments of physical
and theoretical preparation. Olympic education proved as a
real instrument of young people’s harmonious development
process nitrification, their drawing to the physical exercises
training.
Key words: Olympic education, physical education, students.

Вступ.
Проблема формування особистості, що виз-

начена у законі «Про освіту», передбачає те, що одне
з чильних місць у цьому процесі займає фізичне ви-
ховання. Формування соціально-активної особис-
тості в гармонії з фізичним розвитком є важливою
умовою підготовки випускника. Загальновідомо, що
фізична культура входить до складу культури сусп-
ільства оскільки за межами фізичної культури все-
бічний розвиток людини неможливий.

На думку ряду авторів (Акулова К.Ю., 2006;
В.К.Бальсевич, 1995), протиріччя що створилося між
розумінням необхідності формування фізичної куль-
тури особистості й недостатньою розробленістю пе-
дагогічної системи реалізації цього процесу, створи-
ло критичну ситуацію, що характерна для сучасної
системи фізичного виховання студентської молоді.

Ще у резолюції 3-ї сесії Міжурядового Коміте-
ту з фізичного виховання і спорту при ЮНЕСКО (1983)
всім державам-учасникам було рекомендовано “уве-
сти або підсилити викладання олімпійських ідеалів у
школах і вищих навчальних закладах відповідно до
їхньої власної системи освіти”.

Таким чином, практичною й теоретичною
нерозробленістю проблеми розвитку і розповсюд-
ження особистісно-орієнтованої фізичної культури
студентів педагогічних ВНЗ, використання у їх фізич-
ному вихованні ідеалів та життєвих установок, пов’я-
заних із ідеями олімпізму, обумовлюється акту-
альність даного дослідження.

Незважаючи на існуючі публікації, сьогодні
також є недостатньо висвітленими питання застосу-
вання різноманітних форм олімпійської освіти в про-
цесі фізичного виховання студентів.

Дані дослідження проведені у відповідності до
Зведеного плану науково-дослідної роботи Міністер-
ства України у справах сім’ї, молоді та спорту на 2006-
2010 роки за темою 1.1. «Історія розвитку, форму-
вання і сучасний стан спорту і фізичної культури.
Система олімпійської освіти».

Формулювання цілей роботи.
Мета: розробити зміст експериментальної на-

вчальної програми з фізичного виховання студентів
педагогічних вищих навчальних закладів, орієнтова-
ної на гармонійний розвиток особистості у відповід-
ності з ідеалами олімпізму.

Задачі роботи:
1. Проаналізувати форми і зміст фізичного вихован-
ня студентів в системі вищої педагогічної освіти.

2. Виявити мотиваційні пріоритети у галузі фізичної
культури студентів педагогічних вищих навчальних
закладів.
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3. Розробити експериментальну програму навчаль-
ної дисципліни фізичне виховання, що базується
на використанні ідеалів і цінностей олімпізму.

Методи досліджень: аналіз науково-методич-
ної літератури й матеріалів мережі Інтернет, аналіз
архівних і документальних матеріалів, соціологічні
методи.

Дослідження були проведені у педагогічних
вищих навчальних закладах Сумської області.

Результати досліджень.
Фізкультурне виховання, будучи підсистемою

цілісного вузівського педагогічного процесу, також
орієнтоване на виконання соціального замовлення
на підготовку фізично здорового фахівця, здатного
до самоорганізації здорового стилю життя. Забезпе-
чити рішення цієї важливої соціальної проблеми мож-
ливо шляхом досягнення мети фізкультурного вихо-
вання – формування фізичної культури студента.
Фахівці дають визначення “вихованню у вузі” у більш
вузькому, педагогічному змісті слова: виховання –
це “вплив на розум, почуття, волю людини в цілому,
з метою формування в нього якостей, необхідних
суспільству, формування світогляду, морального об-
ліку” [5;6].

Говорячи про фізичну культуру у вузі, слід заз-
начити, що в систему фізичної культури входять: не-
спеціальна (непрофесійна) фізкультурна освіта, спорт,
фізична рекреація й рухова реабілітація. Вказуючи про
структурну єдність фізичної культури, підкреслюють,
що “внутрішня взаємодія різних компонентів вияв-
ляється в тім, що кожний з них випробовує на собі
вплив інших, у результаті чого відбувається загальний
підйом самої фізичної культури” [1].

В умовах, які склалися досить перспективним
уявляється формування освітньо-виховної системи
на принципах суспільної моралі з акцентом на розк-
риття людського потенціалу, формування гармонії
фізичного, духовного і психічного розвитку особис-
тості. В ситуації, яка склалася, оновлення вищої шко-
ли стає об’єктивною реальністю. Звісно, що створен-
ня сучасної системи освіти та виховання неможливе
без оптимального вирішення цілого ряду системо-
створювальних елементів суспільства: соціальних,
економічних, валеологічних, екологічних, політичних,
правових і т.д.. Хоча можна припустити, що одним із
варіантів вирішення цієї складної проблеми може
бути побудова освітньо-виховної системи на основі
ідеології олімпізму, яка разом із вченням про здоро-
в’я може стати стрижнем цієї системи, її незримою
конструкцією [4;5].

Олімпізм і олімпійська філософія виявилися
життєздатними для розвитку системи спортивного
виховання. Цінності античної культури були присутні
на різних етапах розвитку людства, як незалежна ідео-
логічна основа виховання особистості, але змінюю-
чись відповідно до соціальних вимог. П’єр де Кубер-
тен, почерпнувши натхнення від Стародавніх
Олімпійських ігор і принципів грецької системи ви-
ховання, був переконаний, що філософія, яка ство-
рила грецьку культуру, може служити розвитку су-
часного людства [2; 7].

Проблема поширення серед школярів, сту-
дентів і інших верств населення певного обсягу знань
про олімпізм й Олімпійські ігри стала однією з
найбільш гострих проблем. Свідченням тому є бага-
то видатних міжнародних заходів: ювілейний XI Олі-
мпійський конгрес у Парижі в 1994 році, Міжнарод-
ний форум «Молодь — Наука — Олімпізм» у рамках
Всесвітніх юнацьких ігор 1998 року в Москві, надзви-
чайна 110-а сесія МОК, що проходила 11—12 грудня
1999 року у Лозанні, де були прийняті кардинальні
рішення по реформуванню олімпійського руху [ 7].

Питання про олімпійську освіту у вищій школі
вперше було порушено на 18 сесії МОА. У доповіді
Дісона Пауела (Канада) ”Університетська освіта і
олімпізм” , було відмічено, що в жодному вищому
навчальному закладі у світі не було введено предмет
“Олімпізм” або “Олімпійська думка”. Д. Пауел зап-
ропонував розглядати МОА як олімпійський універ-
ситет [6 ].

У відповідності до мети роботи нами була роз-
роблена експериментальна програма фізичного ви-
ховання студентів, що містить елементи олімпійської
освіти. Її метою є сприяння вихованню гармонійно
розвиненої особистості, готової до професійної діяль-
ності, впровадження фізичної культури і здорового
способу життя у практику.

Курс фізичного виховання передбачає комплек-
сне вирішення оздоровчих, виховних і освітніх завдань:
1. Зміцнення здоров’я студентів, сприяння правиль-
ному формуванню і гармонійному розвитку орган-
ізму, набуття навичок здорового способу життя,
підтримка високої працездатності впродовж усьо-
го періоду навчання.

2.Формування у студентів високих моральних якос-
тей: дисциплінованості, працьовитості, активної
життєвої позиції, виховання потреби у фізичному
вдосконаленні та систематичних заняттях фізичною
культурою і спортом.

Програма  містить елементи знань про
олімпізм у теоретичному розділі, а також засоби ол-
імпійської освіти практичного характеру, використані
для студентів.

Приблизний зміст теоретичних занять з олімп-
ійської освіти студентів ВНЗ.
1. Основні періоди в історії Олімпійських ігор та ан-
тичності.

2. Зародження сучасного олімпійського руху, відрод-
ження та розвиток сучасних Олімпійських ігор.

3. Олімпійські символи.
4. Національні та міжнародні спортивні організації.
5. Етичні аспекти Олімпійських ігор та спорту в цілому.
6. Виховання гармонійно розвиненої особистості че-
рез фізичну культуру і спорт.

Крім того нововведенням, що ваідрізняє нашу
експериментальну програму від традиційних є про-
ведення спортивного свята, присвяченого Олімпійсь-
ким іграм [ 3 ].

 Робота, що передує проведенню свята, повин-
на полягати у: проведенні роботи зі створення та ви-
готовлення емблем; проведенні годин спілкування
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Таблиця 1. 

Структура факторів, які характеризують інтерес студентів до занять з фізичного виховання в університеті 

Зміст факторів занять % Рангове 
місце 

Різноманітність учбового матеріалу  20.7  1 
Насичене навантаження  15  3 
Заняття знімають втому після занять  18  2 
Емоційність заняття, цікаві вправи  11.6  4 
Уважне ставлення викладача  5  7 
Чітка, гарна організація заняття  5  6 
Поліпшення фізичної підготовленості  5.8  5 
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Рис. 1. Оцінка активності студентів на заняттях з фізичного виховання.

“Країна приймає Олімпійські ігри” (знайомство з гео-
графічним положенням, традиціями культури, мис-
тецтва, спорту тощо); тренувальних заняттях для підго-
товки до малих олімпійських стартів; підготовки
художніх номерів для демонстрації під час заходу.

Для чіткого визначення спрямованості та
змісту засобів фізичного виховання, що використо-
вувались у нашій програмі та їх корекції нами було
проведено дослідження, спрямоване на вивчення
мотивів та інтересів студентів у галузі фізичної куль-
тури як частини культури суспільства та особистої
культури кожного.

Результати анкетування по вивченню відно-
шення до занять з фізичного виховання показали, що
позитивно ставляться до даних занять лише 41 % сту-
дентів. Не подобаються заняття з фізичного вихован-
ня 38 % студентів, а 21 % зазначили, що частково по-
добаються, а частково ні. Але відвідують їх регулярно
лише – 57 % студентів, відвідують нерегулярно – 33 %
та взагалі не відвідують дані заняття 10 % студентів.

Було з’ясовано також, що якби заняття з фізич-
ного виховання в університеті не були обов’язкові, то
їх би відвідували тільки 34% студентів, 28% іноді б
відвідували заняття, а 38% – взагалі не відвідували б
таких занять. Це свідчить про те, що більшість сту-
дентів не мають зацікавленості до занять з фізичного
виховання в університеті і відвідують заняття тільки з
метою отримання заліку, що в цілому негативно впли-
ває на рівень їх фізичної культури.

Свою активність на заняттях з фізичного вихо-
вання як добру оцінюють 41 % студентів, займаються
без особливого інтересу – 48 %, намагаються не зай-
матися взагалі – 11 % студентів ( рис. 1.).

Нами було з’ясовано також, що цілком задо-
волені заняттями з фізичного виховання в універси-
теті 38 % студентів, тоді як 30 % не зовсім задоволені
заняттями, а 32 % зовсім не задоволені, що в цілому
говорить про негативне відношення до навчального
процесу з фізичного виховання.

В ході досліджень ми встановили, що основни-
ми факторами, які визначають інтерес до занять з
фізичного виховання в університеті є: різноманітність
учбового матеріалу – 20.7 %, заняття знімають втому
після навчання у 18 % опитуваних, насичене наванта-
ження приваблює 15 % з них. На четвертому місці тут
відзначено емоційність занять – 11.6 %, про покращен-
ня фізичної підготовленості відповіли лише 5.8 % сту-
дентів, а на уважне відношення викладача та чітку
організація занять вказали по 5 % студентів (табл. 1.).

В той час найбільш вагомими факторами, які
визначають негативне відношення студентів до занять
з фізичного виховання є: одноманітність учбового
матеріалу – 33.6 %, неуважне відношення викладача
– 16 %, відсутність прогресу у фізичній підготовці –
17.3 %, відсутність цікавих вправ – 12.8 %.

Висновки:
1. До змісту фізичної культури студентів входять: не-
спеціальна (непрофесійна) фізкультурна освіта,
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спорт, фізична рекреація й рухова реабілітація.
Проблема поширення серед школярів, студентів і
інших верств населення певного обсягу знань про
олімпізм й Олімпійські ігри стала однією з найбільш
гострих проблем. Питання про олімпійську освіту
у вищій школі вперше було порушено на 18 сесії
МОА у доповіді Діксона Пауела (Канада) ”Універ-
ситетська освіта і олімпізм”.

2. Вивчення мотиваційних пріоритетів студентів по
відношенню до занять з фізичного виховання пока-
зало, що позитивно ставляться до даних занять лише
41 % студентів. Не подобаються заняття з фізично-
го виховання 38 % студентів. Але відвідують їх регу-
лярно лише – 57 % студентів, відвідують нерегуляр-
но – 33 %, та взагалі не відвідують дані заняття 10 %
студентів. Основними факторами, які визначають
інтерес до занять з фізичного виховання в універ-
ситеті є: різноманітність учбового матеріалу – 20.7
%, заняття знімають втому після навчання у 18 %
опитуваних, насичене навантаження приваблює 15
% з них.

3. Розроблена нами експериментальна програма з
фізичного виховання студентів містить елементи
знань про олімпізм у теоретичному розділі, а та-
кож засоби олімпійської освіти практичного харак-
теру, використані для студентів. Крім того, ново-
введенням, що відрізняє нашу експериментальну
програму від традиційних, є включення проведен-
ня спортивного свята, присвяченого Олімпійським
іграм.

На нашу думку, актуальними є подальші
дослідження по експериментальній перевірці роз-
робленої програми в процесі фізичного вихован-
ня студентів.
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ТА ВІДНОШЕННЯ
СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНИХ

МЕДИЧНИХ ГРУП
Філатова З.І.

Національний педагогічний
університет ім. М. П. Драгоманова

Анотація. В цій статті досліджено фактори, які впливають на
значення фізичної культури в житті молоді, ставлення сту-
дентів до спорту загалом. Проаналізовано ставлення сьо-
годнішніх студентів до занять з фізичного виховання в умо-
вах спеціальних медичних груп методами спостереження та
анкетування. Виділено основні групи цілей студентів спец-
іальних медичних груп у фізкультурній діяльності та пріо-
ритетні мотиви студентів. Виявлено значення формування
ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб життя та відношен-
ня до позаучбової фізкультурно-спортивної діяльності.
Ключові слова: студент, фізична культура, ціннісні орієнтації.
Аннотация. Филатова З. И. Ценностные ориентации и отно-
шение студентов к занятиям физической культурой в услови-
ях специализированных медицинских групп. В этой статье
исследованы факторы, которые влияют на значение физичес-
кой культуры в жизни молодежи, отношение студентов к
спорту в целом. Проанализировано отношение сегодняш-
них студентов к занятиям по физическому воспитанию в ус-
ловиях специальных медицинских групп методами наблюде-
ния и анкетирования. Выделено основные группы целей
студентов специальных медицинских групп в физкультур-
ной деятельности и приоритетные мотивы студентов. Выяв-
лено значение формирования ценностных ориентаций на
здоровый способ жизни и отношение к внеучебной физичес-
ко-спортивной деятельности.
Ключевые слова: студент, физическая культура, ценностные
ориентации.
Annotation. Filatova Z. I. Values orientation and attitude student
to occupation by physical culture in condition specialized medical
groups. In this article explored factors, which influence upon
importance of the physical culture in lifes youth, attitude student
to physical culture as a whole. Are analyzed attitude present-day
student to occupation on physical education in condition special
medical groups methods of the observation and ankets. The main
groups integer student of the special medical groups is chosen in
athletic activity and priority motives of students. Revealled
importance of the shaping orientation on sound way of the lifes
and attitude to physical-atheletic activity.
Key words: student, physical culture, values orientations.

Вступ
Фізична культура, маючи величезний потенц-

іал не тільки в аспекті поліпшення фізичної підготов-
леності, здоров’я, але і як засіб формуючого впливу
на особистість студента, як ніяка інша діяльність може
бути спрямована на вирішення ряду психофізичних,
соціально – психологічних, естетичних завдань. [9]

У вищих учбових закладах фізична культура
представлена як учбова дисципліна і як найважливі-
ший компонент формування цілісного розвитку осо-
бистості студента. Являючись складовою частиною
загальної культури, вона входить обов’язковим розд-
ілом в гуманітарний компонент освіти, значущість
якого виявляється через гармонізацію духовних і
фізичних сил. [1-7]

У вищих учбових закладах фізична культура
представлена як учбова дисципліна і як найважливі-
ший компонент формування цілісного розвитку осо-
бистості студента. Являючись складовою частиною
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загальної культури, вона входить обов’язковим розд-
ілом в гуманітарний компонент освіти, значущість
якого виявляється через гармонізацію духовних і
фізичних сил.

Робота виконана за планом НДР національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження є аналіз ставлення сту-

дентів спеціальних медичних груп до занять з фізич-
ної культури, визначення найбільш ефективних ме-
тодів впровадження фізичної культури та спорту в
життя молоді, усунення недоліків фізичної культури
сьогодення.

Результати дослідження.
Збереження і зміцнення здоров’я студентів в

період навчання у ВУЗі та підготовка їх до професій-
ної діяльності є важливим завданням вищої профес-
ійної освіти і творчого довголіття майбутніх фахівців.
Велика роль в забезпеченні високої учбово-трудової
активності, охорони здоров’я, в підвищенні якості
життя і працездатності студентської молоді належить
фізичній культурі.

Інтереси студентів у сфері фізкультурної діяль-
ності тісно пов’язані з їх соціальною активністю, на
яку істотний вплив здійснюють такі стійкі елементи
психічної структури, якими є ціннісні орієнтації. Вони
виступають важливими критеріями вільного вибору
виду фізичної культури. Знання викладачами
ціннісних орієнтації студентів дозволяє доцільно і з
високою ефективністю застосовувати засоби фізкуль-
турної активності, оцінювати результати діяльності і
чітко координувати їх в динаміці. [8]

В залежності від характеру цілей і мотивів сту-
дентів спеціальних медичних груп у фізкультурній
діяльності умовно виділяються декілька груп.

1. Потреби спортивної спрямованості
Вони відрізняються єдністю характеру спортив-

них цілей (розряд, титул) і мотивів (прагнення до ре-
зультату). Ці потреби задовольняють такий вид фізич-
ної культури, як спортивна діяльність і підготовка до
неї з усією специфікою цілей, задач, засобів і методів
учбово-тренувальних занять і відновлюючих заходів.

2. Потреби в рекреаційній діяльності, пов’язані
із зміною діяльності, активним відпочинком із засто-
суванням фізичних вправ, елементів спортивних ігор
і змагань за спрощеними правилами.

Їх найважливіші мотиви - зміцнення здоров’я,
гарний фізичний розвиток, красива статура. Іноді мо-
тивами фізкультурної діяльності цієї групи студентів
виявляються бажання суперництва.

3. Потреби реабілітаційної спрямованості
Вони властиві особам, у яких виникають про-

блеми відновлення занижених або втрачених в про-
цесі фізкультурної, побутової, трудової діяльності
фізичних, психічних, інтелектуальних здібностей.
Вони пов’язані з лікувальним використанням фізич-
них вправ (ЛФК).

