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ГИПОКІНЕЗІЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ
УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ

Афанасьєв В.В., Мартинов Ю.О.,
 Шишацька В.І., Щербаченко В.К.

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Анотація. Оцінка  адаптаційних  можливостей і резервів
організму студентської молоді представляє одну зі складних
проблем сучасної фізіології, медицини й педагогіки у зв’яз-
ку із значним зростанням навчальних навантажень . Фактор
навчання у вищому навчальному закладі винятково складний
за набором подразників і стимулів, що одночасно впливають
на  організм. Він містить у собі соціальний, поведінковий,
психологічний і фізіологічний компоненти. Негативні тен-
денції у стані здоров’я найчастіше збільшуються завдяки не-
коректним педагогічним впливам , що характерно для сучас-
ного навчання.
Ключові слова: адаптація, гипокінезія, здоров’я, порушен-
ня, навчання, студент, фізична культура.
Аннотация. Афанасьев В.В., Мартынов Ю.А., Шишац-
кая В.И., Щербаченко В.К. Гипокинезия студентов выс-
ших учебных заведений. Оценка адаптационных  возмож-
ностей и  резервов организма  студенческой молодежи
представляет одну из сложных проблем современной физио-
логии, медицины и педагогики в связи со значительным воз-
растанием учебных нагрузок. Фактор обучения в высшем
учебном заведении исключительно сложен по набору одно-
временно воздействующих на организм раздражителей и сти-
мулов. Он включает в себя социальный, поведенческий, пси-
хологический и физиологический компоненты. Негативные
тенденции в состоянии здоровья зачастую усугубляются
некорректными педагогическими  воздействиями, характер-
ными для современного обучения.
Ключевые слова: адаптация , гипокинезия, здоровье, нару-
шение, обучение, студент, физическая культура.
Annotation. Afanasyev V.V.,  Martinov Y.A.,  Shishac’ka
V.I.,  Scherbachenko V.K. The hypokinesia in Higher
educational institutions. The estimation of adaptation
possibilities and reserves of student’s organism represents the
one of complex problems of modern physiology, medicine and
pedagogic in connection with increasing of the educational
loadings. The factor of education in Higher educational
institution is exclusively combined on the set of simultaneous
influencing on organism of the irritants and stimulus. It includes
social, behaviour, psychological and physiological components.
The negative tendencies are frequently aggravated by incorrect
pedagogical influences in a health’s condition. They are typical
for modern education.
Key words: adaptation,  education, health, hypokinesia,
infringements, physical culture, student.

Вступ.
Проблема здоров’я студентської молоді стає пріо-

рітетним напрямом розвитку освітянськой системи.
Основна увага вищої школи повинно бути спря-

мовано на підготовку якості всебічного розвитку сту-
дентів. Рішення цієї проблеми визначено в таку орган-
ізацію освітнього процесу, що забезпечує високу
навчальну й суспільну діяльність студента, зберігає й
підтримує високий рівень її ефективності. Протиріччя
між обмеженим періодом навчання у вищому на-
вчальному закладі й обсяг навчальної та наукової
інформації, що швидко збільшується, впливають на
інтенсифікацію всього освітнього процесу студентів.

Фізична діяльність є невід’ємною частиною
поведінки людини. При заняттях фізичною культурою

і спортом необхідно враховувати суспільно-еко-
номічні й культурні показники; індивідуальні психо-
логічні, фізичні й функціональні особливості люди-
ни; кількість вільного часу людини та мету його
використання; доступність спорудження для занять
фізичною культурою і спортом; географічні умови.

Сучасні тенденції «кнопочної» цивілізації є
типовими для економічно розвинутих країн. Механі-
зація й автоматизація промислових, моторизованих
засобів виробництва, спосіб життя без достатньої
кількості рухів (наприклад: навчання студента, робо-
та програміста, адміністративна робота, робота опе-
ратора й т.п.) та широке впровадження технологій,
все це суттєво зменшило потребу в русі.

Руховий компонент є основним в процесі фор-
мування способу життя. Проте, не досить високий
відсоток студентської молоді звичайно займається
фізичними вправами й видами спорту. Необхідно
впроваджувати нові форми занять фізичною культу-
рою для більшої популяризації серед молоді занять
фізичної культурою з оздоровчою спрямованістю,
при цьому необхідно враховувати забезпечення інте-
ресів, умов здоров’я, стать й вік студентів. Навчання
у вищому учбовому закладі пред’являє підвищені
вимоги до здоров’я студентів. Численні зміни рівня
здоров’я студентів, що обумовлені впливом інфор-
маційних перевантажень, зменшують рухову
діяльність студентської молоді [1].

Поняття зміцнення здоров’я повинно забезпе-
чити утворення на індивідуальному рівні стереотипу
поведінки. Цей стереотип спрямований на підвищен-
ня стандарту рухової діяльності студента, на створен-
ня секцій фізичної культури й секцій з видів спорту
на основі навчальних закладів. Це потребує терміно-
вого прийняття певних заходів, які повинні бути спря-
мовані на покращення системи освіти в цілому й рівня
фізичного та психологічного стану студента [3].

Медико-біологічні дослідження показують, що
навчання у вузі несе напружений характер, що суп-
роводжується зменшенням адаптаційних можливос-
тей організму, развитку умов, що негативно вплива-
ють на їх стан здоров’я. Гипокінезія є найбільш
значимим фактором для дослідників у галузі фізич-
ної культури, ця проблема актуальна фактично для
всіх вищих навчальних закладів. Природня рухова
діяльність студентів неухильно зменшується в про-
цесі переходу з курсу на курс під час навчанняя у
вузі. Заплановані заняття з фізичного виховання не
ліквідують нестачу рухової діяльності [2].

Численні порушення метаболізму розвивають-
ся в умовах гипокінезії, можливість опору організму
зменшується, а діяльність серцево-судинної системи
організму значно погіршується. Ці функціональні
порушення впливають на низькі результати кардіо-
респіраторних тестів. Також, гипокінезія суттєво впли-
ває на появу зайвої ваги тіла [5].

Дослідження виконувалось за планом науко-
во-дослідної роботи Кафедри фізичного виховання
Міжуніверситетського медико-інженерного факуль-
тету НТУУ «КПІ».
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Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – вплив рухової діяльності

студентів на параметри серцево-судинної системи.
Результати дослідження.
Потреба у здоров’ї є базовою потребою кож-

ного живого организму, і людини зокрема, без задо-
волення якої неможлива самоактуалізація особис-
тості: хворі люди не в змозі думати і діяти не
відволікаючись на свій стан здоров’я і пов’язані з ним
проблеми. Дефіцит рухової активності – гипокине-
зия, що властива людині в сучасному світі, представ-
ляє одну з актуальнейших проблем здоров’я людини,
тому що розглядається як найважливіший фактор
розвитку так званих “хвороб цивілізації”, у свою чер-
гу, гипокінезія вкрай негативно вібображається на
учбовій діяльності студентів вищих навчальних зак-
ладів, додаючи при цьому незадовільний стан навко-
лишнього середовища.

Рівень та орієнтація рухової діяльності сту-
дентів сформована різними видами функціональних
систем. Процес адаптації студентської молодості до
способу навчання у вузі можна вважати як процес
системного навчання. Під час навчання з’являються
нові властивості, а гипокінезія значно погіршує по-
точні процеси адаптації.

Регулювання поведінки є найбільш важливою
частиною функціональної системи. У цьому випад-
ку можна говорити про спосіб життя, що направляєть-
ся на зміцнення здоров’я за допомогою фізичної куль-
тури, це має вплив в комбінації з іншими показниками
(їжа, розпорядок дня й т.п.). Рівень рухової діяльності
може бути ефективно скоректований за допомогою
занять фізичною культурою і видами спорту [4].

Значення фізичних навантажень з оздоровчим
впливом на організм є очивидним під час негативної
оцінки надмірних навантажень на стан здоров’я.
Стрес є не тільки медико-біологічною, але й суспіль-
ною проблемою також (K.В. Судаков, 1996). Вирішен-
ня цієї проблеми вимагає реалізацію глобальних мір
впродовж навчання у вузі.

Необхідно досягти порівняльної стійкості кар-
діо-респіраторних системних параметрів на рівні ус-
тановки рухової діяльності впродовж занять з «Фізич-
ного виховання», та покращення психофізіологічних
характеристик студентів під час їхнього навчання у
вузі. Зміни в організмі відбуваються на різних рівнях
– від молекулярного до рівня організму. На нашу дум-
ку необхідно виконання складного дослідження з ви-
користанням аналізу багатофакторних матеріалів, це

повинно бути зроблено для наступного ранжування
окремих показників відповідно до їх значення. Фізич-
ними навантаженнями необхідно здійснювати мак-
симально точний вплив на організм, беручи в увагу
реакції «відповіді» організму.

Функціональна система є структурою, що
включає такі компоненти як нервовий центр, вегета-
тивну і гормональну регуляцію, метаболічні проце-
си. Вони є внутрішніми показниками адаптації орган-
ізму на різні умови середовища. Регулювання
поводження є зовнішнім показником [6].

Дослідження виконано в  навчальному
відділенні настільного тенісу Національного техніч-
ного університету України. У дослідженні взяло участь
75 юнаків й 35 дівчат. Результати дослідження відоб-
ражені в таблиці 1.

Необхідно виділити наступні дані:
· систолічний тиск юнаків відрізняється від систоліч-
ного тиску дівчат більш суттєво, ніж діастолічний тиск;

· пульс юнаків у спокої вище за пульс дівчат;
· пульс юнаків і дівчат говорить про неекономічну
роботу серця;

· тест з виконанням присідань: студенти виконували
20 присідань впродовж 40 секунд, після цього про-
водилося три заміри пульсу – наприкінці тесту, че-
рез одну хвилину після закінчення тесту і через дві
хвилини.

Висновки.
Студентська діяльність є складним етапом жит-

тєвого шляху, що пов’язано з підвищеним ризиком
для фізичного й психічного здоров’я молоді. Підви-
щення працездатності організму засобами фізичної
культури й спорту сприяють покращенню працез-
датності і якості навчання студентів, при цьому сис-
тематичні заняття фізичними вправами позитивно
впливають як на підвищення рівня рухової активності,
так і на покращення фізичного розвитку студентів.

Ми повинні зазначити дві основні форми про-
ведення занять – обов’язкові і самостійні заняття, ці
заняття потребують проведення в нових умовах. Обо-
в’язкові форми рухової діяльності оцінені із суспіль-
них, політичних, педагогічних, психологічних і медич-
них позицій. Наша точку зору полягає у наступному:
фізичні навантаження, які створювалися під впливом
обов’язкових занять з «Фізичного виховання», повинні
бути доповнені самостійними заняттями і само-
стійною підготовкою. Рухова діяльність є категорією
надзвичайно мобільною й глибоко індивідуальною
впродовж молодого віку, що обумовлено біологіч-

Таблиця 1 
Результати тестування 

)( σ±X  
Тиск 

(мм рт. ст.) 
Тест: 20 присідань за 40 с 

(пульс за 60 с) 
Стать 

Систолічний  Діастолічний 

Пульс 
(60 с) 

Пульс наприкінці тесту Через 1 хв  Через 2 хв 
Юнаки  
(n=75) 130,46±11,66 80,59±8,36 91,92±16,92 115,71±16,92 103,92±16,47 96,24±16,14 

Дівчата 
(n=35) 121,89±14,27 79,54±12,97 86,49±5,86 116,67±20,28 100,80±20,28 90,42±17,94 
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ними і суспільними показниками. Великі фізичні на-
вантаження не гарантують зміцнення стану здоро-
в’я. Умови фізичної підготовки студентів повинні бути
спрямовані на рівень масової рухової діяльності. Вищі
навчальні заклади не будуть мати альтернативу ні
сьогодні, ні у найближчому майбутньому, тому са-
мостійні заняття необхідні для виконання денної нор-
ми рухової активності.

Доцільне проведення додаткових досліджень
параметрів серцево-судинної системи організму сту-
дентів.
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ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ
НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ НТУУ «КПІ»
Афанасьєв В.В., Щербаченко В.К.

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Анотація. Фізична культура є невід’ємною частиною життя
людини. Вона займає  досить важливе місце в навчанні та
роботі людей. Заняття фізичними вправами  відіграє значну
роль у працездатності членів суспільства, саме тому знання
й уміння з фізичної культури повинні викладатися в освітніх
установах різних рівнів згідно з етапами. «Фізичний  стан»
студента вищого навчального закладу ми розуміємо як го-
товність до виконання будь-якої фізичної роботи й він визна-
чається сукупністю взаємозалежних ознак, таких як фізична
працездатність, функціонування різних систем організму,
стать, вік та конституція тіла.
Ключові слова: вуз, заняття, навчальний рік, оцінка, пра-
цездатність, студент, фізична культура, фізичний стан.
Аннотация. Афанасьев В.В., Щербаченко  В.К. Оценка
физического  состояния  студентов учебного отделения
настольного тенниса  НТУУ «Киевский политехничес -
кий институт». Физическая  культура является неотъемле-
мой частью жизни человека. Она занимает довольно важное
место в обучении и работе людей. Занятия  физическими
упражнениями играют значительную роль в работоспособ-
ности членов общества, именно поэтому знания  и умения
по физической культуре должны преподаваться в образова-
тельных учреждениях разных уровней согласно этапам. «Фи-
зическое состояние» студента высшего учебного заведения
мы понимаем как готовность к выполнению любой физичес-
кой работы, и оно определяется совокупностью взаимозави-
симых признаков, таких как физическая работоспособность,
функционирование различных систем организма , пол, воз-
раст и конституция тела.
Ключевые слова: вуз, занятие, оценка, работоспособность,
учебный год, физическая культура, физическое состояние.

Annotation. Afanasyev V.V.,  Scherbachenko V.K. The
estimation of students’ physical condition of NTUU “Kiev
polytechnic institute” tabletennis educational unit. The
physical culture is the integral part of man’s life. It occupies the
rather important place in training and work of people. Physical
exercises lessons play the significant role in efficiency of society
members, for this reason the knowledge and skills on physical
culture should be taught in educational establishments of different
levels with according to stages. “Physical condition” of Higher
educational institution’s student we understand as readiness for
performance of any physical work, and it’s determined by the
aggregate of interdependeable attributes,  such as physical
efficiency, functioning of organism’s various systems, sex, age
and constitution of body.
Key words: academic year, efficiency, estimation, high school,
lesson, physical condition, physical culture.

Вступ.
В процесі формування здорового способу

життя основним є руховий компонент, однак, як по-
казує практика, ще недостатньо високий відсоток сту-
дентської молоді регулярно займається фізичними
вправами або видами спорту, й взагалі проводить
достатню кількість вільного часу на свіжому повітрі
виконуючи рухливі дії [1].

Фізична культура у вищому навчальному зак-
ладі є невід’ємною частиною формування загальної
й професійної культури особистості сучасного мо-
лодого спеціаліста, системи гуманістичного вихован-
ня студентів. Як навчальна дисципліна фізична куль-
тура є обов’язковою для всіх спеціальностей та
представляє собою один із засобів формування осо-
бистості, оптимізації фізичного й психофізіологічно-
го стану студентів в процесі професійної підготовки.
Одним з головних завдань вищих навчальних закладів
є фізична підготовка студентів. У вищому навчаль-
ному закладі загальне керівництво фізичним вихо-
ванням і спортивно-масовою роботою серед сту-
дентів, а також організація спостережень за станом
їхнього здоров’я покладено на відповідні адміністра-
тивні підрозділи вузу, у тому числі й на кафедру фізич-
ного виховання [3, 5].

Дослідження виконувалось за планом науко-
во-дослідної роботи Кафедри фізичного виховання
Міжуніверситетського медико-інженерного факуль-
тету НТУУ «КПІ».

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – аналіз результатів оцін-

ки фізичного стану студентів за комплексним тестом
Є.А. Пирогової.

Результати дослідження.
Фізична працездатність студентів перетерплює

істотні зміни впродовж навчального року, ці зміни
пов’язані зі змістом і ступенем напруженості навчаль-
ного процесу. Збереження й зміцнення фізичного
здоров’я студентської молоді має велике суспільне
значення. Правильне використання засобів фізичної
культури й спорту в режимі дня студентів сприяє підви-
щенню їх успішності, фізичної й розумової працез-
датності та соціальної активності. Регулярні заплано-
вані й самостійні заняття фізичною культурою і
спортом зміцнюють здоров’я студентів й, тим самим,
підвищують їх працездатність.
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Фізичні вправи в режимі дня також спрямовані
на зміцнення здоров’я, підвищення розумової й фізич-
ної працездатності, оздоровлення умов навчальної
праці, побуту й відпочинку студентів. Багатьма дослі-
дженнями доведено позитивний вплив регулярних за-
нять фізичними вправами, фізичною культурою й
спортом на трудову діяльність, при цьому покращуєть-
ся не тільки фізична, але й розумова працездатність.
Застосовуючи відповідно до функціональних можли-
востей студентів той або інший активний руховий ре-
жим і тим самим управляючи їхньою фізичною пра-
цездатністю, ми впливаємо й на їхню розумову
працездатність, що й визначає успішність навчання у
вищому навчальному закладі [6, 8].

Першим критерієм розподілу студентів по на-
вчальних відділеннях з видів спорту є результати їхньо-
го медичного обстеження, що проводиться на по-
чатку навчального року – після проходження
студентом обстеження, лікар визначає стан здоров’я
та фізичний розвиток кожного студента й розподіляє
його в одну з медичних груп: основну, підготовчу
або спеціальну. Другим критерієм є рівень фізичної
й спортивно-технічної підготовленості студента, що
визначається на перших заняттях після перевірки ста-
ну фізичної й спортивно-технічної підготовленості по
контрольних вправах і нормативах програми з фізич-
ного виховання [7, 9].

Знання в області вивчення функціонального
стану організму студентів мають одне з першоряд-
них значень для викладачів кафедри фізичного вихо-
вання, тому що дозволяють вирішувати питання
відбору, допуску до тренувальних занять, планувати
режим рухового навантаження виходячи з рівня
фізичної підготовленості й стану здоров’я організму.
Ці знання важливі також для студентів, які можуть
використовувати їх з метою проведення самоконтро-
лю впродовж фізичного вдосконалення [4].

У зв’язку з цим, в навчальному відділенні на-
стільного тенісу НТУУ «КПІ» було проведено оцін-
ку фізичного стану студентів першого курсу за мето-
дикою Є.А.Пирогової [2].

У методиці Є.А. Пирогової у якості вихідних
даних використовуються наступні величини: вік, маса
тіла, зріст, частота серцевих скорочень (після 5-хви-

линного відпочинку в положенні сидячи) і артеріаль-
ного тиску. Розрахунок «рівня фізичного стану»
(РФС) рахується за формулою:

де: Х – кількісний показник РФС в умовних одини-
цях;
ЧСС – частота серцевих скорочень у спокої;
 В – вік; М – маса тіла; З – зріст;
 АТср =АТд+1/3АТс
Порівняння значення Х зі шкалою визначає

прогнозований рівень фізичного стану (табл. 1). На-
ведена формула забезпечує досить точний прогноз
РФС, якщо маса тіла не перевищує 15% від її належ-
ного рівня.

У дослідженні приймало участь 75 юнаків та 35
дівчат. Було показано наступні результати: у юнаків ре-
зультат склав 0,23±0,09 бали, що за таблицею оцінки
дорівнювало рівню фізичного стану «низький», у дівчат
результат був зафіксовано на рівні 0,3±0,08 бали, що за
таблицею дорівнювало стану «нижче за середній».

Висновки.
Серед різних проблем розумової праці студен-

та особливе значення має раціоналізація студентсь-
кої праці, від ефективності навчальної діяльності сту-
дентів залежить не тільки їхнє здоров’я та
працездатність, але й, значною мірою, рівень підго-
товки майбутніх фахівців. Потік наукової інформації,
який у теперішній час постійно збільшується, при-
зводить до інтенсифікації всього навчального проце-
су й збільшенню фізичного та психічного наванта-
ження студентів. Істотними особливостями праці
учнівської молоді є не тільки напружена розумова
робота, що у відповідальні періоди навчального року
відбувається на тлі великої нервово-емоційної напру-
ги (періоди заліково-екзаменаційних сесій), але й гіпо-
динамія, що знижує розумову працездатність і по-
гіршує стан здоров’я студентів.

Переважна частина навчального часу студен-
та пов’язана з монотонною роботою, у ході виконан-
ня якої й розвивається певний стан фізичного і пси-
хологічного стомлення. Рівень здоров’я студентської
молоді залежить від способу його життя, при цьому
основна роль належить достатній фізичній активності.

Таблиця 1 
Оцінка рівня фізичного стану за методикою Є.А. Пирогової 

 

Рівень фізичного стану Юнаки Дівчата 

Низький 0,225-0,375 0,157-0,260 

Нижче за середній 0,376-0,525 0,261-0,365 

Середній 0,526-0,675 0,366-0,475 

Вище за середній 0,676-0,825 0,476-0,575 

Високий 0,826 та вище 0,576 та вище 
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Дослідження перевірки та оцінки фізичного
стану студентів за допомогою комплексного тесту
Є.А. Пирогової виявило, що рівень фізичного стану
студентів є «низький» для юнаків й «нижче за се-
редній» у дівчат.

Основними засобами збереження здоров’я
студентів й їх корисного активного відпочинку при
розумовій діяльності це регулярні заняття фізични-
ми вправами й спортом.

Існуюча система занять фізичною культурою
не задовольняє потреби організму студентів-першо-
курсників у руховій активності, що веде до погіршен-
ня стану їх здоров’я. Необхідно пам’ятати, що систе-
матичні заняття фізичними вправами і спортом
сприяють тренованості всього організму, а отже роб-
лять позитивний вплив не тільки на виховання фізич-
них якостей, при цьому покращуючи фізичний стан
організму, але й мають певний вплив на функціональ-
ний стан центральної нервової системи, її пластичність,
рухливість й силу нервових процесів, також вплива-
ють на розумову діяльність студентів й, як наслідок
цього, сприяють гарному навчанню студента вищого
навчального закладу. При цьому, під час проведення
регулярних заняттях фізичними вправами й спортом
дуже важливо систематично стежити за своїм само-
почуттям і загальним станом здоров’я, щоб у разі не-
обхідності коректувати тренувальне навантаження.

Потрібно подальше проведення оцінки фізич-
ного стану студентів вищих навчальних закладів з
метою внесення відповідних поправок та корекції
учбового процесу.
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЗА МІСЦЕМ РОБОТИ
Афанасьєв В.В., Бурлака І.В.,

 Толмачова С.Є., Щербаченко В.К.
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Анотація. Наша країна вступила в етап економічної рефор-
ми й переходу до ринкових відносин. Науково-технічний
прогрес з кожним етапом буде змінювати наше суспільство у
технологічному відношенні та робити його більш складним.
Безумовно, незмірно зростуть вимоги до професійної підго-
товленості, соціальної відповідальності й морального вигля-
ду працівників , а обмін економічною та іншою діяльністю
між людьми буде все більш глибоким, широким, багатогран-
ним. Щоб успішно функціонувати, таке суспільство має по-
требу в універсально підготовленому працівнику, який вірту-
озно володіє своєю професією й має широкий світогляд.
Ключові слова: здоров’я, зміна , прогрес, професія, сту-
дент, фізична культура.
Аннотация. Афанасьев В.В., Бурлака И.В., Толмачева
С.Е., Щербаченко В.К. Физическая  культура по  месту
работы. Наша страна вступила в этап экономической ре-
формы и перехода к рыночным отношениям. Научно-техни-
ческий прогресс с каждым этапом будет изменять наше об-
щество в технологическом отношении, и делать его более
сложным. Безусловно, неизмеримо возрастут требования к
профессиональной подготовленности, социальной ответ-
ственности и моральному виду работников, а обмен эконо-
мической и другой деятельностью между людьми будет все
более глубоким, широким, многогранным. Чтобы успешно
функционировать, такое общество имеет потребность в уни-
версально подготовленном работнике, который виртуозно
владеет своей профессией и имеет широкое мировоззрение.
Ключевые  слова: здоровье, изменение, прогресс, профес-
сия, студент, физическая культура.
Annotation. Afanasyev V.V., Burlaka I.V., Tolmachova S.E.,
Scherbachenko V.K. Physical culture on work place. Our
country has entered in stage of economic reforms and transition
to the market relations. The scientific and technical progress
will change our society in the technological attitude, and make
it more difficult with each stage. Certainly, requirements to
professional preparation, social responsibility and moral kind
of the workers will be increased immeasurably, and the exchange
of economic and other activity between people will be more
deeply, widely, versatile. Such society needs in universal prepared
worker for successfully function, which owns profession masterly
and has world outlook.
Key words: change, health, profession, progress, student,
physical culture.

Вступ.
Відзначаючи роль і значення фізичної культури

і спорту для зміцнення здоров’я, нормального фізич-
ного розвитку й забезпечення готовності сучасної
людини до високопродуктивної праці треба відзначи-
ти, що вони повинні бути включені в загальний пе-
релік всіх соціальних факторів, які визначають спосіб
життя людини. Відомо, що між поняттями «здоров’я»
й «фізичний стан» людини існує тісний зв’язок. Сьо-
годні здоров’я людини розглядається не тільки як гар-
не самопочуття й відсутність хвороб, але і як стабільне
й у той же час варіативний психофізичний і духовний
стан, що дозволяє йому досить ефективно здійснюва-
ти його біологічні й соціальні функції [2, 7].

Трудова діяльність людини ґрунтується на по-
стійному прийомі й аналізі інформації зовнішнє се-
редовище та про дії, що виконуються. Прийом інфор-
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мації пов’язаний з навантаженням на певні аналізато-
ри, а також такі психічні процеси, як увага, пам’ять,
оперативне мислення й т.д. Тут враховуються харак-
тер й обсяг інформації, що поступає та умови її сприй-
няття людиною в процесі трудової діяльності. Вивчаю-
чи зазначені ознаки, встановлюються специфічні
вимоги до рухових і психічних якостей людини.

Професійно важливі якості людини в процесі тру-
дової діяльності деякою мірою вдосконалюються самі
собою. Однак, ефективність цього процесу істотно
підвищується, якщо необхідні якості розвивати цілесп-
рямовано, використовуючи для цього засоби фізичної
культури і спорту в період, що передує професійному
навчанню або збігається з ним за часом [3].

Основні несприятливі фактори, що характерні
для розумової праці: обмежена рухова активність,
незручна робоча поза, підвищена нервово-емоційна
напруженість, монотонність у роботі, яка пов’язана
з виконанням однакових операцій, з постійною кон-
центрацією уваги. Крім того, необхідний облік сані-
тарно-гігієнічних умов праці, які самі по собі можуть
бути несприятливими [1].

Щоб знизити ці несприятливі впливи необхід-
но у вільний час займатися фізичними вправами й
спортом. Вправи й вид спорту підбираються відпов-
ідно до необхідності профілактики конкретних неспри-
ятливих впливів у процесі праці й зниження профес-
ійного травматизму. Заняття рекомендується
проводити у позаробочий час: в обідню перерву або
відразу після закінчення роботи [6].

Дослідження виконувалось за планом науко-
во-дослідної роботи Кафедри фізичного виховання
Міжуніверситетського медико-інженерного факуль-
тету НТУУ «КПІ».

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – визначення впливу за-

нять фізичною культурою і спортом під час перерв
та у позаучбовий час у студентів вищого технічного
навчального закладу впродовж навчального року.

Результати дослідження.
Раціональний спосіб життя сучасної людини

немислимий без загального поширення фізичної куль-
тури. Це припускає, що більша частина людей, що
працює або вчаться, повинні щодня робити ранкову
гімнастику й регулярно займатися фізкультурою,
фізичною рекреацією або видом спорту.

Вивчення бюджету часу студентів вищого тех-
нічного навчального закладу дозволило встановити,
що за 2-літній період навчання близько 52% студентів
скорочують час занять фізичною культурою з 2,5 до
1,2 ч на тиждень, що явно нижче норми (4-6 ч на
тиждень) рухової активності. Якоюсь мірою цей деф-
іцит фізичних вправ студенти компенсують іншими
засобами, зокрема прогулянками, виїздами на при-
роду й т.д.

Звичайно, такого роду компенсацію рухового
дефіциту можна вважати доцільної з великою натяж-
кою, хоча в такому виді рухової активності є певний
позитивний ефект. А резерви для занять різними ви-
дами фізичної культури у студентів технічних спец-

іальностей є, навіть із огляду на велике навантаження
під час навчальних занять і тривалу самостійну підго-
товку [4].

Головні причини цього знаходяться у складній
загальній соціально-економічній і побутовій обста-
новці, у недостатній культурі споживання різних сус-
пільних благ, у невмінні гармонічно сполучати різні
види діяльності у вільний час, а також у незадовільній
організаційній роботі з учнівською молоддю й недо-
статньої кількості літератури з проведення само-
стійних занять.

Метою фізичної культури за місцем роботи є
сприяння зміцненню здоров’я й підвищення продук-
тивності праці.

Основними завданнями є:
· підготовка організму людини до включення у тру-
довий процес;

· оптимальна підтримка рівня високої працездатності
впродовж робочого дня й забезпечення відновлен-
ня організму після закінчення роботи;

· профілактика впливу несприятливих факторів
праці, що сприяє підвищенню стійкості організму.

Переключення діяльності в процесі роботи з
одних м’язових груп і нервових центрів на інші при-
скорює відновлення стомленої групи м’язів. Пере-
ключення з одного виду роботи на іншу, чергуван-
ня розумової діяльності з легкою фізичною працею
усуває почуття втоми і є своєрідною формою
відпочинку.

Проведення самостійних занять у позаробо-
чий та позаучбовий час спрямовано на досягнення
єдиної мети, що встає перед людьми, що працюють
або вчаться – збереження гарного здоров’я, підтрим-
ка високого рівня фізичної й розумової працездат-
ності.

При проведенні самостійних занять студентів
треба враховувати, що в період підготовки й здачі
заліків та іспитів інтенсивність й обсяг самостійних
занять варто трохи знижувати, надаючи їм в окремих
випадках форму активного відпочинку [5]. Правила
організації і гігієни самостійних занять містять у собі,
насамперед, здоровий спосіб життя, раціональний
режим дня, дотримання особистої гігієни, міри
профілактики спортивного травматизму, крім того,
необхідно підтримувати відповідний санітарний стан
місць занять, спортивного одягу та взуття, а також
знати основний характер впливу вправ, що застосо-
вуються, на організм людини.

Анкетування було проведено серед студентів
вищого технічного навчального закладу.

Як показали результати соціологічних дослід-
жень, що були нами проведені, кількість студентів,
що регулярно займається фізичною культурою і
спортом, з часом навчання у вузі зменшується – при-
чини варто шукати, насамперед, у скороченні вільно-
го часу, наявність роботи у позаучбовий час і у
збільшенні часу на вирішення побутових проблем, у
той же час, при здачі тестів з фізичної підготовки сту-
денти на початку (табл.1) та наприкінці (табл.2) на-
вчального року показали покращення результатів.
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Таблиця 1. 
Результати здачі тестів на початку року 

(юнаки n= 491; дівчата n=81) 
 

 
Стать 

Статистичні 
значення 

 

Згинання і розгинання 
рук в упорі лежачі 

(разів) 

Стрибок вгору з 
місця 
(см) 

Човниковий 
біг 4*9м 

(с) 

Нахил тулубу 
вперед (см) 

Біг 100 м 
(с) 

 

_ 
Х 

 
36,16 

 
46,46 

 
9,56 

 
13,06 

 
13,82 

 
Юнаки 

у ±9,18 ±7,49 ±0,47 ±5,31 ±0,63 
_ 
Х 

 
20,06 

 
39,33 

 
11,27 

 
13,2 

 
17,96 

 
Дівчата 

у ±7,66 ±8,15 ±0,87 ±5,48 ±2,56 
 
 

Таблиця 2. 
Результати здачі тестів наприкінці року 

(юнаки n= 491; дівчата n=81) 
 

 
Стать 

Статистичні 
значення 

 

Згинання і 
розгинання 

рук в упорі лежачі 
(разів) 

Стрибок вгору 
з 

місця 
(см) 

Човниковий 
біг 

4*9м 
(с) 

Нахил 
тулубу 

вперед (см) 

Біг 100 
м 
(с) 

 
_ 
Х 

 
37,62 

 
49,58 

 
9,43 

 
14,16 

 
13,54 

 
Юнаки 

у ±7,37 ±6,27 ±0,36 ±4,32 ±0,48 
_ 
Х 

 
21,24 

 
42,47 

 
10,93 

 
14,28 

 
17,85 

 
Дівчата 

у ±5,38 ±5,24 ±0,74 ±4,27 ±1,48 
 

Висновки.
Під час соціальної переорієнтації економіки,

що засновано на пріоритетності вирішення проблем
народного добробуту, почали відбуватися помітні
зміни й у соціальній сфері. У центрі соціальних про-
блем науково-технічних змін, на перетині їх наслідків,
перебуває проблема стану здоров’я молоді – це все-
бічний розвиток особистості, загальна й фахова осв-
іта й виховання, організація праці й дозвілля, підви-
щення матеріального добробуту й культури, трудової
й соціальної активності.

Безпосередньо в рамках трудового або на-
вчального процесу фізична культура представлена
наступними формами:
· фізкультурна пауза;
· физкультхвилини загального або локального впли-
ву;

· паузи активного відпочинку;
· заняття фізичними вправами або видами спорту в
залежності від наявності матеріальної бази.

Основне завдання фізичних вправ профілак-
тичної спрямованості – підвищення стійкості органі-
зму до несприятливого впливу різних факторів праці
або навчання, які можуть викликати професійні зах-
ворювання й відхилення у стані здоров’я. Можна
відзначити, що самостійні заняття фізичною культу-
рою зробили позитивний влив на студентів, що відоб-
разилось на покращенні здачі нормативів з фізичної
підготовки.

У подальших дослідженнях необхідно більше
уваги приділити зміцненню організаційно-методич-
ної основи проведення самостійних занять.
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СТАТУРА СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ
Афанасьєв В.В., Щербаченко В.К.

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Анотація. Оздоровчий і профілактичний ефект від занять
фізичною культурою нерозривно пов’язаний з підвищенням
фізичної активності, посиленням функцій опорно-рухового
апарату та активізацією  обміну речовин організму. Для
підтримки оптимальних фізичних та психічних якостей не-
обхідна постійна рухова активність, що, насамперед, впли-
ває  на  обмінні процеси в організмі. Морфофункціональні
особливості студентів вищого навчального закладу є необх-
ідними не тільки для характеристики стану організму моло-
дих людей. Такі особливості мають як теоретичне, так і прак-
тичне  значення  для організації фізичного виховання  й
спортивної підготовки студентської молоді у вищих навчаль-
них закладах.
Ключові слова: вага , зріст, обмін речовин, організм, ста-
тура, студент, фізичне виховання.
Аннотация. Афанасьев В.В. , Щербаченко  В.К. Телос-
ложение студентов  учебного  отделения  настольного
тенниса. Оздоровительный и профилактический эффект от
занятий физической культурой неразрывно связан с повыше-
нием физической активности, усилением функций опорно-
двигательного аппарата и активизацией обмена веществ орга-
низма . Для поддержки оптимальных физических  и
психических качеств необходима постоянная двигательная
активность, которая, прежде всего, влияет на обменные про-
цессы в  организме. Морфофункциональные особенности
студентов высшего учебного заведения являются необходи-
мыми не только для характеристики состояния организма
молодых людей. Такие особенности имеют как теоретичес-
кое, так и практическое значение для организации  физичес-
кого воспитания  и спортивной подготовки студенческой
молодежи в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: вес, обмен веществ, организм, рост, сту-
дент, телосложение, физическое воспитание.
Annotation. Afanasyev V.V.,  Scherbachenko V.K.
Constitution of tabletennis educational unit students.
The improving and preventive ef fect from physical culture
lessons is indissolubly connected with increasing of physical
activity, amplification of functions of the musculoskeletal
system and activization of the metabolism. The constant
impellent activity is necessary for supporting of the optimum
physical and mental qualities which, first of all, influence on
exchange processes in organism. The morphofunctional
features of Higher educational insti tutions’  students are
necessary not only for the characterist ic of organism’s
condition of young people. Such features have both theoretical
and practical importance for organization of physical education
and sports training of student’s youth in Higher educational
institutions.
Key words: constitution, height, metabolism, organism, physical
education, student, weight.

Вступ.
Фізична культура й спорт представляють со-

бою самостійний вид людської діяльності, значення
якої в розвитку суспільства досить багатогранна. Вона
впливає на суспільне виробництво, формування лю-
дини як особистості, на розвиток суспільних відно-
син [1, 7].

«Фізичне виховання», як навчальна дисциплі-
на, виконує у вищій школі важливу соціальну роль,
сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.
Наукове обґрунтування й раціональна побудова ре-

жиму учбово-трудової діяльності та відпочинку сту-
дентів, ефективне використання засобів фізичного
виховання, становлять одну з важливих сторін вдос-
коналення педагогічного процесу у вищих навчаль-
них закладах. Розвиток науки й техніки, потік інфор-
мації , що постійно збільшується, ведуть до
ущільнення й ускладнення навчальних програм у
вищих навчальних закладах різного профілю, у тому
числі й технічного. Це викликає збільшення обсягу
матеріалу, що вивчається студентами, веде до підви-
щення інтенсивності та напруженості розумової праці
студентів [5].

При такому режимі виникає дефіцит рухової
активності. Це проявляється в праці з обмеженими
рухами, малими зусиллями, низьким рівнем витрат
енергії на м’язову роботу, локальним характером
м’язових дій, тривалою фіксованістю робочої пози,
спрощенням і збіднінням координаційної рухової
діяльності. За таких умов студенти піддаються двом
факторам ризику: високій нервово-емоційній на-
прузі й недостатній руховій активності. Все частіше
виявляється невисока функціональна підготов-
леність студентської молоді до підтримки необхід-
ної розумової активності. Заняття з дисципліни
«Фізичне виховання» забезпечують підвищення за-
гальної культури, широке оздоровлення, зниження
рівня захворювань та зростання інтелектуально-пси-
хологічного потенціалу. Заняття з дисципліни
«Фізичне виховання» є основним напрямом впро-
вадження фізичної культури і становить органічну
частину загального виховання, що покликано забез-
печувати розвиток фізичних, морально-вольових,
розумових здібностей та професійно-прикладних
навичок студентської молоді [2].

Дослідження виконувалось за планом науко-
во-дослідної роботи Кафедри фізичного виховання
Міжуніверситетського медико-інженерного факуль-
тету НТУУ «КПІ».

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – аналіз статури студентів

вищого технічного навчального закладу, які відвіду-
ють заняття з фізичного виховання у відділенні на-
стільного тенісу.

Результати дослідження.
Фізична культура й спорт є найважливішою

умовою, а фізичне виховання – найважливішим за-
собом всебічного і гармонічного розвитку особис-
тості студента. В сучасних умовах навчання і праці,
для різних видів трудової діяльності студента харак-
терні так звані «мікрорухи». В цих умовах локальні
рухові дії, самі по собі, не є достатніми для оптималь-
ного розвитку рухових здібностей молоді. Режим ви-
конання цих рухів все більше здобуває риси, що обу-
мовлює гіподинамію з усіма її небезпеками для
нормального фізичного розвитку організму студен-
та [4, 6].

З найдавніших часів дослідники, спостеріга-
ючи значну розманітність у поведінці, в статурі й
фізіологічних функціях, намагалися їх упорядкову-
вати, та якимось чином їх групувати. Так виникли
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різні типології темпераментів. Е.Кречмер (1930),
аналізуючи сукупності морфологічних ознак люди-
ни, виділяє на основі розроблених їм критеріїв ос-
новні конституційні типи статури й робить спробу
визначити темперамент через ці типи морфологіч-
них конституцій. Їм було проведено безліч вимірів
частин тіла, що дозволило йому виділити чотири
конституційних типи.

Статура – це сукупність особливостей будо-
ви, форми, величини й співвідношення окремих час-
тин тіла людини.

Лептосоматик (астенічна статура) – це стату-
ра, що характеризується високою на зріст, довгими
кінцівками, вузькою (пласка) грудна клітка, незнач-
ним відкладенням підшкірного жиру, овальною фор-
мою обличчя. Пікнічна статура – статура, що харак-
теризується низьким ростом, круглою головою,
короткими кінцівками й шиєю, широкими грудьми,
животом, що виступає і схильністю до відкладення
жиру. Атлетична статура – статура, що характери-
зується добре розвиненою мускулатурою та скеле-
том, великою шириною плечового поясу, незначним
відкладенням підшкірного жиру, великими рисами
обличчя з розвиненим підборіддям. Диспластична
статура – статура, що характеризується непропорц-
ійністю розмірів окремих частин тіла.

З названими типами будови тіла співвідносить-
ся три виділених типи темпераменту: шизотимік, іксо-
тимік і циклотимік. Шизотимік має астенічну стату-
ру, ця людина замкнута, схильна до коливань емоцій,
вперта, мало піддається до зміни установок і поглядів,
важко пристосовується до оточення. На відміну від
нього, іксотимік має атлетичну статуру. Це спокійна,
не схильна до вражень людина зі стриманими жеста-
ми й мімікою, з невисокою гнучкістю мислення, час-
то дріб’язкова. Пікнічну статуру має циклотимік, його
емоції коливаються між радістю й сумом, він легко
контактує з людьми та реалістичний у своїх поглядах.

В навчальному відділенні настільного тенісу
було досліджено 105 студентів, серед них – 70 юнаків
і 35 дівчат.

Надлишок маси частіше оцінюють за індексом
маси тіла (ІМТ) або за індексом Кетле. Він визначаєть-
ся шляхом ділення маси тіла в кілограмах на величи-
ну росту в метрах, що зведена у квадрат:

 ІМТ Кетле = маса тіла (кг) / зріст (м)2 .

Індекс Кетле досить надійно характеризує над-
лишок маси тіла у дорослих чоловіків і жінок, що
мають зріст у межах середніх значень (150-185 см).
При «нормальній масі» тіла індекс Кетле менше за
25,0. Якщо він більше 25, але менше 27 – це говорить
про «надлишкову масу» тіла, але ще не є ожирінням,
якщо більше ніж 27 – це говорить про «ожиріння».

Причому, якщо індекс Кетле менше ніж 28,5 –
це говорить про «легке» ожиріння, якщо менше за 35
– це ожиріння «середнього» ступеня важкості, якщо
індекс Кетле менше ніж 40 – це «важке» ожиріння,
нарешті, якщо він більше 40 – це ожиріння «дуже
важке» [3].

Результати, що були проведені нами, показали
наступне. У юнаків індекс Кетле був зафіксований на
рівні 20,8±2,19, у дівчат індекс маси тіла показав
19,5±1,62. За вищезгаданою характеристикою надлиш-
ку маси тіла, результати студентів зафіксовані на рівні
меншому за 25,0. При цьому, середній зріст у юнаків
є 1,79±0,06 м, маса тіла – 66,6±8,03 кг; у дівчат: зріст –
1,67±0,07 м, маса тіла – 54,3±6,81 кг. Це говорить про
наявність «нормальної» маси тіла студентів, що
відвідують відділення настільного тенісу.

Висновки.
Спосіб життя з обмеженою кількістю фізич-

них вправ – це важливий фактор, що може викликати
розвиток функціональних порушень нервової та сер-
цево-судинної систем у тих, хто займається розумо-
вою працею.

Раціональна рухова активність дозволяє знай-
ти самостійність, соціальну, побутову та психічну
незалежність, вдосконалюватися в професійній діяль-
ності, відпочивати, розвивати фізичні здатності, до-
сягати певних результатів у спорті.

Для того, щоб домогтися профілактичного
ефекту, необхідно займатися фізичною культурою не
менш 2-х разів на тиждень по 30 хвилин з високою
інтенсивністю, що підходить саме для конкретного
віку, за умови, що у виконанні вправ будуть брати
участь не менш як 2/3 м’язів всього тіла.

Під впливом регулярних занять фізичними
вправами м’язи людини збільшуються в об’ємі, підви-
щується їх пружність, таким чином покращується
статура людини.

Подальші дослідження необхідно проводи-
ти з метою виявлення рівня серцево-судинної сис-
теми студенів, готовності студентів до навчання у
вищому учбовому закладі (рівня адаптаційних мож-
ливостей студентської молоді), та антропометрич-
них даних.
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ДЕЯКІ УПРАВЛІНСЬКІ ПІДХОДИ ДО
РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНОГО

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Ажиппо О.Ю.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. В дані статті розглядаються і аналізуються деякі
управлінські підходи до реалізації індивідуалізованого на-
вчання студентів у педагогічному процесі вищої школи. Всі
методи управління педагогічним процесом відрізняються один
від одного. Проте в комплексі є нерозривною і взаємодопов-
нюваною  єдністю способів досягнення  поставлених цілей і
реалізації функцій управління. Управлінські підходи не по-
вною мірою можуть розв’язати проблеми індивідуалізовано-
го навчання  студентів. Необхідна інтегральна управлінська
система, яка поєднувала б в собі не тільки технологію раці-
оналістичного напряму управлінської науки, але і досягнен-
ня соціальної психології.
Ключові слова: управління, індивідуалізоване навчання ,
студент, педагогічний процес.
Аннотация. Ажиппо А.Ю. Некоторые  управленческие под-
ходы к реализации индивидуализированного обучения сту-
дентов. В данной статье рассматриваются и анализируются
некоторые управленческие подходы к реализации индивидуа-
лизируемого обучения студентов в педагогическом процессе
высшей школы. Все методы управления педагогическим про-
цессом отличаются один от другого. Тем не менее, в комплек-
се они являются неразрывным и взаимодополняющим един-
ством способов достижения поставленных целей и реализации
функций управления. Управленческие подходы не в полной
мере могут решить проблемы индивидуализированного обу-
чения студентов. Необходимая интегральная управленческая
система, которая объединяла бы в себе не только технологию
рационалистического направления управленческой науки, но и
достижение социальной психологии.
Ключевые  слова: управление, индивидуализированное
обучение, студент, педагогический  процесс.
Annotation. Aghyppo A.U. Some administrative
approaches of realization individualized teaching of
students. Some administrative approaches to realization of
the individualized teaching of students in the pedagogical process
of high school are examined in the given article and analyses.
All methods of management of pedagogical process are differ
one from other. In complex they continuous and complementary
unity methods of reaching objects in view and realizations of
control functions. Administrative approaches can not decide in
full all problems of individualized learning of students. Necessary
integrated administrative system. It  unites technology of
rationalistic direction of administrative science and reaching of
social psychology.
Key words: management individualized teaching, student,
pedagogical process.

Вступ.
У самому, широкому розумінні управління є

“елемент, функція організованих різних систем, (біо-
логічних, соціальних, технічних), де забезпечується
збереження їх певної структури, підтримка режиму
діяльності, реалізація програми, мети діяльності” [1,
с.704].

Специфіка управлінської діяльності по відно-
шенню до освіти визначається особливостями об-
’єкту управління. Цим об’єктом є освіта як соціаль-
ний інститут, тобто “елемент соціальної структури,
історичної форми і організації, і регулювання сусп-
ільного життя” [6. с.200]. В цьому значенні освіту
можна визначити як інститут відтворювання духов-

них структур суспільства, що знаходяться в певних
відносинах з іншими інститутами. Специфіка інсти-
туту освіти полягає в тому, що він “забезпечує пер-
сональну трансляцію духовних цінностей від одного
покоління і педагогічно гарантоване їх відтворюван-
ня в іншому, як споживачу і майбутньому користу-
вачу культурними досягненнями попереднього по-
коління” [7, с.10].

Дослідження виконано згідно напрямків прак-
тичної діяльності факультету фізичної культури Хар-
ківського національного педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження. Проаналізувати уп-

равлінські підходи до реалізації індивідуалізованого
навчання студентів у педагогічному процесі.

Методи дослідження: аналіз психолого-педа-
гогічної, філософської, соціологічної  літератури, спо-
стереження, аналіз документів, різні види опитування.

Результати дослідження їх обговорення.
Наукове управління освітою – це, на думку

А.Н. Орлова, свідома, цілеспрямована дія людей на
освітню систему і її компоненти для досягнення по-
ставленої мети на основі вивчення і використовуван-
ня об’єктивних закономірностей [9, с.9].

Останніми роками посилився науковий пошук
за визначенням ефективних шляхів управління вищою
освітою. Так розроблена концепція управління які-
стю вищої освіти, в яку входить чотири напрями. Пер-
ший напрям – дослідження феномена якості в сис-
темі вищої освіти, структури суспільних і особових
потреб, що задовольняються через діяльність вищої
школи. Другий напрям – визначення цілей в систе-
мах управління якістю вищої освіти, їх нормування з
урахуванням результатів досліджень по першому
напряму. Третій напрям пов’язаний з пошуком
шляхів, методів і засобів дії на керований об’єкт (якість
вищої освіти) для оптимального досягнення цілей
управління і розробки механізму управління, відпов-
ідного його природі. Четвертий напрям – це приве-
дення в дію механізму управління якістю вищої осві-
ти, забезпечення його стабільного функціонування і
вдосконалення [13].

Керуючись в цілому даними напрямами ми
при розробці і управлінні системою індивідуалізова-
ного навчання студентів, особливу увагу надали пе-
дагогічному процесу, як найважливішій ланці вищої
освіти.

Для того, щоб зробити педагогічний процес
керованим, необхідно мати чітке уявлення про зако-
номірності, які лежать в його основі. Вони визначені
в цілому ряду досліджень. Так, М.А. Данилов виділяє
такі закономірності, як обумовленість змісту, логіки,
методів педагогічного процесу, цілям виховання і
потребам суспільства, відповідне віковим особливо-
стям і рівню розвитку колективу його членів, тим хто
навчається і окремих, керівна роль педагога, що за-
безпечує свідому активність і творчий характер інди-
відуальної і колективної діяльності учнів, цілісність і
взаємозв’язок структурних елементів [5].
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Досліджуючи педагогічний процес,
Н.Д. Хмель встановила наступні його закономірності:
- педагогічний процес тривалий в часі;
- компоненти педагогічного процесу не рівнозначні
по відношенню один до одного, існує їх певна підпо-
рядкованість; складні взаємозв’язки компонентів
педагогічного процесу по відношенню один до
одного і в часі функціонування і в кожний даний
момент обумовлюють необхідність обліку не од-
ного показника, а їх сукупності;

- у педагогічному процесі школи з віком учнів росте
посилення впливу колективу на особистість;

- педагогічний процес відрізняється постійною взає-
модією вихователя з вихованцями і самих учнів між
собою, що характеризується діяльністю обох сторін,
двосторонній характер педагогічного процесу [11].

У учбових закладах, управління визначається,
як цілеспрямована активна взаємодія суб’єктів, яке
направлено на забезпечення оптимального функціо-
нування системи і переклад її в новий якісний склад,
відповідний соціальному замовленню суспільства [14].

Управління педагогічним процесом розгля-
дається, як складна система, що складається з певних
взаємозв’язаних компонентів, основними з яких є:
мета, задачі, зміст, засоби, форми і методи, суб’єкт і
об’єкт управління, функції, принципи і чинники, що
визначають діяльність суб’єкта управління.

Цілі педагогічного процесу в структурі педа-
гогічної освіти не залишаються постійними. Вони
змінюються у зв’язку з прогресом суспільства, по-
глибленням і розширенням сфери соціального пізнан-
ня, розвитком педагогічної науки. Результат, зафіксо-
ваний в педагогічній меті “виражається в змінах, які
відбуваються в знаннях, уміннях, особових якостях,
характері учнів, їх відносинах, ціннісних орієнтаціях,
в розвитку їх особистості в цілому” [3, с.13].

Управління педагогічним процесом реалі-
зується на трьох рівнях: учбово-виховної установи
(вузу); академічної групи і на рівні конкретної осо-
бистості того хто навчається. Тому відносини управ-
ління формуються між адміністрацією вузу і педаго-
гами, між  педагогами, між студентами і між
педагогами і студентами [9].

Основною лінією в діяльності суб’єктів управ-
ління є педагогічна взаємодія між викладачами і сту-
дентами в процесі їх інтелектуальної і емоційної взає-
модії. Така взаємодія вимагає дослідження всіх
чинників, що впливають на його ефективність.

У філософській, психологічній і педагогічній
літературі з комплексу чинників, що впливають на
поведінку людини, виділяється вузловий чинник – по-
треби особистості, як ведучий внутрішнє джерело її
активності. “Потреби, – наголошує А.Г. Ковальов,
фундаментальна властивість особистості, її відносини
до дійсності і образ її поведінки і діяльності” [8, с.119].

Поняття “діяльність” полягає в тому, що воно
відображає відношення суб’єкта до дійсності, яка
змінюється в ході її перетворення. В психологічній
концепції А.Н. Леонтьева, діяльність виникає в ході
реалізації такого ланцюжка, як потреби ↔ мотив ↔

мета ↔ умови досягнення мети і діяльність ↔ дія ↔
операція, яка співвідносяться з ними. Тому аналіз кон-
кретної діяльності людини можна здійснити в тому
випадку, якщо будуть визначені потреби, мотиви цієї
діяльності і умови досягнення цієї мети [10].

Діяльність спонукає комплексом мотивів осо-
бистості, які формуються під впливом, як навколиш-
нього середовища, так і цілого ряду взаємодіючих
потреб. “Людина в кожний момент знаходиться під
впливом цілої системи актуалізованих мотиваційних
відносин і спонукань, що становлять в слідстві взає-
модії свого роду мотиваційне поле, яке динамічне і
гнучко визначає, як цілі, що досягаються їм, так і чис-
ленні нюанси способу їх досягнення” [2, с.248].

Ефективність педагогічного процесу багато в
чому визначається системою його функціонування.
Не дивлячись на наявність загального підходу до про-
блеми дослідження функцій управління педагогічним
процесом на їх структуру до теперішнього часу не
склалося єдиної точки зору. Так М.М. Поташник ви-
діляє такі функції, як прогнозування, організація,
аналіз, контроль, стимулювання і корекція [12]. На
думку Н.Д. Хміль, в структуру функцій управління
повинні входити планування, організація, корекція,
контроль і стимулювання [11]. Н.А. Шубін вичленує
такі функції, як постановка мети, організація, плану-
вання, контроль і облік, регулювання і оцінка ефек-
тивності циклу.

Разом з організацією, контролем і регулюван-
ням, деякі дослідники виділяють таку функцію управ-
ління, як вироблення і ухвалення управлінського
рішення, яке на нашу думку є важливою функцією
управлінського циклу.

Приведені схеми функціонального складу управ-
ління педагогічним процесом показують, що інваріан-
тними у всіх класифікаціях є функції планування, орган-
ізації, контролю, ухвалення рішень і регулювання.

Планування, як функція управління педагогі-
чним процесом полягає в розробці плану діяльності,
по досягненню наміченої мети. План припускає по-
слідовне, логічне, уявне передбачення етапів, засобів,
способів діяльності для реалізації мети.

Підготовка, вироблення і ухвалення рішення,
як єдина функція управління певною мірою є осно-
вою, оскільки від правильності ухвалення рішення
залежить вся подальша робота. Управлінські рішен-
ня носять єдинопочатковий, колективний, усний і
письмовий характер і можуть бути оформлені як на-
кази, рішення, ухвали, інструкції, положення і т.д.

Після того, як рішення ухвалене, виникає функ-
ція організації. Вона припускає формування педагогіч-
ної системи або приведення реальної системи в новий
якісний стан. В задачу суб’єкта управління педагогіч-
ним процесом входить визначення предмету діяльності,
підбір і розстановка кадрів, встановлення засобів, форм
і методів організації процесу діяльності.

Найважливіша функція управління – це конт-
роль і облік. Контроль – це управлінська праця, на-
правлена на погляд і перевірку відповідності одержа-
них результатів ухваленому рішенню. В ході контролю
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виявляються відхилення і розкриваються причини
недоліків у виконанні ухваленого рішення, а також
намічаються шляхи по їх усуненню.

Система контролю служить декільком цілям:
мотивує і заохочує бажану поведінку об’єкту управ-
ління; економить час суб’єкта управління, оскільки
його увага зосереджується тільки на значних відхи-
леннях від плану; забезпечує суб’єкт управління зво-
ротним зв’язком. Контроль є самою довготривалою
формою управлінського процесу, оскільки
здійснюється в ході всього часу реалізації рішення.

Роль функції регулювання полягає в реалізації
суперечності між організованістю і дезорганізацією
педагогічного процесу, обумовлених зовнішніми і
внутрішніми факторами. Тенденція до дезорганізації
залежить від притоки нових людей, постановки нових
задач, а також інших випадкових дій. На думку В.Г.
Афанасьєва “регулювання і є той вид управлінської
праці, метою і призначенням якої є подолання супе-
речності між організацією і дезорганізацією, станом
порядку і чинниками що порушують і обурюють цей
порядок. Це відтворення впорядкованості системи все
в нових і нових умовах, на все новому і новому рівні”.

Регулюванню піддається планування (коректу-
вання планів), організація (внесення змін в педагогіч-
ний процес), контроль (перевірка відповідності ре-
зультатів педагогічного процесу цілям і ухваленим
рішенням). Іншими словами регулюванню піддаються
всі функції управління, починаючи з планування і
кінчаючи контролем.

Кожна функція управління набуває властиву
їй форму на основі реалізації відповідного методу
управління. По класифікації Г.Г. Габдуллина всі ме-
тоди управління підрозділяються на: психолого-пе-
дагогічні; соціально-педагогічні; організаційно-педа-
гогічні і соціально-економічні [4].

Соціально-економічні методи управління –
направлені на досягнення поставлених цілей за допо-
могою різних стимулів, що впливають на економічні
інтереси учнів і викладачів.

Організаційно-педагогічні методи управління
– можна визначити, як способи дії на реалізацію пе-
дагогічної взаємодії між людьми в учбово-виховних
закладах. Вони направлені на формування і регулю-
вання відносин між викладачами, між студентами, між
викладачами і студентами і т.д. Організаційно-педа-
гогічні методи реалізуються в таких формах як, педа-
гогічна рада, вчена рада, науково-методичні конфе-
ренції, методичні семінари і ін.

Соціально-педагогічні методи управління –
відрізняються тим, що в їх основі лежить дія яка на-
правлена на мотиваційну сферу особистості. Соц-
іальна мотивація припускає дію на політичні, націо-
нальні, моральні, сімейні і інші соціальні інтереси.
Реалізація цих методів здійснюється, як через заохо-
чення, так і через різні санкції.

Психологічна мотивація включає вплив на пе-
дагогічний колектив або окрему особу, для активі-
зації трудової і суспільної діяльності. Вона підрозді-
ляється на прямі і непрямі види дії на особу. Прямими

видами мотивації є переконання, навіювання, на-
слідування, залучення, спонукання, примушення.
Непрямі види мотивації визначаються умовами праці,
специфікою педагогічної системи, особовими, соц-
іальними і соціально-психологічними факторами.

Всі методи управління педагогічним процесом
відрізняються один від одного. Проте в комплексі є
нерозривною і взаємодоповнюваною єдністю спо-
собів досягнення поставлених цілей і реалізації
функцій управління.

Висновки.
Таким чином, вищенаведені управлінські

підходи не повною мірою можуть розв’язати про-
блеми індивідуалізованого навчання студентів. Необ-
хідна інтегральна управлінська система, яка поєдну-
вала б в собі не тільки технологію раціоналістичного
напряму управлінської науки, але і досягнення соц-
іальної психології.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем впровад-
ження управлінських підходів до реалізації індивідуа-
лізованого навчання студентів.

Література:
1. Афанасьев В.Г. Управление // Философский энциклопеди-
ческий словарь. – М.: Советская энциклопедия 1983. – С.
704.

2. Виноградов В.В. Стилистика: Теория поэтической речи:
Поэтика. – М.: Из-во МГУ, 1963. – 325с.

3. Володарская И.А., Митина А.М. Проблема целей обуче-
ния в современной педагогике. – М.: Педагогика, 1989. –
132с.

4. Габдуллин Г.Г. Организационно-педагогические основы
перестройки внутришкольного управления: Автореф.
дисс... доктора пед. наук. – Казань, 1991. – 37с.

5. Данилов М.А. Педагогический процесс как объект педа-
гогической теории // Вопросы обучения и воспитания. –
М.: Педагогика, 1972. – С. 67.

6. Институт социальный // Философский энциклопедичес-
кий словарь. – М., 1983. – С. 200.

7. Казарцев С. О проблеме целевого управления образова-
нием // Совершенствование управления народным обра-
зованием в условиях демократизации советского обще-
ства. – М.: Педагогика 1988. – Т.1. – С. 10.

8. Ковалев А.Г. Личность и пути её формирования. – М.:
Знание, 1970. – 28с.

9. Колесова А.М., Вязанкина М.К. Некоторые вопросы по-
вышения успеваемости студентов // Современные пси-
холого-педагогические проблемы высшей школы. – Л.:
Из-во ЛГУ, 1978. – С. 43

10.Никандров Н.Д. Некоторые проблемы дидактики высшей
школы в зарубежных странах. – М.: Знание, 1972. – 174с.

11.Педагогический  процесс как объект профессиональной
подготовки учителей / Под ред. Н.Д. Хмель. – Алма-Ата:
Из-во КазПИ, 1984. – 154с.

12.Поташник М.М. Оптимизация  управления школой // Со-
ветская педагогика. – 1989. – № 4. – С. 39.

13.Селезнева Н.А. Смена стратегий в развитии высшего об-
разования и научных исследований // Управление каче-
ством подготовки специалистов. – Горький: Из-во ГПИ,
1989. – С. 8.

14.Шамова Т.И., Нефедова К.А. Совершенствование мето-
дов и форм внутришкольного управления // Советская
педагогика. – 1968. – № 2. – С. 41-45.

Надійшла до редакції 26.11.2008р.



15

АДАПТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО ФОРМУВАННЯ
КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ

Бабич В.І., Нечаєва О.В.
Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка

Анотація. У статті розглядаються питання оновлення про-
грами педагогічної практики студентів фізичного вихован-
ня з урахуванням майбутньої професійної діяльності у кон-
тексті виховання всебічно розвинених та здорових школярів.
Наведено статистичні відомості стану здоров’я, а також про-
явів нездорового способу життя дітей та підлітків. Значна
увага приділяється внесенню додаткових вимог до майбутніх
учителів фізичного виховання стосовно проходження педа-
гогічної практики у контексті сучасної освіти. Подано при-
близний варіант здійснення валеологічного аналізу уроку
„Фізична культура” студентами під час проходження педа-
гогічної практики.
Ключові слова: педагогічна практика, студенти фізичного
виховання, культура здоров’я школярів.
Аннотация. Бабич В.И., Нечаева О.В. Адаптация педа-
гогической  практики как важное условие профессио -
нальной подготовки будущих учителей  физического вос-
питания к формированию культуры здоровья
школьников. В статье рассматриваются вопросы обновле-
ния программы педагогической практики студентов физи-
ческого воспитания с учетом будущей профессиональной
деятельности в контексте воспитания всесторонне развитых
и здоровых школьников. Приведены статистические данные
состояния здоровья, а также проявлений не здорового обра-
за жизни детей и подростков. Существенное внимание  уделя-
ется внесению дополнительных требований к прохождению
педагогической практики в контексте современного образо-
вания. Подается примерный вариант проведения валеологи-
ческого анализа урока „Физическая культура” студентами во
время прохождения педагогической практики.
Ключевые  слова: педагогическая практика, студенты фи-
зического воспитания, культура здоровья школьников.
Annotation. Babich V.I. , Nechaeva O.V. The adaptation
of pedagogic practice of global way of professional
working of future teachers in formation culture health
pupils.  The article examines the questions of optimization
program of pedagogic practice of the students physical education
in professional working in context of the education of universal
developmental and healthy pupils. The discussed of statistic
results of status health and non-health way of life children and
pupils. The big attention of presentation of pedagogic practice
in context of the new education. The presentation of oriental
variant of valeologic analyses lesson “Physical culture” of
students in period of pedagogic practice
Key words: pedagogic practice, students physical education,
culture health pupils.

Вступ.
Теперішній час можна характеризувати як пе-

ріод з чи не найменшою відповідальністю шкільної
молоді за своє здоров’я. Про це свідчать численні
дослідження які дозволяють констатувати, що у наш
час курить кожен п’ятий п’ятикласник, майже поло-
вина восьмикласників і біля 60 % випускників шкіл.
Серед споживачів першого наркотику – тютюну – 6-
8 % дітей молодших класів та навіть дошкільнят [5].
Все це призводить до того, що в Україні щороку від
паління помирає понад 100 000 українців, із них по-
над 10 % пасивні курці. Але ще гіршою, на жаль, є

ситуація стосовно вживання алкогольних напоїв. Так,
цього року наша країна за поширеністю вживання
алкогольних напоїв серед дітей шкільного віку посідає
перше місце у світі [7]. Надзвичайно високими тем-
пами долучається молодь й до вживання наркотич-
них речовин. За експертними оцінками, абсолютна
кількість наркоманів в Україні наближається до 400
тисяч осіб. Безпорядне статеве життя підлітків при-
зводить до щорічного зростанні захворювань на ве-
неричні захворювання та СНІД. На думку спеціалістів
у 2010 р. кількість ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД
в Україні може досягти 1,5-2,5 млн. [4].

Низький рівень сформованості культури здо-
ров’я сучасної молоді призводить до жахливих по-
казників стосовно усіх аспектів (духовного, психіч-
ного та фізичного) здоров’я про, що було наголошено
у попередній статті [2]. Отже, відсутність у школярів
ціннісного відношення до свого здоров’я вимагає від
системи освіти відповідних кроків щодо вирішення
цієї проблеми. Саме тому, сьогодні пріоритетним
завданням системи освіти визначено виховання лю-
дини в дусі відповідального ставлення до власного
здоров’я й здоров’я оточуючих як до вищої індивіду-
альної й суспільної цінності. У концепції 12-річної
середньої загальноосвітньої школи зазначається, що
„реалізація завдань виховання здорової молоді в су-
часній школі повинна здійснювати за рахунок підне-
сення оздоровчої функції фізичної культури” [6, с. 6],
а також запровадження у загальноосвітні навчальні
заклади нового навчального предмета “Основи здо-
ров’я”, що інтегрує знання з валеології й безпеки
життєдіяльності та має на меті навчити школярів вес-
ти здоровий спосіб життя, про, що наголошується у
Типових навчальних планах загальноосвітніх навчаль-
них закладів 12-річної школи [10]. Але, подібні ново-
введення повинні враховуватись при підготовці відпо-
відних фахівців у ВНЗ.

Не виникає сумнівів, що визначну роль у ви-
хованні здорової молоді, відіграє вчитель фізичного
виховання. Теперішній студент фізичного виховання
повинен отримувати під час навчання у ВНЗ відпов-
ідну підготовку до вирішення сучасних завдань
шкільної освіти, а саме: отримувати додаткові знан-
ня, уміння та навички за рахунок доповнення окре-
мих теоретичних дисциплін фундаментального та
професійно-орієнтованого циклу оновленим матер-
іалом з формування, збереження та зміцнення здо-
ров’я, а також застосування під час викладання
спортивно-педагогічних дисциплін оздоровчих техно-
логій які можна буде використовувати у майбутній
професійній діяльності. Але, однією з найважливіших
ланок професійної підготовки студентів до форму-
вання культури здоров’я школярів повинна займати
педагогічна практика.

Робота виконана за планом НДР Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка.

Формулювання цілей роботи.
Метою статті було визначено, на теоретично-

му рівні обґрунтувати необхідність адаптування про-
грами педагогічної практики студентів фізичного вихо-
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вання та запропонувати власне бачення її удосконален-
ня з урахуванням майбутньої професійної діяльності у
контексті формування культури здоров’я школярів.

Результати досліджень.
Педагогічна практика відіграє важливе значен-

ня в професійній підготовці вчителя фізичного вихо-
вання, оскільки вона тісно пов’язує теоретичне на-
вчання студентів з їх практичною діяльністю в
середній загальноосвітній школі. [8, с. 1]. На думку
І. Решетня і Г. Редхера, з метою виховання необхід-
них професійних і особистісних якостей, поглиблен-
ня теоретичних знань і формування професійно-пе-
дагогічних умінь студентів фізичного виховання в
педагогічну практику потрібно включати такі види
діяльності, які б найбільш адекватно відбивали май-
бутню професійну роботу [9, с. 12]. Тому в нашому
випадку дуже важливо скоординувати програму про-
ходження педагогічної практики таким чином, щоб
вона була максимально наближена до майбутньої
педагогічної діяльності в контексті формування куль-
тури здоров’я школярів.

Наведемо приклад додаткових вимог щодо
проходження педагогічної практики студентами
фізичного виховання на ІV курсі з урахуванням су-
часних завдань шкільної освіти. На наш погляд вони
повинні бути наступними:
– проведення 5-6 уроків з навчального курсу “Осно-
ви здоров’я”;

– проведення уроків фізичної культури з застосуван-
ням оздоровчих технологій та надання школярам
допомоги у побудові індивідуальної оздоровчої
системи;

– здійснення валеологічного аналізу предметів „Ос-
нови здоров’я” та „Фізична культура”;

– здійснення наукової-дослідної роботи з визначення
стану здоров’я учнів в усіх аспектах (духовному,
психічному, фізичному), а також рівня сформова-
ності у школярів культури здоров’я;

– проектування й проведення позакласного заходу,
спрямованого на оздоровлення учнів;

– проведення позакласного заходу спрямованого на
озброєння школярів додатковими знаннями з фор-
мування, збереження та зміцнення здоров’я вза-
галі та підвищення у них мотивації до формування
власної культури здоров’я зокрема.

Проведення занять з навчального предмету
„Основи здоров’я” повинно здійснюватись обов’яз-
ково у присутності вчителя, що викладає цей пред-
мет у школі та методиста педагогічної практики, який
пройшов відповідну підготовку щодо особливостей
його викладання. Серед обов’язкових вимог до сту-
дентів повинно бути заздалегідь підготовлені конспек-
ти уроку з предмету „Основи здоров’я”. Важливо,
також, щоб кожний студент відвідував не тільки за-
няття які проводить вчитель, але й декілька занять його
товаришів студентів-практикантів й відповідно
здійснювати валеологічний аналіз уроку. Валеологі-
чний аналізу уроку “Основи здоров’я” може відбу-
ватися за допомогою схеми розробленої Харківсь-
ким інститутом удосконалення вчителів [3].

Проведення уроків з фізичної культури сту-
дентами повинно передбачати застосовування оздо-
ровчих технологій (самомасаж, оздоровче дихання,
аутогенне тренування, загартування та ін.), що знач-
ною мірою сприяють вихованню здорових учнів.

Як і у попередньому випадку майбутні вчи-
телі повинні здійснювати валеологічний аналіз уроку
з фізичної культури. Валеологічний аналіз уроку
фізичної культури являє собою певний аналіз діяль-
ності вчителя й учнів під час уроку й спрямований
на виявлення недоліків та з’ясування якості навчаль-
но-виховного процесу у контексті збереження й
зміцнення здоров’я школярів.

Оскільки предмет фізична культура поділяєть-
ся на підготовчу (вступну), основну й заключну час-
тину, студентам рекомендується здійснювати валео-
логічний аналіз уроку відповідно до кожної частини
уроку, що значною мірою полегшує завдання й до-
помагає студентам системно підходити до аналізу.

Підготовча частина включає наступне:
1. З’ясування завдань уроку (чи заплановані завдан-
ня стосовно формування, збереження та зміцнен-
ня здоров’я школярів), а також місця проходження
заняття (спортивний зал школи, спортивний май-
данчик школи, басейн тощо).

2. Визначення зовнішнього вигляду викладача й учнів
(відповідність спортивного одягу учнів порі року,
місцю проведення заняття, розділу програми, що
вивчається).

3. З’ясування емоційного фону класу (настрій шко-
лярів, їх мотивація до заняття, настрій учителя).

4. Визначення, чи приділяється увага на початку уро-
ку теоретичній частині (надання інформації з пи-
тань здорового способу життя, безпечної поведін-
ки тощо).

5. З’ясування, чи приділяється вчителем увага сто-
совно формування в учнів постави під час стройо-
вих та інших вправ.

6. З’ясування, чи з бажанням учні виконують загаль-
норозвивальні та спеціальні вправи.

7. Визначення доцільності підбору загальнорозвиваль-
них вправ з урахуванням контингенту (віку шко-
лярів).

8. Визначення, чи застосовуються у підготовчій час-
тині уроку вправи:
– оздоровчого дихання;
– прийоми самомасажу з метою підготовки м’язів
та зв’язок до  виконання складних вправ.
Основна частина передбачає:

1. Визначення атмосфери на уроці (чи відрізняється
вона від тієї, що була на початку уроку).

2. Визначення відповідності навантаження віку учнів
та врахування вчителем окремого навантаження для
хлопців і дівчат.

3. Виявлення стосунків між учнями (дружелюбність,
взаємодопомога, ввічливість чи, навпаки, агресія,
прояви невдоволення одне одним, насміхання).

4. З’ясування, як часто вчитель сприяє підвищенню
активності учнів, виробленню в них мотивації до
занять фізичною культурою.
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5. Виявлення, чи звертає учитель увагу на стан само-
почуття кожного окремого учня, його емоційно-
психологічний стан, мотивацію до заняття.

6. Визначення, чи схильний учитель до образ, вик-
риків, несправедливих покарань.

7. Виявлення, чи намагається вчитель сприяти загар-
туванню школярів (організація, надання методич-
них рекомендацій з цього приводу тощо).

8. Визначення дій учителя в разі  виникнення
конфліктів між учнями під час спортивної гри (бас-
кетбол, футбол, гандбол тощо).

Заключна частина включає:
1. Виявлення, чи застосовуються наприкінці заняття
вправи на відновлення дихання та приведення ста-
ну організму близького до норми (аутогенне тре-
нування, релаксація тощо).

 2. Визначення, чи передбачає домашнє завдання для
учнів спрямування валеологічного характеру.

3. З’ясування настрою школярів наприкінці уроку, його
відмінності від початкової та основної частини уро-
ку (чи є учні, які незадоволені заняттям) [1, 208-209].

Також під час проходження педагогічної прак-
тики студентів важливо залучати до науково-дослід-
ної роботи. Майбутні вчителі на практиці повинні
здійснювати дослідження, що стосуються визначен-
ня стану здоров’я учнів на духовному, психічному й
фізичному рівнях, аналізувати ставлення школярів до
занять з фізичної культури, вивчати у них рівень сфор-
мованості культури здоров’я тощо.

Цього можна цілком спромогтися орієнтую-
чись на критерії духовного, психічного та фізичного
здоров’я школярів розроблених вітчизняним науко-
вцем В. Горащуком. Проведені дослідження дозво-
лять майбутнім учителям (ураховуючи індивідуальні
особливості та стан здоров’я кожного учня) підбира-
ти відповідні оздоровчі технології та надавати допо-
могу школярам у побудові індивідуальної оздоров-
чої системи. Не менш важливим, на наш погляд, є
проведення майбутніми вчителями одного з позак-
ласних заходів спрямованого на озброєння школярів
додатковими знаннями з формування, збереження
та зміцнення, а також підвищення їх мотивації до фор-
мування власної культури здоров’я. Це можуть бути:
проведення вікторин, тематичних вечорів, КВК тощо.

Висновки.
Отже, вищезазначене дає змогу зробити вис-

новок, що існуюча програма педагогічної практики
потребує суттєвих доповнень відповідно сучасних
завдань шкільної освіти. Оновлена програма педаго-
гічної практики дозволить максимально наблизити
студентів до майбутньої професійної діяльності в кон-
тексті формування культури здоров’я школярів.

Перспективи досліджень нами вбачаються у
подальших розробках проблеми професійної підготов-
ки майбутніх учителів фізичного виховання до вихо-
вання всебічно розвинених та здорових школярів.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
В ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ
З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Башкін І.М., Макарова Е.В., Коваленченко В.Ф.*
Запорізький національний університет

* Національний педагогічний університет
 ім. М.П. Драгоманова, м. Київ

Анотація. В роботі досліджено різні напрямки в реабілітації
осіб з церебральним паралічем та методи за контролем ефек-
тивності реабілітаційного процесу. Переважна більшість
сучасних методик фізичної реабілітації осіб з церебральним
паралічем базується на використанні ЛФК, масажу та фізіо-
терапії, але є великі розбіжності у використанні форм даних
методів. На даний  момент не існує єдиної думки фахівців,
що до використання певних методів для визначення процесу
ефективності фізичної реабілітації осіб з церебральним па-
ралічем.
Ключові слова: церебральний параліч, фізична реабіліта-
ція, методи контролю.
Аннотация. Башкин И.Н., Макарова Э.В., Коваленчен-
ко В.Ф. Современные тенденции  физической  реабили-
тации лиц с церебральным параличом. В работе изуче-
ны разнообразные направления реабилитации пациентов  с
детским церебральным параличом и методы контроля эф-
фективности реабилитационного процесса. Подавляющее
большинство современных методик физической реабилита-
ции лиц с церебральным параличом базируется на использо-
вании  ЛФК, массажа и физиотерапии, но есть большие рас-
хождения в использовании форм данных методов. На данный
момент не существует единого мнения специалистов, об ис-
пользовании  определенных методов для определения про-
цесса эффективности физической реабилитации  лиц с це-
ребральным параличом.
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Ключевые слова: церебральный паралич, физическая реа-
билитация, методы контроля.
Annotation. Bashkin I.N., Makarova E.V., Kovalenchenko
V.F. The modern line of physical rehabilitation of persons
with Сerebral Palsy. In the work various directions of
rehabilitation of patients with Сerebral Palsy and quality
monitoring of efficiency of rehabilitation process are investigated.
The overwhelming majority of the modern procedures of physical
aftertreatment of faces with cerebral paralysis bases on use of
medical physical training, massage and a physiotherapy. There
are major apostatises in use of forms of datas of methods. At
present there is no common opinion of experts about use of
particular methods for determination of process of efficacy of a
physical aftertreatment of faces with a cerebral paralysis.
Key words: Cerebral Palsy, physical  rehabilitation, quality
monitoring.

Вступ.
На сучасний момент в більшості країн світу

має місце загальносвітова тенденція до значного
збільшення кількості осіб з особливими потребами.
Найбільший відсоток серед причин інвалідності в
перші 6 років життя посідають неврологічні патології,
серед яких визначну частку складають захворювання
церебральними паралічами. Не є виключенням і Ук-
раїна. За даними різних авторів кількість осіб з це-
ребральним паралічем за останні 10 років на тери-
торії України збільшилась на 50000 – 100000 осіб [2, 5,
6]. Дитячий церебральний параліч (ДЦП) об’єднує
групу не прогресуючих захворювань, які проявля-
ються порушеннями контролю за рухами та поло-
женням тіла і спричинені ураженням мозку під час
вагітності, пологів, та післяродового періоду.

Діти з церебральними паралічами становлять
різноманітну клінічну групу, яка суттєво відрізняєть-
ся за рівнем моторного, психічного та соціального
розвитку, оскільки налічується понад 400 різних при-
чин, які обумовлюють поліморфізм клінічних про-
явів хвороби [6]. Запропоновано досить багато мето-
дик лікування та реабілітації осіб з церебральним
паралічем, але дослідники не дійшли спільної думки
не тільки що до оптимального підбору та комбіну-
вання методів відновної терапії, але і до самої назви
даного патологічного стану. Оскільки кожний пацієнт
є особливим, індивідуальним, не може існувати лише
один, універсальний метод реабілітації [6]. Дана ро-
бота стосується дослідження різних напрямків в реа-
білітації осіб з церебральним паралічем та методів за
контролем ефективності реабілітаційного процесу.

Робота виконана за планом НДР Запорізького
національного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – проаналізувати сучасні тен-

денції фізичної реабілітації осіб з церебральним па-
ралічем.

Завдання дослідження:
1.Проаналізувати існуючі комплексні методики
фізичної реабілітації з ціллю визначення методів,
що застосовуються для відновлення пацієнтів з це-
ребральним паралічем.

2.Проаналізувати методи, що використовуються для
контролю за ефективністю фізичної реабілітації осіб
з церебральним паралічем.

Результати дослідження.
За останні роки досить багато дослідників при-

діляло увагу проблемам реабілітації церебрального
паралічу: Афанасьєв С., Вознюк С., Воронін Д., Гузій
О., Долинний Ю., Дремова Г., Козявкін В., Луковська
О., Машаду І., Мерзликіна О., Проскуріна Т. тощо.

Більшість робіт присвячені неускладненим
спастичним формам церебрального паралічу, под-
війну геміплегію у своїх роботах розглядають лише
Козявкін В., Дремова Г. та Воронін Д. [2, 5, 6].

Більшість дослідників пропонує для відновної
терапії осіб з церебральним паралічем методи ліку-
вальної фізичної культури, масажу та фізіотерапії, але
існують суттєві відмінності у застосуванні даних ме-
тодів, зокрема у визначенні та комбінуванні форм
вище наведених методів [8, 9, 10].

Луковська О. та Афанасьєв С. пропонують
програму фізичної реабілітації  дітей молодшого
шкільного віку тривалістю 8 місяців, яка складається
з застосування ЛФК, масажу, механотерапії та фізіо-
терапії. При застосуванні ЛФК особливістю є засто-
сування профілактора В.Євмінова. Масаж викорис-
товувався у вигляді сегментарного та точкового
масажу. Фізіотерапія використовувалась у наступних
формах: вовняні вкутування, магнітотерапія, пара-
фінолікування, ампліпульс та УВЧ [7].

Козявкін В. пропонує Систему інтенсивної
нейрофізіологічної реабілітації, відому також за іме-
нем її автора, як Метод Козявкіна. Шляхом стимуляції
компенсаторних можливостей дитячого організму та
активуванню пластичності мозку ця система ство-
рює в організмі дитини новий функціональний стан,
який відкриває можливості для швидкого моторного
та психічного розвитку дитини. Система інтенсивної
нейрофізіологічної реабілітації є багатокомпонент-
ною методикою реабілітації, що складається з двох
підсистем. Перша підсистема – інтенсивної корекції
триває два тижні в умовах стаціонару, друга підсис-
тема (стабілізації та потенціювання ефекту) – підтри-
муюча, що триває від 6 до 12 місяців, в залежності від
стану пацієнта, після чого хворий запрошується на
повторний курс інтенсивної корекції.. В даній мето-
диці використовується полімодальний підхід із засто-
суванням різнобічних методів впливу на пацієнта, де
дія одних методик доповнює та потенціює інші. Ком-
плекс лікувальних заходів включає біомеханічну ко-
рекцію хребта, мобілізацію суглобів, рефлексотера-
пію, мобілізуючу гімнастику,, апітерапію та
механотерапію [6].

Дремова Г. в своїх роботах пропонує застосу-
вання модифікованої спартіанської методики. Ця ме-
тодика є найбільш поширеною схемою відновної те-
рапії на теренах колишнього СРСР із застосуванням
методу іпотерапії. Ця методика базується на наступ-
них методах фізичної реабілітації: іпотерапії, фізіоте-
рапії, масажу, лікувальної фізичної культури. За цією
методикою передбачено застосування фізіотерапії у
вигляді парафіно-, озокерито- та водолікування, ма-
сажу у вигляді класичного лікувального масажу, іпо-
терапії та лікувальної фізичної культури [5].
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Основною новинкою в застосуванні методи-
ки фізичної реабілітації осіб з церебральним пара-
лічем за Долинним Ю. – використання тендотерапії,
що на думку автора дає вагомі результати в процесі
відновлення правильної структури рухів в певних суг-
лобах [4].

Воронін Д. в своїх роботах пропонує систему
фізичної реабілітації, що складається з ЛФК, масажу,
фізіотерапії та іпотерапії. Масаж використовується у
вигляді загального та точкового масажу. Фізіотерапія
використовується у наступних формах: парафінолі-
кування, озокеритолікування, Шубоші-терапії. Авто-
ром розроблена структура заняття з іпотерапії та схе-
ми накладання електродів для застосування
Шубоші-терапії. В його роботах розглядається схема
відновлення дітей віком 6-10 років з подвійною геміп-
легією [2].

Вінтезон О. пропонує схему фізичної реабілі-
тації, яка базується на використанні цільової електро-
міостимуляції в поєднанні з виконанням активних рухів.
Ця система базується на використанні фазо-тонічно-
го механізму. Стимуляція спастичних м’язів стимулює
їх фізичну активність та забезпечує зниження їх тону-
су, що в поєднанні із стимуляцією м’язів-антагоністів і
корекцією пози кінцівок сприяє відновленню рухових
функцій хворої дитини. Нейрофізіологічна сутність
методу корекційної електроміостимуляції полягає в
точному часовому співвідношенні програм штучно-
го (засобом електростимуляції) і природного (при
спробі довільного зусилля) збудження м’язи в рухо-
вих актах людини. Електростимуляція м’яза під час ви-
конання локомоції проходить у точній відповідності
до природного збудження та скороченням м’язів про-
тягом рухового акту [1].

Гузій О. в своїх роботах розглядає фізичну реа-
білітацію дітей віком 13-15 років з церебральним пара-
лічем. Методика базується на класичних методах
фізичної реабілітації: ЛФК, фізіотерапія, масаж [3].

Переходячи до аналізу методів, що використо-
вуються для контролю за процесом фізичної реабіл-
ітації, зазначимо, що тут так само не має узгодже-
ності між науковцями з приводу використання певних
методів контролю.

Так, Гузій О., Проскуріна Т. та Воронін Д. в
основі методики котролю використовують метод оц-
інки основних рухових функцій [2, 3, 10]. Оцінка ос-
новних рухових функцій це стандартизований засіб
спостереження, розроблений і призначений для оці-
нки змін основних рухових функцій, які відбулися на
протязі певного часу в дітей з церебральним пара-
лічем. Дана система оцінки була розроблена в гос-
піталі Чедокі – МакМастер, міста Хамілтон, штат Он-
таріо, Канада. В карту обстеження заносяться
паспортні дані пацієнта та його діагноз, встановле-
ний лікарем, визначається ступінь ураження, зазна-
чаються умови обстеження. Обстеження складаєть-
ся з п’яти груп оцінки: лежання і перевертання;
сидіння, повзання і рачкування; стояння; ходьба; біг
і стрибки. Кожний пункт тесту оцінюється за 4 – х
бальною шкалою, від 0 балів до 3 балів. Оцінка 0 озна-

чає, що дитина навіть не починає виконувати запро-
поноване їй завдання. Оцінка 1 бал вказує на те, що
дитина починає виконувати завдання ( тобто виконує
менше 10% завдання). Оцінка 2 бали говорить нам
про те, що дитина частково виконує завдання (вико-
нує більше, ніж на 10%, але менше, ніж на 100%).
Оцінка в 3 бали свідчить про повністю виконане зав-
дання. Група оцінки „лежання і перевертання” скла-
дається з 17 пунктів оцінки, група оцінки „сидіння” –
з 19, група оцінки „повзання і рачкування” – з 14,
група оцінки „стояння” – з 13 і група оцінки „ходьба,
біг і стрибки” складається з 24 пунктів оцінки. На-
прикінці тесту ми визначаємо сумарний бал пацієн-
та (додаток А). Даний тест найбільш ефективно доз-
воляє визначити функціональність рухових
можливостей дитини з церебральним паралічем.