4. Потреби в освітній спрямованості у сфері
фізичної культури сприяють творчому, свідомому
відношенню до задач, засобів і методів фізичного вдос-
коналення.

Згідно проведеним соціологічним опитуван-
ня серед студентів Національного педагогічного уні-
верситету (гуманітарний напрямок), в якому взяли
участь 50 студентів, пріоритетні мотиви студентів
у фізкультурній діяльності можна умовно об’єдна-
ти в наступні групи:
· задоволення студентів від самого процесу фізкуль-
турної діяльності (емоційність, динамічність, різно-
манітність, новизна, спілкування і т.п.);

· отримання підвищених результатів в процесі занять
вибраним видом фізичної культури (придбання
знань, умінь, навичок, отримання розрядів і т.п.);

· нові перспективи в процесі фізкультурної діяльності
(фізична досконалість, спортивна майстерність,
виховання характеру, волі, наполегливість, працьо-
витості і т.п.);

Виділяються основні групи цілей студентів
спеціальних медичних груп у фізкультурній діяль-
ності (табл. 1).

Ціннісні орієнтації виражають сукупність
відносин особи до фізичної культури в житті і про-
фесійній діяльності, вони формуються в процесі зас-
воєння особою соціального досвіду і відбиваються в
її цілях, переконаннях, ідеалах, інтересах.

Отже, формування ціннісних орієнтацій на
здоровий спосіб життя має першочергове значення
для розвитку та удосконалення молодої людини.

Ціннісні орієнтації є важливим структурним
компонентом особистості, її „ядром”, яке характери-
зує не тільки засоби, за допомогою яких досягається
мета діяльності, але й саму цю мету, більше того –
життєву позицію людини, основний сенс її життя.

Ціннісні орієнтації – це система ціннісних став-
лень особистості до об’єктивних цінностей людської
культури. Ці ставлення, усвідомлені й пережиті осо-
бистістю, спрямовують, орієнтують її в процесі ви-
бору життєвих цілей та засобів їх досягнення.

Ціннісні орієнтації не виникають у людини рап-
тово, а формуються поступово, протягом усього
процесу соціалізації індивіда, будучи центральним
стрижнем свідомості і діяльності, найважливішим
компонентом структури особистості. Тому особли-
ву увагу необхідно приділяти впливам на механізми
формування ціннісних орієнтацій для вирішення про-
блем мотиваційного впливу на свідомість і поведін-
ку особистості в системі виховання і навчання. У су-
часній системі фізичного виховання як дітей, так і
молоді найбільш актуальною соціально–педагогіч-
ною проблемою є формування ціннісної орієнтації
на здоров’я, здоровий спосіб життя.

Здоров’я для людини, як живої істоти, повинне
бути абсолютною, природною життєвою цінністю.
Від ступеня володіння здоров’ям залежить рівень за-
доволення практично всіх потреб людини. Тільки здо-
ровий, життєво активний організм здатний на повну
і якісну взаємодію індивіда з зовнішнім середовищем:
зі світом природи і соціальними умовами існування.

Тому студентам спеціальних медичних груп
фізичне виховання допоможе сформувати осо-
бисті ціннісні орієнтації, мотиви, інтереси і збу-
дити насущну потребу в заняттях фізкультурою
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Таблиця 1 

Цілі студентів Функції цілей студентів 
оздоровчі, функціональні, морфологічні Покращення здоров'я, зняття втоми, всебічний 

гармонійний розвиток, виховання культури тіла, рухів, 
підвищення розумової і фізичної працездатності 

нормативні виконання програмних вимог, досягнення в спорті, 
підвищення функціональних (резервних) можливостей 
організму 

комунікативно-виховні спілкування, виховання культури поведінки, 
працьовитості, емоційна самоорганізація 

Організаторсько-педагогічні Оволодіння знаннями, умінням, практичними 
навичками суспільної фізкультурної роботи, 
пропаганда здорового способу життя, активного 
відпочинку 

 

Стан здоров'я;
 82,2%

Стан учбової бази; 84,3%Особа викладача;
 80,7%

Направленість занять; 
65,3%

Рівень  вимог;
 68,5%

Рис. 1. Фактори, які визначають значення учбових занять

і спортом, які є невід’ємній складовій здорового
способу життя людини.[9-10]

Проведено дослідження, які показують, що
рівень здоров’я усього залежить на:
· 9,8% від функціонування системи охорони здо-
ров’я,

· 16,4% від генетичних особливостей людини,
· 21,3% від впливу факторів навколишнього сере-
довища,

· 52,5% від способу життя!!!
Експериментально з’ясовано, що для учбових

занять переважне значення мають чинники:
· стан учбової бази - 84,3%;
· стан здоров’я - 82,2%;
· особа викладача - 80,7%;
· рівень висунутих вимог - 68,5%;
· направленість учбових занять - 65,3% (див. рис. 1).

Відношення до позаучбової фізкультурно-
спортивної діяльності в багатьох визначається фак-
торами:
· особа педагога-організатора – 86,2%;
· стан місць занять і змагань – 74,1%;
· стан інвентаря і обладнання, які використовуються

– 70,4%;
· відповідальність за участь в змаганнях – 69,5%.

Висновки:
1. Зниження активності ускладнює пасивність сту-
дентів у відношенні до особистого фізичного роз-
витку і стану здоров’я.

2.Основна проблема фізичного виховання, у вищій
школі, полягає у необхідності досягнення студента-

ми оптимального рухового режиму. Це можливо
тільки при умові ефективного використання об-
’єктивних і суб’єктивних факторів які впливають на
особистість студента. В цьому випадку можливо
підтримувати на достатньо високому рівні фізич-
ний стан студентів, включаючи і стан здоров’я, і
успішність.

3. Реальні цінності фізкультурної освіти, спортивної
діяльності, фізичної рекреації і рухової реабілітації
дозволяють розглядати фізичне виховання у ВУЗі
як фундамент психофізичного розвитку і фізично-
го вдосконалення студентської молоді. Практичне
використання її результатів з чітко вираженою гу-
манітарною спрямованістю має істотне значення
для досягнення цілей в майбутній професійній діяль-
ності молодих фахівців у сфері виробництва, на-
уки, культури.

4.Цілеспрямоване та інтенсивне засвоєння студента-
ми цінностей національної і світової культури
фізичної активності, актуалізованих у здоровому
способі життя – є найважливішим завданням вихо-
вання та освіти молодого покоління, вирішальною
умовою формування нового рівня культури жит-
тєдіяльності населення.

Подальші дослідження у питанні ціннісних
орієнтацій та ставлення студентів до занять з фізич-
ного виховання в умовах спеціалізованих медичних
груп дадуть змогу збільшити інтерес студентів до за-
нять, розширити коло їх спортивних інтересів, нада-
дуть змогу викладачам зробити свій предмет більш
цікавим та виховувати здорову та спортивну націю.
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ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА  ПУТЕЙ
ОПТИМИЗАЦИИ  ПРОЦЕССА
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Церковная Е.В., Приходько А.И., Попрошаев А.В.
Харьковский национальный университет

радиоэлектроники
Национальная юридическая

академия Украины имени  Ярослава Мудрого

Аннотация. В статье проведен анализ уровня двигательной
активности, самооценки и динамики состояния здоровья, оп-
ределены приоритетные виды спорта и мотивация студентов к
посещению занятий по физическому воспитанию. Определе-
ны приоритетные виды спорта для юношей и девушек. Это
позволило эффективно организовать спортивно-массовую
работу со студентами. Мотивация студентов к посещению
занятий по физическому воспитанию не одинакова. Студенты
первых курсов недостаточно ориентированы на укрепление
здоровья и на высокий уровень физической подготовки. Зна-
ние мотивов к занятиям позволит строить процесс обучения с
учетом индивидуальных потребностей студентов.
Ключевые слова: двигательная активность, мотивация, само-
оценка состояния здоровья, приоритетные виды спорта.
Анотація. Церковная О.В., Приходько Г.І., Попрошаєв О.В.
Проблеми пошуку  шляхів оптимізації  процесу фізичного
виховання  у вищих навчальних закладах. У статті проведе-
ний аналіз рівня рухової активності, самооцінки й динаміки
стану здоров’я, визначені пріоритетні види спорту й моти-
вація студентів до відвідування занять з фізичного вихован-
ня. Визначено пріоритетні види спорту для юнаків і дівчин.
Це дозволило ефективно організувати спортивно-масову
роботу зі студентами. Мотивація студентів до відвідування
занять по фізичному вихованню не однакова. Студенти пер-

ших курсів недостатньо орієнтовані на зміцнення здоров’я й
на високий рівень фізичної підготовки. Знання мотивів  до
занять дозволить будувати процес навчання з урахуванням
індивідуальних потреб студентів.
Ключові слова: рухова активність, мотивація, самооцінка
стану здоров’я, пріоритетні види спорту.
Annotation. Cerkovnaya Е.V., Prikhodko А.I., Poproshaev A.V.
Problems of search of ways of optimization of process of
physical education in higher educational establishments.  In the
clause the analysis of a level of impellent activity, a self-
estimation and dynamics of a state of health is lead, priority
kinds of sports and motivation of students to visiting
employment on physical training are certain. Priority aspects
of sports for young men and girls are defined. It has allowed to
organize effectively sports – mass work with students. The
motivation of students to visitation of occupations on physical
training is not equal. Students of the first courses insufficiently
oriented on strengthening of health and on a  high level of
physical preparation. The knowledge of motives to occupations
will allow to build process of learning with the count of individual
necessities of students.
Keywords: impellent activity, motivation, a self-estimation of
a state of health, priority kinds of sports.

Введение.
В настоящее время вызывает серьезную оза-

боченность состояние здоровья студенческой моло-
дежи. Многолетняя практика работы, а так же анализ
научно-методической литературы свидетельствует о
том, что в последние годы  прослеживается тенден-
ция  снижения уровня здоровья [3,4,6], уровня двига-
тельной активности [1,7,9], к преобладания пассив-
ного способа жизни  студенческой молодежи [2,5,8].
Кроме того,  физкультурно-спортивная деятельность
не входит в число жизненноважных потребностей у
подавляющего большинства студентов. В ситуации,
когда отклонения в состоянии здоровья в значитель-
ной степени обусловлены поведением человека, сти-
лем жизни, повышение физкультурно-спортивной
активности студентов становится одной из главных
задач физического воспитания. При этом необходи-
мо обеспечить не только высокую эффективность
занятий физическим воспитания, но и сделать их наи-
более привлекательными для студентов с учетом их
индивидуальных особенностей.

Работа выполнена в соответствии с  планом
НИР Национальной юридической академии имени
Ярослава Мудрого (НЮАУ).

Формулирование целей работы.
Цель: поиск путей оптимизации физического

воспитания в высших учебных заведениях.
Задачи:

1. Определить факторы, оказывающие влияние на
уровень двигательной активности студентов.

2. Определить факторы мотивации студентов к заня-
тиям физическими упражнениями.

3. Определить самооценку студентов к изменению
состояния здоровья.

Нами было проведено анкетирование студен-
тов НЮАУ. Анкета включала 30 вопросов, преимуще-
ственно закрытого типа, скомплектованных по бло-
кам: самооценка  состояния здоровья, физического
состояния, успеваемости, режима двигательной актив-
ности студентов;  формы проведения досуга; цели
посещения занятий по физическому  воспитанию.
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Анкетирование проводилось анонимно, в нем
взяли участие 848  студентов 1-5 курсов (юноши и
девушки). Результаты анкетирования заносились в
компьютерную базу данных рис.1.

После обработки  анкет были получены сле-
дующие результаты.

Результаты исследований.
Одним из главных предпосылок, определяю-

щих способность студентов осваивать сложный учеб-
ный материал вуза, требующий проявления психо-
физических качеств (умственной и физической
работоспособности), является уровень соматическо-
го здоровья. Результаты оценки студентами своего
состояния здоровья представлены в таблице 1.

Сравнительный анализ самооценки состояния
здоровья показывает, что студенты первого курса
оценивают гораздо ниже уровень своего здоровья,
чем студенты пятого курса. На наш взгляд, это связа-
но с общей тенденцией ухудшения здоровья подрас-
тающего поколения  в Украине, что подтверждается
результатами исследований ряда авторов  [2,3,4]. В то
же время наблюдается и другая тенденция, в сред-
нем 27-35% студентов всех курсов отмечают ухудше-
ние здоровья за период обучения в вузе. Это, по на-
шему убеждению, можно объяснить характером
учебной деятельности современного студента, харак-
теризующейся высокой гиподинамией и гипокине-
зией, продолжительной работой за компьютером,
большими психическими и информационными на-
грузками, низкой комфортностью студенческих об-
щежитий и неготовностью к самостоятельному ве-
дению быта и т.п.

Одной из систем, несущей значительную на-
грузку в учебной деятельности  является зрительная.
Глаза – самый подвижный орган человека, И.М. Се-
ченов зрительное восприятие связывал с деятельно-
стью мышечного аппарата глаз. При помощи мышц
осуществляется движение  глаз в орбите, они же и
являются механизмом, благодаря которому сознание
получает информацию о внешнем мире. Глаз, в час-
тности его сетчатка, – это часть мозга, вынесенная
на периферию. Она соприкасается с внешним ми-
ром и принимает всю информацию перерабатыва-
ет, трансформирует внешнюю световую энергию в
электрический импульс нейрона. Сегодня, по срав-
нению с прошлым, нагрузка на органы зрения вы-
росла в сотни, а то и тысячи раз. Учебная  деятель-
ность характеризуется высокой скоростью
поступления информации, необходимостью длитель-
ный период времени сохранять  концентрацию и вни-
мание. В то же время   использование компьютера
сопровождается повышенным напряжением органа
зрения, способствует развитию функциональных
(структурных) изменений со стороны нервно-мы-
шечного аппарата и системы кровообращения глаз,
т.е. вызывает ряд функциональных зрительных рас-
стройств.

Учитывая, что распространенность заболева-
ний органов зрения достаточно велика, в опрос были
включены вопросы об оценке студентами своего зре-

ния (табл. 2) и динамике изменения зрения в процес-
се обучения.

Заболевания органов зрения отмечают, в за-
висимости от курса, от 3 до 13 % студентов юриди-
ческого вуза. Однако небольшие нарушения зрения
имеют значительный процент студентов всех курсов
– 30-40%. При этом столько же студентов (30-40%)
констатировали ухудшение зрения за время обуче-
ния в вузе.

Оптимальный двигательный режим является
непременным условием полноценного выполнения
двигательных и вегетативных функций организма на
всех этапах развития человека. Значение мышечной
деятельности в биологии и физиологии настолько
велико, что ее совершенно справедливо расценива-
ют как главенствующий признак жизни. Специаль-
ные исследования показывают, что эффективность
умственной деятельности в условиях низкой физи-
ческой активности уже на вторые сутки снижается
почти на 50%, при этом резко ухудшается концентра-
ция внимания, растет нервное напряжение, суще-
ственно увеличивается время решения задач, быст-
ро развивается утомление, апатия и безразличие к
выполняемой работе, человек становится раздражи-
тельным, вспыльчивым.

Оптимальный двигательный режим – важней-
шее условие здорового образа жизни. Его основу
составляют систематические занятия физическими
упражнениями и спортом, эффективно решающие
задачи укрепления здоровья и развития физических
способностей молодежи, сохранения здоровья и дви-
гательных навыков. При этом физическая культура и
спорт выступают как важнейшее средство воспита-
ния. Изучение режима двигательной активности сту-
дентов юридической академии, позволило получить
следующие данные.

На 1-2 курсе 75% студентов уделяют двигатель-
ной активности менее 2-3 часов в неделю, и лишь
25% – более 4-6 часов. На 4-5 курсе 55% студентов
уделяют двигательной активности более 4-6 часов в
неделю и 45% – менее 2-3 часов. Полученные ре-
зультаты позволяют выдвинуть нам гипотезы: во-пер-
вых, к старшим курсам наблюдается тенденция уве-
личения уровня двигательной активности, во-вторых,
снижается двигательная активность подрастающего
поколения.

В среднем 62-82% студентов всех курсов посе-
щают занятия по физвоспитанию, при этом 13-35%
посещают спортивные секции.

Физическое воспитание (ФВ) является состав-
ной частью высшего образования. В НЮАУ учеб-
ная дисциплина «ФВ» преподается на 1-5 курсах. С
целью выяснения отношения студентов к видам
спорта и оздоровительным системам студентам было
предложено выбрать наиболее предпочтительные.
Исследование показало, что у девушек пользуется
популярностью аэробика (25-30%), волейбол (11-
18%), легкая атлетика и ОФП (7-10%). У юношей наи-
более популярны единоборства (бокс, борьба, 12-
31%), спортивные игры (баскетбол, волейбол,
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Рис. 1. Внешний вид программы по обработке результатов  анкетирования студентов

Таблица 1 

Результаты самооценки состояния здоровья студентов 

Самооценка состояния здоровья % : 

КУРС  1   2   3   4   5  

 -хорошее 28,0 36,4 26,0 56,7 45,9 

 -удовлетворит. 25,8 49,1 64,4 27,8 32,2 

 -плохое 46,2 14,6 9,6 15,5 21,9 

Таблица 2 

Результаты самооценки состояния зрения студентов 

Вы имеете зрение: 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

 -100% зрение, % 51,6 57,5 32,8 61,9 54,5 

 -небольшие наруш., % 40,9 39,9 63,8 28,6 32,9 

 -заболевания глаз,% 7,5 2,6 3,4 9,5 12,6 

Таблица 3 

Специально организованная двигательная активность студентов течение недели (%) 

Сколько часов в неделю вы уделяете двигательной активности? % 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

меньше 2 22,6 21,2 21,5 18,3 14,0 

2-3 часа 52,7 53,0 34,5 25,4 30,1 

4-5 часов 18,4 17,2 25,4 23,8 36,4 

6 и более 6,3 6,6 18,6 32,5 19,6 
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футбол, 13-35%). Из нетрадиционных видов спорта
наиболее популярны среди девушек и юношей ту-
ризм (15-40%), рыцарские бои (10-11%), йога, цигун
(11-20%). Нетрадиционные виды спорта наиболее
популярны среди студентов старших курсов.

В спортивных секциях занимаются 13-40% сту-
дентов всех курсов. Исследования показали, что наи-
меньшее количество студентов,  посещающих
спортивные секции на 3-м курсе, и наибольшее, 40%
– на пятом. Возможно, это связано с тем, что у сту-
дентов, занимающихся каким-либо видом спорта,
вырабатывается стойкий интерес к избранному виду.

Известно, что уровень положительной моти-
вации человека, рассматривается как необходимое
условие, влияющие на эффективность различных
видов деятельности, включая занятия физической
культурой [1,8]. Нами были предложены 5 мотиваци-
онных вариантов посещения занятий по физвоспи-
танию. Результаты опроса представлены в таблице 5.