Що до використання гоніометрії, як методу
контролю поєднується думки багатьох дослідників.
Цей метод нам дозволяє визначити рухливість окре-
мих ланок тіла та визначити її відхилення від норми.
Цей метод за думками науковців є одним з найбільш
інформативних методів перевірки ефективності зас-
тосування процесу фізичної реабілітації  дітей з це-
ребральним паралічем. Вимірювання проводиться в
трьох суглобах на верхній кінцівці: плечовому, ліктьо-
вому, променево-зап’ястковому і в трьох суглобах на
нижній кінцівці: кульшовому, колінному і гомілково-
стопному [6, 8].

Наступні методи, які дозволяють за думкою на-
уковців, визначити фізичний прогрес пацієнтів є кис-
тьова динамометрія, відео спостереження за побуто-
вими рухами, відео аналіз ходьби, а також життєва
ємність легенів. Деякі науковці вважають доцільним
використання міографії і міотонометрії, але інші вва-
жають, що ці методи дають великий ступінь похибки.

Висновки.
1.Аналіз останніх досліджень дозволяє стверджува-
ти, що переважна більшість сучасних методик
фізичної реабілітації  осіб з церебральним пара-
лічем базується на використанні ЛФК, масажу та
фізіотерапії, але є великі розбіжності у використанні
форм даних методів.

2.На даний момент не існує єдиної думки фахівців,
що до використання певних методів для визначен-
ня процесу ефективності фізичної реабілітації осіб
з церебральним паралічем.
Проблема превентивно-лікувальних заходів при це-
ребральних паралічах ставить за необхідність по-
дальшу розробку системи об’єктивної діагностики
особливостей патогенетичних змін в організмі, що
в свою чергу дозволить використовувати опти-
мальні комбінації засобів і методів фізичної реабіл-
ітації з врахуванням індивідуальних особливостей
окремо взятого пацієнту.
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«ДИДАКТИЧНА КАРТА» ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ УМІНЬ ПІДЛІТКІВ

Беземчук Л.В.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Розкривається сутність творчих умінь підлітків в
контексті складових змісту музичної освіти. Розглянуто взає-
мозв’язок музичного досвіду, музичної грамотності, музич-
но-творчого розвитку в системі формування творчих якос-
тей учнів  основної школи. Виділяється інтелектуальний,
емоційний та діяльнісний показники поетапного конструю-
вання процесу навчання школярів на підставі творчості. Виз-
начається роль «дидактичної карти» як ефективного засобу
конструювання змісту музичної освіти в основній школі на
основі сприймання, створення, виконання мистецтва.
Ключові слова: зміст музичної освіти, творчий компонент
змісту освіти, дидактична  карта, творчі уміння.
Аннотация. Беземчук Л.В. «Дидактическая  карта» как
средство  формирования творческих умений подростков.
Раскрывается сущность творческих умений подростков в кон-
тексте слагаемых содержания образования. Рассматривается
взаимосвязь музыкального опыта, музыкальной грамотности,
музыкально-творческого развития в системе формирования

творческих качеств учащихся основной школы. Выделяется
интеллектуальный, эмоциональный, деятельностный показа-
тели поэтапного конструирования процесса обучения школь-
ников на основе творчества. Определяется роль «дидактичес-
кой карты» как эффективного способа конструирования
содержания музыкального образования в основной школе в
условиях восприятия, творчества, исполнения искусства.
Ключевые слова: содержание музыкального образования,
творческий компонент содержания образования, дидактичес-
кая карта, творческие умения.
Annotation. Bezemchuk L.V. « Didactic map » as a means
of formation of creative skills of teenagers. The essence
of creative skills of teenagers is discussed in the context of the
components of the music education content. The
interconnection of musical  experience,  musical grammar,
musical and creative development in the system of forming
creative abilities of secondary school pupils is considered. It is
distinguished intellectual, emotional and actional criteria of stage-
by-stage construction of schoolchildren teaching process on
the base of creativity. It is defined the role of «didactic cord» as
an effective mean of the construction of the musical education
content in secondary school on the base of accepting, creating
and performance of art.
Key words: content of music education, creative component
of education content, didactic cord, creative skills.

Вступ.
У контексті проблем модернізації та система-

тизації освіти слід враховувати загальнопедагогічні
положення відомих дидактів В.Лозової, Г.Троцко,
П.Москаленка, А.Хуторського та інших щодо взаємоє-
дності змістових складників у навчанні. Для усвідом-
лення змісту музичної освіти як системи необхідно
орієнтуватись на реалізацію сучасної мети музично-
го навчання – формування духовно освіченої особис-
тості, учня-творця. Структурна єдність компонентів
змісту музичної освіти на основі творчості [1; 2; 3]
зумовлена наступними етапами навчання:
1. Пізнання та емоційне опанування реальної
дійсності засобами музики.

2. Перенесення отриманих знань та досвіду в площи-
ну життєтворчості людини, що віддзеркалено в ху-
дожньому змісті музичного мистецтва.

3. Діяльність щодо сприймання, створення, виконан-
ня освітніх творчих продуктів засобами музичного
мистецтва [3].

На рис. 1 представлено етапи розгортання ком-
понентів змісту музичної освіти, що засвоюються
учнями в навчальній діяльності.

Етапи розгортання компонентів змісту музич-
ної освіти в навчальному процесі включають: музич-
ний досвід, музичну грамотність, музично-творчий
розвиток.
Саме досвід творчої діяльності, втілений в особливих
інтелектуальних процедурах, та досвід емоційно-
ціннісного ставлення до дійсності, з якою взаємодіє
людина в тій чи іншій формі (сприйняття, відтворен-
ня, перетворення), відіграє важливу роль у розкритті
змісту музичної освіти.

Теоретичні положення досліджень Ю.Васько-
ва, В.Краєвського, І.Лернера, В.Лозової, В.Сластьон-
іна, Г.Троцко, А.Хуторського з питання вивчення та
розробки основ змісту освіти загальноосвітнього
навчального закладу [3]; музично-педагогічні погля-
ди Л.Беземчук, Н.Вишнякової, Д.Кабалевського,
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Рис. 1. Етапи розгортання компонентів змісту музичної освіти в навчальному процесі

Етапи розгортання змісту музичної освіти 
в навчальному процесі 

Компоненти змісту музичної освіти 

1. Етап ознайомлення з фрагментом змісту 
музичної освіти. 

Музичний досвід (досвід пізнавальної діяльності). 
Сприймання музичного твору, його загальна оцінка. 

2. Етап застосування змісту музичної освіти в 
навчальній практиці.  

Музична грамотність (досвід здійснення відомих способів 
діяльності). Поглиблене сприймання та виконання 
музичного твору. 

3. Етап використання змісту музичної освіти 
в життєвій практиці. 

Музично-творчий розвиток (досвід творчої діяльності та 
досвід емоційно-ціннісного ставлення до дійсності).  
Самовиховання, самореалізація, пропаганда морально-
естетичних цінностей засобами музичного мистецтва. 

 

Таблиця 1
Дидактична карта формування творчий умінь підлітків

(фрагмент навчання в основній школі) 
Види  твор чо ї д іяльност і учн ів 

Сприймач С творю ва ч СТ
Р*

 

Зм
іс
т 
му
зи
чн
ої

 о
св
іт
и

 

Інтелектуал ьний 
компонент  

Емоційний  компо-
нент  

Діяль нісний  ком по-
нент  

Інтелектуал ь-
ний  ком понент  

Емоційний  
компонент  

Діяль нісний  ком по-
нент  

1-
й 
ст
уп
ін
ь  

зн
ат
и  Т ематику семестр ів ,  

принципи  структуру-
вання  в  програм і. Еле -
м енти  х у дожнього 
аналіз у (сприймання ,  
виконання , твор че 
опанування  музичного 
твору).  М узичну 
терм інолог ію : 
•  засоби  музично ї  
•  виразност і (м ело д ію,  
ритм ,  темп , гарм он ію ,  
динам іку , тем бр,  
штри х, регістр,  жанр ); 

•   музичн і інструм енти ; 
•   музичн і форми   
•  (рондо , вар іац ії,  
соната).  

Вплив  мистецтва  на  
по чуттєв у сферу  
лю дину.  
 

П ідготов ча д іяльн ість 
до  сприйм ання :  
•  поняття  
•  «установка  на  
сприйм ання », 

•  концентрац ія   уваги  
на  сприйм ання  тво-
ру , 

•  «слухання  тиш і». 
 

Поняття «насл і-
дування», «ім і-
тац ія» музично ї 
інформ ац ії.  
М узичне циту-
вання . 
Принципи  роз -
витку музичног о 
матер іалу.  
Які життєв і 
умови спонука -
ли  композитора  
до написання  
музичних тво-
рів , зокрем а-
шедеврів. 

Емоц ійно -
образн і 
характерис -
тики  музики . 
 

Особ ливост і ім іта-
ц ійно ї д іяльност і в  
твор чост і компози-
тора . 
«Цитування» окре -
мих  музичних фраг -
м ент ів.  

 

У
мі
ти

 Сприйм ати  п ідготов чу 
інформ ац ію :  вступне  
слово  в чителя, характе -
ристику  музичного 
твору.  
 

Розр ізняти в музиц і 
лю дські по чутт і 
(любов , поривання , 
ск орботу).  Прислуха -
тися  до себе  під  час  
першого прослухов у-
вання  музики . 
В ідчувати вплив  
музики  на  себе . Емо-
ц ійно  реагувати на  
прослуханий  тв ір, а  
також стрим увати 
сво ї ем оц ії п ід  час  
зв учання прослухов у-
вання  твору.  

Визначати на  слух  
музичн і інструм енти .  
Виконувати вправи  
для концентрац ії 
уваги  (пов торення  за  
в чителем ).  
Різними  ху дожнім и 
засобам и  виражати  
сво ї переживання  в ід 
прослуханого  твору . 

П ід час  прове-
дення  мозкового 
штурм у генеру -
вати музичн і 
іде ї на  основ і  
музичного 
матер іалу,  щ о 
сприймається  на  
уроц і. 

Відчувати 
емоційний  
стан  компо-
зитора п ід  
час  сприй -
мання  його  
твору.  

С творити  музичну 
дум ку  голосом  чи  на  
інструм ент і за  анало -
гією  з прослуханою  
на  уроц і. 
С творю ва ти музичн і 
прив ітання . 

2-
й 
ст
уп
ін
ь 

зн
ат
и  Етапи  анал із у твору 

(слухання  музики ,  
роздум и про  неї).  М у-
зичн і теми  прослухано ї  
музики .  Інтонац ійне  
осмислення  твору 
(зерно -інтонац ія).  
К онтрастн ість у  музиц і. 
Алгоритм  пош уку  
х у дожньо-образно ї 
структури  твору.   
Поняття «М узичн і 
асоціац ії»  (схож ість 
музичного м атер іалу в 
р ізних творах).   
М узично-вербальн і,  
музично -в із уальн і 
асоціац ії. 

С утн ість принципу  
«емпат ії". Чим  в ідр із-
няються  власн і  ем оц ії 
в ід емоцій  інших 
слухач ів п ід  час  
сприймання  музично -
го  твору.  
Чим  в ідр ізняю ться 
власн і емоц ії в ід 
переживань  геро їв  
музичного твору.  

Особ ливост і роботи  з 
алгоритмом  визна-
чення  ху дожньо-
образно ї структури  
твору. 

Поняття «вар іа-
тивн ість», «по-
рівняння». 
Принципи  ком -
позиторсько ї 
переробки  
народно ї мело-
д ії.   
 

Відчувати 
емоційн і 
зм іни , що  
в ідб уваю ться 
в процесі  
розвитку 
музично ї 
думки .  

Особ ливост і викори-
стання  р ізних музич -
них  ідей для  ство -
рення  власного 
задум у. 
Особ ливост і етап ів  
в т ілення твор чого 
задум у. 
Знаходити музичн і 
приклади  в т ілення 
складних  емоц ійних  
переживань  у  музиц і.  
П ідбирати вар іанти  
твор ів,  сп івзв учних 
за  ем оц ійним  зм істом  
та  контрастних за  
ним . 

 

У
мі
ти

 С амост ійно  та  св ідомо  
сприйм ати музичний  
тв ір п ід  час  пов торного 
слухання , визначати 
його  виразн і особ ливо-
ст і. 
С тежити  за  інтонац ій-
ним  розвитком твору. 
Осмислю ва ти  сво ї 
переживання . 
Порівню вати почутий  
тв ір з  особистим  жит -
тєвим  д осв ідом . 
 

Наб ува ти ем оц ійного 
досв ід у  в  процесі  
сприймання . 
С тати на  позиц ію  
героя  чи  р ізних д ійо-
вих  ос іб  твору,  щ о 
слухається . 
Співчувати герою  
твору в  процес і  слу-
хання . 
Виражати  власн і 
по чуття  
в ід прослуханого  
твору.  
Розр ізнювати власн і 
ем оції, що  виникаю ть  
п ід  час  слухання ,  і 
ем оції інш их слуха -
ч ів . 

Використов уючи  
нотний  запис , за  
допомогою  в чителя 
створювати інтонац ії,  
аналогічн і прослуха -
ним . 
Наб увати асоц іатив-
ного  досв іду .  
Анал із увати окрем і  
компоненти  музично ї 
мови.  
В ід ібрати музичн і 
засоби , що  найб ільш  
повно  розкриваю ть 
задум  автора прослу -
хано ї музики . Зроби -
ти ху дожній план  
особистого  музичного 
задум у, використо-
в ую чи ц і засоби .   

Створювати 
позитивн і дум -
ки .  
Перев т ілю вати 
музичн і д умки  з  
негативних на  
позитивн і і 
вт ілювати їх у  
належні музичн і 
мелод ії. 

Знахо дити 
негативн і 
емоції в соб і 
і перетворю -
вати їх на  
позитивн і 
засобами  
музичного 
мистецтва .   

С творю ва ти голосом  
чи  на  інструмент і 
музичн і фрагм енти ,  
«схожі» на  вже по чу-
т і. 
Пластично  інтонува-
ти музичний  тв ір. 
Проводити музичн і 
д іалоги.   
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Продовження таблиці 1

О.Рудницької, Л.Школяр, Б.Яворського та інших на-
дають теоретичну базу для розробки процесу му-
зичного навчання, в якому творчому компоненту
належить роль домінанти.

В роботах Л.Беземчук досліджено вплив твор-
чих процесів на конструювання змісту музичної освіти

в основній школі [1; 2; 3]. Ефективним засобом реалі-
зації творчого компонента в сучасних умовах оновлен-
ня змісту музичної освіти [2] є «дидактична карта» (таб-
лиця 1). Підґрунтям для її створення стає діяльнісний
підхід, що передбачає формування особистості шляхом
поетапного засвоєння соціального досвіду засобами

3-
й 
ст
уп
ін
ь 

зн
ан
ня

 Поняття «інтерпрета-
ція». Варіативність і 
багатозначність слуха-
цьких інтерпретацій. 
Стильові особливості 
композиторів, твори 
яких вивчаються на 
уроках. 
 

 Пізнання свого 
емоційного «Я» в 
процесі музичного 
сприймання. 

Поетапно проводити 
роботу з алгоритмом 
визначення худож-
нього образу музич-
ного твору (робота з 
ключами-питаннями). 

Інтонаційно-
образні особли-
вості народжен-
ня музики 
Поняття іміджу, 
стилю в музиці 
та житті. 
Особливості 
композиторської 
інтерпретації.. 
Принципи взає-
мозв'язку люд-
ського організму 
з музичними 
звуками. 
Прогнозування 
музичної інфор-
мації. 

Емоційні 
характерис-
тики ство-
рення влас-
ного іміджу. 
Емоційні 
характерис-
тики ство-
рення музич-
ного іміджу в 
процесі 
виконання та 
створення. 
 

Особливості скла-
дання музичних 
фрагментів у стилі 
автора. 

 

У
мі
ти

 Аналізувати музичний 
твір: 
• слідкувати за розвит-
ком  

• інтонаційного змісту 
музики; 

• оцінювати красу та  
• своєрідність музич-
них образів; 

•  порівнювати  
• контрастні твори в 
процесі їх сприйман-
ня. 

Фіксувати на папері 
свої почуття з приво-
ду прослуханої музи-
ки. 
Знаходити в собі 
емоційний відгук на 
прослуханий музич-
ний твір. 
Порівнювати свої 
почуття з емоційним 
змістом музики, що 
звучить в класі. 
Знаходити зміни в 
характері твору, 
фіксувати їх на папері 
після слухання музи-
ки. 

Створювати варіанти 
інтонацій на прикладі 
прослуханої музики. 
Підбирати якомога 
більше ключових 
питань для визначен-
ня художньо-
образного змісту 
музичного твору. 
Створювати свій 
варіант мелодії на 
основі прослуханої 
музики (письмово). 

Виразити сут-
ність життєвого 
явища засобами 
музики. 
Перетворювати 
негативні музи-
чні думки на 
позитивні (спів, 
гра на інструме-
нті). 
Зіставити про-
цес драматизації 
в музиці та 
житті. 

Фіксувати 
момент 
появлення 
позитивних 
та негатив-
них емоцій в 
собі. 
Фіксація 
переходу 
різних емо-
ційних станів 
в музичних 
фрагментах 
Знаходити 
свої емоційні 
помилки в 
процесі 
сприймання. 
Слідкувати 
за своїми 
емоціями під 
час музичних 
діалогів. 

Створювати голосом 
чи на інструменті 
музичні фрагменти, 
«схожі» на вже почу-
ті, з деякими змінами 
мелодії та ритму, 
спираючись на влас-
ний досвід. 
Виконувати вправу 
на релаксацію. Ство-
рювати музичні 
діалоги. 
Створювати музичні 
діалоги на власні 
теми. 

4-
й 
ст
уп
ін
ь 

зн
ат
и Музичний твір як засіб 

спілкування між авто-
ром, виконавцем та 
слухачем. 
Поняття «інтерпрета-
ції» у її слухацькому 
різновиді. 
Поняття «катарсису» як 
наслідок впливу музики 
на людину.  

Особливості емоцій-
ного змісту твору на 
всіх етапах  

Використання набу-
того слухацького 
досвіду в життєвих 
ситуаціях 
Створювати музичні 
діалоги між учасни-
ками спілкування 
(музичний твір – 
учень, музичний твір 
– учитель). 

Поняття «само-
будівництво», 
особливості 
самопізнання 
через музику.  
Поняття музич-
ної природи та 
гармонії особис-
тості: «людина, 
що звучить». 

Психологічні 
передумови 
написання 
творів-
шедеврів 
світової 
класики. 

Поняття «процес» і 
«результат» творчос-
ті. 
Створити свою осо-
бисту інтонацію, свій 
тон (голосом чи на 
інструменті) 

 

У
мі
ти

 Розмірковувати про 
прослуханий твір у 
контексті: «музика – 
особистість – навколи-
шнє середовище», 
«суспільство – особис-
тість – музика», «на-
вколишнє середовище – 
музика – особистість –
всесвіт». 
Прислуховуватися до 
«музики в собі». 
 
 

Спрямовувати набу-
тий емоційний досвід 
сприймання музики 
на вирішення життє-
вих проблем; 
керувати своїми 
емоціями під час 
слухання музики; 
перетворювати свої 
негативні емоції на 
позитивні, спираю-
чись на музичний 
досвід. 

Проводити самостій-
ний, глибокий аналіз 
почутої музики 
Використовувати 
художньо-творчі 
знання в нестандарт-
них життєвих ситуа-
ціях. 

Прогнозувати 
композиторсь-
кий задум. 
Створювати 
музичні фрагме-
нти за особис-
тим задумом. 
 

Втілювати в 
свій музич-
ний задум 
емоційно-
духовний 
зміст. 
Допомагати 
іншим това-
ришам пере-
жити процес 
духовних 
страждань 
під час спіл-
кування з 
музикою. 
Створити 
імпровіза-
ційну парти-
туру свого 
життя. 

Створювати музичні 
фрагменти голосом 
чи на інструменті за 
своїм творчим заду-
мом. 
Нотний запис за 
бажанням учнів. 
Створювати музичні 
діалоги. 
Виграти музичну 
суперечку. 
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Таблиця 2. 
Зведені показники середніх значень особистісних якостей  

чнів основної школи (музична грамотність, %) 
 

Експериментальна група Контрольна група Особистісні якості 
ПМН * ЗМН* показник 

динаміки 
ПМН ЗМН показник 

динаміки 
Оригінальність 7.5 8.1 0.6 8.3 8.2 -0.1 
Гнучкість 7.2 7.4 0.2 6.8 6.9 0.1 
Швидкість 7.0 7.2 0.2 6.5 6.5 - 
Точність 7.1 7.6 0.5 7.6 7.8 0.2 
Інтуїція 6.1 6.4 0.3 6.2 6.5 0.3 
Гумор 7.9 8.0 0.1 6.4 6.4 - 
Допитливість 7.3 7.8 0.5 6.7 6.8 0.1 
Уява 6.4 7.3 0.9 6.2 6.2 - 
ПН* початок музичного навчання в основній школі, 
ЗН* завершення музичного навчання в основній школі. 

Таблиця 3 
Зведені показники середніх значень особистісних якостей учнів основної школи (музичний досвід, %). 

 
Особистісні якості Експериментальна група Контрольна група 

Компоненти ПМН ЗМН показник 
динаміки 

ПМН ЗМН показник 
динаміки 

Інтелектуальний  6.9 7.3 0.4 7.1 7.1 0 
Емоційний 5.8 6.5 0.7 5.6 5.4 -0.2 
Діяльнісний 7.0 7.3 0.3 6.9 6.8 -0.1 

 

музичного мистецтва від наслідування інформації че-
рез її перетворення до розвитку творчих умінь, саморе-
алізації та самовдосконалення [1].

Розвиток творчих умінь школярів здійснюється
на основі діяльності по сприйманню-створенню-ви-
конанню змісту музичної освіти в різних варіантах кон-
струювання процесу навчання. Практичні досліджен-
ня доводять, що конструювання процесу навчання
відповідно творчості сприяє отриманню вищого сту-
пеня розвитку самореалізації, формують особистіс-
но-ціннісне ставлення школярів до світу [1; 2; 3].

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

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – розкрити сутність творчих

умінь підлітків в контексті складових змісту музичної
освіти та розглянути взаємозв’язок музичного досві-
ду, музичної грамотності, музично-творчого розвит-
ку в системі формування творчих якостей учнів ос-
новної школи.

Результати досліджень.
Експериментальна практика переконала, що

конструювання змісту музичної освіти на підставі
розробки творчого компонента залучає підлітків до
роботи, яка містить і елементи наслідування, так і еле-
менти особистісного творчого пошуку, розвиває
уміння діяти творчо, що в особистісному житті
підлітка є дуже важливим. Набування авторських за-
сад у підлітковому віці, що супроводжується отри-
манням духовного досвіду, який орієнтує школярів
на подальший розвиток в позитивному русі, – серй-
озний показник результативності в навчанні. Підсум-

кові показники ефективності реалізації творчого ком-
понента в музичному навчанні учнів основної шко-
ли розміщено в таблиці 2.

У таблиці надано показники критеріїв вимірю-
вання креативних умінь молодших підлітків. У фор-
муванні музичного досвіду учнів основної школи
сприймання характеризується винахідництвом, цілес-
прямованістю, аналітичністю. Рівень інтуїтивного
світосприйняття змінюється на більш осмислений.
Процес вибору засобів для розвитку музичного дос-
віду, творчих умінь враховує почергове включення в
роботу лівої та правої півкулі учнів.

Музична грамотність молодших підлітків в ос-
новній школі оцінюється за показниками засвоєння
умінь та навичок у творчому контексті (див. табл. 2).

Перевірка ключових та часткових знань
здійснюється з позиції оригінальності, гнучкості,
швидкості, точності мислення, в процесі самостійної
інтерпретації музики, комбінування раніше відомих
мелодико-ритмічних структур для створення оригі-
нальних музичних задумів.

Наприклад, «допитливість» досліджується на
підставі залучення школярів до глибокого аналізу
творів, визначення їх жанрової та стилістичної осно-
ви, характеристики музичних засобів втілення обра-
зу, і використання засвоєних прийомів музичної мови
для створення особистісного музичного задуму.

Підвищення потягу до створювальної діяль-
ності учнів (нескладних мелодій, пісень) надає мож-
ливість оцінки їх задумів у вигляді гумористичних
сюжетів, що також є показником творчого зростання
учнів. Динаміку змін школярів показано в (табл. 3).
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Також за таблицею можна дослідити, як змінювався
емоційний, інтелектуальний та діяльнісний компонен-
ти. Аналіз позитивних змін свідчить, що всі перелічені
показники надають можливість зробити висновок
щодо зростання музичного досвіду учнів та підви-
щення їх творчих умінь.

Аналіз творчих змін у школярів, які отримано
в процесі їх залучення до музично-творчої роботи
щодо сприймання – створення – виконання на ос-
нові «дидактичної карти» представлено на рис 2.

Висновки.
Процес формування творчих умінь підлітків

стає ефективним завдяки конструювання компонентів
змісту освіти на підставі творчості. Реалізація твор-
чого компонента змісту освіти засобами мистецтва
сприяє накопиченню музичного досвіду, музичної
грамотності, стимулюванню музично-творчого роз-
витку школярів. Залучення підлітків до діяльності по
сприйманню-створенню-виконанню шедеврів музич-
ної творчості, що структурується відповідно дидак-
тичних принципів конструювання навчання, підви-
щує рівень їх самовдосконалості та життєтворчості.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем форму-
вання творчих умінь підлітків.
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Рис. 2. Порівняльний аналіз ступенів творчих проявів учнів експериментальної та контрольної груп.
В, Д, С, Н – ступені творчих проявів учнів (високий, достатній, середній, низький).

    До експерименту,  
 Після експерименту;  
 Експериментальна група (Е1);  
 Контрольна група (К1); 
 Експериментальна група (Е2);  
 Контрольна група (К2).  
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ОСОБЕННОСТИ СОСУДИСТЫХ РЕАКЦИЙ
У СПОРТСМЕНОВ И СПОРТСМЕНОК
18-20 ЛЕТ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ

ТРЕНИРОВОЧНОГО
И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ
Богдановская Н.В., Маликов Н.В., Святодух А.Н.,

Кузнецов А.А., Попов С.Н.
Запорожский национальный университет

Аннотация. Результаты обследования волейболисток и ган-
дболистов 18-20 лет на  различных этапах их тренировоч-
ной и соревновательной деятельности позволили зарегист-
рировать определенные особенности сосудистой реакции
плечевой артерии их организма. Оказалось, что независимо
от пола наиболее выраженный вазодилатационный эффект
наблюдался у обследованных лиц в конце подготовительно-
го и соревновательного периодов. Полученные материалы
позволили рассматривать степень выраженности вазодила-
тационного эффекта плечевой артерии в качестве одного из
физиологических механизмов приспособления организма к
физическим нагрузкам.
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, реактив-
ная гиперемия, физическая подготовленность, девушки, юно-
ши, волейбол, гандбол, учебно-тренировочный процесс.
Анотація. Богдановська Н.В., Маліков М .В., Святодух
Г.М., Кузнєцов А.О., Попов С.М. Особливості  судинних
реакцій у спортсменів  і  спортсменок  18-20 років на
різних етапах тренувального та змагального процесів .
Результати обстеження волейболісток і гандболістів 18-20
років на різних етапах їх тренувальної і змагальної діяль-
ності дозволили зареєструвати певні особливості судинної
реакції плечової артерії їхнього організму. Виявилося, що
незалежно від статі найбільш виражений вазодилатаційний
ефект спостерігався у обстежених осіб наприкінці підготов-
чого і змагального періодів. Одержані матеріали дозволили
розглядати ступінь вираженості вазодилатаційного ефекту
плечової артерії як один з фізіологічних механізмів присто-
сування організму до фізичних навантажень .
Ключові слова: серцево-судинна система, реактивна гіпе-
ремія, фізична підготовленість, дівчата, юнаки , волейбол,
гандбол, навчально-тренувальний процес.
Annotation. Bogdanovskaya N.V.,  Malikov N.V.,
Svyatoduh A.N., Kuznectov A.A., Popov S.N. Features of
vascular reactions at sportsmen and sportswomen 18-20
years on different stages of training and competition
processes.  The results of inspection of volleyballers and
handballers 18-20 years on different stages of their training and
competition activity allowed to register the certain features of
vascular reaction of humeral artery of their organism. It appeared
that regardless of sex the most expressed vasodilatation effect
was observed at the inspected persons at the end of preparatory
and competition the periods. The got materials al lowed to
examine the degree of expressed of vasodilatation ef fect  of
humeral artery as one of physiological mechanisms of adaptation
of organism to the physical loadings.
Keywords: cardiovascular system, reactive hyperaemia,
physical  preparedness, girls, youths, volley-ball , handball,
training process.

Введение.
Изучение особенностей приспособления орга-

низма спортсменов различного пола, возраста,
спортивной квалификации к физическим нагрузкам
значительного объема и интенсивности является од-
ной из наиболее актуальных проблем современной
физиологии физических упражнений [1, 2, 3, 4, 6].

Значительное внимание в рамках данного воп-
роса большинством авторов уделяется исследованию

физиологических механизмов адаптации организма
спортсменов к действию такого экстремального фак-
тора, как систематическая мышечная деятельность,
в частности, особенностям адаптивных перестроек
со стороны аппарата кровообращения.

Однако, анализ литературы по данной пробле-
ме позволил констатировать недостаточную прора-
ботку вопроса относительно характера изменения
разнообразных сосудистых реакций организма спорт-
сменов и спортсменок в зависимости от стадии тре-
нировочного и соревновательного процессов [5, 8].

Вместе с тем, очевидно, что знание указанных
особенностей может послужить как существенным
дополнением к имеющимся теоретическим сведени-
ям по проблеме адаптации организма к физическим
нагрузкам, так и способствовать повышению эффек-
тивности системы медико-биологического контроля
в целом.

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 динами-

ки сосудистой реакции плечевой артерии у волейбо-
листок и гандболистов высшей квалификации 18-20
лет в процессе тренировочной и соревновательной
деятельности.

Результаты исследования.
В соответствии с целью исследования нами

было проведено обследование 14 девушек волейболь-
ной команды «Орбита-Университет» (суперлига чем-
пионата Украины) и 11 гандболистов команды ЗТР
(неоднократный чемпион Украины, участник Лиги
чемпионов по гандболу) на следующих этапах экс-
перимента: окончание подготовительного периода,
середина и окончание соревновательного периода.

В процессе обследования у всех спортсменов
и спортсменок с помощью метода ультразвуковой
доплерографии регистрировали: величины диамет-
ра плечевой артерии (Dp, мм), максимальной линей-
ной скорости кровотока (Vmax, мл/с) и объемной ско-
рости кровотока (Vvol, л/мин) в  состоянии
относительного покоя и после искусственно создан-
ной реактивной гиперемии. Постокклюзионную ва-
зомоторную реакцию плечевой артерии оценивали
в соответствии с величинами относительного при-
роста указанных параметров (в % к исходным значе-
ниям Dp, Vmax и Vvol).

Кроме этого, у всех обследованных на всех
этапах исследования определяли уровень их физи-
ческой подготовленности (УФП, баллы) с помощью
разработанной нами компьютерной программы эк-
спресс-диагностики «ШВСМ» [7].

Все полученные в ходе работы данные были
обработаны с с помощью прикладного пакета
«Statistica 6.0».

В таблице 1 представлены результаты ультра-
звукового обследования волейболисток и гандболис-
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тов в конце подготовительного периода, характеризу-
ющегося, как известно, максимальным уровнем фи-
зической подготовленности организма спортсменов.

Подтвердили данный вывод результаты регис-
трации УФП обследованных спортсменов, получен-
ных с использованием компьютерной программы
«ШВСМ» Как у волейболисток, так и у гандболистов
значения УФП на данном этапе эксперимента соста-
вили соответственно 66,89±2,95 балла и 76.71 ±4,76
балла, что соответствовало функциональному клас-
су «выше среднего».

На фоне достаточно высоких величин УФП у
всех обследованных спортсменок и спортсменов
были зарегистрированы достаточно высокие, по срав-
нению с нормой (10-15%), значения относительного
прироста диаметра плечевой артерии (соответствен-
но 33.67±3,21% и 23.18±0,72%).

Необходимо отметить, что у гандболистов ко-
манды ЗТР величины ∆Dp были статистически зна-
чимо ниже, чем у их сверстниц волейболисток, хотя
значения ∆Dp в покое и после искусственно создан-
ной гиперемии у них отмечались, напротив, на бо-
лее высоком уровне.

Практически аналогичные межгрупповые со-
отношения были получены нами и в отношении ли-
нейной скорости кровотока. Несмотря на достовер-
но большие, в сравнении с девушками, величины
Vmax-и и Vmax-г, значения относительного прироста
данного параметра на пике гиперемии были статис-
тически значимо выше вновь у обследованных во-
лейболисток (109.65±4,59% против только
44.10±2,32%).

Отсутствие достоверных различий мы смогли
зарегистрировать только в отношении относительно-
го прироста объемной скорости кровотока после
искусственно созданной гиперемии (∆Vvol), несмот-
ря на значимо более высокие абсолютные значения
данного показателя в покое и на пике гиперемии у
обследованных юношей-гандболистов.

В целом, результаты обследования спортсме-
нов и спортсменок на этапе окончания подготовки к
сезону позволили констатировать, что у них наблю-
дается выраженная позитивная сосудистая реакция
на внешнее воздействие со значительным преобла-
данием над нормальными физиологическими зна-
чениями данного эффекта.

Следует отметить также, что у девушек-спорт-
сменок степень выраженности сосудистой реакции
была более значительной, чем у их сверстников-ган-
дболистов.

Повторное обследование было проведено
нами в середине соревновательного периода, харак-
теризующегося сочетанием интенсивных трениро-
вочных и соревновательных нагрузок и, как следствие,
некоторым снижением общей физической подготов-
ленности организма (табл. 2).

Как показали результаты нашего исследования
на данном этапе эксперимента для обследованных юно-
шей и девушек было действительно характерно досто-
верное снижение уровня их физической подготовлен-

ности (величины УФП в середине сезона составили со-
ответственно 64.85±2,80 балла и 42.58±6,11 балла).

Достаточно интересные данные были получе-
ны при анализе особенностей сосудистой реакции
плечевой артерии.

Аналогично подготовительному периоду в
середине сезона для юношей-гандболистов были ха-
рактерны статистически значимо более высокие, чем
у девушек-волейболисток, абсолютные значения ди-
аметра плечевой артерии, линейной и объемной ско-
рости кровотока в покое и после реактивной гипере-
мии. Вместе с тем, в отличие от этапа подготовки, к
середине соревновательного периода у гандболис-
тов отмечались достоверно более высокие значения
∆Dp, ∆Vmax и тенденция к таковым ∆Vvol.

Можно предположить, что по мере усиления
степени внешнего воздействия (сочетание трениро-
вочных и соревновательных нагрузок значительного
объема и интенсивности) для мужского организма
характерна более адекватная форма адаптивного от-
вета на данное воздействие.

Необходимо отметить при этом, что в середи-
не сезона у всех обследованных спортсменов и спорт-
сменок регистрировалась уже близкая к норме со-
судистая реакция плечевой артерии на
возмущающее воздействие.

Материалы заключительного обследования
волейболисток и гандболистов 18-20 лет представле-
ны в таблице 3.

К окончанию соревновательного периода у
всех спортсменов и спортсменок было зарегистри-
ровано естественное падение уровня их физической
подготовленности (значения УФП составили соответ-
ственно 55.873±1,97 балла и 31.16±4,16 балла).

В свете приведенных результатов несколько
удивительным выглядело восстановление (к картине
подготовительного периода) статистически значимо-
го преимущества девушек-волейболисток в величи-
нах относительного прироста Dp, Vmax и тенденцией
к таковому Vvol при сохранении достоверно боль-
ших величин этих параметров в покое и после гипе-
ремии у юношей-гандболистов.

В отношении ∆Dp зарегистрированные нами
межгрупповые соотношения выглядели как
36.58±2,85% и 20.04±2,22%, ∆Vmax – как 93.46±4,17%
и 42.82±2,78%, а ∆Vvol – как 173.84±4,60% и
169.76±2,16%.

Важно отметить, что на данном этапе иссле-
дования, как и в конце периода подготовки, величи-
ны сосудистой реакции плечевой артерии отмеча-
лись значительно выше физиологической нормы.

Полученные данные позволили говорить о
том, что в конце соревновательного периода более
оптимальная форма адаптации механизмов регуля-
ции сосудистого тонуса была вновь характерна для
девушек-волейболисток.

Выводы.
В целом приведенные в настоящем исследо-

вании материалы свидетельствовали не только о су-
щественном позитивном влиянии систематических
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Таблица 1  
Величины диаметра плечевой артерии (Dp), линейной (Vmax)  

и объемной (Vvol) скорости кровотока у юношей и девушек основной группы  
до и после проведения теста с реактивной гиперемией в конце подготовительного периода (М±м) 

 
Показатели Орбита-Университет (n=14) ЗТР (n=11) 

Dp-и, см 0.32±0,01 0.40±0,01*** 
Dp-г, см 0.43±0,01 0.49±0,004*** 
ΔDp, % 33.67±3,21 23.18±0,72** 

Vmax-и, мл/с 20.17±0,98 32.83±0,61*** 
Vmax-г, мл/с 41.81±1,51 47.19±0,45** 
ΔVmax, % 109.65±4,59 44.10±2,32*** 

Vvol, л/мин 1.28±0,02 1.42±0,01*** 
Vvol, л/мин 3.44±0,05 3.78±0,03*** 
ΔVvol, % 169.15±7,69 167.19±2,14 

Примечание: здесь и далее ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 по сравнению с группой 
девушек-волейболисток. 

 
Таблица 2  

Величины диаметра плечевой артерии (Dp), линейной (Vmax) и объемной (Vvol) скорости кровотока  
у юношей и девушек основной группы до и после проведения теста с реактивной гиперемией  

в середине соревновательного периода (М±м) 
 

Показатели Орбита-Университет (n=14) ЗТР (n=11) 
Dp-и, см 0.40±0,01 0.43±0,01** 
Dp-г, см 0.46±0,01 0.51±0,005*** 
ΔDp, % 14.20±1,14 18.40±1,01** 

Vmax-и, мл/с 22.81±0,38 35.05±0,61*** 
Vmax-г, мл/с 44.89±0,61 48.33±0,43*** 
ΔVmax, % 97.36±3,80 38.17±2,05*** 

Vvol, л/мин 0.97±0,03 1.44±0,01*** 
Vvol, л/мин 2.49±0,07 3.80±0,02*** 
ΔVvol, % 157.34±5,92 163.39±2,03 

 

Таблица 3  
Величины диаметра плечевой артерии (Dp), линейной (ΔVmax)  

и объемной (ΔVvol ) скорости кровотока у юношей и девушек основной группы  
до и после проведения теста с реактивной гиперемией в конце соревновательного периода (М±м) 

 
Показатели Орбита-Университет (n=14) ЗТР (n=11) 

Dp-и, см 0.31±0,01 0.39±0,01*** 
Dp-г, см 0.42±0,01 0.47±0,004*** 
ΔDp, % 36.58±2,85 20.04±2,22*** 

Vmax-и, мл/с 22.35±0,74 32.76±0,52*** 
Vmax-г, мл/с 42.86±1,01 46.71±0,78** 
ΔVmax, % 93.46±4,17 42.82±2,78*** 

Vvol, л/мин 1.31±0,02 1.39±0,01*** 
Vvol, л/мин 3.58±0,05 3.74±0,02** 
ΔVvol, % 173.84±4,60 169.76±2,16 

 

занятий спортом на характер сосудистой реакции
плечевой артерии, но и позволили говорить об осо-
бенностях ее изменения в процессе тренировочной
и соревновательной деятельности.

Оказалось, что наименее выраженная вазоди-
латационная реакция наблюдалась у обследованных
спортсменов и спортсменок в середине соревнова-
тельного периода, который можно рассматривать как

этап срочной адаптации их организма к системати-
ческой мышечной деятельности.

По мере увеличения продолжительности дей-
ствия систематических физических нагрузок (окон-
чание соревновательного периода), характеризую-
щегося формированием признаков относительно
долговременной адаптации у всех спортсменов и
спортсменок отмечалось восстановление, практи-
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чески до исходного уровня, характера сосудистого
ответа на внешние воздействия.

По нашему мнению, высокая степень выра-
женности вазодилатационной реакции плечевой ар-
терии может рассматриваться не только как крите-
рий достаточно высокого уровня физической
подготовленности организма, но и в качестве одно-
го из многочисленных физиологических механиз-
мов его приспособления к систематической мышеч-
ной работе.

Полученные данные являются дополнением к
известным сведениям по проблеме адаптации орга-
низма к физическим нагрузкам различного характе-
ра и могут быть использованы в целях повышения
эффективности системы медико-биологического
контроля за тренировочным и соревновательным
процессами.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
особенностей сосудистых реакций у спортсменов и
спортсменок 18-20 лет на различных этапах трениро-
вочного и соревновательного процессов.
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«ІГРОВА» СУТНІСТЬ ЛЮДИНИ
І ПРИКЛАДНІ ТА КОМПЕНСАТОРНІ

ФУНКЦІЇ СПОРТИВНИХ ЄДИНОБОРСТВ
Булгаков Д. О.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. У статті аналізується «ігрова» сутність людини.
Спортивні ігри розглядаються як моделі діяльності людини в
екстремальних ситуаціях. Важлива роль в цьому аналізі на-
лежить спортивним єдиноборствам, які завжди виконували
компенсаторну і прикладну функції в житті людини. Дослід-
ження  вищезазначених  проблем потребує комплексного
підходу із залученням теоретичних надбань  не тільки кла-
сичних суспільних наук,  а і  конкретних видів  спорту і
спортивних дисциплін.
Ключові слова:  спортивні єдиноборства, гра , війна ,
сутність людини, прикладний, компенсаторний, функції, аг-
ресія, комплексний підхід.
Аннотация. Булгаков Д.А. «Игровая» сущность чело -
века и прикладные и компенсаторные функции спортив-
ных единоборств . В статье анализируется «игровая» сущ-
ность человека. Спортивные игры рассматриваются как
модели деятельности человека в экстремальных ситуациях.
Важная роль в этом анализе принадлежит спортивным еди-
ноборствам, которые всегда выполняли компенсаторную и
прикладную функции в жизни человека. Исследование выше-
упомянутых проблем нуждается в комплексном подходе с
привлечением теоретического достояния не только класси-
ческих общественных наук, но и конкретных видов спорта и
спортивных дисциплин.
Ключевые слова: спортивные единоборства, игра, война,
сущность человека, прикладной, компенсаторный, функции,
агрессия, комплексный подход.
Annotation. Bulgakov D. «Playing» essence of man and
applied and compensated functions of sporting single
combats. «Playing» essence of man is analysed in the article.
Sporting games are examined as models of activity man are in
extreme situations. An important role in this analysis belongs
sporting single combats, which always executed a scray and
applied function in life of man. Research of afore-mentioned
problems needs complex approach with bringing in of theoretical
property of not only classic social sciences but also concrete
types of sport and sporting disciplines.
Key words: sporting single combats, game, war , essence of
man, applied, compensating, functions, aggression, complex
approach.