С целью получения зачета по предмету посе-
щают занятия 30-33% студентов младших курсов, на
старших курсах таких студентов только 20-22%. Впол-
не, очевидно, что такие студенты стремятся выпол-
нить необходимый минимум требований для получе-
ния зачета и, как правило, инициативы не проявляют.

С целью укрепить здоровье посещают заня-
тия 27-30% студентов 1-2 курсов, и 29-35% студентов
4-5 курсов. Желают развить двигательные качества
15-30% студентов 1-2 курсов, и 30-37% студентов 4-5
курсов. Это говорит о том, что студенты старших
курсов более ориентированы на укрепление своего
здоровья и на более высокий уровень развития дви-
гательных качеств, чем студенты 1-2 курсов. Относи-
тельно небольшой процент студентов всех курсов от
0,5 до 8,7% в зависимости от курса, посещают заня-
тия по физвоспитанию с целью получения конкрет-
ных навыков в избранном виде спорта.

Немаловажным фактором, влияющим на по-
сещаемость студентами занятий, является качество
проводимых занятий. Выявлено что 50-70% студен-
тов считают, что занятия проводятся на хорошем
уровне, 27-40% – удовлетворительно, только 3-8%
студентов считают, что занятия проводятся плохо.

Исследуя причины, по которым студенты не
посещают занятия, было выявлено, что 55-75% сту-
дентов всех курсов не посещают занятия в связи с
нехваткой времени, 5-23% – из-за отсутствия жела-
ния заниматься, 2-10% считают плохой спортивную
базу академии.

Выводы.
Проведенное анкетирование дало возмож-

ность определить субъективную самооценку студен-
тов своего состояния здоровья, динамику изменения
здоровья и зрения в процессе обучения. Виявлено,
что 27-35% студентов всех курсов отмечают ухудше-
ние здоровья, а 30-40% констатировали ухудшение
зрения за время обучения в вузе.

Определено, что уровень двигательной актив-
ности студентов 4-5 курсов выше, чем у студентов 1-
2 курсов. Возможно, это связано с тем, что лишь на
старших курсах, когда начинают прогрессировать
какие-либо хронические заболевания, ограничиваю-
щие работоспособность, оценка важности занятий
становится более весомой.

Проведенное анкетирование позволило опре-
делить приоритетные виды спорта для юношей и де-
вушек, что позволит эффективно организовать
спортивно-массовую работу со студентами.

Выявлено, что мотивация студентов к посеще-
нию занятий по физвоспитанию не одинакова. Сту-
денты первых курсов недостаточно ориентированы
на укрепление здоровья и на высокий уровень физи-
ческой подготовки. Знание мотивов, которыми руко-
водствуются студенты, позволит строить процесс обу-
чения с учетом их индивидуальных потребностей.

Таблица 4 

Результаты определения частоты посещения студентами занятий по физическому воспитанию  

Посещаете ли вы занятия по физвоспитанию? 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

 -да, % 76,9 81,5 68,4 81,0 62,2 

 -нет, % 23,1 18,5 31,6 19,0 37,8 
 

 Таблица 5 

Результаты изучения мотивации посещения студентами занятий по физическому воспитанию  

Цели вашего посещения занятий по ФВ, %: 

КУРС 1 2 3 4 5 

- укрепление здоровья 27,4 29,8 5,6 34,9 29,2 

- развитие двиг. качеств 15,1 30,5 24,7 30,2 37,1 

- получение зачета 30,1 33,1 56,7 22,2 20,4 

- приятное времяпровождение 10,8 1,3 6,8 4,0 7,1 

- получение конкретных навыков 0,5 5,3 6,2 8,7 6,3 
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Дальнейшее исследование планируется про-
вести в направлении изучения изменения здоровья
студентов в процессе обучения в вузе.
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РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ
ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ

Шахненко В.І.
Харківський національний
університет ім. В.Н.Каразіна

Анотація. В статті висвітлено прогресивність перших кроків
радянської влади щодо створення Центрального педологічно-
го інституту в Москві (1921), який став відомим центром
дитинознавства, і його обласних і районних ланок, розвиток
фізкультурного руху. Проте в умовах боротьби Й.Сталіна за
владу, становлення тоталітарного режиму, педологія, яка «ко-
палась» у біографіях батьків (а «вождь всіх народів» мав кри-
мінальне минуле), постановою ЦК ВКП (б) «Про педологічні
перекручення в системі Наркомосів» педологія була ліквідо-
вана, як шкідлива, а педологи репресовані або й розстріляні. В
умовах тоталітарного режиму питання фізичного виховання
і здоров’я дітей і підлітків знайшло свій розвиток у педагогічній
діяльності А.С.Макаренка і В.О.Сухомлинського. Проте з од-
ного боку існували багаті педагогічні надбання, а з другого
боку тоталітарний режим, колоніальна система гальмували
упровадження цих ідей в практику роботи школи України.
Після розпаду Радянського Союзу в умовах зруйнованої при-
роди, екологічно забрудненої території і свідомості людей
виникла необхідність пошуків шляхів і засобів збереження і
зміцнення здоров’я підростаючого покоління, підготовки його
до здорового способу життя, в т.ч. з використанням спадщини
видатних вітчизняних педагогів.
Ключові слова: педологія, «виняткові» діти, здоров’я, здоро-
вий спосіб життя.
Аннотация. Шахненко В.И. Советский период развития тео-
рии и практики формирования здоровья детей и подростков.
В статье освещено прогрессивность первых шагов советской
власти по созданию Центрального педагогического институ-

та в Москве (1921), который стал известным центром детове-
дения, и его областных и районных звеньев, развитие физ-
культурного движения. Однако, в условиях борьбы И. Стали-
на за власть, становления тоталитарного режима, педология,
которая «копалась» в биографиях родителей (а «вождь всех
народов» имел криминальное прошлое), постановлением ЦК
ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Наркомп-
росов» педология была ликвидирована, как вредная, а педоло-
ги репрессированы или даже расстреляны. В условиях тота-
литарного режима вопросы физического воспитания, здоровья
детей и подростков нашло своё развитие педагогической дея-
тельности А.С.Макаренко и В.А.Сухомлинского. Однако, с
одной стороны существовало богатое педагогическое насле-
дие, а с другой стороны тоталитарный режим, колониальная
система тормозили внедрение этих идей в практику работы
школы Украины. После распада Советского Союза в условиях
разрушенной природы, экологически загрязненной террито-
рии и сознания людей возникла необходимость поиска путей
и средств сохранения и укрепления здоровья подрастающего
поколения, подготовки его к здоровому образу жизни, в том
числе с использованием наследия выдающихся отечествен-
ных педагогов.
Ключевые слова: педология, «исключительные» дети, здоро-
вье, здоровый образ жизни.
Annotation. Shachnenko V.I. Soviet period of development
of theory and practice in children’s and teenagers’ health
formation. In the article the progress of the first steps of the
Soviet authority concerning the creation of the Central
Pedological high school in Moscow (1921) is elucidated, which
became the famous centre of the science of children with its
regional and distr ict links and development of physical
movement. However, in terms of Y. Stalin’s struggle for power,
formation of the totalitarian regime, pedology examining the
parents’ biography (but the leader of all nations had a criminal
past), the pedology was liquidated by the resolution of CC A-
UCP (b) ( the Central Committee of All-Union Communist
Party of Bolsheviks) “About Pedological Misrepresentation
in the System of People’s Commissars” as harmful, pedologists
were subject to repression or were shot. In terms of the
totalitarian regime the matter of the physical tra ining and
children’s and teenagers’ health developed in the pedagogical
activity of A.S. Makarenko and V. O. Suchomlynskyi. However,
on the one hand there are many pedagogical acquisition and
on the other hand, the totalitarian regime and colonial system
hindered the implementation of these ideas in practice of the
school work. After the breakup of the Soviet Union in terms
of the destroyed nature, environmentally pollu ted territory
and awareness of people appeared the necessity of seeking
ways and means of saving and strengthening the rising
generation, preparing it for the healthy life-style including
the usage of famous domestic teachers’ heritage.
Keywords: pedology, “exclusive” children, health, healthy life-
style.

Вступ
За статистичними даними в Україні на період

розпаду Радянського Союзу у 1991-му році населен-
ня становило 51,994 млн, а на 1 січня 2008-го року –
46,372 млн. Природний приріст населення у 1991-му
році становив -39,1, а у 2007-му році – – 290,2 тис.
людей. При цьому тривалість життя жінок скоротила-
ся з 74,18 у 1991-1992 роках до 74,06 у 2005- 2006 ро-
ках, а чоловіків – відповідно з 64,2 до 62,38 років. При-
чому всього померлих у 1991-му році становило 669,9
тис., а у 2007-му році 762,9 тис. Смертність від хвороб
системи кровообігу з 349,6 тис. у 1991-м році зросла
до 480,6 тис. у 2007-му. Від новоутворень, в тому числі
від злоякісних пухлин відповідно померло – 105,1 і
90,0 тис., від отруєння алкоголем 6,4 тис. і 10,6 (у 2004
році. За 2007 рік дані не опубліковано).

http://fizkylt..com..ua
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За період з 2001 по 2006 роки номінальний ва-
ловий внутрішній продукт зріс від 200490 млн до
544153 млн., а заробітна плата (в сумі) відповідно – з
67389 до 205120 млн, соціальні допомоги з 23978 до
103092 млн гривень. Проте мінімальна заробітна пла-
та приблизно на 100 гривень нижча прожиткового
мінімуму.

Таким чином, з 1991 по 2007 рік в Україні
приріст населення із знаком мінус зріс на 742 відсот-
ки. Смертність становить 113,8 відсотка. Причому
смертність від хвороб системи кровообігу і новоут-
ворень, основною причиною яких є куріння, ожирі-
ння, зловживання алкоголем та інші, на даний час
(486+90,0) становить 570,6 тис., тобто 74,8 відсотка від
усього числа померлих.

Якщо брати до уваги, що здоров’я людини за-
лежить від генофонду нації і спадковості на 18-20, від
соціально-економічних так екологічних умов – на 18-
20, системи охорони здоров’я та медицини – на 8-9, і
на 51-53 відсотки від способу життя, то можна зробити
висновок, що причиною демографічної кризи є не-
здоровий спосіб життя людей, починаючи із шкільно-
го віку. Виходячи з цього виникла потреба зробити
аналіз якості освіти в колишньому Радянському Союзі
і спадщини найближчих в часі вітчизняних педагогів –
А.С.Макаренка і В.О.Сухомлинського, що ми і пропо-
нуємо нижче, і на основі результатів цього аналізу
шукати шляхи і засоби призупинення, або хоч би по-
м’якшення демографічної кризи в Україні.

Стаття виконана за планом НДР Харківського
національного університету ім.. В.Н.Каразіна.

Формулювання цілей роботи.
Ціль роботи – дослідження й аналіз документів

ЦК ВКП(б) та КПРС, спадщини А.С. Макаренка та
В.О. Сухомлинського щодо формування здоров’я
дітей і підлітків, підготовки їх до ведення здорового
способу життя.

Результати досліджень.
Шляхи розв’язання проблеми.
ІІеріод з кінця ХІХ до початку ХХ століття ха-

рактерний стрімким розвитком промисловості, по-
явою великих заводів і фабрик. У зв’язку з нерівном-
ірністю розвитку, рядом протиріч між трудом і
капіталом, наступила криза, яка охопила всі сторони
життя суспільства. Як вважав М.Д. Ярмаченко, тра-
диційна школа з засиллям книжного навчання, схола-
стики і формалізму вступила в суперечності з вимо-
гами життя. Наступила криза школи. Тому найкращі
педагогічні уми Європи і США почали наполегливо
шукати вихід з цієї кризи. В цих складних умовах йшов
процес пошуку. Вчені і педагоги уважно слідкували
за розвитком педагогічної думки Заходу. В Росії ви-
давались переклади основних робіт Е. Меймана, А.
Лая, Г. Кершенштейнера, Г. Шаррельмана, Ф.Ганс-
берга, Б. Отто, Д. Дьюі та інших педагогів. Це збагати-
ло російську і українську педагогіку, мало позитив-
ний вплив на їхній дальший розвиток.

До цього слід додати, що в Російській імперії
наступила і соціальна криза, яка призвела до падіння
царизму, розпаду існуючої державної структури. В

цих умовах колонії Росії Фінляндія, Польща, ІІри-
балтійські республіки, народи Кавказу та інші зроби-
ли спробу вийти з-під колоніального та національно-
го гніту. Суверенною стала й Україна. Проте всі ці
країни, крім Фінляндії, одна раніше, друга пізніше
були об’єднані в нову колоніальну систему – Радянсь-
кий Союз, нову колоніальну державу з тоталітарним
комуністичним режимом.

Перше десятиліття радянської влади відзнача-
лось демократичними віяннями в педагогіці. Приділя-
лась увага питанням зміцнення здоров’я дітей, ознай-
омленню їх із чинниками, які сприяють цьому.

Постанова ЦК ВКП(б) “Про фізкультурний
рух” (1929) поставила фізкультуру на державну ос-
нову. В 1930 році було створено Всесоюзну раду з
фізичної культури при ЦВК СРСР, яка стала ініціато-
ром запровадження комплексу “Готовий до праці та
оборони” (ГПО) для дорослих, а в 1934 році – “БГПО”
(для дітей та підлітків). З 1928 року почали проводи-
тись Всесоюзні спартакіади, зароджуються міжна-
родні спортивні зв’язки, набуває розвитку сітка вузів
та середніх спеціальних закладів з підготовки фахівців
з фізичної культури. Спортсмени беруть активну
участь у Великій Вітчизняній війні. А з 1948 року ра-
дянський спорт виходить на міжнародну арену і по-
ступово стає одним із провідних у світі. Проте, поряд
з високими досягненнями радянських спортсменів
низьким залишається рівень охоплення ним дітей,
підлітків та юнацтва. Та інакше не могло й бути, бо в
процесі формування тоталітарного режиму (жандар-
мсько-тюремна система, голодомор, сталінські реп-
ресії, гонка озброєнь, прагнення до створення зверх-
держави) питання здоров’я дітей поступово відходило
на задній план. Народна освіта, медицина, охорона
природи, фізкультура і спорт розвивалися за залиш-
ковим принципом. В постановах, партійних і держав-
них документах було багато гасел типу “Здоров’я
людей – суспільне багатство” та справи далі не йшли.
На першому плані були великодержавні інтереси, а
не інтереси окремої людини, її здоров’я.

В середніх закладах царської Росії проводились
антропометричні [від гр. antropo (людина) + metreo
(вимірюю)] дослідження. Вони включали вимірюван-
ня росту, ваги, обхвату грудей, життєвої ємності ле-
гень та деякі дані з кефалометрії (вимірювання обхва-
ту, довжини і ширини голови). Так проводились
вимірювання окружності голови хлопчиків і дівчаток
у віці 7,5-8,5 років і аналізувалась їхня успішність.

Вказані вище вимірювання проводились на по-
чатку та в кінці навчального року. При цьому роби-
лись застереження про обережність у проведенні вис-
новків щодо рівня розумових здібностей [30, 167-177].

Дальшого розвитку практика антропометрич-
них вимірювань розвитку і здоров’я дітей набула в
Радянському Союзі і особливо після створення Цен-
трального педологічного інституту в Москві (1921),
який став відомим науковим центром дитинознавства.

Антропометричні вимірювання включали такі
величини та індекси: 1) зріст стоячи і сидячи; 2) дов-
жина нижніх кінцівок; 3) висота черепа та горизон-
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тальна його окружність; 4) довжина і ширина голо-
ви; 5) окружність грудної клітки в спокійному стані
при вдиху і видиху; 6) передньо-задній діаметр груд-
ної клітки та її боковий діаметр; 7) життєва ємність
легенів; 8) м’язова сила; 9) вага.

Ці дані записувались в індивідуальну антропо-
метричну карту учня. При цьому визначався показ-
ник пропорційності (індекс співвідношення довжини
тулуба до загальної висоти в см, який залежить від
віку дитини). До 12-річного віку він, як у дорослої
людини, наближається до 53 відсотка. Окружність
грудей у здорової дитини, що становить половину
росту, є показником норми здорової, гармонійно
розвиненої дитини. Визначення рівня фізичного роз-
витку дитини проводилося на основі порівняння одер-
жаних даних з існуючими на той час стандартами для
кожного віку. Рівень розумових здібностей визначав-
ся за допомогою відповідних тестів.

Педологічні вимірювання проводились в плані
виділення «норми» і «виняткових дітей». Діти першої
групи або «нормальні діти» відвідували звичайну ма-
сову школу. До «виняткових» зараховувались діти з
фізичними недоліками: каліки, сліпі, глухонімі, слабко
обдаровані, нервові, важкі, сором’язливі, нерішучі з
нервопаталогічними і психопатичними конституція-
ми. Причому однією з причин існування «винятко-
вих» дітей педологи вбачали соціально-економічні
умови: наслідки першої світової і громадської війн,
розрухи, бідності, антисанітарії, недоїдання в бідних
сім’ях, безпритульність, тощо. До цієї категорії зарахо-
вувались діти надзвичайно талановиті, з особливим
інтелектом, пам’яттю і взагалі вундеркінди [23, 178-214].

Педологічні вимірювання включали і вивчен-
ня умов розвитку як результат взаємодії двох чин-
ників спадковості і умов життя. Використовувались
такі дані: 1) спадковість дитини (генеалогічний матер-
іал – «таблиця предків»; 2) умови життя; 3) сам про-
цес розвитку дитини. При цьому робився наголос на
те, що висновки про спадковість і взагалі про рівень
розвитку дитини повинні робити досить обережно і
зважено [23, 151-178].

З цих позицій Народний комісаріат освіти
РРФСР створив науково-дослідні інститути, обласні і
районні педологічні кабінети, які на основі антропо-
метричних вимірювань виділяли нормальних дітей і
велику кількість груп з різними відхиленнями («ви-
няткових дітей»), що потребувало відкриття для них
великої кількості спеціальних класів і шкіл.

Все це мало позитивний вплив на розвиток
радянської загальноосвітньої школи. Проте, звісно, в
роботі педологів поряд з позитивним досвідом були
недоліки і помилки. Та найбільша вина педологів,
напевне , полягає в тому, що вона протирічила погля-
дам тодішньої керівної більшовицької верхівки.

1. Значна частина вчених та вчителів у своїх
поглядах і діях вільно опиралась на буржуазні авто-
ритети. Крім того, в педагогічній пресі приводились
дані про затрати на народну освіту. Так, в педагогічній
енциклопедії [23, 1050] були приведені такі дані: зат-
рати на народну освіту становили в 1918 – 6,3%; 1919

– 8%; 1920 – 10,4%; 1921 – 8% і в 1922 – 4,2% загально-
державного бюджету. Остання цифра викликала роз-
думи про те, що московське керівництво все менше
й менше піклувалось про підростаюче покоління.

2. Для забезпечення умов навчання та вихо-
вання «виняткових дітей» з найрізноманітнішими
відхиленнями в розвитку потрібно було відкривати
велику кількість різноманітних шкіл і класів, та асиг-
нування на освіту щороку скорочувались. Гальму-
вання у вирішенні цього питання кидало б тінь на
ВКП(б) і радянський уряд.