Вступ.
Аналіз літературних наукових джерел свідчить,

що питання досліджень можливостей людини в спорті
як одній із «граничних» людських практик, на жаль,
не стали повною мірою комплексними [1–17]. Так,
окремі дослідники розробляють дану проблематику
з «абстрактної» точки зору «класичних суспільних
наук» (філософії, соціології, культурології, психології,
етики й т. д.) [1–6, 8, 10–16]. Інші – з «конкретної»
точки зору спортивних дисциплін [7, 9, 15, 17]. На нашу
думку, подібні дослідження потребують «міждисцип-
лінарного» підходу із залученням теоретичних над-
бань не тільки класичних суспільних наук, а і конкрет-
них видів спорту і спортивних дисциплін. Тільки тоді
отримані результати можуть бути використані як база
для подальших досліджень можливостей людини не
тільки в спорті, а і в інших «граничних» людських прак-
тиках і т. ін.

Робота виконана за планом НДР Харківської
державної академії фізичної культури.
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Формулювання цілей роботи.
Ціль даної роботи – дослідження можливос-

тей людини в спорті як одній із «граничних» людсь-
ких практик.

Задача дослідження – провести аналіз видів
спорту з точки зору рівня їх фізичного і емоційного
навантаження; ризику; прикладного характеру; ко-
рисності в житті людини.

Предмет дослідження. Предметом дослід-
ження є спортивні ігри і єдиноборства як моделі
діяльності людини в екстремальних ситуаціях.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження
є прикладні та компенсаторні функції спортивних
єдиноборств.

Методи і організація дослідження. Дослід-
ження проводилося в період з червня 2005 р. по вере-
сень 2008 р. Були проаналізовані відповідні наукові
публікації.

Були опитані близько 50 висококваліфікованих
спортсменів з різних видів спорту (в галузях спортив-
них єдиноборств і спортивних ігор). Вік респондентів
– від 17 до 35 років.

«Базові» питання анкети:
1. Чи стикалися Ви в своїй спортивній діяльності з та-
кими негативними явищами, як підкуп суддів і суп-
ротивників, іншими подібними явищами? («Так»
– 100%).

2. Чи важливі, з Вашої точки зору, дослідження мож-
ливостей людини в спорті як одній із «граничних»
людських практик? («Так» – 100%).

3. Чи виконують спортивні єдиноборства прикладні
та компенсаторні функції? («Так» – 80%).

4. Чи є важливим дослідження питання про прояв аг-
ресії у спортсменів в різних видах спорту? («Так» –
80%).

5. Чи є агресивність важливою якістю для досягнення
успіху в спорті? («Так» – 80%).

6. Чи сприяють систематичні заняття спортом змен-
шенню агресивних тенденцій? («Так» – 60%).

7. Чи потребує дослідження всіх вищезазначених про-
блем комплексного підходу із залученням теоре-
тичних надбань не тільки класичних суспільних наук,
а і конкретних видів спорту і спортивних дисциплін?
(«Так» – 88%).

Спеціально підкреслимо, що скрупульозний
ретельний аналіз результатів даного анкетування –
це тема окремого дослідження.

Результати дослідження.
Як відомо, у людині від природи закладений

величезний фізичний і інтелектуальний потенціал, що
дозволяє йому боротися за виживання в нерівній без-
перервній сутичці (а фактично – справжній війні) з
природою й з іншими людьми. Більшість воєн з людь-
ми велась у формі рукопашних битв.

На нашу думку, саме тому, що війна є об-
’єктивним феноменом людського існування, люди так
і не змогли придумати дієву «протиотруту» від війни.

Складається парадоксальна ситуація. Якщо на
зорі цивілізації людина боролася за виживання з при-
родою в нерівній сутичці, то в наш час, у сучасній

цивілізації, у абсолютної більшості людей фізичний і
інтелектуальний потенціал майже не затребуваний
(2–5 %), хоча потреба у виході агресивного потенціа-
лу, у великих фізичних навантаженнях (в поєднанні з
емоціональним напруженням) залишилася у багать-
ох. Крім того, культура більшості народів створює
соціальні потреби в такій діяльності, стимулює її, ос-
кільки має (як домінуючі цінності) такі людські якості,
як сміливість і мужність, проявити які більшості не
вдається упродовж всього життя.

Виходом із цього протиріччя є такі види
спорту, що моделюють діяльність в екстремальних
ситуаціях, чи максимально наближають до неї (на-
приклад: альпінізм, скелелазення, спортивний туризм,
гірськолижний спорт і т.д.).

Гра іманентно властива людині, вона викорис-
товувалася як метафора людського існування, актуа-
лізувалася у всі епохи, починаючи з античності аж до
XX століття.

Ще Платон говорив: «кожен чоловік і кожна
жінка хай проводять своє життя, граючи в прекрасні
ігри», а провідний дослідник гри в 20 ст. голландсь-
кий філософ і культуролог Йохан Хейзінга написав:
«Гру не можна заперечувати. Можна заперечувати
майже всі абстрактні поняття: право, красу, істину,
добро, дух, Бога. Можна заперечувати серйозність.
Гру – не можна» [16].

Сучасний інтерес до проблеми гри обумовле-
ний характерним для наукової думки ХХ–ХХI століть
прагненням виявити глибинні підстави людського
існування, пов’язані з властивим лише людині спосо-
бом переживання реальності.

Проблема гри виникла як додаток проблеми
вільного часу і дозвілля людей через багато тенденцій
релігійного, соціально-економічного і культурного
розвитку суспільства. Стародавні греки вважали, що
боги протегують іграм, що античні ігри божественні
і можуть служити ідеалом будь-якого подальшого
дозвілля людини. Наприклад, у Стародавньому Китаї
святкові ігри відкривав особисто імператор і сам в
них брав участь.

Античний ідеал – досконалість, єдність фізич-
ної сили, духовної краси і творчих досягнень. Яскра-
вим зразком організованого дозвілля слід вважати на-
роджені в Стародавній Греції Олімпійські ігри, на
період яких, як відомо, припинялися всі війни, вста-
новлювалося перемир’я, в’язнів відпускали на пору-
ки, ніхто не міг бути арештований, всі мали право на
участь у великому святкуванні спорту, мистецтв і ре-
месел, на участь в самих різних ігрових змаганнях [17].

Дуже цікаво, що висновок про спортивні ігри
як моделі поведінки людей в екстремальних ситуаціях
повністю вписується в парадигму війни як об’єктив-
ного феномена людського існування, де присутні еле-
менти гри. Й. Хейзінга розглядав війну як деяке озб-
роєне змагання, гру агонального типу із певним
уклоном у бік малоестетичних моментів (насильство;
взяття заручників; мародерство і т. д.), що виходять за
рамки правил гри. Таким чином, відносно війни Й.
Хейзінга вказував на той момент, з приводу якого він
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висловлював побоювання в книзі «Homo Ludens»:
проникнення ігрової реальності в побутову, що при-
зводить до їх взаємного руйнування [16]. Іншими сло-
вами, в культурних традиціях людства кордони між
війною і грою виявляються проникними, якщо взагалі
існують. Адже навіть схема шикування війська на полі
битви нагадує сучасне розташування команд на полі в
ігрових видах спорту [3, 13].

Ідея змагання як найважливішого елементу сус-
пільного і культурного життя відвіку невід’ємна від
уявлення про культуру Еллади. Надзвичайне значення
агонального чинника в суспільному і культурному
житті Античної Греції привертає особливу увагу вче-
них. Поняття «агональное» сходить до старогрецького
слова «awn», що спочатку означав «збори», «місце
зборів», і пізніше набуло значення «змагання».

До старогрецького слова «agwn» сходить і
поняття «agwnistikh» (агоністика), «мистецтво» зма-
гання або боротьби. У цьому значенні поняття «аго-
ністика» близьке до поняття «спорт». Сакральне зма-
гання еллінів, що позначається словом «агон»,
неможливо відокремити від взаємозв’язку «гра-свя-
то-сакральне дійство». Агон займав в еллінській куль-
турі і повсякденному житті кожного елліна надзви-
чайно важливе місце [10–12, 14, 15].

У античній Греції «agonia» означала поняття
боротьби, змагальності. Еллінам завжди було власти-
во нестримне прагнення взяти верх над будь-яким
супротивником – будь то людина, або незвіданий
морський простір, або міфічне чудовисько. Особли-
во це виявляється в атлетиці і суспільно-політичному
житті. Звідси «agon», що означає «самовіддане зма-
гання», що сприймалося еллінами як результат зу-
силь на межі життєвих сил.

На жаль, з V в. до н. е. спортивно значимі зма-
гання швидко розгубили агоністичний дух – відбулася
фактична «комерціалізація» спорту, з’явилися про-
фесійні атлети. У атлетику проникли такі негативні яви-
ща, як підкуп суддів і супротивників, та інші подібні
прояви, і з цього часу і агон, і агоністика все більшою
мірою стали синонімами тільки силової боротьби і
спрямованості до вершин атлетичних успіхів, хоча,
звичайно, були виключення (на жаль, цих «виключень»
з кожним роком стає все менше і менше).

Як відомо, люди розрізняються не тільки при-
родним потенціалом, але також і вольовими якостя-
ми характеру. І якщо перший просто «вимагає» ви-
ходу, то вольові якості характеру напряму диктують
форми такого виходу [1, 2, 4].

У цьому сенсі, спортивні єдиноборства вико-
нують як компенсаторну, так і прикладну функцію.
Вони являються ігровою моделлю реальних боїв «не
на життя, а на смерть». Вони дозволяють дати вихід
агресії, що накопичується в людині, в регульованій
формі, що зменшують ризик смерті і травми. Оскіль-
ки і в найрозвиненішому сучасному суспільстві не
зрідка правота доводиться за допомогою кулаків, то
ці види спорту мають велике прикладне значення, що
мотивує неабияку частку людей йти в ринг або на
татамі, де їх битимуть за правилами кілька разів в тиж-

день, для того, щоб підготувати себе до можливої
реальної бійки. Спектр спортивних єдиноборств дуже
широкий: одні з них гранично наближені до реально-
го бою (наприклад: бої «без правил»; класичний бокс;
фул-контакт і лоу-кик в кікбоксінгу; «контактне» ка-
рате і т. д.); інші обставлені масою обмежень (наприк-
лад: семі-контакт в кікбоксінгу; ката в «класичному»
карате; спецтехніка і «розбивання дощечок» в тхек-
вондо; фехтування і т. д.). До речі, приклад із розби-
ванням дощечок в тхеквондо являється дуже нагляд-
ною ілюстрацією в даному плані: з одного боку, удари
по дощечці завдаються точні, сильні; з іншого боку –
«дошка здачі не дасть». Тим не менше, це називаєть-
ся єдиноборством.

Таким чином, ми можемо зробити висновок,
що види спорту, які пропонують величезні фізичні і
емоційні навантаження, ризик в явному вигляді і ма-
ють безпосередньо прикладний характер (класичний
бокс, кікбоксінг, контактне карате і т. д.) розвивають
фізичні та вольові якості, корисні в житті людини.

Багато видів спорту пропонують величезні
емоціональні і фізичні навантаження, ризик, але в
чисто ігровому виді, позбавленому безпосередньо-
го прикладного характеру (спортивна гімнастика,
акробатика, американський футбол і т. д.); між тим,
це не виключає певний розвиток фізичних і вольових
якостей, корисних в житті людини.

Наступний рівень видів спорту забезпечує
компенсацію в максимально безпечних формах.
Вони дають максимальне фізичне і дуже дозоване
емоціональне навантаження, виключаючи емоції,
пов’язані з ризиком (наприклад: теніс; бадмінтон;
баскетбол; волейбол і т. д.). Ці види спорту користу-
ються найбільшою популярністю «у населення» [9].

«На периферії» спорту перебуває фізична куль-
тура. Із спортом її зближує здатність виконувати ком-
пенсаторну і розвиваючу тіло функції. Як і спорт, вона
носить штучно сконструйований характер, обмежена
в часі і в просторі. Головна відмінність фізичної куль-
тури – це відсутність змагальності. Фактично, йде бит-
ва «двох Я» однієї людини: одне «Я» – це активна лю-
дина, прагнуча до самовдосконалення, працелюбний
і організований; інше же «Я» – це ледачий, слабоха-
рактерний тип, стурбований, перш за все, пошуком
приводів не займатися вправами. Результат у фізичної
культурі – це перемога «над собою».

З нашої точки зору, дуже важливим є дослід-
ження питання про прояв агресії у спортсменів в
різних видах спорту, оскільки спорт вважається зруч-
ною моделлю для вивчення даного явища. Ми вже
говорили вище про мотивацію багатьох людей, що
займаються спортивними єдиноборствами, йдуть в
спортивний зал і виходять в ринг або на татамі. При-
родно, що вони, перш за все, йдуть сюди не для того,
щоб їх самих били, а для того, щоб «не отримувати, а
самим бити». Іншими словами, коли люди йдуть в
спортзал для занять спортивними єдиноборствами,
вони це роблять для того, щоб дати вихід своєї аг-
ресії. Фактично, це одна з найважливіших функцій
спортивних єдиноборств – компенсаторна функція.
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Проблема агресії в спорті має і практичне зна-
чення. Так, багато тренерів і спортсменів вважають
агресивність важливою якістю для досягнення успіху
в спорті, тоді як більшість теоретиків частіше розгля-
дають негативні аспекти її прояву. Основне питання
зводиться, по суті, до одного – чи сприяють система-
тичні заняття спортом зменшенню агресивних тен-
денцій, або, навпаки, їх підвищенню. Підкреслимо,
що це тема окремого дослідження. У ньому хотілося
б розглянути такі питання: чи є підстава говорити про
більшу агресивність чоловіків, в порівнянні з жінка-
ми в найзагальнішому плані?; те ж питання – тільки
відносно спортсменів і людей, що не займаються
спортом; те ж питання – тільки відносно кожної кон-
кретної області єдиноборств і т. д. Окремий само-
стійний інтерес представляє питання про зв’язок аг-
ресії в спорті і рівня спортивних досягнень [5, 6, 8]
(табл.).

Таким чином, можна зробити висновок, що
більшість видів спортивних ігор орієнтована на вико-
нання компенсаторної функції в спеціалізованому
вигляді. Так, одні ігри розвивають силу м’язів, інші –
швидкість, треті – спрямовані на емоції. Особливу
групу ігор представляють інтелектуальні ігри. Як і
більшість інших ігор, вони виконують емоційно-ком-
пенсаторну функцію, але емоції приводяться в дію
через боротьбу не м’язів, а розуму (наприклад: шахи,
бридж і т. д.). Підкреслимо, що ми спеціально не
відзначили їх в наший класифікації, бо це – тема са-
мостійного вивчення.

На закінчення нашої роботи, підкреслимо, що
ми нікуди не зможемо дітись, з одного боку – від
реалій сучасного вітчизняного суспільства, з іншого
боку – від реалій сучасного навколишнього світу. Ми
повинні постійно пам’ятати про те, що спорт – це той
же «зріз» частини суспільства, який показує всі дос-
тоїнства і недоліки суспільства в цілому.

Мається на увазі, що дослідження всіх вище-
зазначених проблем потребує комплексного підходу
(чи т. зв. «міждисциплінарного» підходу із залучен-
ням теоретичних надбань не тільки класичних сусп-

ільних наук (філософії, соціології, культурології, пси-
хології, етики і т. д.), а і конкретних видів спорту і
спортивних дисциплін. Наприклад, отримані резуль-
тати досліджень можуть бути використані як база для
подальших досліджень можливостей людини в «гра-
ничних» людських практиках.

Висновки.
1. Оскільки в абсолютної більшості людей фізичний і
інтелектуальний потенціал майже не затребуваний
(2–5 %), а потреба у виході агресивного потенціа-
лу, у великих фізичних навантаженнях (в поєднанні
з емоціональним напруженням) залишилася у ба-
гатьох, виходом із цього протиріччя є спортивні ігри,
що моделюють діяльність в екстремальних ситуац-
іях, чи максимально наближають до неї.

2. Сучасний інтерес до проблеми спортивних ігор
обумовлений характерним для наукової думки ХХ–
ХХI століть прагненням виявити глибинні підстави
людського існування, пов’язані з властивим лише
людині способом переживання реальності.

3. Висновок про спортивні ігри як моделі поведінки
людей в екстремальних ситуаціях повністю вписуєть-
ся в парадигму війни як об’єктивного феномена
людського існування, де присутні елементи гри.

4. З V в. до н. е. спортивно значимі змагання швидко
розгубили агоністичний дух – відбулася комерціа-
лізація спорту, з’явилися професійні атлети. У атле-
тику проникли такі негативні явища, як підкуп суддів
і супротивників, та інші подібні прояви, і з цього
часу і агон, і агоністика все більшою мірою стали
синонімами тільки силової боротьби і спрямова-
ності до вершин атлетичних успіхів.

5. Спортивні єдиноборства завжди виконували і про-
довжують виконувати як компенсаторну, так і при-
кладну функцію в житті людини. Вони являються
ігровою моделлю реальних боїв «не на життя, а на
смерть». Вони дозволяють дати вихід агресії, що
накопичується в людині, в регульованій формі, що
зменшують ризик смерті і травми. Фактично, це
одна з найважливіших функцій спортивних єдино-
борств – компенсаторна функція. Проблема агресії

Таблиця 
Спорт, фізична культура та компенсаторні форми «виходу» агресії, що накопичується в людині 
 

Рівень фізичного і 
емоційного 
навантаження 

Ризик Прикладний 
характер 

Корисність в житті 
людини Види спорту 

максимальний явний безпосередній 
досить швидкий 
розвиток корисних 
людині якостей 

класичний бокс; 
кікбоксінг; контактне 
карате; і т. д. 

максимальний 
в чисто 
ігровому 
вигляді 

опосередкований 
певний розвиток 
корисних людині 

якостей 

спортивна гімнастика; 
акробатика; 

американський футбол 
і т. д. 

максимальне фізичне 
і дуже дозоване 
емоційне 

майже 
виключений опосередкований 

певний розвиток 
корисних людині 

якостей 

 теніс; бадмінтон; 
баскетбол; волейбол і т. 

д. 
дуже дозоване як 
фізично, так і 
емоційно 

практично 
відсутній опосередкований перемога 

«над собою» Фізична культура 
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в спорті має і практичне значення. Основне питан-
ня зводиться, по суті, до одного – чи сприяють си-
стематичні заняття спортом зменшенню агресив-
них тенденцій, або, навпаки, їх підвищенню.

6. Дослідження всіх вищезазначених проблем потре-
бує комплексного підходу («міждисциплінарного»
підходу) із залученням теоретичних надбань не
тільки класичних суспільних наук, а і конкретних
видів спорту і спортивних дисциплін.

Перспективи подальших досліджень.
1. Дуже важливим є подальше дослідження питання
про прояв агресії у спортсменів в різних видах
спорту. Фактично, це одна з найважливіших функцій
спортивних єдиноборств – компенсаторна функція.

2. Проблема агресії в спорті має і практичне значен-
ня. Основне питання – чи сприяють систематичні
заняття спортом зменшенню агресивних тенденцій,
або, навпаки, їх підвищенню. В подальшому дослі-
дженні хотілося б розглянути такі питання: чи є
підстава говорити про більшу агресивність чо-
ловіків, в порівнянні з жінками в найзагальнішому
плані?; те ж питання – тільки відносно спортсменів
і людей, що не займаються спортом; те ж питання –
тільки відносно кожної конкретної області єдино-
борств і т. д. Окремий самостійний інтерес пред-
ставляє питання про зв’язок агресії в спорті і рівня
спортивних досягнень.

3. Отримані результати досліджень можуть бути вико-
ристані як база для подальших досліджень можливо-
стей людини в «граничних» людських практиках.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ЕМОЦІЯМИ ТА
РОБОТОЮ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ДІТЕЙ
Вальдамірова О.П., Чехова В.Є., Адаменко Н.М.

Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка

Анотація. У статті розглядається проблема виникнення нега-
тивних емоцій у дітей, їх вплив на розвиток психосоматичних
захворювань, взаємозалежність патології внутрішніх органів і
емоційної сфери хворих дітей. Виявлена особливість емоцій-
ної сфери дітей з патологією внутрішніх органів, що підтверд-
жує припущення про вплив емоцій на  функцію внутрішніх
органів. Діти з патологією внутрішніх органів мають високий
рівень особистісної тривожності, для них характерна наявність
страхів. Емоційна сфера дітей з патологією внутрішніх органів
характеризується своєрідними особливостями.
Ключові слова: патологія, діти, хвороба, тривожність,
функція.
Аннотация. Вальдамирова О.П., Чехова В.Е., Адамен-
ко  Н.М. Взаимосвязь между эмоциями и работой внут-
ренних органов детей . В статье рассматривается проблема
возникновения негативных эмоций  у детей, их влияние на
развитие психосоматических заболеваний , взаимозависи -
мость патологий внутренних органов и эмоциональной сфе-
ры больных детей. Выявлена особенность эмоциональной
сферы детей с патологией внутренних органов, которая под-
тверждает предположение о влиянии  эмоций  на функцию
внутренних органов. Дети с патологией внутренних орга-
нов имеют высокий уровень личностной тревожности, для
них характерно наличие страхов. Эмоциональная сфера де-
тей с патологией внутренних органов характеризуется сво-
еобразными особенностями.
Ключевые слова: патология, дети, болезнь, тревожность,
функция.
Annotation. Val’damirova O.P., Chehova V.E., Adamenko
N.M. Interrelation between emotions and work of an
internals of children. The problem of appearance of
children’s negative emotions,  their  influence on the
psychosomatic illnesses development, interdependency of
pathologies of internal and emotional sphere of ill children are
given in the article. The feature of an emotional orb of children
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with a pathology of an internals which confirms the supposition
about effect of emotions on function of an internals is revealed.
Children with a pathology of an internals have a high level of
personal uneasiness, the availability of pavors is typical of them.
The emotional orb of children with a pathology of an internals
is characterized by original features.
Keywords: pathology, children, sickness, uneasiness, function.

Вступ.
Негативний вплив на здоров’я людини потуж-

них та стійких негативних емоцій загально відомий.
Ще Конфуцій стверджував, що бути обманутим і
пограбованим – це значно менше, ніж продовжува-
ти пам’ятати про це, а німецький філософ Гумбольт
стверджував, що зберігати в пам’яті негативні уяв-
лення рівносильне повільному самогубству.

Як писав академік К.М.Биков, сум, що не ви-
являється в сльозах, змушує плакати інші органи. У
80% випадків за даними медиків інфаркт міокарда
виникає або після гострої психічної травми, або після
тривалої емоційної напруги [1]. При будь-яких емоц-
ійних страхах ми ясно бачимо взаємодію тіла й свідо-
мості [2, 3].

У дітей емоції короткочасні, інтенсивні. При-
чинами виникнення негативних емоцій є:
1) зрив стереотипу поводження;
2)неправильна побудова режиму дня дитини;
3)неправильні виховні прийоми;
4)створення однобічної афективної прихильності;
5)відсутність єдиного підходу до дитини.

Психологи називають безліч причин стресу у
дітей, що призводять до емоційних потрясінь, знижен-
ня настрою й захворювань. Ш. Леви та Ш.К. Левис
(1997) застерігають: „ ... бути дитиною, це вже стрес”.

Тема роботи є актуальною, оскільки вона не
одержала належного освітлення в науці, але має ве-
лике значення для розкриття механізмів та законо-
мірностей розвитку психосоматичних захворювань.
Поширеність цих розладів у дитячих та підліткових
віках не тільки значна, але й постійно збільшується.
Психосоматичні розлади придбали ще іншу назву –
„хвороби цивілізації”. Серед дітей, що звертаються по
допомогу в поліклініку 40 – 68% страждають саме на
ці хвороби (Брязгунов І.П., 1995).

Робота виконана за планом НДР Луганського
національного університету імені Тараса Шевченко.

Формулювання цілей роботи.
У зв’язку з викладеним, в роботі нами було

виділено наступне:
– об’єкт дослідження – емоційна сфера дітей з пато-
логією внутрішніх органів.

– предмет дослідження – вивчення особливостей
емоційної сфери дітей з патологією внутрішніх
органів.

– гіпотеза дослідження – розлади функцій органів та
систем, обумовлені емоційними порушеннями.

З метою перевірки гіпотези нами поставлені
такі завдання:
1. Вивчити літературу з теми.
2. Вивчити структуру емоційної сфери дітей з пато-
логією внутрішніх органів.

3. Визначити темперамент досліджених дітей.

Для проведення дослідницької роботи з метою
перевірки висунутої гіпотези про наявність певних
своєрідних особливостей емоційної сфери у дітей з
патологією внутрішніх органів нами була обрана ек-
спериментальна база – Луганська обласна клінічна
дитяча лікарня. Вибірка складається з групи дітей з
патологією внутрішніх органів: дітей з захворюван-
нями серцево-судинної системи – 23 особи, з захво-
рюваннями шлунка – 28 осіб, з захворюваннями ни-
рок – 27 осіб.

Були використані такі діагностичні методи:
1.Спостереження.
2.Тестування.
3. Бесіда.

В якості плану спостереження була обрана схе-
ма Б.В. Зейгарник, В.В.Ніколаєвої [4]. В якості тестів
нами було обрано:
1.Шкала тривожності – І.Д.  Спілберга, Ю.Л. Ханіна [5].
2.Для виявлення страхів – методика А.П. Захарова –

« червоний будинок – чорний будинок» [6].
Далі ми визначали темперамент за Годуновою

[7]. Емоційну сферу дітей ми вивчали за допомогою
аналізу дитячих малюнків “Неіснуюча тварина” [5].
Сімейні стосунки вивчали за допомогою теста “Моя
сім2 я” [8].

В результаті використання діагностичних ме-
тодів у роботі нами був одержаний певний емпірич-
ний матеріал, який може бути представлений таким
чином.

1. При використанні методу спостереження за
схемою Б.В.Зейгарник, В.В. Ніколаевої [4] виявлені
характерні особливості емоційного реагування дітей
(таблиця 1).

Як видно з таблиці у дітей з захворюваннями
нирок та у дітей з захворюваннями шлунку спостер-
ігаються більш виражений депресивний фон на-
строю, ніж у дітей з захворюваннями серця. У дітей з
захворюваннями серця спостерігається тривожний
стан.

Діти з патологією внутрішніх органів на заува-
ження та вимоги реагують адекватно, але в дітей з
захворюваннями шлунку більш емоційне реагуван-
ня на подразнення.

Емоційне реагування на заохочення та схва-
лення у дітей з патологією внутрішніх органів адек-
ватне.

2. Використання тесту “Шкала тривожності”
(Ч.Д. Спілберга, Ю.Л. Ханіна) (таблиця 2).

Отже, діти з патологією внутрішніх органів
мають середній рівень реактивної тривожності і ви-
сокий рівень особистісної тривожності. Найбільший
рівень тривожності у дітей з захворюваннями шлун-
ку. Таким чином, діти з патологією внутрішніх
органів мають тривожний стан.

Характерні ознаки тривоги: прискорене сер-
цебиття, поверхневе дихання, сухість у роті, голов-
ний біль.

3. Після проведення методики Захарова “Чер-
воний будинок – чорний будинок” [9] одержані такі
дані (таблиця 3).
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Таблиця 1. 
Особливості емоційного реагування дітей з патологією внутрішніх органів 

 
Частота реагування 

№ 
Показник 
емоційного 
реагування 

Діти з хворобами 
нирок 

Діти з 
хворобами 
шлунку 

Діти з 
хворобами 
серця 

1. Загальний фон настрою  
дитини: 
− адекватний 
− депресивний 
− тривожний 
− ейфорійний 

 
 
70,38 
22,22 
7,4 
0 

 
 
69,58 
21,73 
8,69 
0 

 
 
72,0 
16,0 
12,0 
0 

2. Контактність дитини: 
− виражена 
− не виражена 

 
85,19 
14,81 

 
86,957 
13,043 

 
84,0 
16,0 

3. Емоційне реагування на 
зауваження та вимоги: 
− адекватне 
− не адекватне 

 
 
88,89 
11,11 

 
 
78,261 
21,739 

 
 
88,0 
12,0 

4. Емоційне реагування на 
заохочення та схвалення: 
− позитивне 
− індиферентне 

 
 
 
92,6 
7,4 

 
 
 
95,652 
4,348 

 
 
 
96,0 
4,0 

5. Реагування на труднощі 
та неуспіх у діяльності: 
− адекватне 
− не адекватне 
а) постійне звертання за  
оцінкою правильності дій до 
дорослого; 
б) втрата інтересу при 
першому утруднені; 
в) пасивний відхід від 
виконання завдань; 
г) активний відхід від 
виконання завдання(агресія); 
д) емоційний підхід. 

 
 
77,78 
22,22 
 
 
62,80 
 
29,662 
 
7,538 
 
0 
0 

 
 
69,565 
30,435 
 
 
56,876 
 
14,948 
 
0 
 
15,695 
12,48 

 
 
72,0 
28,0 
 
 
72,0 
 
0 
 
66,0 
 
0 
6,0 

 
Таблиця 2. 

Порівняльна характеристика тривожності у дітей з патологією внутрішніх органів 
 

№ Група дітей Рівень реактивної тривожності Рівень особистісної тривожності 
1. Діти з хворобами 

нирок 
37,33 46,81 

 
2. Діти з хворобами 

шлунку 
38,08 49,39 

 
3. Діти з хворобами 

серця 
31,44 46,76 

 
 

Таблиця 3. 
Порівняльна характеристика страхів у дітей з патологією внутрішніх органів 

 

№ Група дітей за рівнем страху Діти з хворобами нирок Діти з хворобами  шлунку 

Діти з хворобами 
серця 

 
1. Діти з нормальним рівнем страху 44,45% 43,48% 44,00% 
2. Діти з високим рівнем страху 55,55% 56,53% 56,00% 
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Результати тесту показують, що для дітей з па-
тологією внутрішніх органів характерна наявність
страхів, виражених значною мірою. Наявність стійких
страхів свідчить про нездатність дитини впоратися із
своїми почуттями, контролювати їх. Неможливість
керувати собою породжує відчуття безсилля і без-
надії [10].

4. Використана методика оцінки темперамен-
ту дозволила одержати такі результати (таблиця 4).

Результати тесту дозволили визначити, що у
дітей із захворюваннями серця найбільш виражений
тип темпераменту – меланхолік, найменш вираже-
ний – флегматик. У дітей із захворюваннями шлунка
домінує тип темпераменту – сангвінік,  як і з захво-
рюваннями нирок .

5. Використана методика “Неіснуюча твари-
на” [11] дозволила одержати такі результати (таб-
лиця 5).

Висновки.
Таким чином, у дітей із захворюваннями ни-

рок найбільш виражена така емоція як страх. У дітей
з захворюваннями шлунку – агресія та тривожність.
У дітей з захворюваннями серця виражена три-
вожність.

Після проведення методики “Моя сім’я” були
виявлені і основні характеристики сімейних сто-
сунків. У цьому типу малюнків дітей зафіксована
несприятлива сімейна ситуація. Почуття ворожості
в сім’ї є високим. Найбільш високий рівень воро-
жості в сім’ї у дітей з захворюваннями нирок та сер-
ця – 43,44% та 43%.

Тобто, причиною виникнення негативних емо-
ційних станів у дітей з патологією внутрішніх органів
може служити відсутність гармонійних дитячо-бать-
ківських зв’язків.

Одержані результати дали можливість вияви-
ти особливість емоційної сфери дітей з патологією
внутрішніх органів, що підтверджує припущення про
вплив емоцій на функцію внутрішніх органів. Діти з
патологією внутрішніх органів мають високий рівень
особистісної тривожності, для них характерна на-
явність страхів.

Отже, загальна гіпотеза дослідження знайшла
своє підтвердження в роботі: емоційна сфера дітей з
патологією внутрішніх органів характеризується своє-
рідними особливостями.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем взаємоз-
в’язок між емоціями та роботою внутрішніх органів
дітей.
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Таблиця 4. 
Порівняльна характеристика типів темпераменту у дітей з патологією внутрішніх органів 

 
Назва темпераменту № Група дітей Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік 

1. Діти з хворобами нирок 20,11% 30,92% 26,48% 21,88% 
2. Діти з хворобами шлунку 23,86% 30,39% 27,73% 14,13% 
3. Діти з хворобами серця 26,00% 21,72% 9,88% 34,54% 

 
Таблиця 5. 

Характеристика емоційних проявів у дітей з патологією внутрішніх органів 
 

№ Назва емоції Діти з хворобами 
нирок 

Діти з хворобами 
шлунку 

Діти з хворобами 
серця 

1. Агресія 29,62% 30,43% 12% 
2. Страх 48,14% 21,73% 24% 
3. Тривожність 22,22% 34,78% 28% 
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ФІЛОСОФІЯ Г.СКОВОРОДИ У ВИЗНАЧЕННІ
ОСНОВ ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ

Ворфоломєєва І.В.
Мелітопольський державний
педагогічний університет

Анотація. В статті розглядаються методологічні засади філо-
софського вчення Г. Сковороди у визначенні основ педагог-
ічної рефлексії  та в осмисленні антропологічних аспектів
сучасної освіти. Філософія Г. Сковороди є тим поштовхом
до мотивації, на яку слід спиратися в будь-який справі. Для
системи педагогічної теорії і практики вона є обґрунтуван-
ням, яке уможливить зрушення особистості як складноорга-
нізованої системи в новому напрямку – рух самопізнання та
рефлексії. Філософія Г. Сковороди є життєтворчою в своїй
духовній настанові до самозаглиблення, самопізнання, у праг-
ненні до суверенності внутрішнього життя, інтелігентності
й шляхетності.
Ключові слова:  педагогічна  рефлексія, пізнання ,  осо-
бистість, духовна культура, виховання.
Аннотация. Ворфоломеева  И.В.  Философия  Г. Сково-
роды в определении  основ педагогической  рефлексии.
В статье рассматриваются методологические принципы фи-
лософского учения Г. Сковороды в определении основ педа-
гогической рефлексии в осмыслении антропологических
аспектов современного образования. Философия Г. Сково-
роды является тем толчком к мотивации, на которую следует
опираться в любом деле. Для системы педагогической тео-
рии и практики она является обоснованием, которое делает
возможным сдвиг личности как сложноорганизованной сис-
темы в новом направлении – движение самопознания и реф-
лексии. Философия Г. Сковороды является жизнетворческой
в своей духовной установке к самоуглублению, самопозна-
нию, в стремлении к суверенности внутренней жизни, ин-
теллигентности и благородства.
Ключевые  слова: педагогическая рефлексия, познание ,
личность, духовная культура, воспитание.
Annotation. Vorfolomeyeva I.V. Grigoriy Skovoroda’s
phylosophy in determination of pedagogical reflexion.
The article examines the methodological  principles of G.
Skovoroda’s  philosophical teachings in determination of the
pedagogical reflexion fundamentals and in comprehension of
anthropological aspects in modern education. G.Skovorody’s
philosophy is that jerk to motivation on which it is necessary
to rested in any business. For a system of the pedagogical theory
and practice she is the substantiation which makes possible
alteration of the person as the composite organized system in a
new direction – locomotion of self-knowledge and reflexion.
G.Skovorody’s philosophy is vitally creative in the spiritual
installation to a self-excavation, self-knowledge, in tendency
to the sovereignty of intrinsic life, intelligence and nobleness.
Key words: pedagogical  reflection, personali ty,  cognition,
spiritual culture, upbringing.

Вступ.
Рефлексії світоглядного і педагогічного потен-

ціалу української філософії – кордоцентризму, з од-
ного боку, та онтологічним, духовним, гносеологіч-
ним аспектам розвитку людини, яка навчається, з
іншого боку, що ґрунтуються на антропологічних
засадах, останнім часом у науковій думці присвяче-
но багато праць (В. Баранівський, М. Романенко, С. -
Сегеда). Сьогодні педагогічна теорія і практика, на
нашу думку, перенасичена залученням до змісту
модернізації освіти зарубіжного досвіду й зарубіж-
ної соціально-філософської спадщини (концепції
Дж. Дьюї, А. Маслоу, Р. Штайнера, М. Монтессорі та
ін.), а власний етнокультурний за змістом і формою,

найсприятливіший за емоційним забарвленням ма-
теріал залишається поза межами науково-педагогіч-
ного аналізу і практичного впровадження в педагог-
ічну практику.

До того ж, проведений нами контент-аналіз ди-
сертаційних досліджень довів, що вітчизняна філософсь-
ка спадщина досліджувалася в контексті історії філософії
та історії української школи й педагогіки, проте, абст-
рактно-спекулятивний аналіз суто освітніх проблем за-
лишався за межами методологічних конструктів, які б
можна було залучити до системи педагогічної теорії і
практики, педагогічна ж наука дуже часто використо-
вувала із цієї спадщини лише ті фрагменти, які  безпосе-
редньо стосувались історії школи і педагогічної думки,
що унеможливлювало осягнення філософських
відкриттів і їхнє використання як методологічних засад
педагогічної теорії і практики [5].

Аналіз останніх досліджень та звернення до на-
укових джерел свідчить, що вітчизняна філософська
спадщина досліджувалася в контексті історії філософії
та історії української школи й педагогіки. Тому, на нашу
думку, слід погодитися з ученими, які вважають, що
від зародження ідей гуманізму (XV – початок XVI ст.)
до розвитку ренесансних та просвітницьких ідей за-
гальною, змістовою тенденцією української філософії
стає зосередження її на проблематиці людини [9]. В
українській гуманістиці після великих відкриттів, зроб-
лених у XVI –XVII ст., які стосувалися, насамперед,
природи, тривалий час епіцентром філософських
міркувань поруч з людиною була природа (Г. Конись-
кий, Т. Прокопович, М. Козачинський та ін).

Новий  «антропологічний ренесанс» був по-
в’язаний в Україні з епохою національного відрод-
ження (ХІХ ст.), у якому на думку В. Табачковського,
М. Булатова, Н. Хамітова [6], кореляція «людина і при-
рода» доповнилась іншою – «людина та історія».
М. Костомаров, М. Драгоманов, І. Франко, М. Гру-
шевський зосередили свою увагу на бутті народу, його
духовності, екзистенційності  та  есенційності.

Як відомо, у межах української філософії сфор-
мувалася й інша антропологічна традиція, яку нази-
вають «філософією серця», або кордоцентризмом.
На думку багатьох дослідників української філософії
(А. Бичко, І. Бичко, В. Горський, К. Кислюк, Д. Чи-
жевський та ін.), головним у цьому напрямку було
те, що звернення до серця як осередку духовності, до
душі, мудрості – не випадкова тенденція, вона віддзер-
калює не лише індивідуальні риси її представників, а
й певні особливості духовного світу українського
народу [1,2,7,8].

Відомо, що суттєвим протиріччям сучасної
теорії і практики освіти є такий стан речей, коли зро-
стає роль особистісних підходів до навчання і вихо-
вання людини, насправді ж у реальному педагогіч-
ному процесі переважає екзистенційний вимір
сутності людини, яка навчається, над есенціальним
(часто амбівалентним), замість діалектичного по-
єднання цих виявів. У подоланні цього протиріччя
значну роль може зіграти антропологічна тенденція
української «філософії серця», представниками якої
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Д. Чижевський вважає Г. Сковороду, П. Юркевича,
П. Куліша, М. Гоголя [7].

Робота виконана за планом НДР Меліто-
польського державного педагогічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета: на основі аналізу особливостей  філо-

софії Г. Сковороди визначити основи педагогічної реф-
лексії, які необхідні для сучасного освітнього процесу.

Результати досліджень.
Дослідники творчості Г. Сковороди пов’язува-

ли його ідейно-теоретичну спадщину з найрізноман-
ітнішими філософськими традиціями, проте, на дум-
ку В. Горського і К. Кислюка, філософія Григорія
Сковороди… зосереджується на людинознавчій, ети-
ко-гуманістичній проблематиці. Він підносив істин-
но людське, духовне начало в людині [2]. До того ж,
деякі дослідники, зокрема Д. Чижевський , виділяють
як окрему складову багатоаспектної спадщини Г. С-
ковороди – його педагогічні погляди. Саме тому ме-
тодологічні засади філософського вчення «українсь-
кого Сократа» будуть доречними для осмислення
світоглядно-антропологічних аспектів сучасної педа-
гогічної теорії і практики [8].

У межах зазначеного нами завдання найбільш
доречно проаналізувати органічно властивий мис-
лителю діалогізм. Мабуть невипадково, майже усі
його твори містять у назві слово «діалог» або його
варіанти (бесіда, розглагол, разговор тощо), і діало-
гом є все життя Г. Сковороди, у якому «відбувається
зустріч» різних смислів, розуміння сенсу буття лю-
дини. Отже, діалогічність є тією вимогою в навчанні і
вихованні, без якої не можна залучити людину до
різних «світів» та думок, до визнання багатовимір-
ності буття людини, до якого належить і розвинена
система спілкування, і артефакти культури, і навчан-
ня й виховання тощо.

Саме діалог спрямовує філософсько-освітню
думку на твердження, які зумовлені суто природни-
ми (родовими) якостями людини (антропологеми):
людина, яка навчається, повинна мати повноцінне
довкілля, як у просторі, так і в часі. Ця антропологе-
ма апріорно вимагає природокультуродоцільних
умов для пошуку гармонії душі та тіла, людини і при-
роди, знання і віри які не мисляться без самопізнан-
ня, самовдосконалення і рефлексії.

Саме тому, призначенням філософії Г. Сково-
роди було обґрунтування сутності людини, її пізнан-
ня та визначення щастя, що філософ вважає справою
нелегкою. Г. Сковорода, вважаючи людину найсклад-
нішою істотою для пізнання, наполягає на розумінні
саме суто глибинних (есенціальних) її іпостасей, а не
екзистенційних, він вважає, що справжньою люди-
ною можна стати лише збагнувши, що «кров і плоть
є ніщо», а істинну людину «створює» невидиме, ду-
ховне її начало, суть якого становить серце, отже, і
пізнання світу слід починати не із зовнішнього світу,
а з самого себе [3].

Антропологічним за змістом і методологічним
за технологією навчання і виховання варто вважати,
на нашу думку, положення про те, що з усіх зовнішніх

впливів та варіантів можливостей поведінки людина
обирає лише ті, що відповідають її особистісним про-
грамам, що складені на основі саморефлексії і влас-
ного досвіду.

Для нас важливо, що суттєві положення мис-
лителя про сутність людини не є самодостатніми, і
духовний світ, що є основним об’єктом його уваги, у
досягненні правди та справедливості, щастя й волі
доповнюється етико-гуманістичною спрямованістю:
шлях до щастя – у моральному вдосконаленні люди-
ни, отже, буття особистості, за філософом, – це про-
цес створення людиною себе. На нашу думку, саме
етика мислителя завершує «повноцінний» антропо-
логічний погляд на людину: «Вищупуй всі тайники,
випробовуй, прислухайся – оце і є наймудріша й най-
люб‘язніша цікавість і найприємніша. (Оця наука най-
глибша й найновіша ...). Нова бо ніде її не навчають-
ся. А найдавніша тому, що найпотрібніша. Де ти
бачив, або читав, чи чув про якогось щасливця, кот-
рий би не всередині себе носив свій скарб?

Не можна знайти поза собою. Істинне щастя
всередині нас. Безперервно думай, щоб пізнати себе.
І оце-то є молитва, тобто розпалювання думок твоїх
до цього» [3, с. 311].