3. Є свідчення, що в цьому мали місце і осо-
бисті інтереси Сталіна. Як відомо, педологічні вимі-
рювання, крім інших параметрів, включали вивчен-
ня і родословної дитини, що потребувало «копання»
в біографіях батьків.

У той час в Радянському Союзі формувався
культ Сталіна. Проте, як відомо, його родословна не
була ідеальною. Скажімо, він не був ідеалом подруж-
ньої вірності, чесності і порядності, що здавна досить
цінувалось в селянській Росії. Крім цього, для попов-
нення партійної каси Й.Джугашвілі (Сталін) здійснив
бандитський напад з пограбуванням інкасаторсько-
го судна і підступним шляхом розстріляв своїх по-
плічників. Разом з тим, за свідченням нашого вітчиз-
няного психолога Г.С.Костюка, один з родичів Сталіна
дав низькі результати тестування [16, 22]., що знімало
з п’єдесталу авторитет «вождя всіх народів». Тому
найкращим заходом у цій ситуації була ліквідація пе-
дології. І 4 липня 1936 року з ініціативи Сталіна ЦК
ВКП(б) прийняв постанову «Про педологічні пере-
кручення в системі Наркомосів», в якій педологія була
піддана жорсткій критиці. Вона була названа антина-
уковою теорією, неуцтвом, а використовуваний нею
закон фатальної обумовленості долі дітей біологіч-
ними та соціальними чинниками, впливом спадко-
вості і середовище як такий, що знаходиться у кричу-
щому протиріччі  з  марксизмом і  практикою
соціалістичного будівництва. Тому діяльність педо-
логів була кваліфікована, як шкідлива. І на основі існу-
ючого на той час в країні беззаконня педологію було
ліквідовано як науку, а десятки тисяч вчених і педо-
логів-практиків –репресовано як ворожих елементів,
– заслано до Сибіру або й розстріляно.

Таким чином, сумнозвісна постанова ЦК
ВКП(б) «Про педологічні перекручення в системі
Наркомосів» завдала великої шкоди розвитку педаго-
гіки і шкільної практики в нашій країні. На декілька
десятиліть педагогіка, психологія і школа були поз-
бавлені використання анкет, тестів різних методик, які
б давали уяву про рівень розвитку дітей, їхнього фізич-
ного та духовного здоров’я, бо, мовляв, всі радянські
діти рівні. Рівні, та не однакові. Завжди існувала про-
блема відхилень від норми, особливо в наш час, коли
ще в утробі матері на розвиток дитини мають нега-
тивний вплив наслідки катастрофи на Чорнобильській
АЕС, результати діяльності інших атомних електрос-
танцій, забруднення навколишнього середовища
відходами виробництва та побуту. І вже не можна
робити таємниці з того, що щороку досить багато
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народжується аномальних дітей. Та в результаті зас-
тосування репресивних методів боротьби проти пе-
дології та інших наук, у нас склалась авторитарна пе-
дагогіка і побудована на цій основі шкільна практика.
Тому для навчання і виховання аномальних дітей не
розроблялись науково обґрунтовані методики. А
питання вимірювання рівня фізичного розвитку та
здоров’я дітей були забуті.

В умовах тоталітарного режиму питання фізич-
ного виховання і здоров’я дітей і підлітків знайшло
свій розвиток в педагогічній діяльності і наукових пра-
цях А.С. Макаренка, В.О.Сухомлинського та інших
видатних педагогів.

Новаторська педагогічна діяльність Антона
Семеновича Макаренка з особливою силою прояви-
лась в керівництві роботою трудової колонії непов-
нолітніх правопорушників, а потім у трудовій комуні.
Однією з його заслуг була розробка теорії і практики
виховання бездомних дітей в колективі і через колек-
тив. У “Педагогічній поемі” і “Прапорах на баштах”
він показав значення фізичного виховання дітей і
молоді, єдність розумового, трудового і морального
виховання. Фізичне виховання своїх вихованців А.С.
Макаренко розглядав як умову підготовки до трудо-
вої діяльності.

А.С. Макаренко розробив і впровадив у прак-
тику роботи колонії та комуни цілісну систему фізич-
ного виховання, збереження і зміцнення здоров’я
вихованців, яка включала такі складові частини:

1. Створення необхідних санітарно-гігієнічних
умов у школі, на виробництві і в побуті.

В колонії і комуні призначалась санкомісія, до
складу якої входив лікар. Він знайомив членів комісії
з вимогами гігієни і санітарії. На основі цього підтри-
мувався санітарно-гігієнічний стан усього закладу
вихованців і вихователів, приміщень і навколишньої
території.

Санкомісія контролювала чистоту приміщень,
класів, спалень, їдальні, кухні, коридорів, квартир
співробітників, подвір’я, складських приміщень;
здійснювала нагляд за чистотою тіла вихованців, їх
купанням, зміною білизни, роботою лазні. Щодня
чергував один із членів санкомісії (ЧЧСК). Вранці він
контролював, як вихованці вмиваються, прибирають
постіль, прибирають у спальнях; перевіряв (особли-
во у молодших школярів) стан костюмів, взуття, пан-
чох; перед сніданком, обідом і вечерею – чистоту
рук, перед початком занять – чистоту і провітрюван-
ня класних кімнат, а перед сном – провітрювання спа-
лень і миття вихованцями ніг [7, 26-30].

2. Культура і режим харчування [7, 56-57].
3. Дотримання вимог науково обґрунтовано-

го режиму життя, його точність, опослідовність,
обов’язковість для всіх [7, 36-39; 12, 131].

В практиці навчально-виховної роботи А. С.
Макаренко розв’язав питання відповідного співвідно-
шення між розумовою і фізичною працею. Аналіз
його педагогічної спадщини показує, що фізична
праця вихованців в рільництві та тваринництві підсоб-
ного господарства колонії весною та влітку тривала

6-7 годин, а взимку – 1-2 години. І співвідношення
між фізичною та розумовою працею становило 1:2
(2,5), а в період екзаменів 1:3 (3,5).

4. Повне самообслуговування [2,249-250].
5. Система фізичного виховання: уроки фізич-

ної культури [11, 144], військові вправи [9, 176-177],
щоденна фізична зарядка в будь-яку погоду, гімнас-
тика, акробатика, футбол, волейбол, хокей, теніс, вер-
хова їзда, лижний і водний спорт, городки, парашу-
тизм, туризм тощо [12, 187-188].

6. Організація активного дозвілля вихованців:
робота драматичного, літературного, вокального
[9,262-272,271-272;11,180-184,266-268,275-277], обра-
зотворчого, шахово-шашкового гуртків та духового
оркестру [11, 206;7,64-66] .

7. Використання природних чинників (сонце,
свіже повітря, вода, тепло, холод) як засобів загарту-
вання. Гімнастика і фізична праця на свіжому повітрі,
сонячні і повітряні ванни, обливання, купання викли-
кають життєрадісний настрій, бадьорістъ, піднесен-
ня, працездатність, що позитивно впливає на зміцнен-
ня здоров’я.

8. Мажорний стиль в колективі, створення зав-
трашньої радості [12,195, 198,201] .

І. П. Павлов довів, що емоції мають важливе
значення у житті людини. Особливо це стосується
дітей. На основі цього А. С. Макаренко побудував
виховання колоністів і комунарів так, щоб справжнім
стимулом їхнього життя була завтрашня радість. Ство-
рення системи перспективних ліній в житті дитини
(близька, середня і далека перспективи) робить її зав-
трашнє життя кращим від сьогоднішнього [7, 69-74].
Цьому сприяє і те, що в колективі вихованців панує
мажор [7, 75], постійна бадьорість, готовність до дії,
почуття гідності і захищеності кожного вихованця. А.
С. Макаренко підкреслював, що найніжніші хлопчи-
ки та дівчатка 10-12 років почували себе прекрасно
захищеними [11,262; 7,78], а якщо порушувалась ця
захищеність, як це сталося з Вандою Стадницькою,
коли проти автора брудної записки «Треба спитати
Ванду Стадницьку, чим вона займалася до колонії, як
заробляла гроші» [11, 258] , на її захист став весь ко-
лектив [11, 259-263]. Разом з тим покарання, які прак-
тикувались в системі його виховання, не викликали
фізичних страждань.

Поряд з навчанням, трудовим вихованням од-
ним із своїх завдань А.С.Макаренко вважав оздоров-
лення вихованців. Практикувалися підготовка пала-
точних літніх таборів відпочинку [11, 319-324],
подорожі комунарів до Криму, до Святогорська, на
берег Дніпра. А з 1933 року в трудкомуні з метою
оздоровлення комунарів, організації культурного
відпочинку, була введена півторамісячна відпустка
[10, 31-32; 2,254] .

9. Естетичне оформлення житлових кімнат,
виробничих майстерень, спортивних залів, спортмай-
данчиків та інше, естетичне ставлення до результатів
праці й життя.

10. Значної уваги А. С. Макаренко приділяв пи-
танню підготовки вихованців до створення майбутньої
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сім’ї. Він зокрема писав, що статевий потяг не можна
правильно виховувати, як що розглядати його відок-
ремлено від розвитку особистості. Разом з тим, стате-
ву сферу не можна розглядати як основу всієї людсь-
кої психіки і як головну у вихованні особистості, бо
виховуючи статеві почуття вихователі не виховують
громадянина [13, 404-405] . Значну роль у здійсненні
статевого виховання дітей він приділяв особистому
прикладу батьків. Справжня любов між батьком та
матір’ю, як писав він, їхня пошана один до одного,
прояви ніжності і ласки, які відбуваються між ними з
першого року життя, викликають увагу до серйозних
взаємин між чоловіком і жінкою [13, 404-405].

Духовні аспекти любові не можна вирощува-
ти на простому «зоологічному» статевому потязі.
Причому справжні стосунки між майбутнім чолові-
ком і дружиною не можуть сформуватися, якщо хло-
пець ніколи не любив своїх батьків, друзів і товаришів
[13, 405] . У колоністів виховувалось серйозне і оду-
хотворення ставлення до протилежної статі , краса
людських почуттів [11, 328-331; 8,429-432] . Проте знач-
ним упущенням А. С. Макаренка було те, що коли
Чобіт повідомив йому про свої наміри накласти на
себе руки у разі, якщо Наталя не поїде з ним, керів-
ник колонії не приділив уваги хлопцеві, щоб цього не
сталось [9, 357-359,363] . Останнє можна розглядати
як злочинне упущення педагога. З цього приводу
автор «Педагогічної поеми» пише, що самогубство
Чобота хлопці зустріли стримано, бо до нього стави-
лись як до грака (відсталого селянина, пожадливого
як куркуля), плакали лише дівчата [9, 363]. Лише Ма-
рія Кіндратіївна підсумувала: «Погані ваші колоністи!
Товариш помер, а вони регочуть...» [9, 364]

Згаданий вище епізод показав цінність людсь-
кого життя. Якою має бути цінність життя, коли зара-
ди встановлення радянської влади, побудови соціалі-
зму в Україні було знищено чи не близько десяти
мільйонів населення. Ця ситуація і заяви окремих ко-
лоністів допомогла А. С. Макаренку зробити відкрит-
тя: наступила зупинка в розвитку колективу, почала-
ся криза [9, 364].

Великого значення вихованню здорового по-
коління надавав видатний вітчизняний педагог Василь
Олександрович Сухомлинський. В його педагогічній
діяльності значне місце займали питання здоров’я
учнів, особливо молодших школярів. В плані вихо-
вання здорового покоління можна виділити такі на-
прямки роботи Павлиської середньої школи:

1) Пропаганда фізіолого-гігієнічних знань се-
ред батьків. З метою залучення батьків до грамотно-
го підходу у формуванні здоров’я своїх дітей була
створена батьківська школа. В ній навчалися молоді
подружжя у яких ще немає дітей, батьки дошкільників
та батьки учнів І-ІІ, ІІІ-ІV класів. Програма цієї школи
включала бесіди про фізичний та психічний розви-
ток дитини від народження до 7 років, про поперед-
ження нервових захворювань, про режим праці й
відпочинку, про роль природи у вихованні, про за-
лежність розумового розвитку дитини від її здоров’я
тощо [29, 444-445] .

2) Створення здорового природного мікрокл-
імату шкільної садиби.

Школа розмістилася на околиці села. Шкільна
садиба потопає у горіхових, вишневих, абрикосових,
каштанових, ялинових насадженнях, що створює спе-
цифічний лісовий мікроклімат. Крім цього, окремі
уроки у початковій школі проводяться в зелених кла-
сах. Все це сприяє поліпшенню здоров’я учнів [25,
91-92;194].

У шкільній садибі руками учнів було посад-
жено великий фруктовий сад, збудовано теплицю та
навчально-дослідні ділянки, де учні різних класів, ви-
конуючи завдання відповідно до їхнього віку.

3) Оскільки результати навчання учнів залежать
від фізичного розвитку, стану здоров’я, то вивчення
майбутніх школярів вчителі починали з ознайомлення
з їхнім здоров’ям. І на основі цього кожній дитині виз-
начався індивідуальний режим праці й відпочинку.

Фізичний розвиток учня, його здоров’я, ре-
зультати навчальної діяльності учнів були предметом
повсякденної уваги вчителів протягом всього періо-
ду навчання [25,193;28,126]. Учителі, лікарі, члени
батьківського комітету вивчають рівень втомлюва-
ності дітей, їх завантаженість домашніми завдання-
ми. Періодично питання здоров’я учнів заслуховува-
лись на педагогічній раді школи.

4) Науково обґрунтована організація навчання.
Мозок дитини – це найтонший, найніжніший

орган [25,193]. І ставитись до нього, на думку В.О.
Сухомлинського, слід дбайливо й обережно. Не мож-
на його перевантажувати непосильними завдання-
ми, перетворюючи навчання в гонку, бо це може
привести до погіршення здоров’я учнів, особливо
початкової школи.

5) Режим роботи. Чергування розумової праці
та відпочинку [25, 194-196;28,48]. Підтриманню здо-
ров’я, бадьорого настрою, успіхів у навчанні сприяє
чергування розумової праці й відпочинку. Тому В.О.
Сухомлинський пропонував щоб школярі вставали о
6-й годині ранку і після фізичної зарядки виконували
домашні завдання [25,133]. На це витрачається вдвічі
менше часу, ніж після уроків. Якщо ж заняття прово-
дяться в першу зміну, то другу частину дня діти зна-
ходяться на свіжому повітрі [25, 134], відпочивають,
займаються активною творчою працею.

6) Активний відпочинок, сон на свіжому
повітрі.

Як показали багаторічні спостереження В.О.-
Сухомлинського, 85 відсотків невстигаючих учнів, як
правило, це діти з погіршеним станом здоров’я (зах-
ворювання серцево-судинної системи, дихальних
шляхів, шлунку, кишечнику тощо). Уповільнене мис-
лення деяких дітей, хворобливо бліді обличчя,
відсутність апетиту – це наслідок тривалого перебу-
вання дітей в приміщенні і перевантаження уроками
[25, 125,131;28,94] .

Умовою здоров’я учнів є режим праці й відпо-
чинку [25, 133]. Щоб забезпечити його виконання, вчи-
телі домоглись, щоб учні своєчасно лягали спати і вста-
вали о 6-й годині ранку, що повністю знімає їхню втому.



163

Сплять діти з відчиненою кватиркою, а влітку –
тільки надворі [28, 103]. В умовах села фітонциди зла-
кових та лугових рослин вбивають збудників легене-
вих захворювань [25, 135] . І якщо дитина все літо дихає
цим повітрям, то як правило, не хворіє застудними
захворюваннями.

Осінні, зимові, весняні й літні канікули учні
проводять на свіжому повітрі серед природи: в лісі, в
степу, на городі, в саду, ходять босоніж в трусах і май-
ках, купаються. Останнє сприяє загартуванню орган-
ізму [28, 94] .

7) 3начне місце в режимі праці й відпочинку
займає фізична культура. Вранці діти виконують ран-
кову гігієнічну гімнастику (фізичну зарядку). На уро-
ках фізичної культури, фізичній зарядці [25, 103-104]
та фізкультхвилинках значна увага приділяється впра-
вам, які сприяють виробленню постави [27, 140-141] .

Одним із засобів фізичного розвитку дітей є
туристичні походи. Тому в “Школі радості” перші 3–
4 тижні В.О. Сухомлинський проводив 2–3-кіломет-
рові походи, поступово привчаючи майбутніх шко-
лярів до більш тривалих походів до 4–5 і навіть 6 км.

Влітку учні перших-других класів проводять
одно-дводенні походи по полях, лісах, берегах Дніпра.
Учні основної і старшої школи роблять більш тривалі
походи [25, 143; 29, 618-620] .

8) Загартування.
Коли В.О. Сухомлинський збирав своїх вихо-

ванців в школі під блакитним небом, то його здивува-
ло те, що всі діти були святково одягнені і в новеньких
черевиках. Адже сільські діти з давніх давен в таку
спекотну погоду ходили босоніж, що сприяло загар-
туванню і запобігало застудним захворюванням. Нині
ж батьки створюють дітям тепличні умови, зайве одя-
гають та взувають у теплу погоду, чим позбавляють
їх загартування. Останнє є причиною того, що діти
взимку стали частіше хворіти застудними захворю-
ваннями.

Тому серед учнів, особливо молодших шко-
лярів, та батьків пропагуються засоби загартування
організму: ходіння влітку босоніж [28, 110-111], а взим-
ку – розтирання снігом. Це сприяє зміцненню здоро-
в’я, збільшує його стійкість проти застудних захво-
рювань.

Узимку при помірному морозі старшоклас-
ники протягом 10-12 днів працюють на відкритому
повітрі [28, 106; 25,134] .

9) Пропаганда фізичної культури й фізичного
самовдосконалення.

Педагогічним колективом Павлиської серед-
ньої школи були розроблені і пропагуються поради
учням щодо фізичного самовдосконалення, зміцнен-
ня здоров’я [25, 137].

10) Фізична праця є засобом фізичного роз-
витку дитини, зміцнення її здоров’я. І вона настільки
різноманітна, що деякі трудові процеси можна при-
рівняти до занять гімнастикою. Тому з врахуванням
вікових та індивідуальних особливостей дітей, їхніх
задатків у кожного виховується потяг, звичка до пев-
ної фізичної праці [26, 195;25,138].

11)Повноцінне харчування.
Як показали спостереження за фізичним роз-

витком дітей та їхнім здоров’ям, велику роль у цьому
відіграє поєднання розумового навантаження з фізич-
ною працею, активним відпочинком та повноцінним
харчуванням [26, 193; 28,50-51,94,104-105;25,136-137] .

12) Емоційна сфера учнів.
Засоби її розвитку В.О. Сухомлинський вва-

жав музику. Краса музики через почуття здатна зміни-
ти життя, зміцнити здоров’я школярів.

13) Виховання культури почуттів: доброти,
чуйного ставлення до природи, людини (формуван-
ня моральної готовності до кохання, шлюбу, народ-
ження і виховання дітей, материнства і батьківства.
[26,192], взаємодопомога, співпереживання чужої
радості і горя; виконання своїх обов’язків на совість,
що виключає прояви зловтіхи, недоброзичливості та
інших негативних якостей.