У своїх творах, зокрема, в полілогах героїв,
мислитель розкриває спочатку есенціальну сутність
щастя, а згодом доводить до «симфонічного» по-
єднання в осягненні щастя сутнісних (есенціальних) і
екзистенціальних моментів: «А коли б сторона була
істотністю чи есенцією щастя, то й тоді всі не могли б
бути щасливі. В кожній статті є щасливі й нещасливі.
Не прив‘язав Бог щастя ні до Авраамових часів, ні до
Соломонових предків, ні до Давидового царювання,
ні до наук, ні до статей, ні до природних ударувань, ні
до багатств; відтак не всім до нього шлях закрив, хоч
праведний у всіх справах своїх... Бути щасливим –
(пізнати), знайти самого себе. Лицеміри (говориться
до нас), обличчя небесне ви навчилися розбирати
досить добре, а чому не примічаєте знаків, щоб вам,
як за слідом, дістатися до істини, яка має вас ощасли-
вити? Все ви маєте, тільки себе самих ви знайти не
знаєте і не вмієте, та й не хочете. І справді подиву гідно,
що людина за 30 років живе, а помітити не могла, що
для неї найліпше з усього і коли з нею чинитися найл-
іпше. ...Щастя наше є мир душевний, але мир цей до
жодної речовини не стосується; він не золото, не
срібло, не дерево, не вогонь, не вода, не зірки, не пла-
нети. Чи пристойно вчити про мир тим, для кого речо-
винний цей світ є предметом? Одно сад розводити,
інше – пліт городити, інше – фарби розтирати, інше –
розуміти малюнок, одна справа – виліпити тіло, інша
справа – вдихнути в душу веселість серця» [3].

Сучасна педагогічна наука повинна усвідоми-
ти концепцію «сродної праці», складову етики Г. С-
ковороди, що, на нашу думку, може бути не тільки
методологічною засадою природо- і культуровідпо-
відності в навчанні і вихованні, але й основою реф-
лексії, в якій, за слушним спостереженням Т. Яцен-
ко, «…увага спрямована на діяльність власної душі і
передбачає вікову зрілість, психологічне здоров’я
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суб’єкта та його схильність до розміркувань» [10,
с. 115]. Принципи «сродності» – це відповідність тому
вищому, розумному і справедливому началу, що
визначає сенс людського буття. Коли ж людина по-
єднує своє уявлення про сенс життя із задоволенням
“сліпої натури”, вона потрапляє в рабство до неї, праг-
не того, що їй природа не дала (жадоби багатства,
слави…). Це не може бути щастям. Гармонія з при-
родою («сродна праця») дарує людині веселість духу,
втіху, насолоду, самовдосконалення і душевний
спокій [3, с. 349].

Усвідомлюючи, що природним підсумком
філософських і життєвих шукань Г. Сковороди є роз-
роблена ним гіпотеза щастя, яке він розглядає як стан
незалежності та душевного спокою, що досягається
шляхом звільнення від тиску навколишнього світу й
подолання бентежних пристрастей, злої волі всередині
людини як «веселості, яка є виявом здоров’я гармон-
ійної душі», слід знову-таки наголосити на значенні
рефлексії, яка є зверненням до самого себе, свого внут-
рішнього світу. «Щастя не в опануванні речами світу»,
– вважає мислитель, – це володіння кожною людиною
вищою наукою – «економією власного нашого внутр-
ішнього світу, досягти щастя означає досягти душев-
ного миру, вдячності, любові, дружби, тобто реалізації
сенсу власного життя» [3, с. 343].

У кожному зі своїх трактатів, на нашу думку,
Г. Сковорода не заперечував значення особистісної
свободи людини, але постає питання: хіба вона завж-
ди рефлексується людиною без перебільшення інди-
відуалістичних начал? Обираючи шлях до щастя, без-
моральнісна, бездуховна людина не стане бачити
жодних перепон у задоволенні потреб без надії на
вдячність і розумове обмеження.

Розуміння есенціальних властивостей людини,
яким, на нашу думку, Г. Сковорода надавав перева-
гу, він формулює в порадах вчителю, наголошуючи
на пізнанні в людині того, чого видно не було спочат-
ку: «… Тепер пізнавай у людині те, що тобі видно не
було. Бачачи колос, не бачив його і не знав людини,
знаючи її» [3, с. 175].

Висновки.
Таким чином, філософія серця Г. Сковороди як

осереддя духовності й моральності є тим поштовхом
до мотивації, на яку слід спиратися в будь-який справі,
а для системи педагогічної теорії і практики вона є
саме таким обґрунтуванням, яке уможливить зрушен-
ня особистості як складноорганізованої системи в но-
вому напрямку – рух самопізнання та рефлексії.

Відтак, філософія Г. Сковороди є життєтвор-
чою в своїй духовній настанові до самозаглиблення,
самопізнання, у прагненні до суверенності внутріш-
нього життя, інтелігентності й шляхетності. До того ж
деякі дослідники його педагогічних поглядів небезпі-
дставно, на нашу думку, називають його «ідеологом»
діалогічності навчання і виховання як передумови
рефлексивного спілкування суб’єктів освіти.

Оскільки в філософії Г. Сковороди позиція лю-
диноцентризму втілюється, крім усього іншого, через
кордоцентризм, який зорієнтований на «внутрішню»,

духовну людину, постільки суб’єктивність людини ніко-
ли повністю не зводиться до її відносин зі світом та
суспільством. Сутністю людини як монади є уні-
кальність та єдність, які ніколи не можна знищити по-
вністю, позаяк «людина це та сутність, що виходить за
межі світу, людина не тільки бажана, але й чужа у цьо-
му світі, тому їй не вистачає одного зовнішнього світу,
що можна покласти, на думку А. Бичко та І. Бичка, в
основу педагогічних наукових досліджень.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем визначен-
ня основ педагогічної рефлексії.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ СТРЕССА
 В РАЗНЫХ ВИДАХ СПОРТА

Габелкова О.Е.
Харьковский национальный
университет им. В.Н.Каразина

Аннотация. В статье рассматривается понятие спортивного
стресса, а так же факторы, оказывающие влияние на его воз-
никновение в предсоревновательном периоде подготовки
спортсмена. К стрессовым факторам относятся – мотивация
достижения, тревожность и стрессоустойчивость. Показан
сравнительный анализ проявления этих факторов у спортсме-
нов разной квалификации, занимающихся стрельбой из лука и
боксом. Дана  перспектива дальнейших исследований, кото-
рые заключаются в более глубоком изучении спортивного
стресса, а также необходимости выявления наиболее суще-
ственных факторов, влияющих на развитие стресса.
Ключевые  слова: спорт, спортсмен, личность,  спортив-
ный  стресс, факторы стресса, мотивация  достижения, тре-
вожность, стрессоустойчивость.
Анотація. Габелкова О .Е.  Прояв факторів  стресу  в
різних видах спорту. У статті розглядається поняття спортив-
ного стресу, а так само фактори, що виявляють вплив  на
його виникнення  в предзмагальному періоді підготовки
спортсмена. До стресових факторів належать – мотивація
досягнення , тривожність і стресостійкість. Наведено по-
рівняльний аналіз проявлення цих факторів у спортсменів
різної кваліфікації, що займаються стрільбою з лука та бок-
сом. Дана  перспектива подальших досліджень, які полягають
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у більш глибокому вивченні спортивного стресу, а також
необхідності виявлення найбільш суттєвих факторів, що впли-
вають  на розвиток стресу.
Ключові слова: спорт, спортсмен, особистість, спортив-
ний  стрес, фактори стресу, мотивація  досягнення ,  три-
вожність, стресостійкість.
Annotation. Gabelkova O.E. Exhibiting of factors of the
stress in different kinds of sports. In article the concept of
sport stress, and as the factors influencing its occurrence in the
precompetit ive period of preparation of the sportsman are
considered.  Stressful factors concern – motivation of
achievement, uneasiness and stress-stability. The comparative
analysis of display of these factors at the sportsmen of different
qualification who are engaged in shooting from onions and boxing
is shown. The prospect of the further researches which consist
in deeper studying of sports stress,  and also necessities of
revealing of the most essential factors influencing development
of stress is given.
Key words: sports, the sportsman, the person, sports stress,
stress factors, motivation of achievement, uneasiness, stress-
stability.

Введение.
Для успешных выступлений каждый вид

спорта требует от спортсмена определенного уров-
ня физических и психических качеств. Когда физи-
ческая подготовка спортсменов находиться на оди-
наковом уровне, решающим фактором для
достижения высоких спортивных результатов стано-
виться психологическая готовность или управление
стрессом. Предпосылками психического напряже-
ния (стресса) у спортсменов выступают: интенсив-
ные тренировки с большими физическими нагруз-
ками, характер и особенности взаимоотношений с
товарищами по команде, с тренером.

 Соревновательный стресс оказывает огром-
ное влияние на результативность выступления спорт-
сменов, поэтому изучение составляющих стресса
является необходимым для разработки коррекцион-
ных программ с перспективой оказания помощи
спортсмену во время выступлений.

 «Стресс – есть неспецифический ответ орга-
низма на любое предъявленное ему требование» [2;
с.8]. Ганс Селье выделил 3 стадии стресса: реакция
тревоги, сопротивления (адаптации), истощения.

 Ю.В. Щербатых [8] объединил факторы, влия-
ющие на развитие стресса у человека, выделив: а)
врожденные способности организма и детский опыт,
б) родительский сценарий, в) личностные особенно-
сти, г) факторы социальной среды, д) когнитивные
факторы.

 В современной психологической науке стресс
определяется как эмоциональное напряжение орга-
низма, возникшее вследствие эмоционально-отрица-
тельных и экстремальных факторов, связанных с вы-

полняемой профессиональной деятельностью [6],
которой спорт и является.

 К факторам стресса исключительно спортив-
ной деятельности относятся:
1) соревновательный характер спортивной борьбы,
направленной на завоевание рекорда или победы
над противником;

2) максимальное напряжение всех физических и пси-
хических сил спортсмена во время этой борьбы,
без чего нельзя добиться рекордного результата;

3) систематическая, длительная, упорная спортивная
тренировка, вносящая серьезные коррективы в ре-
жим жизни и бытовые условия[1;3].

 В большинстве работ посвященных изучению
стресса [7;8] выделены личностные предпосылки,
которые связаны с соревновательным стрессом:
а) мотивация достижения; б) самооценка; в) тревож-
ность.

Работа выполнена по плану НИР Харьковского
национального университета имени В.Н. Каразина.

Формулирование целей работы.
Целью работы является изучение проявления

компонентов стресса у спортсменов, занимающих-
ся разными видами спорта.

Методы и организация исследования. В ис-
следовании принимали участие спортсмены – раз-
рядники, занимающиеся стрельбой из лука и боксом
в количестве 40 человек в возрасте от 18 до 27 лет, в
том числе приведенные в таблице.

Методы исследования включали: 1) тест из-
мерения мотивации достижения А.Мехрабиана; 2)
тест измерения уровня тревожности Дж.Тейлора; 3)
методика определения нервно-психической устойчи-
вости, риска дезадантации в стрессе “Прогноз”, раз-
работанная Санкт-Петербургской военно-медицин-
ской академией; 4) метод математической обработки
данных – графический анализ, сравнение групповых
средних с проверкой значимости различий по крите-
рию Стьюдента.

Результаты исследования.
По тесту мотивации достижения А.Мехраби-

ана были получены такие данные: в группе спорт-
сменов стрелков из лука средний показатель мотива-
ции достижения составил – 154 балла; в группе
спортсменов боксеров средний показатель – 150,7
балла. Эти показатели отражены на рис.1.

На графике видно, что полученные показате-
ли мотивации в двух группах практически одинако-
вы, проверка статистической достоверности разли-
чий между группами по t-критерию Стьюдента
подтвердила, что различия не значимы (p=0,438).
В соответствии с ключом методики А.Мехрабиана у

Таблица 

Разряд Образование  Кол-во-
человек Возраст МС КМК I-II н/высшее высшее 

стрельба из лука 
Мужчины 20 18-25 5 7 8 14 6 

бокс 
Мужчины 20 18-27 3 4 13 12 8 
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Рис.1. Показатели мотивации достижения спортсменов – стрелков из лука и спортсменов – боксеров

Рис. 2. Показатели уровня тревожности спортсменов – стрелков из лука и спортсменов – боксеров

Рис. 3. Показатели стрессоустойчивости спортсменов – стрелков из лука и спортсменов – боксеров
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всех спортсменов показателем доминирующего мо-
тива в большей или в меньшей степени является мо-
тив достижения успеха.

Изучение мотивов спортивной деятельности
помогает правильно построить процесс подготовки
спортсменов. Мотивы достижения успеха ради побе-
ды над соперником и мотивы избегания неудачи ради
той же цели. Цель у всех участников спортивных со-
ревнований может быть одна – улучшение спортив-
ного результата, победа на соревнованиях, над собой,
а мотивы и следующие за ними действия у всех спорт-
сменов могут быть совершенно разными.

По тесту тревожности Дж.Тейлора были по-
лучены такие данные: в группе спортсменов стрел-
ков из лука средний показатель уровня тревожности
составил – 16,4 балла; в группе спортсменов боксе-
ров средний показатель – 15,7 балла. Эти показатели
отражены на рис.2.

По полученным показателям уровня тревож-
ности спортсменов, принимавших участие в иссле-
довании можно распределить по трем группам: I –
спортсмены с низким уровнем тревожности 0-5 бал-
лов и спортсмены со среднем уровнем тревожности
(с тенденцией к низкому) 5-15 баллов; II – спортсме-
ны со среднем уровнем тревожности (с тенденцией
к высокому) 15-22 балла; III – спортсмены с высоким
уровнем тревожности 22 балла и выше. На рис.2. вид-
но, что как у стрелков, так и у боксеров встречаются
спортсмены с разным показателем уровня тревож-
ности. Эти показатели могут зависеть как от специ-
фики вида спорта, так и от личной квалификации
спортсмена. По показателю среднего значения уров-
ня тревожности исследуемые группы спортсменов
имеют уровень тревожности средний с тенденцией к
высокому. Очень высокая личностная тревожность
прямо коррелирует с наличием у личности невроти-
ческого конфликта, с эмоциональными и невроти-
ческими срывами и психосоматическими заболева-
ниями. Проверка статистической достоверности
различий между группами по t-критерию Стьюдента
показала, что различия не значимы (p=0,526).

Для спортсменов тревожность не является из-
начально негативной чертой личности или фактором
неудачи в соревнованиях. Тревожность в той или
иной мере свойственна всем людям, занимающихся
спортом и ориентированных на достижение высо-
ких спортивных результатов. При этом существует
индивидуальный оптимальный уровень “полезной
тревожности” для каждого спортсмена, мобилизую-
щий его на выполнение поставленных перед ним за-
дач в данных соревнованиях и достижение наилуч-
шего результата.

По методике стресс “Прогноз” были получе-
ны такие результаты: в группе спортсменов стрелков
из лука средний показатель стрессоустойчивости
составил – 3,85 балла; в группе спортсменов боксе-
ров средний показатель – 4,15 балла. Эти показатели
отражены на рис.3.

По полученным показателям стрессоустойч-
твости всех спортсменов можно распределить по

двум группам: I – спортсмены со средним уровнем
стрессоустойчивости 5 баллов и спортсмены с вы-
соким уровнем стрессоустойчивости 0 – 4 балла. На
рис.3. видно, что как у стрелков, так и у боксеров
есть спортсмены с разным уровнем стрессоустой-
чивости. Проверка статистической достоверности
различий между группами по t-критерию Стьюдента
показала, что различия не значимы (p=0,785).

Одним из условий достижения высокого
спортивного результата является оптимальный уро-
вень стресса. Этот уровень во многом обусловлен
свойствами нервной системы и темперамента. Имен-
но этим, прежде всего, объясняется то, что при оди-
наковой величине стресса один спортсмен в услови-
ях соревнований ухудшает свои тренировочные
результаты, другой, наоборот, улучшает их.

Выводы.
У всех спортсменов принимающие участие в

исследовании доминирующим мотивом, в большей
или меньшей степени, является мотив достижения
успеха; как у стрелков, так и у боксеров встречаются
спортсмены с разным уровнем тревожности, но по
среднему значению показателя уровня тревожности
в исследуемых группах их можно отнести к катего-
рии спортсменов обладающих средним уровнем тре-
вожности с тенденцией к высокому; показатель стрес-
соустойчивости в двух группах средний с тенденцией
к низкому.

Дальнейшей задачей исследований в этой об-
ласти должно стать более глубокое изучение спортив-
ного стресса и его развития в условиях тренировоч-
ного и соревновательного периода, а также попытка
выявить наиболее существенные факторы, влияю-
щие на развитие стресса. Это позволит обнаружить
и более детально изучить истоки и причины возник-
новения стресса, а также составить коррекционные
программы по их преодолению.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ В СПОРТЕ
У ЮНЫХ ГИМНАСТОК НА ЭТАПЕ
УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Галдина В.В., Трегуб В.В., Штых В.А.
Харьковская государственная

 академия физической культуры

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы управле-
ния мотивацией в спорте юных гимнасток на этапе углуб-
ленной специализации, включающие планирование и пост-
роение этапа с учетом индивидуальных  особенностей,
систематический анализ  соревновательной деятельности.
Ознакомление спортсменок с планом всего этапа в целом и
отдельных микроциклов в частности, определение и учет
уровня мотивации, моделирование в тренировочной деятель-
ности тактико-технических действий основных конкурен-
ток, способствует сохранению мотивации  гимнасток и ее
повышению в конце этапа и повышает результативность со-
ревновательной деятельности гимнасток. Эксперименталь-
но оценены пути, способы и средства укрепления и сохра-
нения  спортивной мотивации  к достижению  высоких
спортивных результатов.
Ключевые  слова: художественная гимнастика, мотивация
в спорте, мотивационные показатели, факторы, суммарная
дисперсия.
Анотація. Галдіна В.В., Трегуб В.В., Штих В.А. Форму-
вання мотивації в спорті у юних гімнасток на етапі по-
глибленої спеціалізації. У роботі розглядаються питання
управління мотивацією  в спорті юних  гімнасток на  етапі
поглибленої спеціалізації, які включають планування і побу-
дову етапу з урахуванням індивідуальних особливостей, си-
стематичний аналіз діяльності змагання . Ознайомлення
спортсменок з планом всього етапу в цілому і окремих мікро-
циклів зокрема, визначення і облік рівня мотивації, моделю-
вання, в тренувальній діяльності тактико-технічних дій ос-
новних конкуренток сприяє збереженню мотивації гімнасток
і її підвищенню в кінці етапу і підвищує результативність
діяльності змагання  гімнасток. Експериментально оцінені
шляхи, способи і засоби зміцнення і збереження спортивної
мотивації до досягнення високих спортивних результатів.
Ключові слова: художня гімнастика , мотивація в спорті,
мотиваційні показники, чинники , сумарна дисперсія.
Annotation. Galdina V.V., Tregub V.V., Shtih V.A. Forming
of motivation in sport at young gymnasts on the stage of
deep specialization. The questions of management by
motivation in sport of young gymnasts on the stage of deep
specialization are examined in work, including planning and
construction of stage taking into account individual features,
systematic analysis of competition activity. Acquaintance of
sportswomen with the plan of all stage on the whole and separate
microcicle in particular, determination and account of level of
motivation,  design, in training activity of taktyko-
tekhnycheskyh actions of basic competitors is instrumental in
saving of motivation of gymnasts and its increase at the end of
stage and promotes effectiveness of competition activity of
gymnasts. Ways, methods and facilities of strengthening and
saving of sporting motivation, to achievement of high sporting
results are experimentally appraised .
Keywords: calisthenics, motivation in sport , motivational
indexes, factors, total dispersion.

Введение.
Успешность выступления спортсменов в со-

временных условиях требует не только высокого
уровня физической и технико-тактической подготов-
ки, но и максимального напряжения психических
функций. В этой связи, одно из главных мест в систе-
ме подготовки спортсменов занимает мотивация на
достижение высокого спортивного результата. Важ-

но отметить, что при одинаковом уровне подготов-
ленности спортсменов, именно фактор мотивации
может играть значительную роль. Это становится
особенно важным на этапе углубленной специали-
зации. Именно по этой причине проблема форми-
рования и управления мотивацией спортсменок яв-
ляется актуальной. Исследования (Р.А. Пилоян, 1984;
Е.Г. Бабушкин, 2000; А.П. Шумилин, 2003 и др.), по-
казывают, что основной причиной отсева из трени-
ровочных групп является ослабление мотивации в
спорте. В этой связи актуальность данного исследо-
вания является несомненной.

Мы полагаем, что своевременное развитие
мотивации в спорте у юных гимнасток позволит ук-
репить и сохранить её на долгие годы.

Изучению мотивации в спорте посвящен ряд
исследований (Г.П. Фураев, 1980; Р.А. Пилоян, 1984;
Г.Д. Бабушкин, Е.Г. Бабушкин, 2000; Е.П.Ильин, 2000;
А.П. Шумилин, 2003 и др.). Однако в данных работах
представлен в основном диагностический аспект
мотивации. В некоторых из них предлагаются мето-
дики формирования мотивации в отдельных видах
спорта.

Методические аспекты мотивации в спорте
разработаны недостаточно. В учебных программах
для спортивных школ не представлены средства и
методы формирования мотивации в спорте у зани-
мающихся спортом на том или ином этапе спортив-
ного совершенствования. Естественно, что тренеры
в своей работе не уделяют должного внимания фор-
мированию мотивации в спорте у своих учеников. В
результате происходит ослабление мотивации в
спорте, и они прекращают заниматься спортом (А.П.
Шумилин, 2003).

В связи с этим возникает несколько вопросов,
требующих своего разрешения: как формировать у
юных спортсменов спортивную мотивацию? Как ее
сохранить? Какие использовать для этого средства и
методы?

Теоретический анализ состояния проблемы
формирования мотивации в спорте и результаты на-
ших наблюдений за спортсменами позволили нам
сформулировать противоречие между необходимо-
стью формирования у гимнасток юношеского воз-
раста устойчивой мотивации к занятиям спортом и
не разработанностью этого вопроса в теории физи-
ческого воспитания и спортивной тренировки.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской
государственной академии физической культуры.

Формулирование целей работы.
Цель исследования – разработать и экспери-

ментально обосновать пути, способы и средства ук-
репления и сохранения мотивации в спорте у юных
гимнасток на этапе углубленной специализации.

Задача исследования: изучить теоретическое
и практическое состояние проблемы формирования
у юных гимнасток мотивации в спорте.

Основу исследования составляют: теория
спортивной тренировки (Л.П. Матвеев, В.П. Филин,
В.Н. Платонов и др.), теория коллектива (А.В. Петров-
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ский, А.С. Макаренко, Р.С. Немов и др.), теория лич-
ности (А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.А. Кикнадзе и
др.), современные концепции мотивации (А.Н. Леон-
тьев, В.Г. Асеев, В.А. Зобков, Е.П. Ильин, Р.А. Пилоян
и др.), научно-методические разработки мотивацион-
ных тренингов (В.С. Агеев, Д.К. Маркова, Е.Г. Бабуш-
кин, Д. Чармс и др.), концепция потребностей (А.
Маслоу), исследования в области психологической
подготовки спортсменов, взаимоотношений в
спортивной деятельности и результативности сорев-
новательной деятельности (Г.Д.Бабушкин, Г.Б. Горс-
кая, Г.Д. Горбунов, В.Л. Марищук, Ю.Я. Киселев, Ю.А.
Коломейцев, Ю.Л. Ханин, Гошек, М. Ванек, В.А. Зоб-
ков, А.П. Шумилин и др.).

Методы исследования: анализ литературных
источников по проблеме мотивации, наблюдение,
опрос, социометрия, тестирование, педагогический
эксперимент, методы математической статистики
(факторный анализ).

Организация исследования. Исследование по
изучению сформированности мотивации в спорте у
гимнасток проведено в период с января 2007 г. по
сентябрь 2008 г. на базе КП ОСК КДЮСШ «Метал-
лист». В команде из 37 гимнасток (воспитанниц
КДЮСШ КП ОСК «Металлист», СК «Коммунар»,
ДЮСШ № 11,ДЮСШ № 16) в возрасте 14-16 лет, кан-
дидатов в мастера спорта и мастеров спорта диагно-
стировались элементы, представляющие собой по-
тенциальные компоненты личностных и
мотивационных показателей, влияющих на успеш-
ность спортивной деятельности спортсменок, связан-
ные с оценкой уровня притязаний, которые возника-
ли в ходе выполнения тренировочных заданий как
до, так и в ходе, и после эксперимента.

При анализе результатов учитывалось, что си-
туация, возникающая при предъявлении задания гим-
настке, является сложнопроблемной. Среда порожда-
ет в субъекте многокомпонентный мотивационный
отклик, на основе которого строится сложнофункци-
ональная система постановки и решения задачи. Про-
блемная ситуация приводит к актуализации целого
ряда потребностей, среди которых находятся познава-
тельные, социальные, а также потребности более вы-
сокого уровня индивидуальности, уровня самосозна-
ния, в частности, потребность сохранения и
повышения самоуважения или ценности своего «Я».
На основе этих потребностей гимнастка оценивает
значимость и трудность задания, затраты времени и
сил, прогнозирует возможные последствия.

В связи с особенностями учебно-тренировоч-
ной деятельности, а также в целях необходимой обоб-
щенности описания, исследовались только личност-
ные и мотивационные показатели, влияющие на
успешность спортивной деятельности спортсменок,
представленные в табл. 2, 4. Группа показателей 1-6,
представляет собой отражение тех характеристик си-
туации, которые выступают в роли факторов, непос-
редственно побуждающих гимнастку к тому или ино-
му образу действия и являются движущими силами
развития деятельности. Группа показателей 7-11 об-

разует элементы, которые находятся с мотивацион-
ными в причинно-следственных отношениях и выс-
тупают в качестве необходимых условий деятельнос-
ти, связанной с достижением достаточно трудных
целей. Группа показателей 11- 15отражает результа-
тивность деятельности гимнастки в мотивации дос-
тижения. Группа показателей 16-21 объединяет эле-
менты характеристики личности гимнастки, группа
показателей 22 – 26 отражает факторы, побуждаю-
щие гимнастку двигаться к намеченной цели и не-
посредственно добиваться успеха.

С целью более тщательного изучения струк-
туры мотивационной сферы спортсменок применял-
ся факторный анализ 26 независимых переменных, в
различных аспектах описывающих состояние моти-
вации в спорте юных гимнасток как до начала экспе-
римента (январь 2007г.), так и после его окончания
(июнь 2008 г.). Основной задачей проводимого ана-
лиза личностных и мотивационных показателей, вли-
яющих на успешность спортивной деятельности
спортсменок, является группировка схожих по смыс-
лу групп показателей в макрокатегории с целью со-
кратить число переменных и оптимизировать струк-
туру данных. Факторная нагрузка отражает
корреляцию мотивационного показателя и выделен-
ного фактора и показывает насколько выражено в
данном факторе содержание, которое он описывает.
Знак факторной нагрузки содержательного смысла
компонентов, его сформировавших, не имеет, а по-
казывает к левому или правому полюсу фактора от-
носится тот или иной показатель. В начале экспери-
мента было выделено пять значимых факторов,
объясняющих 100 % суммарной дисперсии (табл. 1).

Первый фактор включает пять личностных и
мотивационных показателей (табл. 2), влияющих на
успешность спортивной деятельности спортсменок.
В этом факторе, отражающем наибольшую долю
суммарной дисперсии показателей мотивации (39,5
%), значимые веса получили мотивационные пока-
затели: внутренний мотив, познавательный мотив,
состязательный мотив; личностные показатели: ини-
циативность, экстра – интроверсия. Учитывая то, что
содержание мотивационных компонентов, сформи-
ровавших фактор, отражают проявления мотива по-
буждения к развитию спортивной деятельности гим-
настки, фактор получил название «необходимость в
побуждении к развитию».

Второй фактор включает четыре показателя
(табл. 2), имеющих суммарную дисперсию 24,1 %.
Этот фактор образовали следующие личностные и
мотивационные показатели, влияющие на успеш-
ность спортивной деятельности спортсменок: ожи-
даемый уровень результатов, избегание неудач, го-
товность к риску, уровень притязаний. Эти
компоненты отражают проявление оценки мотива-
ции к успеху и поэтому фактор получил название
«оценка успешности».

Третий фактор имеет пять показателей, сум-
марная дисперсия составляет 18,8%. В этот фактор
вошли следующие признаки мотивации: оценка сво-
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Таблица 2 
Личностные и мотивационные показатели, влияющие  

на успешность спортивной деятельности в начале эксперимента 
 

  Фактор 
 Личностные и мотивационные показатели 1 2 3 4 5 
1.Внутренний мотив ,984 -,168       
2.Познавательный мотив ,978     -,106 ,154 
3.Мотив избегания ,471 -,240 -,578   ,617 
4.Состязательный мотив (престиж) ,938   -,109 -,206 ,243 
5.Мотив смены деятельности -,678 -,303 ,391   ,536 
6.Мотив самоуважения (экс.уров.притязан.) ,163   -,259 -,194 ,927 
7.Значимость результатов -,630 -,241 ,123 ,727   
8.Сложность задания ,554 ,674 -,237 -,349 ,248 
9.Волевое усилие   -,207 -,197 -,894 ,345 
10.Оценка уровня достиж. рез-тов ,674 ,633 -,236 ,122 ,271 
11.Оценка своего потенциала ,407   -,890 -,203   
12.Намеченный уров.мобилиз.усилий ,646   -,327 -,552 ,406 
13.Ожидаемый уровень результатов ,459 ,762 ,288 ,343   
14.Закономерность результатов ,609 ,608 ,276 -,218 -,370 
15.Иниацивность -,954 -,206   -,145 -,165 
16.Экстра-интроверсия ,960 ,216 ,156     
17.Нейротизм ,488 -,258 ,415 -,102 ,716 
18.Тревожность ,102 -,311 ,859 ,313 -,237 
19.Фрустрация ,232 ,109 ,911 ,302 ,113 
20.Агрессивность ,328 ,338 ,545 ,605 ,340 
21.Ригидность -,219 -,242 ,896   -,302 
22.Мотивация к успеху(Т.Элерс) ,148 -,735 ,199 ,628   
23.Методика диаг. лич.к избег. неудач   -,994       
24.Диагностика степени гт. к риску Шуберта ,242 ,894   ,365   
25.Диагн. самооценки мотив. одобрения ,378 ,498 ,751 -,150 ,153 
26.Исслед. уровня притязаний (пр.Шварцландора)   -,992       

 
его потенциала, тревожность, фрустрация, ригид-
ность. Эти мотивационные компоненты, отражают
проявления мотива оценки своей деятельности, фак-
тор назвали «потребность в личностной оценке».

Таким образом, результаты анализа позволя-
ют утверждать, что в начале эксперимента мотива-
ционные показатели к спортивной деятельности сла-

бо выражены, но ярко выражены личностные (ини-
циативность в самореализации).

В начале эксперимента с помощью анкеты
(Martin. Lumsden. 1987) определены виды подкреп-
ляющих факторов для каждой спортсменки. И далее,
в ходе эксперимента использовались различные виды
подкрепляющих факторов: социальные – похвала,

Таблица 1. 
Полная объясненная дисперсия показателей гимнасток в начале эксперимента 

 
Компо-
нента Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок вращения 

 Всего % дисперсии Кумулятив-
ный % Всего % дисперсии Кумуля-

тивный % 
1 10,266 39,483 39,483 8,353 32,126 32,12 
2 6,255 24,058 63,541 6,105 23,480 55,60 
3 4,895 18,826 82,367 5,281 20,312 75,91 
4 2,444 9,402 91,769 3,231 12,426 88,34 
5 2,140 8,231 100,000 3,030 11,656 100,0 
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улыбка, похлопывание по спине; материальные –
призы, медали, премии, подарки; любимый вид дея-
тельности – показательные выступления, отдых, по-
становки композиций для малышей; специальные –
вечеринки команды, совместные культпоходы.

 В ходе эксперимента использовался преры-
вистый тип подкрепления поведения, оказывающий
более положительное действие, чем непрерывный
при отсутствии дальнейших подкреплений. Чем рань-
ше после реакции обеспечено подкрепление, тем
сильнее его воздействие на поведение. Особенно важ-
но подкрепление в период, когда гимнастка усваива-
ет новые навыки и когда легко утратить уверенность
при неправильном выполнении элемента.

В связи с особенностями учебно-тренировоч-
ной деятельности, а также в целях необходимой обоб-
щенности описания, в конце эксперимента исследо-
вались личностные и мотивационные показатели,
влияющие на успешность спортивной деятельности
спортсменок, представленные в табл. 3, 4. Как и в
начале эксперимента основной задачей проводимо-
го анализа личностных и мотивационных показате-
лей, влияющих на успешность спортивной деятель-
ности спортсменок, является группировка схожих по
смыслу групп показателей в макрокатегории с це-
лью сократить число переменных и оптимизировать
структуру данных. В конце эксперимента было вы-
делено пять значимых факторов, объясняющих 100
% суммарной дисперсии (табл. 3).

Первый фактор показателей мотивации гим-
насток в конце эксперимента включил уже семь по-
казателей (Табл. 4). В этом факторе, отражающем
наибольшую долю суммарной дисперсии показате-
лей мотивации (38,7%), значимые веса получили
мотивационные показатели: мотив смены деятель-
ности, мотив самоуважения (экспериментальный
уровень притязаний), сложность задания, оценка сво-
его потенциала; личностные показатели: диагности-
ка самооценки, мотивации одобрения, методика ди-
агностики личности к избеганию неудач, мотивация
к успеху.

Учитывая то, что содержание мотивационных
компонентов, сформировавших фактор, отражают
проявления мотивации достижения успеха, необходи-
мость в объяснении своих успехов и неудач, он полу-
чил название «Потребность в достижении успеха».

Второй фактор (вклад в суммарную диспер-
сию 30,3%) образован показателями, которые свиде-
тельствуют о потребности в аффилиации, быть при-
нятым группой. Наибольшие факторные нагрузки
имеют показатели: “оценка уровня достиж. рез-тов”,
“экстра-интроверсия”, “значимость результатов”,
“иниациативность”. Фактор интерпретирован как
“Потребность в аффилиации”.

Третий фактор (вклад 17,1%) образовали сле-
дующие показатели мотивации, указанные в поряд-
ке убывания факторной нагрузки: намеченный уро-
в.мобилиз.усилий, мотив избегания, волевое усилие,
закономерность результатов. Учитывая то, что содер-
жание мотивационных компонентов, сформировав-
ших фактор, отражают проявления мотивации дос-
тижения, он получил название «потребность в
достижениях».

Выводы.
После эксперимента мотивационная сфера

гимнасток характеризуется выраженной необходимо-
стью в дальнейшем развитии своих способностей, сво-
ей спортивной деятельности. При этом ярко прояви-
лась потребность в оценке успешности и личностной
оценке своих результатов, а также потребность в дос-
тижении намеченной цели. После эксперимента де-
вушки продемонстрировали большую уверенность в
себе, повышенную самооценку, быстрее стали при-
нимать решения в вопросах, непосредственно связан-
ных со спортивной деятельностью, но не спонтанно, а
четко и обоснованно. Стали терпимее, доброжелатель-
нее к подругам по команде, стали снисходительнее к
младшим гимнасткам и более открытыми с тренерс-
ким составом. Гимнастки научились четче определять
первостепенные и второстепенные задачи и дальние
и ближние цели. Им понравилось оценивать других и
при этом быть оцененными окружающими и самое
главное, они научились получать удовольствие от вы-
ступлений на соревнованиях и турнирах не зависимо
от занятых мест.

Мотивационная сфера гимнасток после экс-
перимента характеризуется выраженной мотиваци-
ей на достижение успеха, на высокий спортивный
результат и процесс занятий избранным видом
спорта. Этот факт можно объяснить тем, что боль-
шая часть испытуемых является высококвалифици-
рованными спортсменками — мастерами спорта,

 Таблица 3. 
Полная объясненная дисперсия показателей гимнасток в конце эксперимента 

 

Фактор Суммы квадратов нагрузок извлечения Суммы квадратов нагрузок вращения 

 Всего % дисперсии Кумулятивный 
% Всего % дисперсии Кумулятивный % 

1 10,056 38,677 38,677 9,673 37,203 37,203 
2 7,876 30,292 68,969 7,945 30,559 67,761 
3 4,457 17,142 86,110 4,557 17,526 85,287 
4 2,554 9,822 95,932 2,447 9,412 94,699 
5 1,058 4,068 100,000 1,378 5,301 100,000 
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для которых, по данным других исследователей, ха-
рактерен высокий уровень мотивации достижения
успеха. Спортсмены, мотивированные на успех, ста-
вят перед собой цели, достижение которых однознач-
но расценивается ими как успех. Они стремятся, во
что бы то ни стало добиться успеха в своей деятель-
ности, они смелы и решительны, рассчитывают по-
лучить одобрение за действия, направленные на дос-
тижение поставленных целей. Для них характерны
мобилизация всех своих ресурсов и сосредоточен-
ность внимания на достижение поставленных целей.

Кроме стремления к достижению высоких
спортивных результатов испытуемым присуще
стремление к самосовершенствованию физических
и духовных сил, стремление к независимости и сво-
боде. Также спортсменки стремятся к установлению
положительных, теплых отношений с окружающи-
ми людьми, подругами по команде.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем фор-
мирования мотивации достижений гимнасток на эта-
пе непосредственной подготовки к соревнованиям.

Таблица 4. 
Личностные и мотивационные показатели, влияющие  

на успешность спортивной деятельности гимнасток после эксперимента 
 

  Фактор 
 Личностные и мотивационные показатели 1 2 3 4 5 
1.Внутренний мотив ,616 ,772   -,126   
2.Познавательный мотив ,469 ,583 ,216 -,539 ,321 
3.Мотив избегания ,314 ,462 ,796 -,131 -,193 
4.Состязательный мотив(престиж) ,590 ,719 ,338   -,118 
5.Мотив смены деятельности -,894 -,215 ,108 ,235 ,296 
6.Мотив самоуважения(экс.уров.притязан.) ,953   ,230 ,167   
7.Значимость результатов -,532 ,844       
8.Сложность задания -,912 ,127 ,256 ,169 -,239 
9.Волевое усилие -,528 -,322 ,745   ,235 
10.Оценка уровня достиж. рез-тов -,271 ,946 -,133 ,107   
11.Оценка своего потенциала -,705 ,443 ,407 -,129 -,352 
12.Намеченный уров.мобилиз.усилий     ,978 ,166   
13.Ожидаемый уровень результатов -,365 ,707 -,603     
14.Закономерность результатов -,647   -,682 -,293 ,177 
15.Иниацивность ,447 ,872     -,163 
16.Экстра-интроверсия   ,980     -,140 
17.Нейротизм ,376 ,465 ,577 ,467 ,301 
18.Тревожность ,671   -,393 ,296   
19.Фрустрация ,570 ,505 -,480 ,434   
20.Агрессивность ,353 ,772   ,277 ,443 
21.Ригидность ,294 -,491 -,318 ,754   
22.Мотивация к успеху(Т.Элерс) ,950     -,292   
23.Методика диаг. лич.к избег. Неудач ,884 -,395 ,129 -,169 -,135 
24.Диагностика степени гт. к риску Шуберта -,805 ,526 -,262     
25.Диагн. самооценки мотив. одобрения ,893 -,301 -,232   -,241 
26.Исслед. уровня притязаний(пр.Шварцландора) -,126 ,418 ,132 ,829 -,323 
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ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ
ЯК ПЕДАГОГІЧНЕ МИСТЕЦТВО

Гончар О.В.
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Анотація. У статті розглядаються різні концепції інтеграції
педагогіки й мистецтва, з метою відновлення цілісності дос-
ліджуваної проблеми педагогічної взаємодії як педагогічно-
го мистецтва в всій розмаїтості її проявів. Феномен «мис-
тецтво» є нескінченним джерелом нових педагогічних ідей
для реалізації педагогічної взаємодії учасників навчального
процесу на паритетній основі з кінцевою метою досягнення
якісних результатів, як оволодіння сумою необхідних знань,
так і розвитку внутрішнього світу особистості.
Ключові слова: мистецтво, взаємодія, якість, сприйняття,
комунікація, емоція, особистість.
Аннотация. Гончар Е.В. Педагогическое  взаимодействие
как педагогическое  искусство. В статье рассматриваются
разные концепции интеграции педагогики и искусства, с це-
лью восстановления целостности исследуемого проблемы
педагогического взаимодействия как педагогического искус-
ства во всем разнообразии ее проявлений. Феномен «искус-
ство» является  нескончаемым источником новых педагоги-
ческих идей для реализации педагогического взаимодействия
участников учебного процесса на   паритетной основе с ко-
нечной целью достижения качественных результатов, как
овладения суммой необходимых знаний, так и развития внут-
реннего мира личности.
Ключевые слова: искусство, взаимодействие, качество, вос-
приятие, коммуникация, участники учебного процесса, эмо-
ция, личность, гуманность.
Ключевые слова: искусство, взаимодействие, качество, вос-
приятие, коммуникация, эмоция, личность.
Annotation. Gonchar O. V. Pedagogical interaction as
pedagogical art. The article is devoted to the analysis of the
conceptual variants of pedagogics and art integration in order
to renew the integrity of the investigated problem of pedagogical
interaction as pedagogical art in all its manifestation variety.
The phenomenon “art” is a never -ending source of the new
pedagogical ideas for pedagogical interaction realization of the
educational process participants on the basis of equality with
the final aim of achievement of qualitative results both to gain
the necessary knowledge and to develop inner life of an
individual.
Key-words: art, interaction,  quality, perception,
communication, participants of an educational process, high
school, emotion, individual, humanity.

Вступ.
Кінець ХХ сторіччя може бути відмічений як

особливий рубіж у процесі глобалізації суспільного
розвитку, інтеграції освітніх систем різних держав з
орієнтацією на фундаментальні цінності загальносв-
ітової культури. Провідною ідеєю багаточисельних
міжнародних документів, які були прийняті за період
1980 – 2000 років, став базовий принцип гуманізму
[2]. Інтеграція Україні до загальноєвропейського осв-
ітнього простору висуває нові вимоги до вищої шко-
ли, підготовки майбутніх фахівців нового типу – твор-
чих, розвинутих, здатних швидко абсорбувати все
прогресивне та бути суб’єктом своєї життєдіяльності.

Сучасна тенденція погляду на освіту як на скла-
дову культури визначили необхідність переходу від
когнітивного типу навчання, при якому процес на-
вчання зводиться до засвоєння навчальної програми
й знань, відібраних педагогом, до особистісно – оріє-
нтованої форми організації навчального процесу, як
«засобу розвитку гуманістичної сутності людини»

[5,41 ]. Під особистісно – орієнтованим навчанням
розуміють теорію й практику, що десятиліттями на-
працьовувалася як у вітчизняній, так й у західній науці.
Гуманістична педагогіка, вільне виховання (США і
Європа 70-х років), педагогіка співробітництва (80-і
роки, СРСР), переорієнтація позиції студента (учня) з
об’єктної на суб’єктну, розробка особистісно-орієн-
тованого навчання, проникнення інтерактивних тех-
нологій в освітній процес і таке ін. – усі вони близькі
багато у чому поняття, що протистоять авторитарній
педагогіці. Становлення і розвиток на цьому істори-
ко-педагогічному етапі гуманістичного напрямку
освіти обумовили докорінну зміну самого змісту ідеї
педагогічної взаємодії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчіть
про необхідність розв’язання різноманітних пробле-
ми, пов’язаних із розвитком ідеї педагогічної взаємодії.
На це вказують сучасні українські вчені-педагогі О. В.
Глузман, С.С. Вітвицька, О. М. Друганова, С.Т. Золо-
тухіна, М. Б. Євтух, В. С. Курило, О. М. Микитюк, С. О.
Микитюк, В. К. Майбородова, Н.С. Побірченко, Н.В.
Пузиркова, О.А. Рацул, О.П. Рудницька та ін.

Як свідчить проведене дослідження, в останні
десятиріччя проблема педагогічної взаємодії вик-
ладачів і студентів продуктивно розробляється в
різних аспектах. Так, дослідники А.Б. Добрович, І.В.
Дубровіна, Н.В.Єлізарова, М.И.Фрумін, Г.А.Цукер-
ман, Е.В.Чудінова та ін. звертаються до особливос-
тей навчального співробітництва як однієї із форм
педагогічної взаємодії.

 У роботах закордонних авторів (Р.Селман,
О.Стауфорд, М.Фландерс, М.Хаузен) педагогічна
взаємодія, або интеракція, у навчанні розглядається
виходячи з положень гуманістичної й когнітивної
психології. Навчанню в малих групах співробітниц-
тва («cooperative learning”) присвячені роботи Р.
Славина («навчання в команді»), Д.Джонсона й Р.
Джонсона («Учимося разом»), Шломо Шаран
(«Групові дослідження), а також Ел. Аронсон, Спен-
сер, М.С. Каган та ін.

 Емоційно – комунікативну сторону педагогі-
чної взаємодії аналізують у своїх працях Е.И. Бєленк-
іна, Л.В.Жарова, В.В.Котов, М.М.Рибакова, М.В.Сєдо-
ва, Р.Х. Шакуров та ін. Як соціально-психологічний
процес розглядають педагогічну взаємодію з дітьми
М.А.Вейт, Б.Г.Огаянц, О.В.Субботський. Позиція до-
рослого в співробітництві з підлітками подана як про-
яв педагогічної творчості в роботах А.С. Белкіна, І.Д.
Демакової, В.А. Кан-Каліка, М.Д. Никандрова, В.О.
Сластьоніна.

Незважаючи на широке коло існуючих дослід-
жень, що розвивають різні аспекти педагогічної взає-
модії (педагогіка взаємодії (А.С. Бєлкін, И.А. Зимова,
Є.В. Коротаєва, А.І.Кравченко, М.І. Щевандрін); педа-
гогіка підтримки (О.С. Газман, Н.Н.Михайлова, С. М.
Юсфін); мистецька педагогіка (О.П. Рудницька), орган-
ізація навчального співробітництва в колективних, ко-
оперативних, групових формах роботи (А. І. Донцов,
Х. Й. Лийметс, А. В. Петровський, В.В. Фляків, Д. І.
Фельдштейн, Г.А. Цукерман, С.Г. Якобсон), творчо-
раціонально – психологічний напрямок (П.П. Блонсь-
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кий, Г.О. Гордон, А.Г. Калашников, Г.С. Костюк, А.В.
Луначарський, А.Г. Пінкевич, С.Л. Рубінштейн), теат-
ральна педагогіка (К.С. Станіславський), на цей мо-
мент, можна говорити, що ідея педагогічної взаємодії
учасників навчального процесу в системі вищої осві-
ти ще не отримала осмислення її актуального стану та
не була втілена у будь-якій самостійній моделі.

Серед державних першорядних завдань про-
цесу реформування освіти вищої школи в багатьох
країнах визначаються такі, як: включення студента до
активної творчої пізнавальної діяльності та прагнен-
ня до самоосвіти. Отже, особливої актуальності саме
сьогодні набуває ключове ствердження філософа
П.Д. Юркевича про те, що знання є результатом діяль-
ності душі. Отже, гуманна розвинута особистість –
це духовно багата, творча людина.

Актуальність дослідження посилюється тим,
що «взаємодія» являє собою міждисциплінарну ка-
тегорію. Мистецтво надає навчанню, як організова-
ному процесу взаємодії викладача і студента, мож-
ливості прискорення інтелектуального та духовного
розвитку особистості.

Аналіз наукових праць різних дослідників
(німецьких педагогів Е. Вебера, Е. Лінде, які протис-
тавляли педагогіку і мистецтво; представники теорії
педагогічної особистості А. Бергсон, В. Дильтей на-
впаки ототожнювали ці поняття; К. Д. Ушинський, П.
П. Блонський, С. Т. Шацький, А.С. Макаренко, В. А.
Сухомлинський виявляються прибічниками кон-
цепції єдності педагогіки і мистецтва як синтетично-
го творчого начала діяльності будь-якого педагога,
В.А. Кан-Калік, М.Д. Нікандров, А.Г. Пінкевич писа-
ли про педагогічну творчість як цілісність педагогіки
і мистецтва та ін.) дає підставу констатувати, що про-
блема обґрунтування взаємозв’язку педагогіки і ми-
стецтва постає плідним джерелом для розробки су-
часних педагогічних технологій.

Робота виконана за планом НДР Харківської
державної академії дизайну і мистецтв.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження визначається необхідністю

репрезентувати різні концепції інтеграції педагогіки
та мистецтва, з точки зору відновлення цілісності роз-
глядуваної проблеми педагогічної взаємодії як педа-
гогічного мистецтва в усьому розмаїтті її проявів.

Результати досліджень.
Несправедливим було б стверджувати, що взає-

мозв’язок педагогіки і мистецтва не досліджувався
раніше. Однак, актуальність дослідження цього пи-
тання зумовлюється головним напрямком реалізації
педагогічної взаємодії учасників навчального про-
цесу на паритетній основі з кінцевою метою досяг-
нення якісних результатів, як в оволодінні сумою пев-
них знань, так  і розвитку індивідуальності,
внутрішнього світу особистості.

 Вищезазначене зумовило умовне виділення
трьох варіантів інтеграції педагогіки і мистецтва.

Першій напрямок розкриває сутність педаго-
гіки як мистецтва. «Педагогіка – наука про вихован-
ня, освіту й навчання людини; розкриває суть, цілі,
завдання й закономірності виховання, його роль у

житті суспільства й розвитку особистості, процес
освіти і навчання» [8, 356]. Тобто її виникнення та
сутність зумовлені необхідністю підготувати людину
до життєвих реалій. Мистецтво (як «творча художня
діяльність» [7, 229]: живопис, скульптура, музика, те-
атр та ін.) – це «храм» культурних здобутків людства,
торкання до яких уможливлює вдосконалювати
вміння побачити, відчути, збагнути.

Слово «мистецтво» має ще одне лексичне зна-
чення, а саме «досконале вміння в якійсь справі, га-
лузі» [7, 229]. Отже, мистецтво – це і уміння виклада-
ча володіти собою та вміти активізувати інтерес та
креативність студентів, достукатися до емоційної сфе-
ри людини, що є невід’ємною умовою оптимізації
учбового процесу. Знайти шляхи оптимізації навчаль-
ного процесу можна тільки через мистецтво самого
педагога використовувати свої індивідуальні якості,
досвід вживання різноманітних засобів для посилен-
ня як вербального, так і невербального каналів сприй-
няття у процесі педагогічної взаємодії. Педагог пови-
нен стати посередником або трансформатором
сухих, академічних понять в емоціонально – наси-
чені, близькі для кожного образи.

Вміння ж педагога керувати собою наближує
його до актора. З цієї точки зору, безумовно можли-
вими для вчителя постають висновки та положення,
які складають «театральну педагогіку» К. С. Станіс-
лавського [6].

Система К. С. Станіславського – це синтез при-
роди людини (духовних, ментальних, фізичних та фізіо-
логічних особливостей) та його особиста практика
роботи з людьми. Знання головних постулатів цієї
системи дозволяють зрозуміти сутність взаємодії
учасників освітнього процесу, природу творчої са-
мореалізації та впливовості. У своєї концепції К. С.
Станіславській підкреслює значущість таких аспектів,
як: уява (вміння «перевтілювання», адекватного ро-
зуміння думок, емоцій та переконань іншого);
уважність (парадигма вмінь: помітити – проаналізу-
вати – зорієнтуватися – угадати – допомогти або за-
побігти); вміння володіти собою (тілом, голосом,
подихом, емоційним станом); мовленнєва культура
(ораторське мистецтво, орфоепічні норми, загальна
комунікативна культура).

 Дослідник педагогічних ідей А.С. Макаренко
Г.Є. Жураковський вказує, що завдання, які висува-
лися А. С. Макаренко перед його колективом, багато
у чому зближалися з завданнями театрального на-
вчального закладу [3, 817].

Стрижнем педагогічної спадщини видатних
українських вчених – педагогів

А. С. Макаренко і В.О. Сухомлинського є твор-
ча основа педагога, його мистецтво та майстерність.

Безсумнівно, у педагогіці одне з головних місць
займає комунікація. В процесі педагогічної взаємодії
викладач повинен приділяти особливу увагу вимо-
гам до організації процесу спілкування: взаєморозу-
мінню, діалогічній діяльності на паритетних началах,
здатності стимулювання та вмотивування навчання.
Так, В.О. Сухомлинський стверджував, що процес
навчання, це не просто передача інформації або
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знань, це, насамперед, опанування складностями взає-
мин учасників освітнього процесу.

Друга стосується використання мистецтва з
метою розвитку гуманістичної особистості. Розви-
ток цивілізації та фактори, які впливають на глобалі-
зацію суспільства, стали джерелом не тільки пози-
тивних процесів, але й проблем, пов’язаних з
навчанням та духовністю. Перенасиченість інформа-
цією, звеличення змісту навчальних дисциплін загос-
трили проблему збалансованості динаміки сучасно-
го життя з духовним розвитком майбутнього фахівця.
Тому однією з визначальних тенденцій світової освіт-
ньої системи стале посилення гуманістичної спря-
мованості духовної та загальнокультурної складової
трикутника «наука – освіта – бізнес» та особистісна
орієнтація, тобто на внутрішній світ кожного.

Результатом такого переосмислення держав-
них освітніх напрямків стало розуміння пріоритету
не самого навчального матеріалу , а ланцюжка по-
чуттів, думок, ціннісних орієнтирів у реальності, які
набуває майбутній фахівець. Це свідчить про те, що
саме повернення до мистецтва допоможе вирішити
багато педагогічних завдань, пов’язаних з відходом
від традиційної звичайної імперативної організації на-
вчального процесу, з одного боку, та недостатнім
рівнем розробки нових технологій взаємодії та умов
їх реалізації на практиці, з іншого. А саме: починаю-
чи від розвитку емоційно – ціннісних якостей студен-
та до зменшення навчальних перевантажень, від по-
кращення здібностей сприйняття усіх реалій світу до
виклику внутрішньої необхідності у самоактуалізації,
самовдосконаленні і творчому індивідуальному роз-
витку кожного.

Таким чином, теза про те, що методи освіти
грають найважливішу роль у розвитку творчого мис-
лення та творчої діяльності студентів, а одним з таких
полегшуючих навчання методів і є мистецтво, обу-
мовлює третій варіант інтеграції педагогіки і мис-
тецтва, пов’язаний з розкриттям методів навчання за
допомогою мистецтва.

Дійсно, малюк вивчає алфавіт за допомогою
картинок. Пізніше, вже дорослим він ретельно про-
робляє книги через привабливі рисунки в них. Труд-
но знайти хоча б одну книжку, де не було б ілюст-
рацій, схем або таблиць. І це природно, так як у
процесі навчання педагог апелює до усіх типів пам’-
яті людини, одне з головних місць серед яких займає
саме образна пам’ять. Образна пам’ять має декілька
підвидів в залежності від модальності образу (зоро-
вого, слухового, дотикального та ін.), який треба за-
пам’ятати. Візуальне сприйняття будь-якого виду
мистецтва чи ілюстрації до літературного твору зму-
шує учня задіяти цілу низку механізмів, а саме емоції,
уяву, логічний аналіз можливих варіантів інтерпре-
тацій, внутрішню систему цінностей, естетичні пре-
ференції та ін..

 Таким чином, застосування творів мистецтва
активізує візуалізацію мислення та трансформує ла-
конічну наукову інформацію в емоціональні, яскраві,
а тому інтересні й важливі образи-поняття.

Встановлено, що процес сприймання стиму-
лює творчу активність реципієнта (студента). Тим
більше, що згідно добре відомому положенню, твір
мистецтва завжди залишає великий простір для до
осмислювання та до асоціювання. Згадаємо слова
Лессінга про скульптуру: «... плідно тільки те, що за-
лишає вільне поле уяві. Чим більше ми дивимося,
тим більше думка наша додає до видимого, і чим силь-
ніше працює думка, тим більше збуджується наша
уява. [4, 69]. Концепція про невизначеність та неза-
вершеність мистецьких або художніх творів, а з тим
багаточисельність їх інтерпретацій посідає важливе
місце у теорії естетиці Р. Інгардена, функціонально-
му підході лінгвістів І. І. Степанченко, М.М. Правдіна
та ін.. Деякі ілюстрації можуть бути навіть історично
точними та влучними, і в результаті слугуватимуть
як своєрідний історичний посібник. Інші допоможуть
студенту зрозуміти підтекст твору, осмислити, пого-
дитися з художником чи ні.

 Як приклад таких вдалих спроб, які стали доб-
ре відомі всьому світу, справедливо буде навести
образи Дон Кіхоту (що був знайдений та створений
митцем Г.Доре), Швейка (якому надав життя чесь-
кий художник Й. Ладе), Шерлока Холмса (у виконанні
В. Ліванова) та ін.. Їх мистецько-пластична метафора
змушує студентів знов і знов перевіряти свої осо-
бистісні асоціації, тим самим глибше проникнути в
дух та композицію творів.

Наприкінці 1970 р. у Гарварді з’явилася стра-
тегія «Візуального мислення» («Visual Thinking») [9].
В основі даної новітньої стратегії лежіть процес сум-
існого сприймання викладачем та студентами творів
мистецтва, у ході якого мають місце різні колективні
дискусії, а її учасники виступають як паритетні
рівноправні партнери.

Засновником стратегії прийнято вважати пси-
холога – когнитивіста Абігайль Хаузен (Abigail
Hausen), яка уперше обґрунтувала її у своїй дисер-
тацій “The Eye of the Beholder: Measuring Aesthetic
Development”.

Пізніше її було підтримано та дороблено таки-
ми психологами-науковцями, як Дж. Брунер, Р. Ару-
хейм, та Л. Виготні (Jerome Bruner, Rudolf Aruheim,
Lev Vygotny).

Результатом такої взаємодії учасників навчаль-
ного процесу є розвиток у студентів візуального мис-
лення, навичок співробітництва у команді, впевне-
ності у своїх можливостях влучно формулювати
думку та приймати спільне рішення.

Це стратегія вперше була апробована в 1991 р.
в США та стала предметом активних дискусій на пе-
дагогічних сайтах США та держав Східної Європи,
зокрема Росії та Польщі, країн центральної Азії.

Так, наприклад, в Росії стратегію було розгля-
нуто «Сибірським центром інноваційних технологій»,
а вже у 1993 році в Санкт-Петербурзі її адаптований
варіант стартував під назвою «Образ и мысль». На
думку російських спеціалістів – новаторів, така мето-
дика як найкраще відповідає вимогам виховання та
освіти покоління третього сторіччя – формування
любові до мистецтва, паритетності учасників навчаль-
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ного процесу викладача і студентів та розвиток уміння
самоосвіти, комунікабельності та толерантності.

Починаючи з 1990-х років набуває поширен-
ня реалізація ще однієї навчальної стратегії, яка вихо-
дить за рамки традиційної форми проведення занять.
На сучасному етапі перспективи розвитку взаємодії
учасників навчального процесу в системі вищої шко-
ли гуманітарного спрямування обумовлені важністю
пошуку творчих, експресивних та діючих форм
співробітництва для залучення студентів до усвідом-
лення значущості історико-культурної спадщини, ос-
мислення поєднання минулого і сучасного. Страте-
гія «музейної педагогіки» [1] передбачає організацію
навчального процесу за таким напрямками, як: ло-
кальні дослідження історії соціально-економічного,
суспільного та культурного розвитку різних регіонів
України (регіональний компонент в системі освіти),
використання потенціалу музеїв як джерела знань
(навчальна робота), науково-дослідницька україноз-
навча діяльність.

В сучасних умовах роль важлива роль візуалі-
зації інформації, використання музейних експонатів
для розвитку комунікативних та навчальних здібнос-
тей студентів не викликає сумніву. Серед головних
базових принципів такої стратегії виділяються механ-
ізми інтерпретації та комунікації. Так, інтерпретація
передбачає варіативність роботи з матеріалом, тлу-
мачення предмета, який експонується. Для того, щоб
надати свій варіант розповіді про предмет, що дослід-
жується, студенту треба скомбінувати, з одного боку,
академічні знання, а з іншого – вміння аналізувати у
поєднанні з наданням індивідуальної емоційно – ес-
тетичної оцінки. Вербальна репрезентація індивіду-
ального бачення відбувається шляхом саме багатос-
торонньої комунікації.

Стратегія багатосторонньої комунікативної
діяльності студентів та викладача передбачає більшу
кількість контактів між паритетними комуникантами,
що надає можливість не стільки саму участь або вик-
ладення своєї суб’єктивної думки учасником на-
вчального процесу (тобто «врахування» його дум-
ки), скільки привнесення їх знань, досвіду та поступове
конструювання свого поновленого уявлення про
предмет з урахуванням опіній інших (але й «вклю-
чення» його особистісних функцій) [5]. Викладачу при
цьому відводиться лише роль підтримувача та коор-
динатора. Така стратегія може бути організована за
таким формами, як: підготовка та проведення сту-
дентом екскурсій, конференцій, дискусій, читання
докладів з залученням предметів музею як ілюстрацій,
виготовлення рекламно-інформаційних пакетів та ін..

Висновки.
1. На основі теоретичного аналізу наукових джерел
можна констатувати, що феномен «мистецтво» є
багатозначним і відрізняється варіативністю.

2. Ситуація спілкування з творами мистецтва та їх
використання у навчанні дає підстави для висновку
про впливовість та винятковість ролі мистецтва у
процесі освіти. Мистецтво є нескінченним джере-
лом нових педагогічних ідей для досягнення кінце-
вої мети освіти, «найважливішою характеристикою

якої є розвиток особистості» [5,21].
3. Таким чином, педагогіка та мистецтво постають
взаємообумовленими «двома сторонами однієї
медалі», являючи собою інтегровану єдність.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем інтеграції
педагогіки та мистецтва.
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ДИНАМИКА ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

ПО БАСКЕТБОЛУ
Горбуля В.Б.,  Бессарабов Н.С.,  Горбуля В.А.
Запорожский национальный университет

Аннотация. На основе проведенного эксперимента рассмот-
рены проблемы, которые возникают при обучении студен-
тов факультета физического воспитания по программе учеб-
ного предмета «Баскетбол». Исследование посвящено оценке
уровня овладения студентами разных специальностей, (фи-
зическое воспитание, физическая реабилитация, олимпийс-
кий и профессиональный спорт) с учетом пола, учебным
(программным) материалом по баскетболу, на  основе нор-
мативных требований.
Ключевые  слова: баскетбол, программный материал, сту-
денты, факультет физического воспитания, спортивно-тех-
ническая подготовка, оценка подготовленности, обучение,
степень усвоения, индивидуальные действия.
Анотація. Горбуля В.Б., Бессарабов М .С., Горбуля В.О.
Динаміка підготовленості  студентів факультету фізич-
ного виховання в учбовому процесі по  баскетболу. На
основі проведеного експерименту розглянуті проблеми, які
виникають  при навчанні  студентів факультету фізичного
виховання за програмою учбового предмету «Баскетбол».
Дослідження присвячено оцінці рівня оволодіння студента-
ми різних спеціальностей, (фізичне виховання, фізична реа-
білітація, олімпійський і професійний спорт) з урахуванням
статі, учбовим  (програмним) матеріалом по баскетболу, на
основі нормативних вимог.

http://www.vue.org
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Ключові слова: баскетбол, програмний  матеріал, студен-
ти, факультет фізичного виховання,  спортивно-технічна
підготовка, оцінка підготовленості, ступінь засвоєння, інди-
відуальні дії.
Annotation. Gorbulya V.B.,  Bessarabov N.C., Gorbulya
V.A. Dynamics of preparedness of students of faculty of
physical education in an educational process on basket-
ball. On the basis of the conducted experiment the problems
which arise up at teaching of students of faculty of physical
education on the program of the educational object «Basket-
ball» are considered. Research is devoted to estimation of level
of capture by the students of different specialities, (physical
education, physical rehabilitation, olympic and professional
sport) taking into account a floor, by educational (programmatic)
material on basket-ball, on the basis of normative requirements.
Key words: basketball, programmatic material, students, faculty
of physical education, sporting-technical preparation, estimation
of preparedness, teaching, degree of mastering, individual actions.

Введение.
Еще в 1990 году Платонов В.Н., поднимая ак-

туальные проблемы высшей школы и пути совер-
шенствования физкультурного образования, отме-
чал , что соответствующих по содержанию
требований сегодняшнего дня мы не найдем в дей-
ствующих программах для институтов физической
культуры и факультетов физического воспитания
педагогических вузов.

Реформирование системы высшего и средне-
го образования, открытие новых специальностей на
факультетах физического воспитания, вступление
Украины в Болонское соглашение, требует дальней-
шего изучения и совершенствования программного
материала по спортивным играм, и в частности, по
баскетболу [1].

На современном этапе развития высшего об-
разования на Украине одно из первых мест занимает
вопрос о состоянии профессиональной подготовки
учителя по физическому воспитанию, эффективность
которой зависит как от приобретения практических
умений и навыков, так и от четко организованной
структуры полученных знаний [2].

Открытие на факультетах физического воспи-
тания новых специальностей, таких как физическая
реабилитация, туризм и др. требует дальнейшего изу-
чения состояния методической и спортивно-техни-
ческой подготовки студентов.

В системе народного образования баскетбол
включен в программу физического воспитания дош-
кольного, общего среднего, среднего профессио-
нально-технического, среднего специального и выс-
шего образования.

Баскетбол входит и в программу обучения для
студентов факультета физического воспитания. Ему
отводится 70 часов на учебный год. Вот за эти часы и
необходимо профессионально подготовить будуще-
го специалиста для работы в дошкольных, школьных
и высших учебных заведениях.

Важнейшим фактором профессиональной
подготовки специалистов по физическому воспита-
нию является их собственная спортивно-техническая
подготовка.

В своей деятельности учитель физической куль-
туры должен опираться не только на знания, но и на

определенные профессионально-педагогические уме-
ния и навыки. Это владение техникой физических уп-
ражнений, как минимум по школьной программе [3].

Подавляющее большинство учителей в процес-
се обучения реализует принципы наглядности в нату-
ральном показе изучаемых действий. Живое испол-
нение всегда порождает сильные положительные
эмоции, способствующие запоминанию материала и
вызывающие желание научиться [4]. В обучении дви-
жениям на уроках физкультуры в средних классах боль-
шое значение имеет выразительный показ [5].

Показ в сочетании с объяснением вносит ре-
шающий вклад в формирование представлений об
изучаемых двигательных действиях. Всего в процес-
се разучивания, на начальном этапе, обучаемый по-
лучает до 80% представление о действии в результате
показа и объяснения [6].

Отсутствие в настоящее время комплексных
исследований по изучению программного материа-
ла по баскетболу, средств и методов обучения, а так-
же уровень подготовки специалистов физического
воспитания по баскетболу послужили основанием
для постановки данного исследования.

Исследования выполнены согласно с планом
научно-исследовательской работы кафедры спортив-
ных игр факультета физического воспитания Запо-
рожского национального университета «Оптимиза-
ция учебно-тренировочной и соревновательной
деятельности в спортивных играх».

Направление исследования отвечает темати-
ке сводного плана научно-исследовательских работ
Гос. Комитета Украины по вопросам физической куль-
туры и спорта, № гос. регистрации 0101V006471.

Формулирование целей работы.
Цель данной работы – изучить и повысить

спортивно-техническую подготовленность студентов
факультета физического воспитания в процессе изу-
чения учебного предмета «Баскетбол».

Результаты исследования.
В исследовании принимали участие студенты,

поступившие на первый курс факультета физичес-
кого воспитания.

Для определения индивидуальной технической
подготовленности применялись следующие тесты: ос-
тановка без мяча и с мячом, сочетание приемов – веде-
ние-остановка-бросок одной рукой сверху с близкого
расстояния (1,5м) с попаданием в корзину, а также вы-
полнение двойного шага с броском мяча в корзину.

Для определения специальной подготовки
применялись тесты: бег 28м, челночный бег 91м,
прыжок в длину и в высоту с места.

Для оценки уровня спортивно-технической
подготовленности использовались тесты: количество
передач за 30 сек, ведение мяча, штрафной бросок.

Анализ результатов студентов, поступивших на
первый курс факультета физического воспитания, в
выполнении школьного программного материала по-
казал, что простые индивидуальные действия баскет-
болиста не смогло выполнить большинство студентов.

Так остановку шагом без мяча выполнили с
мелкими ошибками: мужчины – 4,5%, женщины –
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2,1%, специальность физическое воспитание; муж-
чины – 3,1%, женщины – 1.2%; специальность физи-
ческая реабилитация; мужчины – 7,3%, женщины –
3,2%, специальность Олимпийский и профессиональ-
ный спорт: Несколько лучше первокурсники выпол-
няли остановку прыжком.

Сочетание технических приемов студенты фа-
культета физического воспитания выполняли значи-
тельно хуже, а именно: бросок одной рукой после
ведения и остановки с близкого расстояния (1,5м) с
попаданием в корзину при правильной технике вы-
полнения практически ни один студент(ка) не могли
выполнить. Несколько лучше обстояло дело с брос-
ком одной рукой в движении (двойной шаг). Этот
прием выполнило пять человек.

Особенно низкую техническую подготовлен-
ность показали женщины по специальности «физи-
ческое воспитание» и «физическая реабилитация».

Анализируя в каждой специальности умение
играть в баскетбол, можно утверждать, что 90% жен-
щин не имеют представления о том, какие индивиду-
альные действия в нападении можно выполнять в
игре, и как их применить в данной игровой обстанов-
ке, а о индивидуальной игре в защите не имеют пред-
ставления. Защитное действие, которое они исполь-
зуют – это «бросаться» на игрока с мячом. У мужчин,
значительно больше до 70%, способных играть в бас-
кетбол. Такое положение дел, на наш взгляд, объяс-
няется не должным отношением к спортивным иг-
рам в школе.

Анализируя школьный программный матери-
ал по баскетболу, мы наблюдаем несоответствие в
последовательности в обучении, его большого объе-
ма и малому количеству часов. Да и занятия с уче-

том пола желательно проводить с VІ класса, а еще
лучше с ІV [7].

Анализируя исходные и конечные результаты
после обучения, мы получили следующее данные
(см. табл. 1 и 2).

Известно, что выполнение каждого двигатель-
ного действия требует от занимающихся соответствен-
ного развития физических качеств.

Как видно из таблицы 1, средние результаты
по специальной физической подготовленности ниже,
требований, принятых кафедрой спортивных игр
факультета физического воспитания (2001г). Резуль-
таты студентов специальностей «физическое воспи-
тания» и «физическая реабилитация» ниже, чем ре-
зультаты студентов «Олимпийский и
профессиональный спорт».

Учебная программа по баскетболу на факуль-
тете строилась на базе школьной программы 2001г. с
методикой обучения. Всего 33 занятия и по одной
лекции в каждом семестре. Трудность обучения зак-
лючалась в том, что студенты по специальностям
«физическое воспитание» и «физическая реабили-
тация» имели очень низкие результаты подготовлен-
ности, как в специальной физической, так и в техни-
ческой (см. табл. 2).

Известно, что двигательный анализатор фор-
мируется у мальчиков в 13-14 лет, у девочек в 12-13
лет. Одинаковость развития совершенно разных дви-
жений позволяет говорить об указанном явлении, как
о закономерности, имеющем принципиальное фи-
зиологическое, а также педагогическое значение [8].

Анализируя данные после обучения техничес-
ким элементам в нападении и защите, мы получили
следующие результаты.

Таблица 1
Специальная физическая подготовленность по баскетболу студентов первокурсников  
факультета физического воспитания трех специальностей  до и после обучения 

 

Специальность   Бег 28м Челночный 
бег 

Прыжок в длину 
с места 

Прыжок в высоту с 
места 

  M±m % M±m % M±m % M±m % 
до 4,41±0,04  25,25±0,26 220,6±4,22 53,6±1,67  

м после 4,20±0,04 
 

4,8 24,10±0,37 
 

4,5 
 

230,3±4,71 
 

4,4 55,9±1,26 
 

12,9 
 

до 4,92±0,85 29,2±0,98 166,5±2,87 38,1±2,80 

 
 

Физическое 
воспитание 

 
ж после 4,90±0,07 

 
0 27,8±0,46 

 
4,8 

 
176,4±4,76 

 
6 39,3±2,26 

 
3,1 

 
до 4,26±0,05 25,5±0,53 217,3±4,12 57,1±1,14  

м после 3,92±0,03 
 

8 23,67±0,2 
 

7,2 
 

235,1±3,9 
 

8,2 58,2±1,48 
 

1,9 
 

до 4,96±0,05 30,2±0,39 170,0±5,16 37,0±1,68 

 
Физическая 
реабилитация 

 
ж после 4,6±0,06 

 
7,8 27,7±0,44 

 
8,3 

 
179,2±5,52 

 
5,4 40,4±1,27 

 
9,2 

 
до 4,13±0,04 24,5±0,17 234,1±3,71 56,0±0,96  

м после 3,9±0,03 
 

5,6 23,6±0,22 
 

3,7 
 

236,4±2,8 
 

0,9 57,7±1,24 
 

3,2 
 

до 4,57±0,10 26,14±0,46 201,7±5,69 45,8±2,10 

 
Олимпийский и 
профессиональный  

спорт  
ж после 4,47±0,12 

 
2,2 25,9±0,37 

 
0,9 

 
204,3,2±4,3 

 
1,3 46,4±2,29 

 
1,0 

 
 



53

Таблица 2 
Техническая подготовленность  по баскетболу студентов первокурсников  

факультета физического воспитания трех специальностей  до и после обучения 
 

Специальность   Кол-во передач 
за 30 сек 

Ведение 
мяча 2х14м 

Кол-во попаданий 
из 10 штрафных 

  M±m % M±m % M±m % 
до 20,1±1,19 7,4±0,33 3,20±0,35  

м после 24,9±0,91 
 

23,8 6,6±0,12 
 

10,8 3,35±0,42 
 

4,7 
до 19,6±1,87 8,34±0,19 2,08±0,36 

 
Физическое  
воспитание 

 
ж после 21,2±0,95 

 
8,2 7,86±0,15 

 
5,8 2,13±0,40 

 
2,4 

до 24,6±1,20 7,65±0,30 2,7±0,50  
м после 25,8±0,58 

 
4,9 6,54±0,09 

 
14,5 2,91±0,41 

 
7,7 

до 19,8±1,45 8,70±0,20 1,7±0,31 

 
Физическая 
реабилитация  

ж после 23,75±1,32 
 

19,9 7,48±0,18 
 

14 1,75±0,43 
 

2,9 
до 27,0±0,50 6,95±0,12 3,1±0,41  

м после 27,9±0,54 
 

0,01 6,70±0,09 
 

0,03 3,25±0,60 
 

4,8 
до 26,1±0,73 7,60±0,14 1,6±0,56 

Олимпийский и 
профессиональный  

спорт  
ж после 26,7±0,58 

 
0,2 7,30±0,17 

 
3,9 1,87±0,43 

 
16,9 

 

Так, при выполнении индивидуальных техни-
ческих действий произошли существенные сдвиги
по технике выполнения изучаемых элементов и ка-
чество их выполнения. Практически все студенты,
всех специальностей, смогли выполнить с положи-
тельной оценкой индивидуальные действия: останов-
ки, сочетание приемов: ведение – остановка – бро-
сок одной рукой сверху с близкого расстояния с
попаданием в корзину. Аналогичные изменения
произошли и в выполнении двойного шага с брос-
ком мяча в корзину.

Результаты по спортивно-технической подго-
товленности также изменились (см. табл. 1) по всем
показателям, однако существенно они улучшились в
беге на 28м – до 8%, в челночном беге – до 8,3%. В
прыжках в длину и в высоту результаты улучшились,
однако большой разброс индивидуальных показате-
лей не дал существенных изменений.

Показатели технической подготовленности
существенно улучшились (р<0,001) у студентов с бо-
лее низкими исходными показателями (см. табл. 2).

Анализируя игровую подготовку, т.е. умения
выполнять технические и тактические действия, мож-
но утверждать о существенной трудности обучения.
Это, на наш взгляд, можно объяснить недостаточной
спортивно-технической подготовкой и игровой прак-
тикой данной категории студентов во время обуче-
ния в школе в период совершенствования двигатель-
ного анализатора (12-14 лет).

Выводы.
Таким образом, полученные результаты по

технической подготовке показали более низкий уро-
вень развития и высокий разброс индивидуальных
результатов студентов реабилитологов и учителей по
сравнению с олимпийцами. Это свидетельствует о
том, что студенты поступили на факультет физичес-
кого воспитания с неодинаковой подготовкой, как
между специальностями, так и в каждой специаль-
ности отдельно.

В процессе обучения существенно улучши-
лись показатели индивидуальной технической под-

готовленности. Улучшились показатели во всех груп-
пах и по специальной подготовке, однако большой
разброс индивидуальных результатов не дал суще-
ственных изменений в некоторых показателях.

Существенно не изменились показатели игро-
вой подготовки у женщин специальностей «физи-
ческое воспитание» и «физическая реабилитация».
На наш взгляд, это обусловлено недостаточной игро-
вой практикой в школе, связанной с недостаточной
индивидуальной спортивно-технической подготовкой
в юношеском возрасте.

Результаты данных исследований могут быть
использованы для практических рекомендаций при
построении учебного процесса и программного
материала по баскетболу на факультете физическо-
го воспитания.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
подготовленности студентов факультета физическо-
го воспитания в учебном процессе по баскетболу.
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я
ХВОРИХ НА ЛЕГКУ ПЕРСИСТУЮЧУ

БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
Григус І.М.

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

Анотація. Стаття присвячена проблемі хворих на  бронхі-
альну астму, наведено результати підвищення рівня фізично-
го здоров’я хворих на  легку персистуючу бронхіальну аст-
му з допомогою застосування запропонованої комплексної
програми фізичної реабілітації. Встановлено статистично
достовірні покращання функціонального стану дихальної
системи і загального рівня фізичного здоров’я у досліджува-
них. Це свідчить про позитивний  вплив розробленої програ-
ми фізичної реабілітації на  рухові можливості хворих на
легку персистуючу бронхіальну астму.
Ключові слова: бронхіальна астма, фізична  реабілітація,
рівень фізичного здоров’я.
Аннотация. Григус И.М. Повышение уровня физическо-
го здоровья больных легкой  персистирующей бронхи-
альной астмой. Статья посвящена проблеме больных брон-
хиальной астмой, приведены результаты повышения уровня
физического здоровья больных легкой персистирующей брон-
хиальной астмой с помощью применения предложенной ком-
плексной программы физической реабилитации. Установле-
но статистически достоверные улучшения функционального
состояния дыхательной системы и общего уровня физичес-
кого здоровья в исследуемых. Это свидетельствует о поло-
жительном влиянии разработанной программы физической
реабилитации на двигательные возможности больных на лег-
кую персистирующую бронхиальную астму.
Ключевые  слова: бронхиальная астма, физическая реаби-
литация, уровень физического здоровья.
Annotation. Grigus I.M. Increase of physical health level
for patients with easy persistent bronchial asthma. The
article is devoted the problem of patients with bronchial asthma,
the results of increase of physical health level for patients with
easy persistent bronchial asthma are resulted by application of
the offered complex program of physical rehabilitation. It is
established statistically reliable enrichings of a functional state
of a respiratory system and a general level of physical health in
examined. It testifies to positive effect of the designed program
of a physical aftertreatment on motorial possibilities of patients
on a mild persistent bronchial asthma.
Keywords: bronchial asthma, physical rehabilitation, physical
health level.

Вступ.
Перше місце за поширеністю бронхіальної

астми належить Шотландії, де кожен п’ятий шотлан-
дець, тобто 18,4% населення, хворі астмою, трохи
менше астма зустрічається в Уельсі – там стражда-
ють астмою 16,8%, в Англії їх – 15,3%; в Новій Зе-
ландії і Австралії – 15,1% і 14,7% населення відповід-
но. У США астматики становлять 10,9%, в Україні –
8,3%. За смертністю від астми лідирують Китай, Ро-
сія, Узбекистан і Албанія. Зі 100 тисяч хворих віком
від 5 до 34 років у цих країнах вмирають більше двад-
цяти чоловік. У США ця цифра дорівнює п’яти, а в
Уельсі й Шотландії – усього трьом. Таким чином, в
усьому світі спостерігається стійкий ріст пошире-
ності цього захворювання, що може бути важким і
навіть смертельним [3].

Бронхіальна астма далеко вийшла за рамки
медичної проблеми і набула соціально-економічно-
го значення через те, що уражає в основному моло-
дий вік у найбільш активний період життя людини,
призводить до втрати працездатності, зростає ле-
тальність.

Систематизовані дані про можливості медич-
ної реабілітації хворих з захворюваннями органів ди-
хання, представлена детальна інформація про методи-
ки респіраторної реабілітації та адекватні реабілітаційні
комплекси з позиції синдромно-патогенетичного
підходу та з нозологічних позицій [4, 5]. Розглянуті ос-
нови медико-соціальної реабілітації та соціально-тру-
дової, подані дані про механізми дії та області застосу-
вання різних методів реабілітації [6, 7].

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

Формулювання цілей роботи.
Експериментально перевірити ефективність

впливу запропонованої диференційованої програми
фізичної реабілітації на якість життя хворих на легку
персистуючу бронхіальну астму.

Результати дослідження.
З хворими (Бронхіальна астма ІІ, персистую-

ча, легкий перебіг) основної групи (ОГ, n=44 (склада-
лася з осіб чоловічої (n=26) і жіночої (n=18) статі),
додатково до медикаментозного лікування, за їх зго-
дою, ми проводили індивідуально підібрану комплек-
сну програму фізичної реабілітації . Хворі конт-
рольної групи (КГ, n=44 (складалася з осіб чоловічої
(n=26) і жіночої (n=18) статі) з аналогічним діагнозом
лікувалися за загальноприйнятою методикою.

Для оцінки рівня здоров’я хворих на легку пер-
систуючу бронхіальну астму за методом Апанасен-
ка Г.Л. [1] вимірювали в стані спокою: життєву ємкість
легенів, частоту серцевих скорочень (ЧСС), артері-
альний тиск, масу тіла, зріст, динамометрію кисті і
час відновлення ЧСС протягом 3 хв. після 20 глибоких
присідань за 30 сек.

На початку дослідження за індексом маси тіла
у хворих чоловічої статі КГ у 3 (11,54%) хворих був
низький рівень, у 5 (19,23%) – нижче середнього, у 14
(53,85%) – середній, у 2 (7,69%) – вище середнього та
у 2 (7,69%) – високий; за життєвим індексом у 11
(42,31%) був нижче середнього, у 7 (26,92%) – се-
редній та у 8 (30,77%) – вище середнього; за силовим
індексом у 17 (65,38%) був середній та у 9 (34,62%) –
вище середнього; за індексом Робінсона у 3 (11,54%)
був середній, у 22 (84,61%) – вище середнього та у 1
(3,85%) – високий; за часом відновлення ЧСС у 9
(34,62%) хворих був низький рівень та у 17 (65,38%) –
нижче середнього (рис. 1.).

У хворих жіночої статі КГ на початку дослід-
ження (рис. 2.) за індексом маси тіла у 2 (11,11%) хво-
рих був низький рівень, у 9 (50,00%) – середній, у 3
(16,67%) – вище середнього та у 4 (22,22%) – висо-
кий; за життєвим індексом у 4 (22,22%) був нижче
середнього, у 8 (44,44%) – середній та у 6 (33,33%) –
вище середнього; за силовим індексом у 2 (11,11%)
був нижче середнього, у 12 (66,67%) – середній та у 4
(22,22%) – вище середнього; за індексом Робінсона у
3 (16,67%) був середній, у 14 (77,78%) – вище серед-
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нього та у 1 (5,55%) – високий; за часом відновлення
ЧСС у 11 (61,11%) хворих був низький рівень та у 7
(38,89%) – нижче середнього.

Результати визначення рівня фізичного здоро-
в’я у хворих чоловічої статі ОГ на початку досліджен-
ня були схожі з показниками хворих КГ: за індексом
маси тіла у 5 (19,23%) хворих був низький рівень фізич-
ного здоров’я, у 4 (15,38%) – нижче середнього, у 11
(42,31%) – середній, у 4 (15,38%) – вище середнього та
у 2 (7,69%) – високий; за життєвим індексом у 14
(53,85%) був нижче середнього, у 10 (38,46%) – се-
редній та у 2 (7,69%) – вище середнього; за силовим
індексом у 13 (50,00%) був середній та у 13 (50,00%) –
вище середнього; за індексом Робінсона у 3 (11,54%)
був середній, у 21 (80,77%) – вище середнього та у 2
(7,69%) – високий; за часом відновлення ЧСС у 9
(34,62%) хворих був низький рівень фізичного здоро-
в’я та у 17 (65,38%) – нижче середнього (рис. 3.).

Майже аналогічні результати визначення рівня
фізичного здоров’я у хворих жіночої статі ОГ на по-
чатку дослідження з такими ж показниками хворих КГ
(рис. 4.): за індексом маси тіла у 9 (50,00%) хворих був
середній рівень фізичного здоров’я, у 3 (16,67%) – вище
середнього та у 6 (33,33%) – високий; за життєвим індек-
сом у 8 (44,44%) хворих рівень фізичного здоров’я був
нижче середнього, у 6 (33,33%) – середній та у 4 (22,22%)
– вище середнього; за силовим індексом у 4 (22,22%)
хворих рівень фізичного здоров’я був нижче середнь-
ого та у 14 (77,78%) – середній; за індексом Робінсона
у 5 (27,78%) хворих був середній рівень фізичного здо-
ров’я, у 11 (61,11%) – вище середнього та у 2 (11,11%)
– високий; за часом відновлення ЧСС 11 (61,11%) хво-
рих мали низький рівень фізичного здоров’я та 7
(38,89%) – нижче середнього.

Загальна оцінка рівня фізичного здоров’я (сума
балів) в хворих КГ на початку дослідження складала:
серед чоловіків 8 (30,77%) хворих мали низький рівень,
12 (46,15%) – нижче середнього та 6 (23,08%) – середній;
серед жінок 12 (66,67%) хворих мали низький рівень і 6
(33,33%) – нижче середнього (рис. 5. і 6.).

У хворих ОГ загальна оцінка рівня фізичного
здоров’я (сума балів) на початку дослідження скла-
дала: у чоловіків 13 (50,00%) мали низький рівень, 11
(42,31%) – нижче середнього, 2 (7,69%) – середній; 13
(72,22%) жінок мали низький рівень, 5 (27,78%) – ниж-
че середнього (рис. 7. і 8.).

Як ми бачимо, показники загальної оцінки
рівня фізичного здоров’я (сума балів) хворих на лег-
ку персистуючу обох груп на початку дослідження
були нижчими, ніж у хворих на інтермітуючу бронх-
іальну астму [2]: у чоловіків рівень був нижче серед-
нього, а у жінок – низький.