Таким чином, засобами зміцнення здоров’я
дітей і підлітків є:
– пропаганда серед батьків фізіолого-гігієнічних
знань, підготовка їх до грамотного формування здо-
ров’я своїх дітей;

– створення здорового природного мікроклімату
шкільної садиби та санітарно-гігієнічних умов в
школі і в побуті;

– вивчення фізичного розвитку дітей, стану здоров’я
на початку і протягом навчального року, рівня їхньої
стомлюваності і визначення індивідуального режи-
му інтенсивності розумової праці та відпочинку;

– науково обґрунтована послідовність уроків, інтен-
сивність навантаження учнів, обережне викорис-
тання прискореного навчання;

– чергування розумової праці та відпочинку;
– активний відпочинок, сон на відкритому повітрі,
що сприяє повному відновленню фізичних та інте-
лектуальних сил школярів;

– фізична культура, загартування;
– фізична праця на відкритому повітрі;
– повноцінне харчування;
– емоційна сфера та культура почуттів учнів;
– мажорний стиль в колективі, створення завтраш-
ньої радості.

Оптимальне їх поєднання сприяє вихованню
фізично здорового покоління.

Висновки
Отже, в педагогічній науці класиками вітчиз-

няної педагогіки, що вивчалась в курсі історії педаго-
гіки студентами педагогічних училищ, інститутів та
університетів Радянського Союзу (нині це педагогічні
коледжі, педагогічні університети та державні універ-
ситети), теоретично була обґрунтована і в практиці
окремих шкіл та інших навчальних закладів України
пройшла свою апробацію система поглядів на збере-
ження та зміцнення здоров’я учнів. Але державно-
бюрократична школа Радянського Союзу, як частка
тоталітарного колоніального режиму, виконувала
основне соціальне замовлення – формувати гвинтиків
суспільства. Тому головним завданням було не здо-
ров’я, а формування комуністичної свідомості лю-
дини, відданості соціалістичному суспільству. Цей
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підхід до проблеми виховання підростаючого покол-
іння, здоров’я учнів зберігся до 1984 року, коли в до-
кументі КПРС “Про реформу загальноосвітньої та
професійної школи” [22,195] вперше офіційно було
поставлено питання про здоров’я дітей. Проте цей
документ готувався в умовах тоталітарного режиму і
в угоду йому проблема здоров’я, як і інші проблеми
реформи школи, залишались лише черговими гасла-
ми. Адже, як відомо, соціалістична система, яка
підкреслювала свою особливість, зверхність у світі, її
ізольованість від цього світу, тоталітарний режим галь-
мували розвиток суспільства, в тому числі розвиток
поглядів на здоров’я нації та їх впровадження в життя.

Новий поштовх до перегляду педагогічної спад-
щини вітчизняних і зарубіжних педагогів у плані її
використання в розробці теорії і практики збережен-
ня, зміцнення, формування й відтворення здоров’я
дітей і підлітків, учнів загальноосвітніх навчальних
закладів України, мав місце після розпаду Радянсько-
го Союзу.

В цілому історію розвитку ідей формування
здоров‘я і підготовки до ведення здорового способу
життя учнів ЗНЗ України можна поділити на чотири
періоди розвитку.

Перший період починається з часу виникнен-
ня сім‘ї, педагогіки і школи, з доісторичних часів до
початку розвитку капіталізму в Європі, і другий кап-
італістичний – в ХХ-му столітті. У результаті Жовтне-
вого перевороту закінчився цей етап.

Третій – Радянський період розвитку.
Він характерний тим, що серед лікарів почат-

ку ХХ століття виникла ідея гігієнічного виховання,
розвинена І. Мільманом [15]. У 20-ті роки минулого
століття він розробив навчальні програми й підруч-
ники, спрямовані на формування здоров‘я учнів на
основі особистої та соціальної гігієни.

Значно далі пішов А. С. Макаренко в практиці
виховання неповнолітніх правопорушників. В орган-
ізацію повсякденного життя вихованців А. С. Мака-
ренко втілював ідеї формування у них здоров‘я і підго-
товки до здорового способу життя. Проте, оскільки
передові на той час демократичні ідеї і практичне їх
втілення, протирічили жандармсько-колоніальній си-
стемі тоталітарного режиму, А. С. Макаренка було
усунуто від керівництва колонією, що призвело до
значного забуття питань здоров‘я дітей та підлітків.

До ідеї підготовки учнів до гігієнічного вихо-
вання повернулися у післявоєнний період і особливо
на початку 50-х років. Значний вклад у втілення цих
ідей вніс В. О. Сухомлинський. У 70-80-ті роки зросло
число досліджень питань гігієнічної освіти та вихо-
вання, дотримання вимог гігієни в організації навчаль-
но-виховного процесу. Проте радянська, і зокрема
українська педагогіка, далі цього майже не пішли.
Проблема здоров‘я учнів гостро не ставилася і, як
вже було сказано вище, соціалістична система галь-
мувала розвиток поглядів на здоров’я нації та їх впро-
вадження в систему роботи школи.

Вперше питання про здоров‘я нації, і в тому
числі здоров‘я дітей і підлітків, з усією гостротою за-

явила про себе після катастрофи на Чорнобильській
АЕС. Але комуністичне керівництво замовчувало
гостроту проблеми здоров‘я нації.

Після розпаду Радянського Союзу Україна
одержала у спадок зруйновану природу, екологічно
забруднену територію і свідомість людей. В цих умо-
вах життя диктувало необхідність пошуків шляхів і
засобів збереження і зміцнення здоров‘я підростаю-
чого покоління, підготовки його до здорового спосо-
бу життя, в тому числі з використанням народної спад-
щини і видатних вітчизняних педагогів.

Новий, четвертий період, на наш погляд, по-
чався з 1991-го року, в умовах незалежної України.
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KRYTERIA OCENY SZKOLNEJ Z
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W PERCEPCJI NAUCZYCIELI
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Streszczenie. Celem pracy było poznanie kryteriów ocen z
wychowania fizycznego (wf) w percepcji nauczycieli. W badaniu
uczestniczyło 68 nauczycieli wf, w tym 40 –  kobiet i 28 –
mężczyzn. Badani byli studentami studiów podyplomowych
Wydziału wychowania fizycznego, Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica w Płocku. Na potrzeby pracy opracowano
kwestionariusz ankiety, który zawierał  piętnaście pytań
zamkniętych. Ułożono je w trzy bloki tematyczne: określające
stosunek uczniów do przedmiotu, nauczyciela i do realizowanych
przez niego zajęć. Analiza  zebranych danych wykazała, że
nauczyciele kobiety częściej niż mężczyźni cieszyły się większym
zaufaniem uczniów, którzy często zwracali  się do nich z
problemami niezwiązanymi z programem zajęć, przejawami chęci
uczestniczenia  w prowadzonych przez nich zajęciach
dodatkowych, przekonaniu, że różnorodność stosowanych prze
nich ćwiczeń odpowiada uczniom. Natomiast mężczyźni w
odróżnieniu do kobiet częściej u uczniów dostrzegali przejawy
zachowań świadczących o ich zdyscyplinowaniu (np. punktualne
przybywanie na zajęcia), chęci uczestniczenia w nich oraz, że
intensywność i tempo prowadzonych przez nich zajęć „zawsze”
odpowiadały uczniom.
Słowa kluczowe: ocena szkolna, kryteria ocen z wf, wychowanie
fizyczne.
Annotation. Tadeusz Jasiсski. Criteria of the school grade of
physical education perceived by teachers. The study aimed at
recognizing criteria of grades in physical education perceived
by teachers. The study involved 68 teachers of physical
education: 40 women and 28 men. Participants of the study
were postgraduate students of the Physical Education Faculty at
the Paweі Woіodkowic Higher School in Pіock. A questionnaire

containing 15 closed questions was specifically designed for the
purpose of this study. Questions were arranged into 3 blocks:
attitude of students toward physical education, attitude to the
teacher, and attitude to the realized activities. Analysis of the
obtained data has showed that pupils more frequently trusted
female teachers than male teachers. Pupils more often talked
with female teachers about their problems not related to the
physical education programs, declared a will to participated in
the extra programs, and shared an opinion that the variety of
exercises is accepted by them. Male teachers, contrary to female
teachers, more often noted behavior confirming discipline of
their pupils (i.e. coming to the gym in time), a will to participate
in the sports activities, and acceptance of both intensity and
pace of exercises “any” time.
Key words: School grades, criteria of grades of physical education,
physical education.
Аннотация. Ясински Тадеуш. Критерии физического воспи-
тания в школе, воспринятые преподавателями. Исследование
направлено на оценку критериев физического воспитания,
воспринятых преподавателями. Опрошено 68 преподавате-
лей физического воспитания: 40 женщин и 28 мужчин. Уча-
стники исследования – это студенты и аспиранты факультета
физического воспитания высшей школы в Плоцке. Анкетный
опрос содержал 15 закрытых  специально разработанных
вопросов. Вопросы были разделены на 3 блока: отношение
студентов к физическому воспитанию, отношение препода-
вателя и отношение к реализуемым действиям. Анализ полу-
ченных данных показал, что студенты чаще доверяли препо-
давателям женщинам, чем  преподавателям мужчинам.
Участники опроса чаще говорили с преподавателями жен-
щинами об своих проблемах, не связанных к программам
физического воспитания, изъявляли желание участвовать в
дополнительных программах и разделяли мнение о необхо-
димости разнообразить упражнения. У преподавателей муж-
чин, в отличие от преподавателей женщин, чаще отмечены
действия, направленные на соблюдение дисциплины среди
студентов (своевременный приход в спортивный зал), жела-
ния заниматься спортивными упражнениями интенсивно и в
“любое” время.
Ключевые слова: школьные критерии, критерии оценки фи-
зического воспитания, физическое воспитание.
Анотація. Ясински Тадеуш. Критерії фізичного виховання в
школі, сприйняті викладачами. Дослідження спрямоване на
оцінку критеріїв фізичного виховання, сприйнятих виклада-
чами. Опитано 68 викладачів фізичного виховання: 40 жінок
і 28 чоловіків. Учасники дослідження - це студенти й аспіран-
ти факультету фізичного виховання вищої школи в Плоцьку.
Анкетне опитування містило 15 закритих спеціально розроб-
лених питань. Питання були розділені на 3 блоки: відношення
студентів до фізичного виховання, відношення викладача й
відношення до реалізованих дій. Аналіз отриманих даних по-
казав, що студенти частіше довіряли викладачам жінкам, ніж
викладачам чоловікам. Учасники опитування частіше гово-
рили з викладачами жінками про свої проблеми, що не зв’язані
з програмами фізичного виховання, виявляли бажання брати
участь у додаткових програмах і поділяли думку про не-
обхідність різноманітити вправи. У викладачів чоловіків, на
відміну від викладачів жінок, частіше відзначені дії, спрямо-
вані на дотримання дисципліни серед студентів (своєчасний
прихід у спортивний зал), бажання займатися спортивними
вправами інтенсивно й в “будь-яке” час.
Ключові слова: шкільні критерії, критерії оцінки фізичного
виховання, фізичне виховання.

Wprowadzenie
Wśród nauczycieli, nie tylko wychowania

fizycznego, panuje powszechna zgoda, że „ocena
szkolna stanowi integralną część procesu kształcenia i
jest ważnym instrumentem działania pedagogicznego”.
Znacznie więcej wątpliwości pojawia się przy próbie
zdefiniowania pojęcia „ocena szkolna”. Czym właściwie
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ona jest? Jakie kryteria przyjęto dla jej urzeczywistnienia?
Czy ocena szkolna powinna być opisowa, zawierająca
uzasadnienie np. dotyczące szybkości, dokładności lub
trwałość uczenia się? Cyfrą (utrwaloną w tradycji
kształcenia), na arbitralnie przyjętej skali, pokazującej
miejsce ucznia na tle rówieśników? Może ściśle
określoną  normą  – obszaru przyspieszonego,
prawidłowego lub opóźnionego rozwoju
psychofizycznego? Swoistym porównaniem modyfikacji
utrwalonych zmian w zachowaniu, dotyczących
procesów poznawczych lub kształtowania się zdolności
motorycznych? Próba odpowiedzi na którekolwiek z tych
pytań wywołuje kolejne wątpliwości. Na przykład, czy
obserwowalne zmiany w zachowaniu są wynikiem
procesu dojrzewania (psychicznego, fizycznego), czy
rezultatem świadomego oddziaływania nauczyciela i
aktywności ucznia, (bowiem „można konia doprowadzić
do wodopoju, ale nie można go zmusić by się napił
wody”)?

Zdaniem Niemierko (2002 s. 184) ocena szkolna
to informacja o wyniku uczenia się wraz z komentarzem.
Kiedy informacja stanowi treść przekazywaną w procesie
komunikacji między dwoma układami względnie
odosobnionymi to musimy określić nie tylko nadawcę,
lecz także odbiorcę, a przynajmniej – adresata informacji.
Tym adresatem jest przede wszystkim uczeń jako
podmiot procesu uczenia się, a więc główny dysponent
sił  i  środków potrzebnych do opanowania
przewidzianych czynności. Dopiero wtórnie ocena jest
kierowana do rodziców ucznia, władz szkolnych i
społeczeństwa, czuwającego nad jakością wykształcenia
uzyskiwanego przez młode pokolenie. Także Stróżyński
(2003) uważa, że ocena musi zostać wyposażona w
komentarz i nie powinno to być tylko uzasadnienie
przyczyny postawienia takiego czy innego stopnia,
ponieważ nie byłoby to użyteczne dla ucznia, a jedynie
mogłoby zaspokoić jego poczucie sprawiedliwości.
Nauczyciel w przypadku każdej oceny powinien wskazać
uczniowi sposób uzyskania lepszego wyniku lub
doskonalszego wykonania zadania. I to dotyczy nie
tylko ocen najniższych, ale także najwyższych (s. 25).

Natomiast ocenianie szkolne definiuje się jako:
„nieustający proces gromadzenia i interpretowania
informacji w celu wartościowania decyzji
podejmowanych w trakcie konstrukcji systemu
kształcenia” (Davis 1983 s. 116).

Problem oceny ucznia z wychowania fizycznego
budzi wiele kontrowersji. Oceniać czy nie? Jaką formę
oceny stosować? Pojawiają się opinie o konieczności
istnienia oceny z wychowania fizycznego, jak też o jej
destrukcyjnym znaczeniu dla ucznia. Zdaniem Arends
(1998) „według jednych oceny dehumanizują edukację, a
między nauczycieli i uczniów wprowadzają nieufność. Inni
powiadają, że ocenianie i porównywanie uczniów
wywołuje szkodliwy lęk, a u uczniów źle ocenionych
wytwarza poczucie małej wartości. Ale nawet ci, którzy
kontroli i ocenie przyznają istotną rolę, często potępiają
stosowaną praktykę niepohamowanej rywalizacji. Dla
jeszcze innych stopnie szkolne to „gumowa
centymetrówka” do mierzenia nauczycielskich fanaberii,

nie zaś do kontroli osiągnięcia ważnych celów
pedagogicznego”. Zdaniem cytowanego autora,
niezależnie od krytyki i sporów, uczniów wciąż się
kontroluje i ocenia, a sposób, w jaki to się robi, w ogólnych
zarysach prawie nie zmienia się od wieku (s. 214-217).

Strzyżewski (1986) uważa, że „w wychowaniu
fizycznym nauczyciel ustawicznie obserwuje i kontroluje
osiągnięte wyniki przez uczniów, lecz ocena wyników
końcowych współpracy nauczyciela z uczniami, związana
z postawieniem oceny na świadectwie szkolnym,
wymaga dodatkowych wyjaśnień i uściślenia kryteriów
oceny” (s. 221). Zdaniem cytowanego autora „o jakości
wystawionej oceny winien decydować poziom, jaki
reprezentuje uczeń w zakresie poszczególnych kryteriów.
Na końcową ocenę powinny składać się oceny
cząstkowe uzyskane w toku obserwacji, kontroli i
samokontroli oraz dodatkowo – w przypadku ekstraocen
– takie komponenty, jak aktywność pozalekcyjna, wyniki
i osiągnięcia sportowe (s. 226).

Bielski (1981), Bozinowska i Obłończyk (1997)
wymieniają po 8 kryteriów klasyfikowania uczniów z
wychowania fizycznego. Nie trudno zauważyć, że wśród
kryteriów zalecanych, przez tych autorów, przy
wystawianiu oceny z wychowania fizycznego znajdują
się i takie, które trudno nazwać merytorycznymi. Na
przykład „postawa społeczna ucznia i jego stosunek do
ćwiczeń”, „współpraca z nauczycielem i uczniami” czy
„zaangażowanie poza lekcją wychowania fizycznego”.

Celem pracy było poznanie kryteriów ocen z
wychowania fizycznego w percepcji nauczycieli. Cel ten
starano się zrealizować poprzez próbę odpowiedzi na
następujące pytanie:

1. W jakim stopniu ocena z wychowania
fizycznego jest konsekwencją stosunku uczniów do
przedmiotu, nauczyciela i realizowanych przez niego
zajęć?

Metoda i materiał badań
W badaniu wykorzystano metodę sondażu

diagnostycznego. Technikę stanowił kwestionariusz
ankiety, który zawierał piętnaście pytań zamkniętych.
Ułożono je w trzy bloki tematyczne: określające stosunek
uczniów do przedmiotu, nauczyciela i do realizowanych
przez niego zajęć. Zadaniem badanych było dokonanie
wyboru jednego z pięciu wariantów odpowiedzi, którym
były przyporządkowane cyfry od jednego do pięciu.
Zaznaczenie odpowiedzi 1 znaczyło „nigdy”, 2– „rzadko”,
3– „czasami”, 4– „często” i 5– „zawsze”. Ankietę
zamykała nota biograficzna, w której pytano badanych
o ich płeć, wiek i rodzaj posiadanej specjalizacji
nauczycielskiej.

W badaniu uczestniczyło 68 nauczycieli
wychowania fizycznego, w tym 40 – kobiet i 28 –
mężczyzn. Badani byli studentami studiów
podyplomowych Wydziału wychowania fizycznego
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
(SWPW). Wiek badanych zawierał się w przedziale od
23 – 50 lat (M=33,235; SD= 8,631). Kobiety okazały się
młodsze od mężczyzn średnio ok. 3 lata (M G1= 31,30;
SD=7,606 i G2= 36,00; SD=9,372). Ilustrację
analizowanych danych stanowi ryc. 1.
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Wyniki
Stosunku uczniów do przedmiotu

wychowanie fizyczne
Stosunek uczniów do przedmiotu najczęściej

wyraża się w pewnej ich postawie obserwowanej poprzez
określone zachowanie.

Analiza zebranych danych wykazaůa, ýe w opinii
respondentów uczniowie na ogóů „czćsto” lub „zawsze”
punktualnie przybywali na zajćcia z wychowania
fizycznego. Tak uwaýaůo 75% kobiet i ok. 86%
mćýczyzn. W grupie kobiet Ľ z nich uwaýaůa, ýe ich
uczniowie „czasami” byli punktualni.