В кінці дослідження результати визначення рівня
здоров’я хворих КГ тільки дещо змінилися і становили: за
індексом маси тіла хворих чоловічої статі – у 3 (11,54%)
хворих був низький рівень, у 5 (19,23%) – нижче середнь-
ого, у 14 (53,85%) – середній, у 2 (7,69%) – вище середнь-
ого та у 2 (7,69%) – високий; за життєвим індексом – у 7
(26,92%) був нижче середнього, у 11 (42,31%) – середній
та у 8 (30,77%) – вище середнього; за силовим індексом –

у 17 (65,38%) був середній та у 9 (34,62%) – вище середнь-
ого; за індексом Робінсона – у 2 (7,69%) був середній, у
22 (84,61%) – вище середнього та у 2 (7,69%) – високий; за
часом відновлення ЧСС – у 4 (15,38%) хворих був низь-
кий рівень та у 22 (84,62%) – нижче середнього (рис. 9.).
Згідно наведених даних, в результаті проведеного меди-
каментозного лікування хворих КГ тільки незначно підви-
щилися показники за життєвим індексом, Робінсона і
часом відновлення ЧСС, без змін залишилися показники
за індексом маси тіла та силовим.

У хворих жіночої статі КГ в кінці дослідження
(рис. 10.) зміни були ще мізерніші: за індексом маси
тіла – без змін; за життєвим індексом – у 2 (11,11%)
став нижче середнього, у 9 (50,00%) – середнім та у 7
(38,89%) – вище середнього; за силовим індексом – у
1 (5,56%) став нижче середнього, у 13 (72,22%) – се-
реднім та у 4 (22,22%) – вище середнього; за індек-
сом Робінсона – без змін; за часом відновлення ЧСС
– у 8 (44,44%) хворих став низьким та у 10 (55,56%) –
нижче середнього.

В кінці дослідження результати визначення рівня
здоров’я у хворих чоловічої статі ОГ стали суттєво
вищими за показники хворих КГ: за індексом маси тіла
– лише у 2 (7,69%) хворих ОГ залишився рівень нижче
середнього, у 20 (76,92%) – став середнім, у 3 (11,54%)
– вище середнього та у 1 (3,85%) – високим; за життє-
вим індексом – залишився лише у 2 (7,69%) нижче
середнього, у 18 (69,23%) став середнім та у 6 (23,08%)
– вище середнього; за силовим індексом – лише у 4
(15,38%) залишився середнім та у 22 (84,62%) став вище
середнього; за індексом Робінсона – лише у 2 (7,69%)
залишився середнім, у 19 (73,08%) – вище середнього
та у 5 (19,23%) – високим; за часом відновлення ЧСС –
лише у 1 (34,62%) хворого залишився низький рівень,
у 20 (76,92%) – нижче середнього та у 5 (19,23%) –
середнім (рис. 11.). Суттєве зростання відмічено за
всіма показниками.

У хворих жіночої статі ОГ в кінці дослідження
теж відмічено значне зростання всіх показників: за
індексом маси тіла – у 10 (55,56%) став середнім та у
8 (44,44%) – вище середнього; за життєвим індексом
– залишився лише у 1 (5,56%) нижче середнього, у 13
(72,22%) став середнім та у 4 (22,22%) – вище серед-
нього; за силовим індексом – у 15 (83,33%) став се-
реднім та у 3 (16,67%) став вище середнього; за індек-
сом Робінсона – у 12 (66,67%) став вище середнього
та у 6 (33,33%) – високим; за часом відновлення ЧСС
– у 14 (77,78%) став нижче середнього та у 4 (22,22%)
– середнім (рис. 12.).

В кінці дослідження загальна оцінка рівня
фізичного здоров’я (сума балів) хворих КГ була та-
кою: у чоловіків – 3 (11,54%) хворих мали низький
рівень, 17 (65,38%) – нижче середнього, 6 (23,08%) –
середній; 4 (44,44%) жінок КГ мали низький рівень, 9
(50,00%) – нижче середнього та 1 (5,56%) – середній
(рис. 13. і 14.).

У хворих ОГ загальна оцінка рівня фізичного здо-
ров’я (сума балів) разюче відрізнялася: у чоловіків 8
(30,77%) пацієнтів мали рівень нижче середнього та 18
(69,23%) – середній; 4 (22,22%) жінок мали рівень ниж-
че середнього та 14 (77,78%) – середній (рис. 15. і 16.).
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Рис. 1. Рівень фізичного здоров’я хворих КГ на легку персистуючу бронхіальну астму
на початку дослідження (чоловічої статі), в %
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Рис. 2. Рівень фізичного здоров’я хворих КГ на легку персистуючу бронхіальну астму
на початку дослідження (жіночої статі), в %
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Рис. 3. Рівень фізичного здоров’я хворих ОГ на легку персистуючу бронхіальну астму
на початку дослідження (чоловічої статі), в %
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Рис. 4. Рівень фізичного здоров’я хворих ОГ на легку персистуючу бронхіальну астму
на початку дослідження (жіночої статі), в %
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Рис. 5. Загальна оцінка рівня фізичного здоров’я
(сума балів) в хворих КГ на початку дослідження

(чоловічої статі), в %

Рис. 6. Загальна оцінка рівня фізичного здоров’я
(сума балів) в хворих КГ на початку дослідження

(жіночої статі), в %

Рис. 7. Загальна оцінка рівня фізичного здоров’я
(сума балів) в хворих ОГ на початку дослідження

(чоловічої статі), в %

Рис. 8. Загальна оцінка рівня фізичного здоров’я
(сума балів) в хворих ОГ на початку дослідження

(жіночої статі), в %
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Рис. 9. Рівень фізичного здоров’я хворих КГ на легку персистуючу бронхіальну астму
в кінці дослідження (чоловічої статі), в %

Рис. 10. Рівень фізичного здоров’я хворих КГ на легку персистуючу бронхіальну астму
в кінці дослідження (жіночої статі), в %
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Рис. 11. Рівень фізичного здоров’я хворих ОГ на легку персистуючу бронхіальну астму
в кінці дослідження (чоловічої статі), в %

Рис. 12. Рівень фізичного здоров’я хворих ОГ на легку персистуючу бронхіальну астму
в кінці дослідження (жіночої статі), в %
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Рис. 13. Загальна оцінка рівня фізичного здоров’я
(сума балів) у хворих КГ в кінці дослідження (чо-

ловічої статі), в %
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Рис. 14. Загальна оцінка рівня фізичного здоров’я
(сума балів) у хворих КГ в кінці дослідження

(жіночої статі), в %
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Рис. 16. Загальна оцінка рівня фізичного здоров’я
(сума балів) у хворих ОГ в кінці дослідження

(жіночої статі), в %

Рис. 15. Загальна оцінка рівня фізичного здоров’я
(сума балів) у хворих ОГ в кінці дослідження

(чоловічої статі), в %
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Якщо на початку дослідження загальна оцінка
рівня фізичного здоров’я у хворих КГ на легку пер-
систуючу бронхіальну астму була: 30,77% мали низь-
кий рівень, 46,15% – нижче середнього, 23,08% – се-
редній (чоловічої статі) і 66,67% мали низький рівень,
33,33% – нижче середнього (жіночої статі); у хворих
ОГ: 50% мали низький рівень, 42,31% – нижче серед-
нього, 7,69% – середній (чоловічої статі) і 72,22% мали
низький рівень, 27,78% – нижче середнього (жіночої
статі); то в кінці дослідження у хворих КГ стала: 11,54%
мали низький рівень, 65,38% – нижче середнього,
23,08% – середній і 44,44% – низький рівень, 50,00% –
нижче середнього, 5,56% – середній відповідно; у
хворих ОГ: 30,77% мали рівень здоров’я нижче се-
реднього, 69,23% – середній і 22,22% – нижче серед-
нього та 77,78% – середній відповідно. Показники за-
гальної оцінки рівня здоров’я хворих ОГ на легку
персистуючу бронхіальну астму, що займалися за
розробленою програмою, перевищують такі у досл-
іджуваних КГ.

Аналізуючи рівень фізичного здоров’я хворих
на легку персистуючу бронхіальну астму обох груп,
ми бачимо, що на початку дослідження ці показники
істотно не відрізнялися, а в кінці дослідження значне
покращення спостерігалося тільки у пацієнтів ОГ. В
кінці дослідження у хворих ОГ на легку персистуючу
бронхіальну астму не залишилося ні одного хворого
з низьким рівнем здоров’я, хоч їх було на початку
дослідження 13 (50,00%) серед чоловіків і 13 (72,22%)
серед жінок, з нижче середнього рівнем у чоловіків з
11 (42,31%) хворих залишилося тільки 8 (30,77%), а у
жінок – з 5 (27,78%) залишилося 4 (22,22%), середній
рівень на початку був тільки у 2 (7,69%) хворих чоло-
вічої статі, а в кінці дослідження став у 18 (69,23%), у
жінок до початку дослідження не було ні однієї хво-
рої з середнім рівнем здоров’я, а в кінці вже було аж
14 (77,78%).

Особливо важливо те, що астма в них стала
контрольованою, що підтверджується статистично
достовірним підвищенням загального рівня фізично-
го здоров’я хворих на легку персистуючу бронхіаль-
ну астму при порівнянні.

Середній бал загальної оцінки рівня здоров’я
хворих чоловічої статі КГ на початку дослідження був
4,27±0,49, в ОГ – 3,96±0,35, що відповідає рівню ниж-
че середнього в обох групах; у хворих жіночої статі
КГ на початку дослідження середній бал дорівнював
3,17±0,36, в ОГ – 2,28±0,42, що відповідає низькому
рівню в обох групах. В кінці дослідження середній
бал загальної оцінки рівня здоров’я у хворих КГ став
5,19±0,32 у чоловіків та 3,89±0,3 у жінок, що відпові-
дає середньому та нижче середнього рівням відпов-
ідно. У хворих ОГ відмічено значне підвищення се-
реднього балу загальної оцінки рівня здоров’я: у
чоловіків до 7,15±0,16 (р < 0,05) та у жінок до 7,00±0,19
(р < 0,05), що відповідає середньому рівню в обох.
Між показниками загального рівня здоров’я хворих
ОГ і КГ відмічена статистично достовірна різниця за
критерієм Фішера (р < 0,05). Підвищення загального
рівня фізичного здоров’я у іспитованих ОГ після про-

ведення експерименту пов’язане зі специфічним
впливом проведених реабілітаційних заходів.

Статистично достовірні покращання функціо-
нального стану дихальної системи і загального рівня
фізичного здоров’я у досліджуваних ОГ свідчать про
позитивний вплив розробленої програми фізичної
реабілітації на рухові можливості хворих на легку пер-
систуючу бронхіальну астму.

Висновки.
В результаті застосування запропонованої

програми фізичної реабілітації хворих на легку пер-
систуючу бронхіальну астму відмічено достовірне
(р < 0,05) підвищення загальної якості життя та стану
здоров’я в хворих ОГ.

Подальші перспективні дослідження слід
проводити у віддалені терміни після стаціонарного
лікування в процесі амбулаторного спостереження.
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КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-

ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ: ОБГРУНТУВАННЯ
АКТУАЛЬНОСТІ ПРОБЛЕМИ

Давидова Ж.В.
Харківський національний
економічний університет

Анотація. У статті розглянуто деякі аспекти актуальності
проблеми формування духовно-ціннісних орієнтацій сту-
дентської молоді й критичного мислення як способу їхнього
формування. Для обґрунтування актуальності проблеми ви-
користано метод факторного аналізу. Розглянуто об’єктив-
ний, суб’єктивний, особистісний й людський фактори. Вияв-
лено протиріччя між об’єктивним і суб’єктивним факторами;
на рівні особистісного й людського факторів виявлені про-
блеми, які актуалізують дану тему.
Ключові слова: мислення, критичний, молодь, духовність,
цінність.
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Аннотация. Давыдова Ж.В. Критическое  мышление как
средство  формирования духовно-ценностных  ориентаций
студенческой молодёжи: обоснование актуальности про-
блемы. В статье рассматриваются некоторые аспекты акту-
альности проблемы формирования духовно-ценностных ори-
ентаций студенческой молодёжи и критического мышления
как способа их формирования. Для обоснования актуальнос-
ти проблемы использован метод факторного анализа . Рас-
смотрены объективный, субъективный, личностный и чело-
веческий факторы. Выявлены противоречия между
объективным и субъективным факторами; на уровне личнос-
тного и человеческого факторов выявлены проблемы, кото-
рые актуализируют данную тему.
Ключевые слова: мышление, критический , молодежь, ду-
ховность, ценность.
Annotation. Davydova Z.V. Critical thinking as the means
of student youth spiritual–value orientations formation:
problem actuality grounding. There are observed some aspects
of actuality of the problem of student youth spiritual-value
orientations formation and critical thinking as the means of
their formation. The method of factor analysis was used for
problem actuality grounding. Objective, subjective, personal and
human factors are analyzed. The contradictions between objective
and subjective factors are shown; personal and human factors
activity reflects some problems that actualize this problem.
Keywords: intellection, critical, youth, spirituality, worth.

Вступ.
Актуальність дослідження випливає з особли-

востей сучасної ситуації в Україні, що склалася за
останні десятиліття. Роль, цілі й зміст освіти значною
мірою визначається завданнями переходу України до
незалежної, демократичної, правової держави,
рівноправного члена світового співтовариства.

Важливою умовою дослідження складного
об’єкта, яким є процес формування духовно-
ціннісних орієнтацій, є визначення притаманних йому
властивостей, розкриття суперечностей і законів роз-
витку. Для обґрунтування проблеми використано
метод факторного аналізу. За А.І. Петрущиком, він
передбачає розгляд об’єктивного, суб’єктивного, осо-
бистісного й людського факторів [1]. Аналіз спрямо-
вано на вивчення факторів, що впливають на форму-
вання духовно-ціннісних орієнтацій студентів, та на
виявлення суперечностей, які заважають успішності
цієї діяльності.

Робота виконана за планом НДР Харківського
національного економічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Ціллю статті є обґрунтування актуальність про-

блеми формування духовно-ціннісних орієнтацій сту-
дентської молоді та використання критичного мис-
лення як засобу їхнього формування.

Результати досліджень.
Об’єктивний фактор, що відображає ре-

альність та існує незалежно від людини, втілюється в
спрямованості політики держави на відродження на-
ціональної самосвідомості й духовної спадщини нації.
Закріплення України як рівноправної держави у світо-
вому співтоваристві, розвиток освіти, науки й куль-
тури є одними із ключових у становленні державності.
Темпи розвитку цих процесів з кожним днем зроста-
ють і стають необоротними. У зв’язку із цим підви-
щуються вимоги до якості освіти, а також випускни-
ка ВНЗ як особистості й носія продуктів освіти.

Суб’єктивний фактор – це творча сила, яка
може перетворюватися у фактор розвитку сусп-
ільства і матеріального світу. Поряд з новими мож-
ливостями, що відкрилися (такими, як воля совісті,
відкритість суспільства, багатопартійність, гласність
й ін.) в Україні стали наростати негативні явища,
властиві «суспільству споживання». На фоні цих
явищ сучасності усе актуальніше стає питання
щодо зсуву ціннісних орієнтацій у сферу повсяк-
денного, матеріального. Найбільш сприйнятливи-
ми до негативних впливів, у силу несформованості
світоглядних позицій, виявилися підлітки, молодь,
що піддалися впливу «ринку», низькопробних
зразків масової культури, кримінальних структур,
деструктивних сект.

 Э.Фромм відзначив із цього приводу “Люди-
на перетворилася в товар і розглядає своє життя як
капітал, який варто вигідно вкласти. Якщо він у цьо-
му превстиг, то життя його має сенс, а якщо немає –
він невдаха. Його цінність визначається попитом, а
не його людськими достоїнствами: добротою, розу-
мом, артистичними здатностями.”[2]

У системі вищої освіти не приділяється досить
уваги формуванню духовно-ціннісних орієнтацій сту-
дентів. На початку 90-х років із системи освіти було
вилучено комуністичну ідеологію, однак нічого іншо-
го замість внесено не було. Отже, виник вакуум, який
необхідно хоча б частково заповнити, тому що не-
визначеність ціннісних орієнтацій серед студентської
молоді привела до масового росту соціальних про-
блем, включаючи злочинність, алкоголізм, наркома-
нію тощо. Усунення духовного вакууму в системі
освіти сприяло б вихованню цивільної самосвідо-
мості й культури поведінки молоді.

Протиріччя між об’єктивним і суб’єктивним
фактором полягає в недооцінці ролі духовно-
ціннісних орієнтацій суспільства у відродженні на-
ціональної самоідентичності. Видатний український
учений, доктор філософських наук професор
С.Б.Кримський у своїй лекції «Принципи духовності
ХХ сторіччя» відзначив: «Нація повинна постійно
звертатися до своєї самості, відновлювати її, здійсню-
ючи через урахування своєї історії, свого історично-
го досвіду, шлях до самої себе. Тут духовність збігаєть-
ся з національною ідеєю. Це особливо яскраво
проявляється відносно українського етносу, який має
велику історію, що визначає його як специфічно ук-
раїнський автопортрет людства...Україні необхідна
духовність, та духовність, що викристалізувалася в
греко-слов’янській православній цивілізації Київської
Русі. Та духовність, що у свій час втілювала Києво-
Могилянська академія, що була одним з факторів
подолання епохи Руїни другої половини XVII ст. Це в
цілому та духовність, що зробила українські нації
суб’єктом світової історії.»[3]

Саме на основі культури як системи ціннос-
тей, що спирається на традицію, і можна сформува-
ти духовну єдність України. Саме на основі націо-
нальних культурних цінностей можлива консолідація
українського народу як європейських націй.
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Особистісний фактор – це міра активності інди-
відуальних проявів соціального суб’єкта [1, c.42]. На-
сильство, недоброзичливість, взаємна нетерпимість,
озлобленість, жорстокість, агресивність все частіше
проявляються в суспільстві, а через засоби масової
інформації й соціальне оточення усе більше поши-
рюється серед підростаючого покоління. Ці негативні
соціальні явища можна розглядати як наслідки невиз-
начених, розмитих і нестійких ціннісних позицій су-
часної молоді.

У молодих людей існує загострена потреба в
ідейній визначеності, у розумінні основних стратегі-
чних цілей розвитку суспільства, у головних життє-
вих орієнтирах, які давали б відчуття ясності, здатності
оцінювати навколишні явища, відокремлювати голов-
не від другорядного, шкідливого й небезпечного. У
зв’язку із цим проблема цінностей і ціннісних орієн-
тацій є особливо животрепетною.

Проблема формування духовно-ціннісних ор-
ієнтації молоді актуалізується й у зв’язку з пошуком
виходу суспільства зі стану нестійкого розвитку. У
зв’язку із цим учені вказують на те, що вихід суспіль-
ства на шлях стійкого розвитку прямо пов’язаний з
людиною як цінністю, зі зміною типу особистості, з
формуванням нових суб’єктивних якостей людини,
нового рівня його духовності. Ця обставина визначає
дослідження вчених, спрямовані на пошук концепції
формування такого типу особистості, стрижнем якої
повинна б стати нова система цінностей. В.П.Туга-
ринов ще в 60-і роки писав, що “рішення проблеми
цінностей, якщо воно хоче бути ефективним, а не
формальним, повинне бути тісно пов’язане з рішен-
ням проблем особистості, з вивченням особистісних
цінностей, у тому числі й молоді. Цінності, будучи
усвідомлені молоддю, визначають її поведінку й
діяльність”.[4]

Людський фактор характеризує місце і роль
людини в складних об’єктах дійсності, що з’явилися в
результаті науково-технічного прогресу суспільства.

Соціальні зміни у світі за останні десятиліття
сприяли значному розширенню інформаційних
обріїв у суспільстві. Останнім часом нестримно зро-
стає потік нових знань, фактів, концепцій, підходів,
що одержуються по каналах масової комунікації. Дана
інформація значно впливає на формування ціннісних
орієнтацій молоді. Найчастіше для підлітків думка
«незалежного» джерела інформації (друзів, випадко-
вих знайомих, ведучих телепередач, авторів статей з
газет і журналів і т.д.) є більш авторитетною, чим той
погляд на події, що пропонує навчальний заклад. Буль-
варний роман або емоційні коментарі диктора в те-
лепрограмі можуть зіграти величезну роль у форму-
ванні поглядів і ціннісних орієнтацій особистості.

Зараз, коли зміст інформації в мережах масо-
вої комунікацій практично не контролюється, а межі
між добром і злом, красою та потворністю, правдою
та кривдою стають все більш розмитими й невизна-
ченими, проблема самостійності мислення молоді,
формування її поглядів, цінностей та ідеалів під впли-
вом інформаційного хаосу вимагає пошуку шляхів

його впорядкування з боку педагогів. У цьому ви-
падку особливого значення набуває використання
навичок критичного мислення для повноцінного ро-
зуміння й інтерпретації інформації, аргументації й
формування самостійних суджень. Вказуючи на не-
обхідність використання критичного мислення при
формуванні ціннісних орієнтацій особистості, М.Лип-
ман стверджував, що лише шляхом власних мірку-
вань, а не моральних наставлянь, учень може прийти
до певних висновків у сфері ціннісних орієнтацій. [5].
Завданням педагога є направити тих, яких навчають,
на шлях рефлективного осмислення певних ціннос-
тей, які існують у суспільстві.

Висновки.
У результаті проведеного аналізу виявлені

значні протиріччя між об’єктивним і суб’єктивним
факторами. Вони відбиваються в дисбалансі між по-
требами суспільства, що стрімко розвивається й
змінюється в молоді, яка має стійкі духовно-ціннісні
орієнтації й недостатньою спрямованістю системи
освіти на рішення цієї проблеми.

Дія особистісного фактора також актуалізує
дану проблему у зв’язку з потребою молоді у визна-
ченні своїх особистісних цінностей у загальній сис-
темі цінностей й одержанні свого місця й ролі в
суспільстві на цьому підґрунті.

Аналіз дії людського фактора вказує на не-
обхідність упорядкування впливу інформації на
формування ціннісних орієнтацій студентської мо-
лоді зі сторони педагогів за допомогою критично-
го мислення.

Таким чином, завдання формування духовно-
ціннісних орієнтацій студентської молоді займає одне
із пріоритетних місць у педагогічному процесі при
формуванні особистості і її адаптації до соціального
середовища. У теперішній час теоретичні основи
формування духовно-ціннісних орієнтацій і педа-
гогічні засади використання критичного мислення як
засобу їхнього формування є недостатньо розробле-
ними й потребують подальшого вивчення.
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ  СТУДЕНТОВ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ОБУЧЕНИЯ ВОЛЕЙБОЛУ
Довбыш В.И., Баранец П.А.
Харьковский национальный

университет имени В.Н. Каразина

Аннотация. Представлены результаты распределения сту-
дентов по группам  согласно тестирования их физических
качеств; результаты улучшения показателей координацион-
ных способностей после применения подвижных игр специ-
альной направленности; способствующих развитию коорди-
национных  способностей, необходимых волейболистам для
успешного решения возникающих  перед ними  в процессе
игры задач. Показана динамика  изменений показателей фи-
зического состояния студентов, благодаря применению под-
вижных игр специальной направленности.
Ключевые слова: студент, подвижные игры, координаци-
онные способности, двигательные действия, обучение.
Анотація. Довбиш В. І., Баранець П. А. Розвиток  коор-
динаційних здібностей студентів на початковому етапі
навчання волейболу. Представлено результати розподілу
студентів по групах згідно тестування їхніх фізичних якос-
тей; результати поліпшення показників  координаційних
здібностей після застосування рухливих ігор спеціального
напрямку, які сприяють розвитку координаційних здібнос-
тей, необхідних волейболістам для успішного рішення ви-
никаючих перед ними у процесі гри завдань. Показано дина-
міку змін показників  фізичного стану студентів, завдяки
застосуванню рухливих ігор спеціального напрямку.
Ключові слова: студент, рухливі ігри,  координаційні
здібності, рухомі дії, навчання.
Annotation. Dovbysh V.I., Baranets P.A. Improvement of
coordinational skils in initial stage of the education to
volleyball. The presented results of the distribution of students
into groups according to testing of their physical quality; the
results of the improvement of the coordinational skils factors
when using rolling-games of specific derection expidiating
improvement of coordinational skils; necessary for volleyball
players for successful decision appearing before them in process
of the play problems. The presented dinamic of alternation of
student’s physical condition due to using of specially selected
rolling plays.
Key words: student, rolling plays, coordinational skils, physical
activiti, education.

Введение.
Координационные способности – это много-

компонентное понятие; некоторые из них тождествен-
ны измерителям других физических качеств и сто-
рон подготовленности спортсмена [1].

Взгляды авторов на определение места и фун-
кций координационных способностей в системе под-
готовки спортсменов достаточно разнообразны. Так,
согласно одному из них развитие координационных
способностей следует интегрированно осуществлять
в ходе технической подготовки. Вторую точку зре-
ния еще в 1977 году высказал Л. П. Матвеев: «Воспи-
тание координационных способностей не сводится
ни к одной из….сторон подготовки (технической,
физической), а составляет как бы одну из стержне-
вых основ всего ее содержания». Наконец, многие (а
их пока большинство) по старинке продолжают рас-
сматривать место координационных способностей
через призму развития ловкости в системе физичес-
кой подготовки спортсмена [2].

Умение быстро, свободно и точно дифферен-
цировать мышечные усилия в предельно короткое
время – является необходимым условием для пра-
вильного выполнения приемов игры в волейбол. В
спортивной деятельности мышечное чувство вооб-
ще и кинестетическое пространственное различение
в частности являются основой для овладения техни-
кой специализированных действий, их текущего ре-
гулирования. Подтверждается также, что развитие
кинестетического пространственного различения
всегда происходит одновременно с развитием коор-
динации движений. Мышечное чувство в ходе обу-
чения развивается «параллельно координации дви-
жений» [3].

Все движения, которые выполняются челове-
ком можно условно разделить на произвольные и
непроизвольные. Произвольные движения контроли-
руются непосредственно всей деятельностью голов-
ного мозга. Управление непроизвольными движени-
ями осуществляется на уровне подсознания.
Согласованность в деятельности разных мышечных
групп при выполнении движений называется коор-
динацией [1].

В спортивной деятельности мышечное чув-
ство вообще и кинестетическое пространственное
различение в частности являются основой для овла-
дения техникой специализированных действий, их
текущего регулирования.

Подтверждается также, что развитие кинесте-
тического пространственного различения всегда про-
исходит одновременно с развитием координации дви-
жений. Мышечное чувство в  ходе обучения
развивается «параллельно координации движений».

Имеющиеся концепции координационного со-
вершенствования в спорте пригодны и для спортсме-
нов с низким уровнем мастерства, каковыми являют-
ся студенты начального года обучения волейболу.

На этапе начальной подготовки тренировоч-
ный процесс не связан с большими нагрузками, он
содержит в себе много нового и интересного, и спорт-
смен прогрессирует от занятия к занятию.

Тренер должен стремиться обеспечить такую
организацию и содержание тренировочного процес-
са, которые постоянно ставили бы перед спортсме-
ном задачи ощутимого совершенствования. Так, на
первом этапе многолетней подготовки должна быть
обеспечена направленность на обучение и совершен-
ствование основных двигательных навыков и умений,
изучение основ видов спорта. В дальнейшем нужно
постоянно ориентировать спортсмена на необходи-
мость активной работы над совершенствованием все
более тонких компонентов подготовленности, пре-
одоление постоянно возрастающих трудностей ос-
воения все более высоких нагрузок. В то же время
следует следить за тем, чтобы физический и эмоцио-
нальный стресс, которому подвергается спортсмен
в тренировочной и соревновательной деятельности,
находился в соответствии с его физиологическими и
психическими возможностями, имеющимися функ-
циональными резервами (Кретти, 1978).
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Работа выполнена в соответствии с практичес-
кими задачами кафедры физического воспитания.

Формулирование целей работы
Цель исследования – достижение положитель-

ных результатов в развитии координационных спо-
собностей студентов, выполняющих упражнения с
элементами новизны и неожиданности, которые
возникают в непредвиденных ситуациях специаль-
но подобранных (или самими придуманных) под-
вижных игр.

Элементарные подвижные игры не требуют
от участников специальной подготовки. Их правила,
количество участников, размеры площадки, инвен-
тарь варьируются в зависимости от условий прове-
дения. Этим они выгодно отличаются от других, стро-
го регламентированных спортивных видов движения.
Подвижные игры – виды игр, требующие от участ-
ников повышенной двигательной активности. Важ-
нейший результат подвижных игр – радость и эмоци-
ональный подъем.

Для реализации цели была поставлена задача
придумать интересную подвижную игру с элемен-
тами новизны и непредсказуемых действий игроков
в часто меняющейся игровой ситуации.

Исследование проводилось в условиях учеб-
но-тренировочных занятий по специализации волей-
бол. В исследовании принимали участие студенты
Института высоких технологий Харьковского нацио-
нального университета имени В. Н. Каразина.

Результаты исследований
В начале учебного процесса проводилось те-

стирование студентов по их физическим качествам,
согласно специфики игры в волейбол: прыжки в дли-
ну с места; пресс; отжимание от пола; челночный
бег. По результатам тестирования студенты распре-
делялись в группы: начальный уровень подготовлен-
ности; средний уровень; высокий уровень.

Для каждой группы был составлен план рабо-
ты с применением подвижных игр для улучшения
координационных способностей.

Всякое произвольное движение направлено на
решение какой либо конкретной задачи (так называе-
мой двигательной задачи): прыгнуть как можно выше,
принять мяч, подать мяч в определенную зону пло-
щадки и т. п. Эти задания могут быть различной слож-
ности. Сложность двигательной задачи определяют
многими причинами, в частности, требованиями к
согласованности одновременно или последователь-
но выполняемых движений (требованиями к коорди-
нации движений). Координационная сложность дви-
гательных действий в волейболе служит одним из
мерил ловкости (второе мерило – точность движе-
ния, то есть степень его соответствия требованиям
двигательной задачи). Двигательная задача выполне-
на, если движение соответствует ей по своим про-
странственным, временным и силовым характерис-
тикам, то есть если оно достаточно точно.

Воспитание способности осваивать координа-
ционно-сложные двигательные действия и есть вос-
питание способности перестраивать двигательную

деятельность в соответствии с требованиями меняю-
щейся обстановки.

Уровень координационных способностей оп-
ределяется способностью индивида (Алабин В. Г.
1993):
-т очно и быстро выполнять двигательные действия
при лимите времени;

- дифференцировать пространственные, временные
и силовые параметры движения;

- приспосабливаться к изменяющейся ситуации, к
необычной постановке задачи;

- предвосхищать (предугадывать) положение движу-
щегося объекта в нужный момент;

- ориентироваться во времени и пространстве.
Таким образом, целесообразно подбирать та-

кие упражнения, которые по своему содержанию и
характеру приближались бы к специфике игры.

Такая игра, соответствующая этим требова-
ниям, была придумана старшим преподавателем Ба-
ранцом П. А. Некоторыми элементами она напоми-
нает забытую игру Фастбол – «быстрый мяч», одну
из самых древних разновидностей волейбола (Федо-
ров В, 1985).

Действия участников направляются на воспро-
изведение в непринужденной, увлекательной форме
определенных технических приемов в упрощенном,
схематическом виде. Благодаря неоднократному вы-
полнению отдельных технических приемов и их со-
четаний в «облегченных» (игровых условиях), быст-
рее развиваются у студентов способности наиболее
экономно и целесообразно выполнять многие упраж-
нения спортивного характера в их целостном, закон-
ченном виде.

Главная особенность игры заключается в том,
что студенты играют поролоновым мячом (размер
гандбольного). При этом необходимо проявить боль-
шое искусство и мастерство, чтобы мяч полетел в
нужном направлении.

В игру играют на волейбольной площадке.
Состав команды 5 человек. Двое играют сзади – за-
щитники, двое впереди – нападающие и один в сере-
дине – разыгрывающий. По ходу игры разрешается
делать перестановку игроков. Продолжительность
игры – по договоренности. Побеждает та команда,
которая в течение определенного времени сделала
меньше ошибок.

Игрокам одной команды разрешается касать-
ся мяча три раза, причем один раз он даже может
удариться о землю. Принимают мяч и бьют по нему
любой частью тела. Игра начинается с подачи. Пода-
ют по очереди, независимо от того, выиграла подаю-
щая команда очко или проиграла. Подающему игро-
ку разрешается располагаться в непосредственной
близости от сетки, поэтому при подаче ему запреща-
ется сильно бить по мячу – он должен плавно пере-
лететь через сетку. Как правило, первым мяч прини-
мает игрок задней линии и переправляет его
разыгрывающему игроку. А тот уже передает мяч
одному из бьющих игроков, который ударом ладони
посылает мяч на сторону противника.



64

Ошибками считается касание сетки игроками,
касание мяча пола больше одного раза.

Таким занятиям в первом семестре отводи-
лось 50-60 % тренировочного времени.

В начале и в конце учебного года проводи-
лось тестирование студентов для определения интег-
ральной оценки координационных способностей:
- челночный бег 5х6 м (от лицевой линии до линии
нападения);

- передача мяча сверху двумя руками;
- передача мяча снизу двумя руками;
- передача мяча в стенку, с попаданием в определен-
ное место;

- полоса препятствий: упражнения в быстром темпе,
выполняемые один за другим.

Выводы.
Результаты тестирования в конце года показа-

ли, что применение подвижных игр с элементами
новизны, которые возникают в непредвиденных си-
туациях, дало неплохие результаты. Значительно улуч-
шились координационные способности студентов.
Параллельно с этим игровые навыки достигли пози-
тивного уровня. Некоторые студенты среднего уров-
ня подготовленности даже вошли в состав факуль-
тетской команды и имели возможность выступать в
студенческой спартакиаде, где показали неплохие
результаты.

Таким образом, воспитание координационных
способностей должно составлять одну из стержне-
вых основ содержания занятия на начальном этапе
обучения волейболу и, соответственно: высоких
спортивных результатов можно добиться только при
высоком уровне развития координационных способ-
ностей.

Регулярные занятия в течение полугода позво-
ляют даже самым неспособным студентам-новичкам
вполне сносно перебивать мяч через сетку.

Дальнейшие исследования планируются про-
вести в направлении изучения других проблем раз-
вития ведущих физических качеств.
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ПОИСК ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ
СТАРТОВОГО ОТРЕЗКА В ПЛАВАНИИ

Зуозене И.Ю., Скирене В.
Литовская академия физической культуры, Каунас

Аннотация. Выявлялась взаимосвязь антропометрических
параметров и показателей физической подготовленности
пловцов с параметрами преодоления ими стартового отрез-
ка. Субъект исследования – 29 квалифицированных пловцов
в возрасте 17,04±3,34 лет. Полученные данные свидетель-
ствуют, что результат проплывания 15-метрового стартово-
го отрезка сильно коррелирует с показателями роста (r = -
0,590), массы тела (r = -0,651), шириной плеч (r = -0,523),
шириной таза (r = -0,648), объемом грудной клетки (r = -
0,731) и площадью поверхности тела (r = -0,650), показате-
лем силы тяги на суше (r = -0,677), длительностью отталки-
вания  при выполнении стартового прыжка (r = -0,426) и
показателями скольжения в воде (r = -0,378–0,495).
Ключевые  слова: плавание , старт, антропометрические
показатели, физическая подготовленность.
Анотація. Зуозене І.Ю., Скирене  В. Пошук показників,
що  визначають ефективність  подолання  стартового
відрізка в плаванні. Виявлявся взаємозв’язок антропомет-
ричних параметрів і показників  фізичної підготовленості
плавців з параметрами подолання ними стартового відрізка.
Суб’єкт дослідження – 29 кваліфікованих плавців у віці
17,04±3,34 років. Отримані дані свідчать, що результат по-
долання 15-метрового стартового відрізка сильно корелює з
показниками росту (r = -0,590), маси тіла (r = -0,651), шири-
ною плечей (r = -0,523), шириною таза (r = -0,648), обсягом
грудної клітки (r = -0,731) і площею поверхні тіла (r = -
0,650), показником сили тяги на суші (r = -0,677), тривалі-
стю відштовхування при виконанні стартового стрибка (r = -
0,426) і показниками  ковзання у воді (r = -0,378-0,495).
Ключові слова: плавання , старт, антропометричні показ-
ники, фізична підготовленість.
Annotation. Zuoziene I. J., Skyriene V. Search for factors
conditioning efficiency of swim starting. The aim of the
research is to analyse and determine the interaction between
swimmers’  start phase performance, anthropometric and
physical  fi tness indicators. The subjects of the study were
swimmers (n=29 male), age 17,04±3,34 years. Research results
show that time shown by male athletes in swimming the 15 m
start  phase has strong correlation with anthropometric
indicators: body height  (r = -0,590), weight (r = -0,651), shoulder
(r = -0,523) and pelvic width (r=-0,648), chest girth (r = -
0,731); with drawing force on the surface (r = -0,677), block
time (r = -0,426), and hydrodynamic indicator: gliding distance
and velocity (r = -0,378–0,495).
Keywords: swimming, start, anthropometric and physical fitness
indicators.

Введение.
Спортивный результат в плавании, как сово-

купность, зависит от эффективности выполнения
старта и поворота (если он необходим), скорости
преодоления дистанции и финишного отрезка. Осо-
бое место в структуре соревновательной деятельно-
сти занимает скорость и эффективность преодоле-
ния стартового отрезка (Arellano и др., 1994; Бакшеев,
1996; Thompson и др., 2000; Skyriené, Satkunskienσ,
2004).

Сравнение проплывания пловцами дистанций
разной длины свидетельствует, что скорость на 15-
метровом стартовом отрезке оказывает различное
влияние на конечный спортивный результат – чем
короче дистанция, тем больше влияние. Анализ ре-



65

зультатов 29-го чемпионата Европы  по плаванию
(Эйндховен, 2008) показал, что на дистанции 200 м
вольным стилем время стартового отрезка составля-
ет около 6%, на дистанции 100 м – 12%, 50 м – 26%
конечного результата. Проведенными ранее иссле-
дованиями установлено, что длительность старта
сильно коррелирует с соревновательным результа-
том (Thompson и др., 2000). По мнению Maglischo
(1993) улучшение техники выполнения старта может
привести к улучшению спортивного результата ми-
нимум на 0,10 с. Старт, как единое целое, имеет свои
составные части.

Анализ литературных данных свидетельствует,
что ряд авторов в биомеханической модели старта
выделяет довольно крупные, другие – более мелкие
фазы (McLean и др., 2000; Gianikellis и др., 2002; Skyrienσ
и др., 2004, Скирене и др, 2004, 2005; Юхно, 2008).

Правилами соревнований по плаванию при
выполнении старта со стартовой тумбочки разре-
шается использовать любой из существующих в на-
стоящее время вариантов. Чаще всего используются
две разновидности старта с захватом: обычный, ког-
да при принятии стартовой позы обе ступни спорт-
смена находятся у переднего края тумбочки и  легко-
атлетический, когда одна ступня спортсмена у
переднего края, другая – удалена от него. Проведен-
ные исследования свидетельствуют, что не столь важ-
ным является выбор варианта, сколько освоенность
его техники (Pearson и др., 1998; Blanksby и др., 2002).
В связи с этим обучение старту и совершенствова-
ние его техники становятся особенно актуальными.

Формулирование целей работы.
Цель исследования – выявить взаимосвязь ан-

тропометрических параметров и показателей физи-
ческой подготовленности пловцов с параметрами
преодоления ими стартового отрезка.

Методы и организация исследования
В исследовании приняли участие 29 квалифи-

цированных пловцов в возрасте 17,04±3,34 лет, рост
179,1±9,4, масса тела 68,7±10,39 кг.

Антропометрия. Используя стандартные
процедуры измерения были определены рост, вес,
масса тела, объем и среднегрудинный сагиттальный
диаметр, ширина плеч и таза, длина и ширина кисти
и ступни, рассчитаны площади поперечного сече-
ния и поверхности тела.

Видеосъемка. С целью установления времен-
ных параметров старта испытуемые выполняли старт
с тумбочки и преодолевали 25-метровый отрезок с
максимальной скоростью. Выполнение техническо-
го действия снималось на видеопленку в бассейне
ЛАФК с помощью цифровой видеокамеры Sony
DCR-HC42E (частота 25 Hz), расположенной на боко-
вой стороне бассейна выше уровня воды. Камера
была направлена перпендикулярно к оси движения
пловца. Таким образом, фиксировался вид спортсме-
на с боку в момент отталкивания от тумбочки, поле-
та и «входа в воду». Испытуемые выполняли обыч-
ный старт с захватом (по три попытки), когда обе
ступни находятся у переднего края тумбочки.

Полученный видеоматериал был перенесен в
компьютер. С помощью программы Adobe Primiere
Pro 1,5 определены длительность:
- отталкивания (от момента стартового сигнала до мо-
мента отрыва пальцев ног от стартовой тумбочки);

- полета (от момента отрыва пальцев ног от старто-
вой тумбочки до момента касания пальцами рук
воды);

- «входа в воду» (от момента касания пальцами рук
воды до момента погружения в воду пальцев ног).

Время преодоления стартового отрезка (T15)
фиксировалось от стартового сигнала до момента пе-
ресечения головой спортсмена 15-метровой отметки.

Гидродинамические особенности испытуемых
определялись по длине скольжения после отталкива-
ния от стенки бассейна, длительности и скорости
скольжения 5-метрового отрезка.

Подготовленность спортсменов характеризо-
вали результаты тестов на прыгучесть, психомотор-
ной реакции и специальных упражнений в воде. Пры-
гучесть (высота прыжка) определялась при
выполнении прыжка вверх с места без амортизаци-
онного подседа (колени согнуты под углом 900, туло-
вище вертикально, руки на поясе) на силовой плат-
форме (динамометрический комплекс MA-1).
Психомоторная реакция определялась при выполне-
нии испытуемыми прыжка вверх на силовой плат-
форме, максимально быстро реагируя на звуковой
сигнал. Расшифровка полученных сигналов прово-
дилась с помощью программного обеспечения, раз-
работанного в ЛАФК (Muckus и др., 1999). Специаль-
ная подготовленность испытуемых оценивалась по
результату проплывания с максимальной скоростью
25-метрового отрезка, показателям силы тяги на суше
и в воде при плавании на привязи с помощью ног,
рук и с полной координации движений.

Математическая статистика. Результаты
исследования обработаны с помощью методов ста-
тистического анализа, используя программный па-
кет Microsoft®Excel 2003. При оценке полученных
данных рассчитывались среднегрупповые значения
(x), среднеквадратичное отклонение (σ) и коэффици-
ент вариации (VA%). Оценка достоверности различия
средних проводилась по t – критерию Стъюдента
(p<0,001; p<0,05). Для установления взаимосвязи ан-
тропометрических параметров и показателей подго-
товленности со скоростью преодоления стартового
отрезка рассчитан коэффициент корреляции Пирсо-
на (б=0,05).