Stosunkowo mniej tak pozytywnych ocen
odnotowano w odpowiedziach nauczycieli na pytanie
„czy uczniowie są przygotowani do zajęć wraz z
dzwonkiem?”. W tym przypadku połowa kobiet uważała,
że „często” ich uczniowie byli przygotowania do zajęć z
chwilą ich rozpoczęcia. Niemniej ok. 35% z nich było
zdania, że „rzadko” lub „czasami” uczniowie byli
przygotowania do zajęć wraz z dzwonkiem. Natomiast
15% nauczycielek dokonało wyboru odpowiedzi typu
„zawsze”. Z kolei ok. 64% mężczyzn uważało, swoich
uczniów za „zawsze” przygotowanych do zajćă równo z
dzwonkiem. Niemniej ok. Ľ z nich byůa zdania, ýe
uczniowie „rzadko” lub „czasami” byli przygotowania
do zajćă w chwili ich rozpoczćcia.

Zdaniem, zarówno kobiet jak i mężczyzn
uczniowie „często” lub „zawsze” wykazywali chęć
uczestnictwa w prowadzonych przez nich zajęciach.
Takich wyborów odpowiedzi w grupie kobiet
zaobserwowano ok. 90%, a u nauczycieli mężczyzn ok.
83%. Pojedyncze osoby wybierały odpowiedź typu
czasami. Wysoką chęć uczestnictwa uczniów w zajęciach
prowadzonych przez tę grupę nauczycieli może
sugerować fakt, że żaden z nich nie wskazał odpowiedzi
typu „nigdy” czy „rzadko”.

Kolejny przejaw stosunku uczniów do
przedmiotu, to posiadanie odpowiedniego stroju na
zajęciach. W tym przypadku okazało się, ok. ľ nauczycieli
kobiet i ok. 68% mćýczyzn zaobserwowaůo u uczniów
odpowiedni strój na zajćciach z wychowania fizycznego
(odpowiedzi typu „czćsto” i „zawsze”). Niektórzy
nauczyciele byli odmiennego zdania i stwierdzali, ýe
uczniowie „czasami” posiadali odpowiedni strój na
zajęciach (kobiety 20% i mężczyźni ok. 21%).

Zróżnicowane rezultaty zaobserwowano
analizując dane uzyskane z odpowiedzi nauczycieli na
pytanie „czy po skończonej lekcji, uczniowie interesują
się tematem kolejnych zajęć?”. W grupie nauczycieli
kobiet ok. 40% z nich uważało, że „czasami”: 35%, że
„często” a 1/5, że „zawsze”. Dwie nauczycielki (5%) były
zdania, że uczniowie „rzadko” interesowali się tematem
przyszłych zajęć. W grupie mężczyzn ok. 36% z nich
było zdania, że uczniowie „czasami” interesowali się
tematem kolejnych zajęć. Częstość wyborów pozostałych
odpowiedzi typu „rzadko”, lub „często” i „czasami” była
podobna (po ok. 21%).

Stosunek uczniów do nauczycieli
wychowania fizycznego

Określając stosunek uczniów do nauczycieli wf.
w pierwszej kolejności zwrócono się do respondentów z
pytaniem „czy uczniowie zwracają się do Pani/Pana z
należytym szacunkiem”? Odsetek odpowiedzi
pozytywnych w grupie kobiet i mężczyzn był podobny.
Dominowały wybory odpowiedzi typu „zawsze” (65% i
ok. 57%) i „często”, których łączna wartość u kobiet
wynosiła 90%, a u mężczyzn 100%. Dwie kobiety (5%)
było zdania, że „rzadko” uczniowie zwracali się do nich
z należytym szacunkiem.

Szczególnym przejawem pozytywnego stosunku
uczniów do nauczyciela jest zwracanie się do niego z
problemami niezwiązanymi z przedmiotem (często

Ryc. 1. Średnia wieku badanych nauczycieli zróżnicowanych ze względu na płeć.
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osobistymi), albowiem wymaga to pewnej dozy zaufania.
W tym przypadku, zgodnie z oczekiwaniami, nauczyciele
kobiety częściej niż mężczyźni spotykały się takimi
zachowaniami uczniów (odpowiedzi typ „często” – 60%
i „zawsze” – 10%). W dalszej kolejności ok. 25% z nich
było zdania, że uczniowie „czasami” zwracali się do nich
z problemami niezwiązanymi z zajęciami. W grupie
mężczyzn, ok. 50% z nich także zaobserwowała podobny
typ zachowań uczniów. Niemniej blisko 36% stwierdziło,
że uczniowie „czasami” zwracali się do nich z problemami
niezwiązanymi z zajęciami. Nieliczni nauczyciele „rzadko”
lub „zawsze” (po 2 osoby) spotykali się z takimi
zachowaniami u uczniów.

W kolejnym pytaniu skierowanym do nauczycieli
wychowania fizycznego zawarta była samoocena
prowadzonych zajęć. W tym przypadku to mężczyźni
częściej byli zdania niż kobiety, że „zawsze” „uczniom
odpowiadała forma prowadzenia przez nich zajęć
(mężczyźni 50%, kobiety 45%). Natomiast suma
odpowiedzi typu „często” i „zawsze” wykazała,
że kobiety zdecydowanie częściej uważały, że uczniom
odpowiadała forma prowadzonych przez nie zajęć
(kobiety 85%, mężczyźni ok. 78%). Nieliczni nauczyciele
obu grup byli zdania, że uczniom „czasami” odpowiadała
forma prowadzonych przez nich zajęć (odpowiednio 15%
i ok. 21%).

Analiza odpowiedzi respondentów na kolejne
pytanie ujawniła, że ich uczniowie na ogół „często” lub
„zawsze” wykonywali wszystkie polecenia związane z
przedmiotem. Tak uważało łącznie ok. 95% kobiet i ok.
86% mężczyzn. Pomimo nieznacznych różnic częstości
występowania tych odpowiedzi okazało się, że ok. 50%
mężczyzn było zdania, że uczniowie wykonywali
wszystkie polecenia związane z przedmiotem. Pojedyncze
osoby w obu grupach dokonywały wyboru odpowiedzi
typu „czasami” (5% i ok. 14%).

Prawdopodobnie najbardziej oczekiwanym
przejawem pozytywnego stosunku do nauczyciela jest
chęć uczestnictwa uczniów w prowadzonych przez niego
dodatkowych zajęciach z wychowania fizycznego. W
tym przypadku odpowiedzi nauczycieli okazały się
bardziej zróżnicowane ze względu na ich płeć. Okazało
się, bowiem że 85% kobiet i ok. 64% mężczyzn „często”
i „zawsze” obserwowali u uczniów chęć do uczestniczenia
w prowadzonych przez nich dodatkowych zajęciach z
wf. U nauczycieli mężczyzn ujawniono stosunkowo
znaczny odsetek odpowiedzi (28%), że uczniowie
„czasami” przejawiali chęć uczestnictwa w zajęciach
dodatkowych. Dwóch nauczycieli „nigdy” nie
zaobserwowało u uczniów takich przejawów zachowania.

Stosunek uczniów do zajęć
Przyjmuje się,  że różnorodność ćwiczeń

stosowanych na zajęciach z wychowania fizycznego
wzmaga pozytywny stosunek uczniów do zajęć.
Badanych nauczycieli proszono o odpowiedzi na
pytanie „czy uczniom odpowiada różnorodność
stosowanych prze nich ćwiczeń”? Częstość wyborów
odpowiedzi w grupie kobiet i mężczyzn była podobna.
Wśród kobiet dominowały odpowiedzi typu „często” i
„zawsze” (65% i 20%), a u mężczyzn „często” (ok. 57%)

i czasami (ok. 28%). Nieliczne osoby z grupy kobiet
wybierały odpowiedzi typu „czasami”, a w grupie
mężczyzn określone jako „zawsze” (po ok. 15%
dokonanych wyborów).

Wszystkie z możliwych wyborów pojawiły się w
odpowiedziach na pytanie „czy poziom trudności
stosowanych przez Panią/Pana ćwiczeń nie przewyýsza
moýliwoúci uczniów?” Odsetek tych odpowiedzi w
grupach nauczycieli kobiet i mćýczyzn okazaů sić
podobny. Okoůo 1/3 respondentów byůa zdania, ýe
„rzadko” stosowane przez nich ăwiczenia nie
przewyýszaůy moýliwoúci uczniów. Niemniej ok. Ľ
nauczycielek uważała, że „czasami”, mężczyźni, że
„często” (ok. 21%) ćwiczenia nie przewyższały
możliwości uczniów. Analiza sum odpowiedzi typu
„zawsze” i „często” ujawniła, że w opinii ok. 35%
nauczycieli poziom trudności stosowanych przez nich
ćwiczeń nie przewyższał możliwości uczniów.

Zdaniem respondentów także intensywność i
tempo prowadzonych przez nich zajęć odpowiadał ich
uczniom. Tak uważało 90% kobiet i 78% mężczyzn
(odpowiedzi typu „zawsze” i „często”). Odnotować
należy, że w opinii ok. 57% mężczyzn intensywność
i tempo prowadzonych przez nich zajęć „zawsze”
odpowiadały uczniom. W grupie kobiet,  tak
zdecydowanych wyborów odnotowano 35%.

Analiza częstości odpowiedzi na pytanie „czy
uczniowie na prowadzonych przez Panią/Pana zajęciach
mogą rozwijać poziom swojej sprawności fizycznej?”
ujawniła pewną  zgodność wśród nauczycieli.
Respondenci, bowiem najczęściej dokonywali dwóch
wyborów typu „często” i „zawsze”. Różnice w częstości
odpowiedzi kobiet i mężczyzn pojawiły się w ich opiniach,
co do „możliwości uczniów rozładowania swojej energii
na prowadzonych przez nich zajęciach”. W tym
przypadku, „zawsze” uważało 85% kobiet i 42% mężczyzn.
Suma obu wyborów typu „często” i „zawsze” zawierała
100% odpowiedzi.

Porównanie istotności różnic rozkładów
odpowiedzi nauczycieli na pytania kwestionariusza
ankiety wykazało, znamienne różnice w częstości ich
wyborów w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczył
odpowiedzi na pytanie „czy uczniowie wykazują chęć
uczestniczenia w dodatkowych zajęciach prowadzonych
przez Panią/Pana? W tym przypadku nauczyciele kobiety
istotnie częściej w sensie statystycznym niż mężczyźni
dostrzegały u swoich uczniów chęć uczestniczenia w
dodatkowych zajęciach z wf (t=2,518, p=0,014). Kobiety
także, znamiennie częściej niż mężczyźni były zdania, że
ich uczniowie mają możliwość rozładowania swojej
energii na prowadzonych przez nie zajęciach z
wychowania fizycznego(t=4,018, p=0,000). Pozostałe
różnice rozkładów analizowanych odpowiedzi aczkolwiek
widoczne, okazały się nieistotne statystycznie.

Szczegółowe dane przeprowadzonych analiz
zawiera tabela 1, gdzie przyjęto następujące oznaczenia:
P10 i następne – numer kolejnego pytania, M – średnia
arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, t – wartość
statystyki testu T, df – liczba stopni swobody i p – poziom
istotności różnicy przy p<0,05.
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Tabela 1.  
Porównanie istotności różnic rozkładów odpowiedzi badanych na pytania kwestionariusza ankiety.  

Test T – Studenta dla grup niezależnych 
Grupująca: PŁEĆ  
Grupa 1: G1: kobiety (n=40) 
Grupa 2: G2: mężczyźni (n=28) 

 
Zmienne M G1 M G2 SD G1 SD G2 t df p 
P10 4,250 3,714 0,707 1,049 2,518 66 0,014 
P15 4,850 4,429 0,362 0,504 4,018 66 0,000 
* w tabeli pominięto różnice nieistotne statystycznie 
 

Dyskusja
Ocena szkolna, jej istnienie bądź jej brak była

tematem wielu dyskusji. Sytuacja oceniania jak i bycia
ocenianym związana była z człowiekiem od zawsze,
pomimo to ocenianie było powodem licznych
kontrowersji. Jak pisał Arends (1998): “w chwili, gdy
użyto pierwszego sprawdzianu i wystawiono pierwszą
ocenę, rozpoczęły się spory, jak kontrolować i jak oceniać
uczniów”. Fakt oceniania i bycia ocenianym wzbudzał
powszechne nie zadowolenie.

Również od wielu lat nauczyciele wychowania
fizycznego zastanawiają się, jakie przyjąć kryteria oceny
osiągnięć swoich uczniów, aby była ona jak najbardziej
obiektywną, sprawiedliwą i trafną. Albowiem ocena
wystawiona przez nauczyciela wychowania fizycznego,
jest jednocześnie odzwierciedleniem dla ucznia jego
poziomu wiedzy i sprawności fizycznej. Jest także
sygnałem dla ucznia, że w razie jej pogorszenia powinien
zmotywować się do działania w celu jej poprawy,
jednocześnie lepsza ocena informuje o dokonanych
postępach w nauce.

Walczak (2001) opisuje trzy funkcje oceny:
informacyjną ,  sumującą ,  motywującą .  Funkcja
informacyjna jest szczególnie istotna w ocenianiu
bieżącym w trakcie roku szkolnego. Natomiast ocena
sumująca informuje nauczyciela, ucznia, rodziców oraz
szkoły wyższego szczebla o poziomie opanowania
umiejętności wynikających z programu na końcu
cyklu(etapu szkolenia). Trzecią funkcją, jaką może
spełniać ocena szkolna, jest funkcja motywująca.
Zdaniem cytowanego autora „o funkcji motywacyjnej
oceny szkolnej mówią ci pedagodzy, którzy pokładają
wiarę w siłę oddziaływania nagradzania i karania poprzez
stawianie stopni szkolnych. Nie negując całkowicie tego
podejścia, należy zwrócić uwagę, iż w praktyce szkolnej
ocena jest zbyt często nadużywana jako instrument
nacisku na ucznia. Taka postawa jest sprzeczna z
zasadami koncentrowania procesu oceniania na
ocenianiu osiągnięć uczniów” (s. 37).

W Polsce proces ocen z wychowania fizycznego
w pewnym zakresie reguluje Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku
w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych. Krytyka na temat stawiania stopni była
obecna zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli.
Jednak uczniowie jak i nauczyciele poświęcali dużo

uwagi ocenianiu. Przykładem tego były protokoły z
podsumowania wizytacji szkół, Kuratorium Oświaty w
Łodzi z 1993 roku przedstawiające, że ten zabieg zajmował
nauczycielom ok.1/3 czasu lekcji. Działo się tak, gdyż
mierzenie i następnie przedstawienie zdobytych
wyników uczniom było dla nich pozytywnym bodźcem
w całym procesie kształcenia. Sama ocena działała
motywującą wobec uczniów. Potwierdzające mogły być
tu badania, które przeprowadził F.T. Cellon (za, Arends
1998), z których to wynikało, że manipulując oceną można
wpłynąć pozytywnie na uczniów przy wykonywaniu
przez nich podjętych działań. Jednak czemu uczniowie
bali się sprawdzianów? Czemu oceny były przyczyną
konfliktów między nauczycielami a rodzicami?.

Wydaje się, że za trafne można było przyjąć
kryteria z wychowania fizycznego zaproponowane przez
Bozinowska i Obłończyk (1997), które to chciały
umożliwić każdemu uczniowi zdobycie oceny bardzo
dobrej. Jednak nie zawsze takie rozwiązania były obecne
w szkołach. Jedynie uczniowie bardzo sprawni fizyczne
mieli szansę na ocenę bardzo dobrą. Dlatego przy
wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, każdego
ucznia trzeba było mierzyć inną miarką. Wielu nauczycieli
miało problem, jaką ocenę postawić uczniowi bardzo
sprawnemu fizycznie, który nie zawsze jednak był obecny
na zajęciach lub nie miał stroju. I odwrotnie jak nagrodzić
ucznia o niższym poziomie sprawności fizycznej za jego
punktualność, przygotowanie i aktywną postawę wobec
kultury fizycznej?

Pomimo upływu czasu, ciągle aktualne są
przemyślenia profesora Przewędy (1977), który pisał
„porównanie skutków z założonymi zadaniami w trakcie
procesu wychowania fizycznego nie jest łatwe, bo zadania
te są liczne. Porównanie skutków z zadaniami po
zakończeniu procesu wychowania fizycznego, np. po
ukończeniu przez ucznia szkoły, również nie jest łatwe,
ponieważ pełne skutki wychowania fizycznego można
ocenić dopiero po wielu latach, gdy uczniowie będą już
ludźmi dorosłymi i sprawdzą się w różnych sytuacjach
życiowych. Trzecia przyczyna trudności bierze się ze
złożonego charakteru wychowania fizycznego.
Wychowanie fizyczne zakłada kształtowanie zarówno
wartości humanistycznych ucznia, jak też biologicznych
cech jego organizmu. Dlatego nauczyciel wychowania
fizycznego, jako jedyny z pedagogów w szkole, musi w
swojej pracy korzystać w jednakowym zakresie z obu gałęzi
wiedzy o człowieku: z nauk humanistycznych i z nauk
biologicznych. W pierwszym przypadku sprawdza skutki
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swojej pracy metodami pedagogicznymi,
psychologicznymi lub socjologicznymi. W drugim, kiedy
ocenia wpływ wychowania fizycznego na organizm ucznia
i jego zdrowie, sięga do metod wypracowanych w fizjologii,
medycynie lub antropologii. Przy tym te różne sposoby
oceny występują często równocześnie, wzajemnie się
zazębiają i uzupełniają. A nieraz sobie przeszkadzają. Dużo
możliwości, jakie stoją do dyspozycji nauczyciela
wychowania fizycznego, są w równym stopniu jego
przywilejem jak i utrudnieniem. Wymaga, bowiem od
nauczyciela nie tylko encyklopedycznej wiedzy, lecz także
trafnych decyzji. Musi on umieć wybrać do oceny
najważniejsze cechy ucznia i najtrafniejsze metody
kontroli. Inaczej mówiąc, nauczyciel w ocenie musi umieć
uzyskać optimum, a nie maksimum wiadomości o
osiąganych skutkach, by móc je porównać z funkcjami
założonymi. To optimum informacji jest potrzebne
nauczycielowi we wszystkich etapach działania: przed
rozpoczęciem nauczania (jako informacja o warunkach),
w trakcie nauczania (jako kontrola przebiegu procesu
pedagogicznego) i po zakończeniu edukacji (jako ocena
finalnych skutków)” (s. 98).

Rezultaty przeprowadzonych badań ujawniły, że
nauczyciele wychowania fizycznego w ocenianiu uczniów
biorą pod uwagę także kryteria ocen, które jak wcześniej
zaznaczono trudno uznać za merytoryczne. Żadna z
badanych osób nie wniosła zastrzeżenia, że ich przy
ocenianiu uczniów nie uwzględnia. Nikt z respondentów
nie zwrócił uwagi, że w pytaniach zawartych w
kwestionariuszu ankiety praktycznie nie było mowy o
sprawności fizycznej, o umiejętnościach ruchowych czy
zdolnościach motorycznych lub innych aspektach
wychowania fizycznego. Kierowane do badanych pytania
mogłyby z powodzeniem odnosić się do oceny uczniów z
innych przedmiotów. Nie zwrócono uwagi, że oceniane
były tylko trzy kryteria wymieniane w literaturze przedmiotu
wśród wielu innych bardziej istotnych przy ocenie
postępów z wychowania fizycznego.

Wnioski
Na podstawie analizy zebranych danych można

sformułować następujące wnioski:
1. Nauczyciele kobiety częściej niż mężczyźni uważały,
że uczniowie darzą ich większym zaufaniem, chętnie
uczestniczą w prowadzonych przez nie zajęciach
dodatkowych oraz, że różnorodność stosowanych na
zajęciach ćwiczeń odpowiada uczniom.

2. Nauczyciele mężczyźni w odróżnieniu do kobiet
częściej dostrzegali u uczniów przejawy zachowań
świadczących o ich zdyscyplinowaniu, chęci
uczestniczenia w ich zajęciach, oraz, że intensywność
i tempo prowadzonych przez nich zajęć odpowiadały
uczniom.
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TREŚCI OBCIĄŻEŃ TRENINGOWYCH A
WYDOLNOŚĆ TLENOWA
U PIŁKARZY NOŻNYCH
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K.S. „Chemik” Police1

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej
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Adnotacja. W pracy przedstawiono wpływ treści treningowych
realizowanych podczas 14-dniowego obozu kondycyjnego na
wydolność piłkarzy nożnych III l igi (n=22) i  pi łkarzy ligi
juniorów (n=20). Wykazano statystycznie istotny wpływ
aplikowanych piłkarzom obciążeń treningowych zarówno w
grupie seniorów jak i juniorów. Badania pozwoliły również na
ocenę wydolności tlenowej między grupą seniorów i juniorów
uprawiających piłkę nożną.
Słowa kluczowe: piłka nożna, cykloergometria , wydolność
tlenowa, obciążenia treningowe.
Annotation. Kropidlowski Zb., Kopanski R., Pryimakov O. The
structure of the training load and aerobic efficiency of the
football players. The research paper presents the influence of
the training loads on the efficiency of the football players of
league (n-22) and the junior league (n-200) which were fulfilled
during the 14-days term of the periodical training. The statistical
impact of the training exercises applied both among the adult
football players and the junior, has been proved. The research
also allowed evaluating the aerobic efficiency of the football
players of the groups examined.
Key words: football,  bicycle ergometer, aerobic efficiency,
training loads.
Аннотация. Кропидловский Зб., Копаньский Р., Приймаков
А. Структура тренировочных нагрузок и аэробная работос-
пособность футболистов. В работе представлено влияние
тренировочных нагрузок, реализованных во время 14-днев-
ного учебно-тренировочного сбора, на работоспособность
футболистов III лиги (n=22) и лиги юниоров (n=20). Дока-
зано статистически достоверное влияние применяемых тре-
нировочных воздействий, как в группе взрослых футболис-
тов, так и в группе юниоров. Исследования позволили также
оценить аэробную работоспособность футболистов  обсле-
дуемых групп.
Ключевые слова: футбол, велоэргометрия, аэробная рабо-
тоспособность, тренировочные нагрузки.
Анотація. Кропидловский Зб., Копаньский Р., Приймаков О.
Структура тренувальних навантажень і аеробна працез-
датність футболістів. У роботі представлений вплив трену-
вальних навантажень, реалізованих під час 14- денного уч-
бово-тренувального збору, на працездатність футболістів ІІІ
ліги (n=22) і ліги юніорів (n=20). Доведений статистично
достовірний вплив застосовуваних тренувальних впливів, як
у групі дорослих футболістів, так і в групі юніорів. Дослід-
ження дозволили також оцінити аеробну працездатність фут-
болістів обстежуваних груп.
Ключові слова: футбол, велоергометрія, аеробна працез-
датність, тренувальні навантаження.
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Wstęp.
Na gruncie teorii sportu istnieje szereg modeli

obrazujących wzajemne związki między treningiem
(obciążeniami treningowymi), stanem wytrenowania i
rezultatem sportowym. Na ogół autorzy owych modeli
zgodni są co do tego, że rezultat sportowy zależy od
stopnia wytrenowania cech fizycznych i psychicznych
oraz od poziomu techniki i stosowanych rozwiązań
taktycznych (Fidelus K., 1970, Gagajewa G. 1973., Dziąsko
J., Naglak Z., 1983).Wymienione cztery czynniki są
możliwe do wytrenowania, a ostateczny ich poziom zależy
głównie od parametrów stanowiących treści zajęć
treningowych (Kropidłowski Z., 1988). W niniejszej pracy
przedmiotem badań jest tylko jeden „tor”, a mianowicie
tor cech fizycznych, tor techniki i taktyki nie jest
przedmiotem badań w tej pracy pomimo, że w sportowych
grach zespołowych tory te mogą odgrywać dominujące
znaczenie. Tak więc w niniejszej pracy zajęto się głównie
wpływem stosowanych w treningu piłkarza nożnego
obciążeń treningowych charakterystycznych dla
podokresu budowania kondycji ogólnej na rozwój jego
wydolności tlenowej.

Formułowanie celu pracy.
Celem badań jest określenie wpływu treści

treningowych, realizowanych podczas 14-dniowego
obozu kondycyjnego, na wydolność piłkarzy nożnych
III ligi  i piłkarzy ligi juniorów.

Materiał i metoda. Badaniom poddano 22 piłkarzy
III ligowego zespołu „K.S. Chemik” Police i 20 piłkarzy
międzywojewódzkiej ligi juniorów (tab.1).

Obydwie grupy badane w miesiącu styczniu
(podokres budowania kondycji ogólnej) odbyły 14-
dniowy obóz szkoleniowy. Na trzy dni przed rozpoczęciem
obozu i w trzy dni po jego zakończeniu poddano
zawodników badaniom na cykloergometrze rowerowym
w celu określenia ich maksymalnego poboru tlenu z
pomocą nomogramu Astranda (Malarecki I.,1983).  Zajęcia
treningowe (obóz szkoleniowy) odbywały się w mieście
Sobieszów koło Jeleniej Góry na wysokości ok.750 m
n.p.m. Wyniki opracowano za pomocą podstawowych
technik statystycznych (Szczotka F., 1976).

Poniżej zamieszczono szczegółowe treści
treningowe realizowane przez obydwie grupy piłkarzy
na zgrupowaniu.

Dzień pierwszy - godzina 10:00 - wyjazd na obóz.
Godzina 16:00 - na miejscu odnowa biologiczna.
Dzień drugi  – godzina 11:00 - doskonalenie

techniki- sprawność ogólna.
I. rozgrzewka:

6 min – prowadzenie piłki po całej Sali;
3 min – żonglerką piłką;
5 min – prowadzenie piłki slalomem.

II .Zespół dzieli się na 4 grupy – po dwie na każdym
boku sali ,w środku materac, zawodnicy ćwiczą kolejno:
1. Ze stania podanie piłki do partnera – przewrót w

przód;
2. Ze stania  – przewrót w tył – bieg na koniec drugiego

rzędu;
3. Ze stania  – uderzanie piłki głową w wyskoku\ piłkę

dorzuca trener;

4. Ze stania  – uderzenie piłki głową „szczupakiem’’.
III. Skoki przez skrzynie gimnastyczną wzdłuż i wrzesz.
IV. Gra turniejowa - podział na zespoły i każdy zespół gra

z każdym, tabela wyłania zwycięzcę turnieju.
Godzina 16:00 – Trening ogólnorozwojowy –

ćwiczenia zwinności,  gibkości orz ćwiczenia
rozciągające.

Dzień trzeci - godzina 11:00.
Trening doskonalenia techniki z elementami

ogólnousprawniającymi.
Zawodnicy podzieleni na dwie grupy ,ustawieni

przed torami złożonymi z 6 palików \slalom\,7-8 materacy
złożonych w ścieżkę i 5 płotków .Zawodnik po
zakończeniu slalomu gra piłkę na miejsce startu i
wykonuje ćwiczenia ogólno usprawniające na
materacach względnie na płotkach.

Ćwiczenia  4x slalom następnie:
1. Bieg na czworakach przez materace;
2. Przewrót w przód i w tył „po2 ‘’;
3. Przewrót w przód ze stania na rękach;
4. W siadzie podpartym, marsz w przód.

Ćwiczenia 4x slalom z żonglerką piłki stopami:
1. Marsz na kolanach przez materace;
2. Marsz maksymalnie wydłużonym krokiem;
3. Przechodzenie pod płotkami;
4. Przechodzenie nad płotkami.

Ćwiczenia 4x slalom z żonglerką piłki głową:
1. Przeskok przez pierwszy płotek ,przejście pod drugim;
2. Przeskok obunóż lewym bokiem;
3. Przeskok obunóż prawym bokiem;
4. Przeskok na przemian raz lewym, raz prawym bokiem.

Ćwiczenia – zawodnicy ustawieni jak wyżej,
ćwiczą parami na materacach. Jedna piłka na parę.  Jeden
z nich z piłką w RP idzie tyłem po materacach i rzuca
piłkę drugiemu do następujących ćwiczeń ,,zawodnicy
ćwicz na przemian’’:
1. Uderzenie piłki z powietrza nogami po 2x każdą nóg,

po czym 3,,pompki”– ugięcia i wyprosty ramion w
podporze przodem;

2. Uderzenie piłki głową w wyskoku z przysiadu;
3. Uderzenie piłki głową w wyskoku po przewrocie w

przód;
4. Uderzenie piłki nogą po 2x po powstaniu z pędu;
5. Uderzenie piłki głową -,,szczupakiem;
6. 30 min gra w koszykówkę.

Godz. 16:00 trening identyczny jak trening z
pierwszego dnia  o godz.16:00.

Czwarty dzień – 11:00 – Trening
wytrzymałościowy –120 min wyprawa w góry:
I. Wejście na górę ,,Chojnik’’ czerwonym szlakiem, zejście

po tym samym szlaku;
II.Wejście czarnym szlakiem i zejście czerwonym.

Pięty dzień – 11:00 – Odnowa biologiczna: – sauna,
wirówki, masaż.

16:00 – Doskonalenie techniki –ćwiczenia ogólno
usprawniające:

1. Żonglerka piłką w parach – 5 min;
2. podanie i przyjęcie piłki w grupach – 5min.

III. W trójkach w środku materac, zawodnik w środku
ćwiczy zawodnicy skrajni podają piłki.

Ćwiczenia 1x3x2=6x4=24 min:
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Tab.1. 
Charakterystyka grup badanych 

 

Badana grupa Wiek 
(lata, m-ce) 

Wysokość ciała 
(cm) 

Masa ciała 
(kg) 

Staż treningowy 
(lata, m-ce) 

Seniorzy – n=22 25,1 175,5 71,37 10,5 

Juniorzy – n=20 16,9 173,2 66,46 6,5 

Tab.2.  

Wyniki pomiarów VO2 max/kg/min w obydwu grupach badanych przed i po 14-dniowym obozie kondycyjnym. 

L.P. Grupa badana VO2max/kg min przed 
eksperymentem 

VO2max/kg min po 
eksperymencie 

1 Seniorzy – n=22 48,43 53,96 
2 Juniorzy – n=20 49,70 58,80 

 
Tab.3.  

Wyniki Testu Studenta na istotność różnic w poszczególnych grupach badanych. 

 

L.P. Grupy badane −

∆ x  
VO2max/kg/min 

Wartość krytyczna P=0,05 

1 I grupa przed eksperymentem – I grupa po 
eksperymencie 

5,03 4,5 

2 II grupa przed eksperymentem – II grupa po 
eksperymencie 

9,10 6,6 

3 I grupa przed eksperymentem - II grupa przed 
eksperymentem 

1,27 5,4 

4 I grupa po eksperymencie - II grupa po 
eksperymencie 

5,34 5,168 

1. Przewrót w przód –odegranie piłki z powietrza P i L
nogą;

2.  Przewrót w tył – odegranie piłki z powietrza P i L nogą;
3. 3 ,,pompki’’– odegranie piłki dołem 4x, kołysanki-

przyjęcie piłki udem odegranie stopą, odpoczynek –
żonglerka noga w trójkątach przez materace – 3 min.

Ćwiczenia 1x3x2=6x4=24 Min:
1. Stanie na RR– przewrót w przód- odegranie piłki głową;
2. Obiegniecie materaca –przyjęcie piłki klatką piersiową

odegranie dołem;
3. ,, Mostek’’-,,scyzoryk’’–5x żonglerka piłki nogą;
4. 2 wyskoki obunóż- przyjęcie piłki udem- odegranie głową.

Odpoczynek- żonglerka noga w trójkątach przez
materace – 3 min.

Ćwiczenia 1x3x2=6x4=24 Min:
1. Przewrót w przód przez klęczącego partnera, przejście

pod nim – odegranie piłki głową w wyskoku;
2. Przeskok rozkroczny przez partnera- przyjęcie piłki

podeszwą;
3. 2 Przeskoki prze klęczącego partnera, przejście pod

nim –2x odegranie piłki dołem;
4. 4 skłony w przód – przyjęcie piłki głową –odegranie

piłki głową w wyskoku .
Uwaga! – Zawodnicy podający piłkę ,ćwiczą

żonglerkę , w czasie kiedy zawodnik na materacu
wykonuje ćwiczenia ogólno usprawniające .

Dzień szósty – wolny od zajęć treningowych.
Dzień siódmy – trening szybkościowo –

zwinnościowy-doskonalenie techniki:

I. Prowadzenie piłki w parach – 10 min, wymiany
piłki ,żonglerka nogą i głową;

II. Zawodnicy ćwiczą na 5 ścieżkach – na każdej
ścieżce 3-4 zawodników. Zawodnicy   ćwiczą kolejno-
drugi zaczyna ćwiczyć , gdy pierwszy jest na materacu,
każdą ścieżkę   ćwiczy się 2x i zmiana ścieżki w lewo.

Czynności na poszczególnych ścieżkach:
1. 1.Prowadzenie piłki –kopnięcie w przód obok płotka,

przeskok przez płotek –slalom miedzy palikami –
kopnięcie piłki obok materaca, przewrót w przód,
doprowadzenie piłki do końcowego palika-powrót
żonglerka stopami.

2. Prowdzenie piłki –przejście pod płotkami –prowadzenie
dookoła palików –skiping A– powrót ,żonglerka głową.

3. Prowadzenie piłki – przeskok płotka z odbicia LN- start
z piłką do drugiego palika, zwrot i prowadzenie piłki
do materaca- przewrót w tył i powrót żonglerką udami

4. Prowadzenie piłki- przeskok płotka z odbicia PN-zwody
przy palikach, kolejno: pojedynczy ,podwójny,
cofniecie piłki – piętowanie na materacach  –żonglerka
stopa-udo.

5. Prowadzenie piłki- przejście pod płotkami w podporze
tyłem nogami do przodu –prowadzenie bokiem
podeszwą z okrążeniem środkowego palika – podskoki
jednonuż\4x\-powrót udo-głowa.

Po wykonaniu całości powtarzamy jeszcze raz te same
czynności na ścieżkach, ale powroty kończą się
startami z prowadzeniem piłki .

III. Gra turniejowa 5 zespołów 4 osobowych.
Godz. 16:00 Trening gimnastyczny.
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Dzień ósmy – godz.  11:00 – trening siłowy ze
sztangą i na ,,atlasie’’
I. 20 min Rozruch –akcent siłowy.
II.Ćwiczenia w dwóch grupach:
1. ćwiczenia w siłowni;
2. gra w koszykówkę .

Po zakończonych ćwiczeniach na siłowni przez
pierwszą grupę następuje zmiana grup.

Siłownia:
1. w siadzie – prostowanie nóg 20 kg;
2. ławka skośna skłony;
3. wyciskanie w leżeniu 30 kg;
4. wózek-wypychanie nogami 80 kg;
5. kierownica 25 kg;
6. ciąg martwy 40 kg;
7. przewrót w przód i przewrót w tył na materacach;
8. przysiad ze sztanga 60 kg;
9. rwanie ciężarka 17,5 kg;
10. krążenie tułowia z ciężarem 15 kg;
11. wyskok w górę z półprzysiadu 20 kg;
I. Seria 10x na każdej stacji oprócz stacji 8 i 11-5x.
II.Seria 30 s praca i 30 s interwał.
III. Seria 20 s praca i 10 s na zmianę stacji.

Trening drugi:
I. 16.00 - trening szybkościowo –siłowy;

- gra na siedząco \przysiad podparty tyłem\;
- w boisku do piłki siatkowej walczą dwa zespoły,

wygrywa zespół, który wypchnie poza boisko więcej
zawodników.

II.sztafety 2x.
III. wieloskoki na materacach 20 min.
IV. gra turniejowa.

Dzień dziewiąty – wyprawa w góry wejście na
Halę Szrenicką  ,,1190 m.n.p.m.’’ czas wejścia i zejścia
120 min.

Dzień dziesiąty –trening sala boisko.
I. rozgrzewka ogólno usprawniająca – 30 min;

– 5 min prowadzenie piłki.
Ćwiczą dwa zespoły- po wykonaniu zmiana grup.

II.Na ścieżce z materacy:
1. Marsz na czworakach.
2. Dwa przewroty w przód i w tył.
3. Marsz na kolanach.
4. Marsz w podporze tyłem nogami do przodu.

III. Płotki i skrzynia:
1. Przejście przez płotek górą i dołem.
2. Naskok na skrzynie – przejście – skok tygrysi.
3. Przewrót w przód na skrzyni.
4. Przeskoki obunóż przez płotki – przeskok przez

skrzynię z odbicia jednonóż.
5. Wejście na boisko gra szkolna 2x30 min.

Godz. 16:00 Odnowa biologiczna : sauna ,wirówki,
masarz.

Dzień jedenasty - siłownia , trening z dnia ósmego
nr 1 oraz szybkościowo- siłowy nr 2 z dn.

Dzień dwunasty – wyprawa w góry szlak na
śnieżne kotły 4,5 godz.

Dzień trzynasty – odnowa biologiczna.
Godz. 16:00 –sala – gry i zabawy.
Dzień czternasty – gra szkolna   zespół A – zespół B.

Dzień piętnasty - siłownia – boisko.
1. Stacja płotki – przeskok obunóż.
2. Krążenie tułowia 15 kg.
3. Wyskok na skrzynię.
4. Wyciskanie siedząc 25 kg.
5. Skip A na materacu   20 kg.
6. Wyciskanie leżąc 25 kg.
7. Wyprostowanie nóg 25 kg.
8. Ławka skośna.
9. Wózek 70 kg.
10.Martwy ciąg 40 kg.

I. Seria 15 s praca – 45 s i odpoczynek.
II.Seria 30 s praca – 45 i odpoczynek.
III. Seria 30 s praca – 30 i odpoczynek.
Miedzy seriami 3 s odpoczynku.
IV. Gra na kortach – małe boisko dla trampkarzy dwie

połowy po 20 min.
Dzień szesnasty – prowadzenie badań.
Wyniki i dyskusja.
Zawarte w tab.2 wyniki informują nas o poziomie

VO2 max/kg/min przed i po w obydwu grupach badanych.
W tab.3 porównano wyniki uzyskane przez

seniorów i juniorów w różnych wariantach. Treści
treningowe dwutygodniowego obozu kondycyjnego
spowodowały w grupie seniorów (I gr. bad.) przyrost
VO2 max/kg/min równy 5,03. Przyrost ten jest
statystycznie istotny ponieważ przekracza wartość
krytyczną równą 4,5. W grupie juniorów (II gr.bad.)
obserwujemy bardziej dynamiczny przyrost VO2 max/
kg/min, przyrost ten wyniósł średnio w grupie 9,1 ml
VO2 max/kg/min i znacznie przekroczył wartość krytyczną
równą 6,6. Porównanie przyrostów obydwu grup
badanych upoważnia nas do stwierdzenia, że te same
treści treningowe wywołują intensywniejsze zmiany u
zawodników młodszych. Różnica między średnimi
wartościami wieku w grupach wynosi 8 lat i 2 miesiące.

Wnioski.
Analiza wyników naszych badań pozwoliła na

sformułowanie następujących wniosków natury ogólnej
i szczegółowej:
· Nie zaobserwowano statystycznie istotnych różnic w

poziomie wydolności tlenowej w funkcji stażu
treningowego, zarówno w grupie seniorów jak i
juniorów wydolność przed obozem sportowym była
podobna;

· Treści treningowe 14 dniowego obozu sportowego
statystycznie istotnie podniosły wartości badanej
cechy zarówno w grupie juniorów jak i seniorów;

· Większą  dynamikę przyrostu badanej cechy
zaobserwowano u zawodników młodszych (juniorów),
różnica między juniorami, a seniorami wynosi 5,34 ml/
kg/min i jest statystycznie istotna;

· Zamieszczone w pracy treści treningowe
dwutygodniowego obozu sportowego można
traktować jako modelowe obciążenie pozwalające na
przyrost badanej cechy w zakresie od 11,4% do 18,3%
w zależności od wieku (grupy badanej);

· Istnieje możliwość określenia charakteru obciążeń
treningowych na podstawie rejestracji dynamiki zmian
badanej zdolności – w naszym przypadku możemy
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mówić, że obciążenia stosowane na obozie miały
charakter obciążeń wytrzymałościowych;

· Przedstawione badania wskazują że poziom
wydolności tlenowej u piłkarzy osiąga swoje maksimum
na poziomie juniora;

· Badania dotyczą głównie bezpośredniego efektu
treningowego, obejmującego zmiany zachodzące
bezpośrednio po obozie. Wydaje się że obserwacje
przedłużonego efektu treningowego i kumulatywnego
efektu mogłyby dać inny obraz zjawiska.
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SAMOKONTROLA SPRAWNOŚCI
PIŁKARSKIEJ JAKO STYMULATOR

AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Szwarc Andrzej
Akademia Wychowania Fizycznego

i Sportu w Gdańsku (Polska)

Streszczenie. Celem badań było wskazanie zestawu zadań
testowych oraz norm sprawnościowych służących do
samokontroli poziomu umiejętności gry w piłkę nożną dla
14...15-letnich chłopców. Najpierw, w reprezentatywnej grupie
14-letnich piłkarzy oceniono rzetelność i trafność wybranych
17 zadań  testowych (metoda „test-re-test” i  zewnętrzne
kryterium trafności testów). Następnie, przebadano nimi 49
chłopców z klas gimnazjalnych. Ostatecznie wybrano trzy
najprostsze i specyficzne dla  pi łki nożnej zadania  testowe
(kryterium wykonalności oraz dostępności) oraz opracowano
dla nich normy ocen sprawnościowych.
Słowa kluczowe: piłka nożna, sprawność  pi łkarska,
samokontrola.
Анотація. Шварц А. Самоконтроль футбольної підготовле-
ності як стимулятор фізичної активності шкільної молоді.
Мета праці полягала у розробці комплексу тестових завдань,
а також нормативів підготовленості для самоконтролю рівня
вправності 14...15-річних хлопців у грі в футбол. В першу,
чергу у 14-річних футболістів  було визначено оцінку ре-
тельності і правильності виконання 17 окремих тестових зав-
дань (методика  „test-re-test” та зовнішній критерій правиль-
ності виконання тестів). Після цього було обстежено 49
хлопців з гімнастичних класів. У підсумку обрано три найп-
ростіших і специфічних для футболу тестових завдань (кри-
терій виконування і доступності), а також опрацьовано для
них оцінювальні нормативи підготовленості.
Ключові слова: футбол, підготовленість, самоконтроль.
Аннотация. Шварц А. Самоконтроль футбольной подготов-
ленности как стимулятор физической активности школьной
молодежи. Цель работы заключалась в разработке комплекса
тестовых заданий, а также нормативов подготовленности для
самоконтроля качества выполнения двигательных действий
14...15-летними школьниками. Вначале у 14-летних футбо-

листов была произведена оценка тщательности и точности
выполнения 17 отдельных тестовых заданий (метод „test-re-
test” и внешний критерий правильности выполнения тес-
тов). После этого были обследованы 49 ребят из гимнасти-
ческих классов. В  итоге отобрано три самых простых и
специфических для футбола тестовых задания (критерий вы-
полняемости и доступности), а также разработаны для них
оценочные нормативы подготовленности.
Ключевые слова: футбол, подготовленность, самоконтроль.
Annotation. Szwarc A. Self-control of football skills as a
stimulant to physical activity of the school youth. The aim of
this work is to show as set of tests and physical norms serving to
self-control of the level of football skills for 14...15-year-old
boys. First, a representative group of 14-year-old football players
were marked paying special attention to their efficiency and
accuracy in 17 football tests (test-re-test method and the external
criteria for tests accuracy). Next, these tests were applied to 49
boys from a secondary school. Finally, three easiest and the
most specific for football tests were chosen (criteria for feasibility
and availability). They were also given norms of assessing
physical fitness.
Key words: soccer, football skills, self-control.

Wprowadzenie
Gry sportowe ze względu na swoją dostępność,

klarowność reguł, różnorodność form wyżycia się oraz
interakcje między jej uczestnikami należą  do
najpopularniejszych dyscyplin sportowych. Rozumiane
zarówno jako cel działalności człowieka (sport
wyczynowy), jak i środek oddziaływania na niego
(wychowanie fizyczne, rekreacja ruchowa) kształtują
wszechstronnie jego osobowość. Są stymulatorem
rozwoju sprawności umysłowej i fizycznej, podnoszą
ogólną wydolność organizmu. Pozwalają na wyrażanie
własnych postaw i uczuć, a wzajemne relacje zachodzące
pomiędzy graczami rozwijają cechy pożądane społecznie
– wytrwałość, odpowiedzialność, pewność siebie,
umiejętność podejmowania decyzji, poczucie własnej
wartości, empatię, asertywność [3, 4].

Piłka nożna, na tle innych dyscyplin sportowych
jawi się jako najatrakcyjniejsza zespołowa gra sportowa.
Jej wyjątkowość wynika z prostoty reguł oraz z tego, że
podczas współzawodniczenia wolno używać tylko
kończyn dolnych. Można ją uprawiać niemal w każdych
warunkach, dostępna jest dla ludzi w różnym wieku i o
różnym poziomie sprawności psychofizycznej, a jej
uczestnicy mogą angażować się w nią w zależności od
własnych potrzeb i możliwości.

Specyfika gry w piłkę nożną sprawia, że powinna
być ona szeroko wykorzystywana jako środek
pozytywnego, motywacyjnego oddziaływania na
aktywność fizyczną człowieka. Piłka nożna może
przyczynić się do promocji zdrowia głównie tam, gdzie
podejmowana jest spontaniczna, dobrowolna
działalność ruchowa, zwłaszcza  wśród dzieci i młodzieży.

Poziom specyficznych umiejętności ruchowych
uczestników gry wpływa bezpośrednio na efektywność
zamierzeń realizowanych przez nich w trakcie rywalizacji.
Poprawa jakości współzawodniczenia wiąże się zatem z
usprawnianiem działań graczy, a proces ten jest
skuteczny wówczas, gdy towarzyszy mu kontrola i ocena
nabywanych sprawności. Szczególnym impulsem do
dalszego doskonalenia się jest samodzielne
kontrolowanie i szacowanie własnych możliwości.
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W praktyce kultury fizycznej do najprostszych,
podstawowych metod oceny (samooceny) sprawności
fizycznej zalicza się testy motoryczne. Nie wymagają
nadzwyczajnego przygotowania, wiedzy i sprzętu
pomocniczego, ale podczas ich przeprowadzania należy
dokładnie przestrzegać zaleceń  zawartych w
instrukcjach. Dzięki temu uzyskuje się miarodajną ocenę
wybranych komponentów sprawności. Właściwa
ewaluacja pozwala z kolei na wskazanie tych z nich, które
wymagają podtrzymania lub dalszego kształtowania, co
w konsekwencji przyczynia się do poprawy ogólnego
stanu zdrowia.

Celem niniejszej pracy było wskazanie rzetelnych
i trafnych zadań testowych oraz norm sprawnościowych
służących do samokontroli i samooceny poziomu
umiejętności gry w piłkę nożną dla 14...15-letnich
chłopców.

Materiał i metoda
Badania przeprowadzono w kilku etapach. W

pierwszym etapie dokonano wyboru zestawu zadań
testowych, który rzetelnie i trafnie odwzorowywał
sprawność niezbędną w grze w piłkę nożną [5].

Na podstawie analizy literatury tematu i własnych
doświadczeń  wytypowano, zmodyfikowano i
skonstruowano 17 zadań testowych. Były to:
- bieg ciągły dwunastominutowy (test Coopera)
- biegi na dystansach 300m, 100m, 60m, 30m oraz wyskok

dosiężny i bieg „po kopercie” z zestawu testów INKF [7]
- skok w dal z miejsca z Indeksu Sprawności Fizycznej

[10]
- żonglerki: głową, stopą z zestawu testów dla dzieci [6]
- uderzenie piłki na odległość, wyrzut z autu na

odległość; modyfikacje testów INKF [6]
- prowadzenie piłki „po kopercie”, żonglerka piłki na

przemian stopą i głową z testów koordynacji [8]
- dziesięciokrotnie: podanie i przyjęcie piłki wewnętrzną

częścią stopy na ścianę z odległości 3m na przemian
prawą i lewą nogą (propozycja własna)

- stanie jednonóż z utrzymaniem piłki na stopie,
żonglerka głową w staniu na jednej nodze z baterii
testów koordynacji [2].

Następnie, w grupie 30 młodych, 14-letnich
piłkarzy SKS „Polonia” Gdańsk sprawdzono  rzetelność
wybranych testów metodą „test-re-test”. Badani gracze
wykonywali próby sprawnościowe w dwóch
dwudniowych sesjach testowych, w odstępie
tygodniowym, w tym samym miejscu i o tej samej porze
dnia. Wyniki uzyskane przez nich w pierwszej sesji
testowej skorelowano z rezultatami osiągniętymi w
drugim badaniu (korelacja Pearsona).

Także w tej samej grupie młodych piłkarzy
oceniono trafność badanych zadań testowych na
podstawie zewnętrznego kryterium trafności [9]. Trzech
trenerów dokonało, niezależnie od siebie, eksperckiej
oceny kompetencji gry badanych piłkarzy (małe gry 5x5;
każdy z każdym; boisko o wymiarach 20x20m; czas gry
10 minut). Ustalone oceny rangowe skorelowano z
wynikami testów motorycznych uzyskanych w drugim
badaniu (korelacja rang Spearmana) i oszacowano
trafność poszczególnych zadań testowych.

W ostatnim etapie, w celu wyboru ostatecznych
zadań  testowych oraz opracowania norm ocen
sprawnościowych, przeprowadzono wybranym zestawem
sprawdzianów badania wśród 49 uczniów I i II klasy
Gimnazjum nr 21 w Gdańsku. Przyjmując za kryterium
wykonalność (możliwość wykonania przez chłopców o
bardzo zróżnicowanej sprawności fizycznej oraz
dostępność w przeprowadzaniu (możliwość testowania
w różnych warunkach) wybrano definitywnie trzy
najprostsze, specyficzne dla piłki nożnej zadania testowe.

Wyniki badań i ich analiza
Przedstawione w tabeli 1 wartości

współczynników korelacji dowodzą, że prawie wszystkie
badane próby sprawnościowe spełniły wymagania
stawiane testom motorycznym pod względem
rzetelności. We wszystkich zadaniach sprawnościowych
stwierdzono statystycznie istotny związek korelacyjny
pomiędzy wynikami uzyskiwanymi w pierwszym i drugim
badaniu (p<0,001 i p<0,01). Tylko w przypadku
żonglowania piłki na przemian nogą i głową nie
osiągnięto wymaganego progu statystycznej istotności.

Do oceny trafności badanego zestawu zadań
testowych zastosowano kryterium list rankingowych.
W tym celu wyniki testów motorycznych (II sesja
testowa) przeliczono na rangi i skorelowano z ocenami
ekspertów. Wartości wskaźników trafności wahały się
w granicach od 0,297 do 0,789 (tabela 1). Jedynie w
próbie żonglerki głową w staniu na jednej nodze nie
osiągnięto progu statystycznej istotności. Zatem, to
zadanie nie spełniła wymagań stawianym testom
motorycznym pod względem trafności.

Prawie wszystkie badane zadania testowe
odpowiadały kryteriom rzetelności i trafności. Wyjątek
stanowiły zadania żonglowania piłki stopą i głową oraz
żonglowania głową w staniu na jednej nodze. Do dalszej
analizy zakwalifikowano więc 15 testów.

Dla chłopców uprawiających grę w piłkę nożną
zaproponowano ostatecznie pięć zadań testowych.
Ustalono [5], że w optymalnym zestawie powinny
znajdować się następujące zadania testowe: bieg ciągły
dwunastominutowy, bieg na dystansie 30m, podanie-
przyjęcie, uderzenie piłki nogą na odległość oraz
prowadzenie piłki nogą „po kopercie”.

Z kolei dla chłopców nie uprawiających gry w
piłkę nożną wybrano trzy zadania testowe biorąc pod
uwagę kryterium wykonalności i dostępności. Były to
następujące testy: żonglowanie piłki stopą, żonglowanie
piłki głową oraz prowadzenie piłki „po kopercie”.
1.Żonglerka stopą
Ćwiczący upuszcza piłkę z rąk i po odbiciu się jej od

podłoża podbija ją stopą (dowolną stopą lub na
przemian obiema stopami) tak, aby nie spadła na
podłoże. Nie wolno podbijać piłki udem, klatką
piersiową lub głową. Próbę wykonuje się trzykrotnie.
Ocenę (z najlepszej próby) stanowi liczba podbić piłki
do pierwszego dotknięcia nią podłoża.

2.Żonglerka głową
Ćwiczący podrzuca piłkę rękami nad głowę, a następnie

podbija ją czołem tak, aby nie spadła na podłoże. Nie
wolno uderzać lub podtrzymywać piłki ręką. Ocenę (z
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Tabela 1.  
Wskaźniki rzetelności i trafności badanych zadań testowych 

Współczynniki 
korelacji  

 
 

Zadanie    testowe 

Wskaźniki 
rzetelności 

Wskaźniki 
trafności 

Bieg 12-minutowy [m] 0,935*** 0,653*** 
Bieg na dystansie 300m [s] 0,879*** 0,789*** 
Bieg na dystansie 100m [s] 0,751*** 0,725*** 
Bieg na dystansie 60m [s] 0,895*** 0,730*** 
Bieg na dystansie 30m [s] 0,813*** 0,657*** 
Bieg „po kopercie” [s] 0,911*** 0,627*** 
Skok w dal z miejsca [cm] 0,934*** 0,642*** 
Wyskok dosiężny [cm] 0,957*** 0,611*** 
Stanie jednonóż z utrzymaniem piłki na stopie [s] 0,936*** 0,618*** 
Podanie-przyjęcie [s] 0,917*** 0,789*** 
Żonglerka stopą [liczba powtórzeń] 0,790*** 0,441** 
Żonglerka głową [liczba powtórzeń] 0,702*** 0,403* 
Żonglerka stopa-głowa [liczba powtórzeń] 0,237 0,477** 
Żonglerka głową w staniu na jednej nodze [liczba powtórzeń] 0,560** 0,297 
Uderzenie piłki na odległość [m] 0,968*** 0,655*** 
Wyrzut z autu na odległość [m] 0,968*** 0,454** 
Prowadzenie piłki „po kopercie” [s] 0,944*** 0,719*** 

* p<0,05  **p<0,01 ***p<0,001 

 

 
 
 
 
 
 

E 

D B C 

A 
Start 
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5m 

3m 

Ryc. 1. Droga poruszania siк жwicz№cego w prуbie „Prowadzenie piіki po kopercie”

Tabela 2. 

Normy ocen sprawnościowych dla chłopców w wieku 14...15 lat nie uprawiających gry w piłkę nożną 

Test 
Ocena 

Żonglerka stopą 
[liczba powtórzeń] 

Żonglerka głową 
[liczba powtórzeń] 

Prowadzenie piłki „po 
kopercie” [s] 

Celująca Powyżej 30 Powyżej 28 Poniżej 29,00 
Bardzo dobra 30...23 28...21 29,01...35,00 

Dobra 22...15 20...13 35,01...41,00 
Dostateczna 14...7 12...5 41,01...47,00 

Niedostateczna Poniżej 7 Poniżej 5 Powyżej 47,01 
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najlepszej próby) stanowi liczba podbić piłki do
pierwszego dotknięcia nią podłoża.

3. Prowadzenie piłki „po kopercie”
Ćwiczący na sygnał „gotów-start” rozpoczyna

prowadzenie piłki nogą „po kopercie” zgodnie z
kierunkiem pokazanym na  ryc. 1.

Czas mierzony jest za pomocą dwóch stoperów
elektronicznych od momentu pierwszego dotknięcia piłki
nogą do czasu przekroczenia linii mety przez ćwiczącego.
Próbę wykonuje się dwukrotnie. Ocenę (z lepszej próby)
stanowi średnia arytmetyczna dwóch pomiarów czasu
prowadzenia piłki.

W tabeli 2 przedstawiono normy sprawnościowe,
opracowane na podstawie wyników uzyskanych w
wybranych testach wśród 49 uczniów w wieku 14...15 lat.

Wnioski
Proponowany zestaw zadań testowych jest

prostym i przystępnym sposobem oceniania sprawności
piłkarskiej dla chłopców nie uprawiających gry w piłkę
nożną.

Kontrolowanie i ocenianie własnych zdolności i
umiejętności piłkarskich stanowi zachętą do dalszego
„sportowania się”, pobudza aktywność ruchową, która
sprzyja rozwojowi sprawności fizycznej.
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