Результаты исследования.
В таблице 1 представлены полученные данные

длительности фаз стартового прыжка. Результаты
исследования свидетельствуют, что наибольшей ва-
риацией величин характеризуется длительность по-
лета (VA%=24,77). Длительность фаз отталкивания и
«входа в воду» варьируют на среднем уровне
(VA%12,26 – 12,87). Корреляционная связь между ве-
личинами перечисленных фаз и временем преодо-
ления стартового отрезка довольно слабая (r = -0,316–
0,454), но достоверная, (p<0,05) (3 табл.).
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Таблица 1. 
Временные параметры фаз стартового прыжка (x, σ, VA%) 

Длительность действий (с.) x σ VA% 

Отталкивание  0,82 0,10 12,26 

Полет  0,31 0,08 24,77 

«Вход в воду»  0,31 0,04 12,87 

Преодоление стартового отрезка  7,28 0,57 7,86 
  

Таблица 2. 
Гидродинамические показатели и показатели подготовленности испытуемых (x, σ, VA%) 

Показатели x σ VA% 
Скольжение, м 10,84 1,24 11,44 
Длительность скольжения 5 м., с 2,51 0,44 17,62 
Скорость скольжения 5 м., м/с 2,06 0,43 20,80 
Результат на отрезке 25 м., с 12,99 1,07 8,20 
Средняя скорость на отрезке 25 м., м/с 1,94 0,15 7,62 
Сила тяги на суше, N 377,30 76,14 20,18 
Сила тяги при плавании на ногах,  N 135,73 27,37 20,17 
Сила тяги при плавании на руках,  N 110,09 16,21 14,72 
Сила тяги при плавании в полной координации,  N 175,36 25,82 14,73 
Высота прыжка, м 0,55 0,10 18,74 
Длительность психомоторной реакции, мс 146,80 20,98 14,29 

 
Гидродинамические показатели спортсменов

и показатели умения удерживать ими обтекаемое
положение тела в воде характеризуются средним
уровнем вариации. Наибольший разброс наблюда-
ется среди величин скорости скольжения (VA% = 20,80),
наименьший – длины скольжения (VA% = 11,44). Ре-
зультаты исследования свидетельствуют, что показа-
тели специальной силы пловцов, прыжка вверх и пси-
хомоторной реакции так же проявляют довольно
высокую вариацию (VA% = 14,72–20,18) (2 табл.).

Проведенный корреляционный анализ пока-
зал, что обратная связь среднего уровня проявляется
между временем преодоления стартового отрезка и
силой тяги на суше (r = -0,677). Статистически значи-
мо, (p<0,05), но слабо, этот показатель связан с гид-
родинамическими показателями пловцов – длиной
скольжения, временем и скоростью скольжения 5-
метрового отрезка, (3 табл.).

Сильная корреляционная зависимость отме-
чается между временем преодоления стартового и
результатом и скоростью на 25-ти метровом отрезке
(r = 0,959 и -0,958 соответственно).

Анализ антропометрических данных испытуе-
мых показал, что наибольшая вариация отмечается у
показателя массы тела (VA%=15,13). Среди других по-
казателей разброс величин незначительный (4 табл.).

Изучение корреляционных зависимостей време-
ни преодоления стартового отрезка и антропометри-
ческих показателей свидетельствует, что достоверная
обратная связь существует между ним и ростом плов-
цов (r=-0,590), массой тела (r=-0,651), акромиальным
диаметром (r=-0,523), шириной таза (r=-0,648), площа-
дью поверхности тела (r=-0,65). Достоверная сильная
связь отмечается между T15 и объемом грудной клетки
(r=-0,731) и дельтовидным диаметром (r=-0,702) (5 табл.).

Обсуждение результатов.
Практика плавания свидетельствует, что совер-

шенствование техники старта является одним из про-
блемных звеньев в многолетней подготовке спорт-
сменов. Во первых, в тренировочном процессе
пловцов не хватает эффективных средств совершен-
ствования стартового прыжка. Во вторых, из-за боль-
ших и интенсивных нагрузок на всех этапах подго-
товки не остается времени для решения задач по
совершенствованию техники прыжка. В третьих, не-
достаточное внимание совершенствованию старто-
вых действий приводит к тому, что даже соревнова-
тельные дистанции на тренировках зачастую
проплываются после отталкивания от стенки бассей-
на, (Юхно, 2008). Однако, существующая в этом виде
спорта большая конкуренция ведет к поискам новых
методов совершенствования техники пловцов. В пос-
леднее время выполнено немало исследований, пред-
метом изучения которых стали временные и кине-
матические характеристики стартового прыжка
(Vilas-Boas et al., 2000; McLean et al., 2000; Skyriené и
др., 2004, Скирене, 2005; Arellano et al., 2005; и др.).

В проведенном нами исследовании установ-
лена большая вариация (VA% от 12,26 до 24,77) дли-
тельности надводных фаз старта, разброс результа-
тов проплывания стартового отрезка – невысока
(VA%=7,86) (табл. 1). Полученные данные свидетель-
ствуют, что действия испытуемых над водой в сред-
нем длились 0,82±0,10 с. Это на много больше, чем
встречающиеся в литературе данные пловцов элиты
– 0,70–0,72 с., (Haljand, 2008). Подобный факт позво-
ляет утверждать, что действия испытуемых на тум-
бочке были не эффективны (Skyriené и др., 2004, 2005).
Даже прекрасная реакция на стартовый сигнал не
гарантирует быстрых и точных действий над водой.
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 Таблица 3.  
Корреляционная связь времени преодоления стартового отрезка (T15) с длительностью фаз старта, 

гидродинамическими показателями и показателями подготовленности пловцов 

Показатели T15 
Длительность отталкивания 0,426* 
Длительность полета -0,316 
Длительность «входа в воду» 0,454* 
Скольжение -0,381* 
Длительность скольжения 5 м. 0,495* 
Скорость скольжения 5 м. -0,378* 
Результат на отрезке 25 м. 0,959 ** 
Средняя скорость на отрезке 25 м. -0,958 ** 
Сила тяги на суше  -0,677 * 
Сила тяги при плавании на ногах  -0,324 
Сила тяги при плавании на руках -0,311 
Сила тяги при плавании с полной координацией -0,268 
Высота прыжка -0,460 
Длительность психомоторной реакции -0,308 
Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,001. 

 

Таблица 4. 
Антропометрические показатели испытуемых (x, σ, VA%). 

Показатели x σ VA% 
Рост,cм 179,07 9,36 5,23 
Масса тела, кг 68,66 10,39 15,13 
Объем грудной клетки в покое, см 91,14 6,95 7,63 
Сагиттальный диаметр грудной клетки, см 20,65 1,65 7,98 
Акромиальный диаметр, см 39,68 3,09 7,78 
Дельтовидный диаметр, см 42,25 3,08 7,29 
Ширина таза, см 26,58 2,43 9,12 
Длина кисти, см 19,68 1,41 7,16 
Ширина кисти, см 8,16 0,66 8,07 
Длина стопы, см 27,24 1,35 4,97 
Ширина стопы, см 9,36 0,73 7,75 
Площадь поперечного сечения тела, см2 639,85 74,04 11,57 
Площадь поверхности тела, м2 1,92 0,19 10,12 

 

Таблица 5.  
Корреляционная связь времени преодоления стартового отрезка и антропометрических показателей 

Показатели T15 
Рост -0,590** 
Масса тела, -0,651** 
Объем грудной клетки в покое -0,731** 
Сагиттальный диаметр грудной клетки -0,225 
Акромиальный диаметр -0,523* 
Дельтовидный диаметр -0,702** 
Ширина таза -0,648 ** 
Длина кисти -0,197 
Ширина кисти -0,191 
Длина стопы -0,383* 
Ширина стопы -0,397* 
Площадь поперечного сечения тела -0,390* 
Площадь поверхности тела -0,650** 
Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,001. 
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Подтверждением этому является и  обнаруженная
слабая и статистически незначимая корреляционная
связь между временем преодоления стартового от-
резка и показателями психомоторной реакции, из-
меряемой в лабораторных условиях, (табл. 3).

Длительность фазы полета испытуемых  ока-
залась несколько короче (0,31±0,08 с.), чем зафикси-
рованная другими исследователями (0,34-0,4 с.) (Vilas-
Boas et al., 2000). Согласно данным Satkunskiené и
Birżinyté (2003), Скирене и др. (2004) на длительность
фазы полета и длину полета при выполнения старта
пловца влияет не только скорость, но и угол отталки-
вания, определяющий траекторию движения. Боль-
шая вариация величин этой фазы у испытуемых зас-
тавляет предположить, что при выполнении старта
не все спортсмены смогли достичь оптимального
направления отталкивания, а тем самым и траекто-
рии и длительности полета.

Анализ взаимосвязей между выполнением
старта и способностью испытуемых подпрыгнуть
вверх на максимальную высоту свидетельствует, что
корреляция между этими показателями невысока. В
аналогичном исследовании Fuente и др. (2003) ука-
зывает, что между результатами вертикального и стар-
тового прыжка нет достоверной корреляционной
связи. Похожие результаты получены исследования-
ми Breed и Young (2003), которые после реализации
программы совершенствования вертикального
прыжка обнаружили лишь увеличение длины поле-
та при выполнении старта, которое никак не сказа-
лось на результатах проплывания стартового отрез-
ка. Arellano и др. (2005) утверждает, что на качество
стартового прыжка не столько влияет результат вер-
тикального прыжка, определяемый на суше, сколько
горизонтальная сила, угол отталкивания и гравита-
ционные силы, действующие на спортсмена во вре-
мя выполнения старта.

Скорость, развиваемая спортсменом на стар-
товом отрезке, находится в большой зависимости от
эффективности подводной фазы старта, во время
которой пловец движется под водой и «выходит» на
ее поверхность (Guimarăes & Hay, 1985; Bonnar, 2001;
Ruschel at al., 2007).

При постановке настоящего исследования
ожидалось, что антропометрические и гидродинами-
ческие показатели спортсменов, частично опреде-
ляющие обтекаемость тела в воде, должны суще-
ственно повлиять на длительность преодоления всего
стартового отрезка. Выдвинутое предположение под-
твердилось,  так как выявлены сильные корреляци-
онные связи между T15  и ростом, массой тела, объе-
мом грудной клетки, шириной плеч и таза, т.е.
показателями, от которых зависит площадь поверх-
ности и поперечного сечения тела (p<0,05). Правда
между T15 и длиной и шириной стопы испытуемых и
тестов на скольжение обнаружена лишь слабая связь.
Полученные данные свидетельствуют, что при выпол-
нении старта для пловцов важны умения удержать в
воде обтекаемое положение и выполнить эффектив-
ные движения туловищем и ногами. Обнаруженная

сильная корреляционная связь между скоростью стар-
тового отрезка и  результатом и средней скоростью на
25-метровом отрезке (r=0,959 и -0,958 соответственно)
подтверждает важность данного показателя для дос-
тижений на коротких дистанциях.

Выводы.
На эффективность выполнения старта влияние

оказывает целая комбинация технических действий
спортсменов, их антропометрические и гидродина-
мические показатели, показатели подготовленности.

Дальнейшие исследования планируется про-
вести в направлении изучения других проблем со-
ревновательной деятельности пловцов.
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Іонова О.М., Лукьянова Ю.С.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Розкрито педагогічні аспекти поняття «здоров’-
язбереження» як процесу навчання й виховання, що не на-
носить прямої або опосередкованої шкоди здоров’ю учнів,
створює безпечні й комфортні умови перебування дітей у
школі, забезпечує індивідуальну траєкторію освіти, запобі-
гання  стресів, перевантаження, втоми дитини  і тим самим
сприяє збереженню й зміцненню її здоров’я.
Ключові слова: здоров’язбереження, навчально-виховний
процес, здоров’язберігаючі освітні технології.
Аннотация. Ионова Е.Н., Лукьянова Ю.С. Здоровьесох-
ранение личности  как психолого-педагогическая про-
блема. Раскрыты педагогические аспекты понятия «здоро-
вьесохранение» как процесса обучения и воспитания ,
который не наносит  прямого или опосредованного вреда
здоровью учащихся, создает безопасные и комфортные ус-
ловия пребывания  детей в школе, обеспечивает индивиду-
альную траекторию образования, предупреждение стрессов,
перегрузки, усталости ребенка и тем самым способствует
сохранению и укреплению его здоровья.
Ключевые  слова: здоровьесохранение, учебно-воспита-
тельный процесс, здоровьесберегающие образовательные
технологии.
Annotation. Ionova O.M., Luk’yanova J.S. Human health
preservation as phycho-pedagogical problem. In the article
have been shown pedagogical  aspects of the notion “health
preservation” as teaching and education process that has no
direct or mediate damage for student’s health, create safe and

comfort conditions of staying at school, provide with individual
trajectory of education, stress warning, overwork, tiredness of a
student, so these all contribute to preservation and strengthening
of his health.
Key words: health preservation,  teaching and educational
process, health saving educational technology.

Вступ.
За останні роки в Україні зроблено значні кро-

ки на шляху створення умов для формування здоро-
в’я людини через освіту. Законами України, держав-
ними національними програмами (закон України
«Про загальну середню освіту», «Національна докт-
рина розвитку освіти України у ХХІ столітті», Дер-
жавна програма «Діти України» та ін.) визначено не-
обхідність розв’язання найважливіших завдань
сучасної освіти, спрямованих на здоровий інтелекту-
альний, соціальний, фізичний розвиток особистості.

Водночас доводиться констатувати, що незва-
жаючи на значну увагу держави, науковців до питань
здоров’я зростаючого покоління, поки ще ця пробле-
ма не розв’язана належним чином. Достатньо сказа-
ти, що частка здорових дітей в Україні, за різними
даними, коливається від 4 до 10 %. При цьому за ос-
танні роки спостерігається тенденція погіршення ста-
ну здоров’я учнів. І значна частина захворювань дітей
і молоді має так звану дидактогенну природу, тобто
напряму викликана або спровокована школою.

З огляду на стан здоров’я зростаючого покол-
іння стає зрозумілою деяка обмеженість традиційної
класно-урочної системи організації навчального про-
цесу та її згубний вплив на здоров’я учнів. У зв’язку з
цим актуалізується завдання пошуку ефективних
освітніх технологій, в яких збереження здоров’я учнів
є пріоритетним.

Науково вивірене розгортання процесів роз-
робки й упровадження  технологій, спрямованих на
збереження здоров’я учнів, вимагає теоретичного
обґрунтування сутності поняття здоров’язбережен-
ня людини.

Як свідчить аналіз психологічно-педагогічних
джерел [1-6, 8, 12, 14-16] цінність здоров’я особис-
тості визнається на всіх рівнях вітчизняної системи
освіти. Здоров’я – це складна й одночасно динамічна
категорія, для якої в сучасній науці існує багато де-
термінант. Педагогічна свідомість під здоров’ям має
на увазі достатньо широке розуміння цього поняття,
що включає такі складові, як духовне, психічне, фізич-
не та соціальне здоров’я. Ці складові, взаємодіючи,
взаємовпливаючи один на одне, інтегруючись, ство-
рюють здоров’я людини як цілісність і як цінність [12].

Слід відмітити, що термін «здоров’язбережен-
ня», а також синонімічні категорії «збереження здо-
ров’я», «охорона здоров’я», «зміцнення здоров’я»
достатньо часто використовуються в наукових пра-
цях. Разом з тим термін «здоров’язбереження» на
сьогодні не має однозначного визначення.

Це зумовлено, принаймні, двома основними
причинами. По-перше, донедавна поняття здоров’-
язбереження було певним чином монополізовано
медичною галуззю. По-друге, здоров’язбереження
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особистості як пріоритетне педагогічне завдання, як
безпосередній результат освітньої діяльності обгово-
рюються в педагогіці досить побіжно.

Робота виконана відповідно до плану НДР Хар-
ківського національного педагогічного університету
імені Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Метою статті є розкриття сутності здоров’яз-

береження в педагогічному контексті.
Результати дослідження.
Проведений науковий пошук дозволив виділити

найбільш поширені підходи до визначення сутності тер-
міну здоров’язбереження, що представлено в таблиці.

Зазначимо також, що ми повністю поділяємо
думки як багатьох педагогів-класиків (В.Бехтерева,
П.Каптерева, Я.Коменського, П.Лесгафта, Г.Песта-
лоцці, М.Пирогова, Ж.-Ж.Руссо, Г.Сковороди, В.Су-
хомлинського, К.Ушинського, С.Френе, Р.Штайнера
та ін.), так і сучасних  науковців (В.Бобрицької, Є.Вай-
нера, Т.Волченської, Г.Зайцева, Е.Казіна, О.Іонової,
Ю.Науменка, О.Савченко, Г.Серікова, С.Серікова,
Т.Савустьяненко та ін.) стосовно того, що розв’язан-
ня проблеми забезпечення збереження й формуван-
ня здоров’я дитини лежить у площині побудови на-
вчально-виховного процесу відповідно до цілей і
принципів гуманістичної освіти.

Узагальнення поглядів дослідників на сутність
здоров’язбереження, наш власний досвід дозволяють
визначити здоров’язбереження в педагогічному ас-
пекті як процес навчання й виховання, що не нано-
сить прямої або опосередкованої шкоди здоров’ю
учнів, створює безпечні й комфортні умови перебу-
вання дітей у школі, забезпечує індивідуальну освіт-
ню траєкторію дитини, запобігання стресів, переван-
таження, втоми вихованців і тим самим сприяє
збереженню й зміцненню здоров’я школярів.

Забезпечення здоров’язбереження учнів у
процесі навчання й виховання вимагає розв’язання
комплексу завдань, що торкаються як матеріально-
го, кадрового забезпечення, так і організаційно-
змістового наповнення й стосуються змін змісту ос-
віти та форм і методів її здійснення.

Найважливішим аспектом реалізації завдань
здоров’язбереження є використання відповідних здо-
ров’язберігаючих освітніх технологій.

Водночас необхідно відзначити, що в реальній
освітній практиці спостерігаються певні спірні підхо-
ди до тлумачення сутності таких технологій.

Так, у деяких навчальних закладах, зокрема
«Школах сприяння здоров’я» («ШСЗ»), діагностику
здоров’я учнів, різні медичні заходи називають «здо-
ров’язберігаючими освітніми технологіями». Проте,
на наш погляд, більш коректнішим було б формулю-
вання «здоров’язберігаюча діяльність навчального
закладу», оскільки власне освітні технології при цьо-
му майже не використовуються, за виключенням
медичних технологій оздоровлення, реалізація яких
не є функцією освітнього закладу.

При всій цінності й важливості медичної до-
помоги дітям (варіанти медичних центрів у школах,
медичних кабінетів, поліклінік у школах),  викорис-
тання медичних заходів як варіанту зниження нега-
тивних впливів навчального процесу вважаємо, що
школа не повинна підміняти собою поліклініку й ре-
алізовувати лише медичні заходи.

Безумовно, визначення стану учнівського здо-
ров’я, його особливостей, динаміки надто важливі й
необхідні. Але вони мають бути основою як для виз-
начення форм і методів навчально-виховного проце-
су, так і для контролю за ефективністю їх використан-
ня. Адже школа покликана, насамперед, розв’язувати
свої безпосередні завдання, створюючи всі умови для
збереження й зміцнення здоров’я учнів.

Окрім цього, спектр оздоровчих засобів і методів,
що використовуються в деяких школах, не поступаєть-
ся такому ж у спеціалізованих лікувальних закладах: баль-
неотерапія, масаж, ЛФК, фізіотерапія тощо.

До того ж, у «ШСЗ» часто відбувається не зав-
жди обґрунтоване використання біодобавок, фізіо-
терапевтичних процедур, нетрадиційних методів оз-
доровлення, загартування, харчування тощо.

У зв’язку з цим ми повністю поділяємо думку
М.Безруких, який вважає недоцільним і навіть шкідли-
вим використання у практиці просвітницько-вихов-

Таблиця  
Наукові підходи до визначення сутності здоров’язбереження особистості 

 
Сутність здоров’язбереження  Автори 

Результат впливу педагогічних факторів освітнього процесу на збереження 
здоров’я його суб’єктів  

М.Варданян 
[2; с.9] 

Процес створення умов, що дозволяють не втратити, не порушити, не дати 
зникнути фізичному й психічному благополуччю 

М.Волчек  
[3; с.8] 

Процес збереження й зміцнення здоров’я, спрямований на перетворення 
інтелектуальної й емоційної сфер особистості, підвищення ціннісного ставлення 
до власного здоров’я й здоров’я оточуючих на основі  усвідомлення особистої 
відповідальності  

О.Глєбова 
[4; с.94] 

Розв’язання освітніх завдань з урахуванням стану здоров’я учасників навчального 
процесу та з метою його збереження й, по можливості, зміцнення 

Г.Серіков 
[14] 

Єдність педагогічних заходів, спрямованих на поліпшення (не погіршення) 
здоров’я учнів й зростання  якості їхньої освіченості  

С.Серіков 
 [15; с.47] 

Реалізація методів і засобів навчання відповідно до фізіолого-психологічних 
принципів збереження здоров’я 

Н.Суворова  
[16; с.114] 
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ної роботи пропаганди нових, «нетрадиційних» ідей і
систем оздоровлення, дієт та ін.: «слід розуміти, що
діти готові до будь-яких експериментів із власним здо-
ров’ям, вони ще не спроможні оцінити вплив мето-
дик, які пропонуються їм, а бажання «мати ідеальну
фігуру» або «накачані м’язи» за допомогою нетра-
диційних методик може негативно вплинути і на
фізичне, і на психічне здоров’я» [1; с.137 ].

Очевидно, що з’ясування сутності категорії
здоров’язберігаючої освітньої технології необхідно
розглядати в контексті визначення освітніх технологій.
З опорою на праці (В.Євдокимов, М.Кларін, О.Пєхо-
та, І.Прокопенко, Г.Селевко та ін.) [7, 10, 11, 13], при-
свячені педагогічним технологіям, можна зробити
висновок, що освітня технологія – це педагогічна си-
стема, яка інтегрує способи та засоби організації,
проведення, управління освітнім процесом, спрямо-
вані на підвищення його ефективності через досяг-
нення запланованих результатів з одночасним забез-
печенням сприятливих умов для всіх учасників
педагогічного процесу.

З огляду на це здоров’язберігаючі освітні
технології можна визначити як сукупність засобів,
методів, форм, прийомів організації, проведення,
управління навчально-виховного процесу, спрямо-
вані на забезпечення ефективності здоров’язбережен-
ня  учнів.

У класифікації здоров’язберігаючих освітніх
технологій слід виділити окремі групи, кожна з яких
може включати в себе низку конкретних технологій.
Такими основними групами є технології організації
навчального процесу, технології організації пізна-
вальної діяльності учнів, технології виховної роботи,
предметні технології та ін.

Так, здоров’язберігаюча організація навчан-
ня передбачає, насамперед, урахування динаміки пра-
цездатності учнів протягом уроку, навчального дня,
тижня, року, що запобігає розумове стомлення і пе-
ревантаження;

Реалізація здоров’язберігаючих технологій
організації пізнавальної діяльності школярів вимагає
наявності різних програм, підручників, дидактичних
матеріалів, що дозволяють індивідуалізувати процес
навчання; постійного систематичного аналізу й оці-
нки способів проробки учнями програмного матер-
іалу; створення на кожному уроці умов для само-
стійного вибору учнем способів роботи, типів
завдань; використання різноманітних форм занять,
сучасних методів навчання (рольових ігор, діалогів,
тренінгів).

Найважливішими складниками здоров’язбер-
ігаючих освітніх технологій має бути залучення рухо-
вої активності, оздоровчого впливу праці, а також
мистецтва (музика, живопис, ліплення, хореографія,
театр та ін.) як естетотерапії (арттерапії).

Сприятливий вплив мистецтва на здоров’я
людини, її загальний стан, настрій важко переоціни-
ти. Переживання розмаїття образів, кольорів, звуків,
форм, ритмів «очищують» від надлишкової емоцій-
ної напруги, знімають перевтомлення, допомагають

позбутися страхів, побічних реакцій, депресивних
станів, знижують тривожність.  Музичні композиції
у сполученні з різними рухами запобігають гіподи-
намії, порушенням серцево-судинної системи, по-
слабленню м’язів і кісток, формують красиву осан-
ку. Арттерапія стимулює потребу у вираженні своїх
почуттів, у комунікаціях з іншими людьми, прагнен-
ня до самопізнання та дослідження навколишнього
світу. Отже, оздоровлення через мистецтво сприяє
зміцненню й розвитку здоров’ю дитини, вдоскона-
ленню її духовних та фізичних сил.

Слід підкреслити, що в умовах здійснення здо-
ров’язберігаючих технологій особливі вимоги вису-
ваються до професійно-педагогічної діяльності вчи-
теля. Педагог має планувати свою діяльність з
урахуванням пріоритетів збереження й зміцнення
здоров’я кожного з учасників педагогічного проце-
су. Окрім знання свого предмета, вчитель повинен
мати специфічні психолого-педагогічні знання, во-
лодіти вміння та навичками, що дозволяють йому
гнучко, з урахуванням реальних індивідуальних особ-
ливостей учнів обирати методичні прийоми, засоби;
оцінювати ефективність педагогічної діяльності. Пе-
дагог має також бути здібним до суб’єкт–суб’єктної
(фасілітуючої) взаємодії, постійного доброзичливо-
го спілкування з різними учнями, поважного став-
лення до кожного, незалежно від навчальних досяг-
нень школярів, до підтримки й заохочування
індивідуальних зрушень у розвитку дитини.

Висновки.
1. У педагогічному аспекті здоров’язбереження осо-
бистості – це процес навчання й виховання, що не
наносить прямої або опосередкованої шкоди здо-
ров’ю учнів, створює безпечні й комфортні умови
перебування дітей у школі, забезпечує індивідуаль-
ну траєкторію навчання й виховання дитини, запо-
бігання стресів, перевантаження, втоми вихованців
і тим самим сприяє збереженню й зміцненню здо-
ров’я школярів.

2. Здоров’язберігаючі освітні технології є сукупністю
засобів, методів, форм, прийомів організації, про-
ведення, управління навчально-виховного проце-
су, спрямованих на забезпечення ефективності здо-
ров’язбереження  учнів. Основними групами
здоров’язберігаючих освітніх технологій є технології
організації навчального процесу, технології орган-
ізації пізнавальної діяльності учнів, технології ви-
ховної роботи, предметні технології та ін.

Найважливішими складниками здоров’язбер-
ігаючих освітніх технологій є технології, спрямовані
на врахування коливань працездатності людини про-
тягом навчальних циклів (уроку, дня, тижня, року),
залучення рухової активності, оздоровчого впливу
мистецтва й праці, на забезпечення суб’єкт–суб-
’єктної (фасілітуючої) взаємодії вчителя з учнями.

Перспективами подальшого дослідження
може бути обґрунтування конкретних педагогічних
технологій, спрямованих на реалізацію завдань здоро-
в’язбереження учнів у процесі навчання й виховання.
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ТА ІМІДЖ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА

Кайдалова Л.Г.
Національний фармацевтичний університет

Анотація. У статті на підставі аналізу літературних джерел
розглянуті питання  професійної компетентності сучасного
викладача вищого навчального закладу, складники та про-
фесійно значущі якості викладача; імідж викладача в умовах
гармонізації вищої освіти до європейських стандартів та
шляхи формування позитивного іміджу для успішної діяль-
ності викладача.
Ключові слова: професійний, викладач, імідж, компетентний.
Аннотация. Кайдалова Л.Г. Профессиональная  компе-
тентность  и имидж современного преподавателя. В ста-
тье с помощью анализа  литературных источников рассмот-
рены вопросы профессиональной компетентности
современного преподавателя высшего ученого заведения,
составляющие и профессионально значимые качества пре-
подавателя; имидж преподавателя в условиях гармонизации

высшего образования к европейским стандартам и пути фор-
мирования позитивного имиджа  для успешной деятельности
преподавателя.
Ключевые  слова: профессиональный, преподаватель,
имидж, компетентный.
Annotation. Kaidalova L.G. Professional competence and
image of the modern teacher. In the art icle by means of
analysis of references questions of professional competence of
the modern teacher of the maximum scientific institution,
making and professionally significant qualities of the teacher
are examined; image of the teacher in conditions of
harmonization of higher education to the European standards
and a way of formation of positive image for successful activity
of the teacher.
Keywords: professional, teacher, image, competent.

Вступ.
У сучасних умовах гармонізації вітчизняної

вищої освіти з вимогами європейських стандартів про-
фесіоналізм та імідж викладача набувають особливої
актуальності, оскільки за останні роки суттєво зміни-
лись вимоги до викладача вищого навчального закла-
ду. Позитивний імідж викладача забезпечує імідж ви-
щого навчального закладу та особистий імідж.

Питаннями професійної компетентності, педа-
гогічної майстерності викладача ВНЗ займаються
педагоги, психологи, соціологи, менеджери освіти та
ін. Проблема професійної компетентності педагогіч-
ної компетентності розглядалась у працях К.Б.Віаніс-
Трофименко, М.В.Гордієнка, В.М.Гриньової,
М.М.Зароцького, І.О.Зязюна, Н.В.Кузьміної,
Г.В.Лісовенко, С.Д.Максименка, А.К.Маркової,
Г.І.Приходько, А.Є Радченко, Л.Є. Сігаєвої, В.І.Свис-
тун, Н.Б. Щокіної та ін. [1,3, 6, 7,8, 10, 12, 15].

Аналіз літературних джерел засвідчує, що про-
блемі іміджу викладача вищого навчального закладу при-
ділялась недостатня увага. Зокрема, торкались пробле-
ми іміджу вчителя та викладача А.Калюжний, П.С.Лернер,
О.В.Скворчевська, О.С.Нурєєва та ін. [5, 6, 9 ].

Як зазначають К.Б.Віаніс-Трофименко та
Г.В.Лісовенко, більшість науковців серед ключових
позицій професійної компетентності вчителів виво-
дять на перше місце саме продуктивну компетентність
та розглядають її не лише як вміння працювати, а на-
самперед, як здатність до створення власного про-
дукту, прийняття певних рішень, несення відповідаль-
ності за них [1]. Професійна компетентність
науково-педагогічного працівника (В.І.Свистун) ґрун-
тується на його досвіді, сукупності психолого-педа-
гогічних, методичних та інших знань, навичок і вмінь,
відбувається її розвиток і саморозвиток у процесі
свідомого особистісного та професійного становлен-
ня у педагогічній діяльності про [14]. На думку Н.Гу-
сак, професійна компетентність неможлива без ви-
сокого рівня знань, усвідомлення перспектив
вивчення певних дисциплін, їхньої ролі в педагогічній
діяльності [4].

Дослідження виконані по плану Національно-
го фармацевтичного університету.

Формулювання цілей роботи.
Метою статті є висвітлення досліджень з про-

блеми професійної компетентності та іміджу сучас-
ного викладача вищого навчального закладу.
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Результати досліджень.
Ми схиляємось до визначення, що  професійна

компетентність викладача це – знання предмета, педа-
гогіки, психології, логіки, принципів, форм і методів,
технологій навчання і виховання, змісту предмета та
індивідуальних особливостей студента; уміння спілку-
ватися, дохідливо, на високому науковому рівні викла-
дати навчальний матеріал, володіти педагогічними тех-
нологіями. Це органічне поєднання теоретичної та
практичної готовності до здійснення діяльності.

Серед професійних якостей педагога А.К.Мар-
кова зазначає педагогічну ерудицію, педагогічне ціле-
покладання, педагогічне мислення, педагогічну
імпровізацію, педагогічне спостереження, педагогі-
чну спритність, педагогічний оптимізм, педагогічне
передбачення та ін. [ 8].

Професійна компетентність, знання, вміння та
навички викладача самі по собі не забезпечують ус-
пішне здійснення педагогічної діяльності і не ство-
рюють гідну репутацію. Для цього необхідно корис-
туватись повагою та авторитетом серед колег,
студентів, тобто створити свій неповторний імідж.
Іншими словами, кожній людині необхідний свій
імідж, тобто те уявлення, яке вона створює сама про
себе і яке виступає як зовнішнє відображення особи-
стості такої людини та показник її професійних та осо-
бистісно значимих якостей.

Анкетування викладачів Національного фар-
мацевтичного університету та Харківського медич-
ного університету щодо професійно значимих яко-
стей викладача показало, викладачі мають різні точ-
ки зору щодо розуміння якостей. У анкетуванні бра-
ли участь 56 викладачів. Науковий ступінь кандида-
та наук та вчене звання доцента мають 46 викладачів.
Педагогічний стаж до 10 років мають 10 викладачів,
12 викладачів – до 12 років, 8 – до 15 років; стаж від
15 до 20 років у 8 викладачів, а від 20 до 25 років
мають 4 викладачі; від 25 до років – 14 викладачів.
Викладачі надають превагу таким якостям як: про-
фесійна компетентність – 48 викладачів (86 %); пси-
холого-педагогічні знання – 46 викладачів (82 %);
володіння педагогічними технологіями – 47(84%);
використання активних методів навчання- 50 викла-
дачів (89,2%). Ораторська майстерність на думку 46
викладачів (82%) повинна бути притаманна сучас-
ному викладачеві. Комунікативною компетентністю
як вважають 89,2% опитуваних повинні володіти вик-
ладачі вищого навчального закладу; емоційний кон-
такт викладача з аудиторією повинен бути як зазна-
чають 71,4 % (40 викладачів). Щодо культури мови,
то її виокремлюють 82 % викладачів; уміння слухати
38 викладачів (68%). Тактовність, вимогливість, дис-
циплінованість та повага до студентів були названі
важливими у 92,8%  (52 респонденти), педагогічний
стаж яких від 15 до 35 років. Акторські здібності по-
винні бути притаманні сучасному викладачеві на
думку 32 опитуваних, які мають досвід роботи пе-
реважно від 5 до 20 років.

Розглянемо, що являє собою імідж людини.
Імідж походить від лат. ”imitari”, що означає імітува-

ти, а у пер. з англ. ”image” – образ, вираз) – образ,
який складається не тільки із зовнішнього вигляду
(одяг, прикраси, зачіска, макіяж та ін.), але і з постави,
ходи, уміння говорити, рухатися.

У психолого-педагогічному словнику Є.С.Ра-
пацевича, “імідж“ – це стереотипизований образ кон-
кретного об’єкта, що існує у свідомості мас. І як пра-
вило, імідж відноситься до конкретної людини, але
може поширюватися на певний товар, організацію,
професію тощо [11].

Імідж педагога це – один із основних засобів
реалізації принципів навчання та виховання своєю
особистістю. Позитивний імідж сучасного виклада-
ча вищого навчального закладу тісно пов’язаний із
його професійною компетеністю, педагогічною май-
стерністю, психолого-педагогічною культурою осо-
бистості викладача та особистісними й професійно
значущими якостями педагога.

Зауважимо, що при формуванні іміджу педа-
гога його особисті якості переплітаються з тими, що
приписуються йому оточуючими.

Слід зауважити, що імідж викладача формують:
1)сам викладач;
2) іміджмейкери;
3)засоби масової інформації;
4)люди, що оточують – друзі, рідні, співробітники,
студенти, батьки студентів.

Особистий імідж є важливим складником для
вищого навчального закладу, для іміджу кафедри і
для самого викладача, оскільки  впливає на імідж на-
вчального закладу і на кар’єрний ріст, а саме: імідж
впливає на тих, хто приймає рішення в питаннях про-
фесійного росту; люді зайняті, тому здатні приймати
рішення на підставі першого враження;

Створюючи власний імідж викладачеві необх-
ідно врахувати, що імідж може бути як позитивний,
так і негативний. Завдяки іміджу також можна склас-
ти враження про людину, її характер, освіченість, інте-
лект, рівень культури, поведінку тощо. Погляди, вра-
ження, думки про людину можуть бути сформовані
на підставі прямої інформації, що формує імідж.
Інформація може усвідомлюватись чи не усвідом-
люватись людиною, оскільки знаходиться на підсвідо-
мості і проявляє себе лише в почуттях. В узагальне-
ному вигляді цей принцип можна сформулювати так:
впливаючи на людей з метою створення у них пози-
тивного враження, необхідно впливати не тільки на їх
свідомість, а й на підсвідомість, щоб у них виникало
почуття приємного при згадуванні вашого імені.

Отже, формуючи імідж, необхідно впливати
перш за все на підсвідомість людей, ніж на їх
свідомість. Думка, що виникла у людини під впливом
підсвідомої інформації, розцінюється нею як власна,
тому що джерело її виникнення не очевидне. Люди
зазвичай собі довіряють більше, ніж іншим, то і
підсвідомому враженню вони будуть довіряти більше,
ніж свідомому.

Педагогічна культура викладача пов’язана з
усіма елементами особистісної культури: мораль-
ною, естетичною, розумовою, правовою, політич-
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ною, екологічною та  ін. Оскільки, як вважає
С.С.Вітвицька, вона є інтегральним показником інших
видів культур, їх складовою і, в той же час, включає їх
у себе [2]. Складниками педагогічної культури є:
світогляд, наукова ерудиція, духовне багатство, педа-
гогічна майстерність, педагогічні здібності, педагогі-
чна техніка і культура зовнішнього вигляду, культура
мови, культура спілкування, педагогічний такт, праг-
нення до самовдоскалення.

Для становлення мовленнєвої культури педа-
гога велике значення має знання і володіння різними
мовленнєвими стилями – побутовим, діловим, нау-
ковим, художнім. Залежно від аудиторії, з якою
спілкується, викладач, необхідно обрати і відповід-
ний стиль мови для забезпечення ефективного
спілкування. Досягається це знанням мови і наявні-
стю мовних навиків, які формуються в мовній діяль-
ності, з досвідом. Безумовно, мовленнєва культура
безпосередньо залежить від мовного середовища:
чим вищий рівень мовленнєвої культури населення,
тим більше він впливає на виховання і формування
особистості [3].

Погляд є одним із елементів особистісного і
ділового іміджу, оскільки демонструє наміри та
настрій людини. Для викладача важливо навчитись
моделювати погляд. Це буває складно в певні момен-
ти і для цього потрібні певні навички. Очі доброзич-
ливої, щирої та відвертої людини випромінюють теп-
ло і здатні «притягувати» до себе людей. І навпаки,
зла людина навіть коли посміхається не може змінити
вираз своїх холодних очей. Погляд викладача пови-
нен бути доброзичливим, уважним, зосередженим.

Тому, для підвищення власного рейтингу і по-
зитивного сприйняття оточуючими важливо зверта-
ти на це увагу і уміти вигідно себе подати. Зовнішній
облік допомагає людині привернути до себе увагу,
створити позитивний настрій, бути не тільки симпа-
тичною людиною, а й прекрасним педагогом.

Одяг повинен гармоніювати з фігурою, вигля-
дом педагога, бути красивим і охайним. Викладач є
прикладом для студентів у всьому, і в одязі теж, він
зобов’язаний стежити за модою, одягатися елегант-
но, але скромно. Елегантно, красиво одягнений вик-
ладач викликає позитивні емоції студентів, піднімає їх
настрій, спонукає стежити за собою, виховує їх смак.
Одяг викладача повинен гармонійно доповнювати
його професійну діяльність, його індивідуальні особ-
ливості. Тому його зовнішність повинна, в першу
чергу, виконувати професійну функцію: бути над-
ійним помічником у навчанні та вихованні студентів.
Увесь вигляд педагога повинен гармонійно доповню-
вати його професійну діяльність, його індивіду-
альність, допомагати у вихованні студентів. Головне
в зовнішньому вигляді – охайність і чистота, еле-
гантність і відчуття міри. Педагог повинен уміти кра-
сиво одягатися, враховуючи тенденції сучасної моди,
але при цьому уникати крайнощів.

Педагог повинен працювати над своєю зовніш-
ністю, щоб завжди добре виглядати, мати свій стиль,
образ, який включає не тільки зовнішній вигляд (одяг,

прикраси, зачіска, макіяж).  Тому для іміджу люди бе-
руть те, що краще всього застосовувати; посміхатись
всім і всюди, демонструвати відвертість і увагу, слідку-
вати за зовнішнім виглядом, одягом та зачіскою.

Дослідження психологів підтверджують, що
самопочуття і стан педагога мають межі ресурсів
психічного здоров’я, і, щоб продуктивно працювати
викладач повинен, насамперед, уміти раціонально
витрачати свою психічну енергію, знати як її можна
поповнювати, відновлювати. Це допоможе йому ус-
відомлено й ефективно розподіляти свої сили протя-
гом кожного дня, тижня, місяця, року, володіти ситу-
ацією і собою, зберігати працездатність і оптимізм,
бути упевненим у собі, і, нарешті, успішно працюва-
ти [13].

Для викладача важливим є контакт з оточую-
чими і значною частиною іміджу є: висока самооці-
нка, впевненість у собі; віра в добро та в людей; соц-
іальна та особиста відповідальність; бажання
змінюватись і вміння ризикувати при здоровому по-
чутті само зберігання.

Висновки.
Таким чином, для успішної педагогічної діяль-

ності викладачеві вищого навчального закладу повинні
бути притаманні високий професіоналізм та компе-
тентність, педагогічна майстерність та позитивний імідж.
Викладач повинен постійно працювати над постійним
вдосконаленням своєї компетентності, педагогічної
майстерності та створенням позитивного іміджу.

Подальші дослідження планується провести
у напрямку вивчення проблем становлення профес-
ійної компетентності викладача вищої школи.
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ТЕХНОЛОГИЯ КОРРЕКЦИИ
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН С УЧЕТОМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

ГЕОМЕТРИИ МАСС ИХ ТЕЛА
Кашуба В.А., Ивчатова Т.В., Хабинец Т.А.
Национальный университет физического

воспитания и спорта Украины
Государственное высшее учебное заведение

«Киевский национальный экономический
университет имени В. Гетьмана»

Аннотация. Статья посвящена вопросам коррекции телос-
ложения женщин первого зрелого возраста с учетом инди-
видуальных особенностей геометрии масс тела. Разработан
алгоритм организации  годичного цикла занятий оздорови-
тельным фитнесом женщин 25-32 лет. Внедрение разрабо-
танной авторской технологии в процесс оздоровительных
занятий женщин 25-32 лет достоверно улучшает морфофун-
кциональные показатели и гониометрические характерис-
тики пространственной организации  тела. Использование
предложенных педагогических рекомендаций в процессе за-
нятий оздоровительным фитнесом позволяет дифференци-
рованно применять специальные физические упражнения.
Ключевые слова: коррекция телосложения женщин, гео-
метрия масс тела.
Анотація. Кашуба В.О. , Івчатова Т.В., Хабинець  Т.О.
Технологія корекції статури жінок з урахуванням інди-
відуальних особливостей  геометрії мас їхнього тіла .
Стаття присвячена питанням корекції тілобудови жінок пер-
шого зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливос-
тей геометрії мас тіла. Розроблено алгоритм організації
річного циклу занять оздоровчим фітнесом жінок 25-32 років.
Впровадження розробленої авторської технології в процес
оздоровчих занять жінок 25-32 років вірогідно поліпшує
морфофункціональні показники й гоніометричні характе-
ристики просторової організації тіла. Використання запро-
понованих педагогічних рекомендацій у процесі занять оз-
доровчим фітнесом дозволяє диференційовано застосовувати
спеціальні фізичні вправи.
Ключові слова: корекція тілобудови жінок, геометрія мас тіла.
Annotation. Kashuba V.A., Ivchatova T.V., Habinets T.A.
Technology of correction body build of women with the
count of personalities of geometry of masses of their
body. This paper discusses the problem of body building
correction for women at the first manhood age accounting the
individual features of body’s mass geometry. The algorithm for
organization of year cycle exercises with healthy fitness for
women aged 25-32. Introduction of designed authoring
technology in process of improving occupations of women of
25-32 years reliablly enriches морфофункциональные
parameters and goniometric performances of regional
architecture of a body. Use of the offered pedagogical references
during occupations by improving fitness allows differentiated
to apply special physical exercises.
Keywords: body building correction for women, body’s mass
geometry.

Введение.
Анализ специальной литературы, а также обоб-

щение опыта ведущих специалистов и собственных
педагогических наблюдений позволяют прийти к зак-
лючению о том, что вопросы коррекции телосложе-
ния женщин первого зрелого возраста до настояще-
го времени, к сожалению, не находят должного
отражения в теории и методике физического воспи-
тания. Немногочисленные работы в этой области
посвящены в основном исследованиям методичес-
ких особенностей проведения физкультурно-оздоро-
вительных занятий, изучению возможностей коррек-
ции физического состояния женщин путем
использования различных видов оздоровительной
гимнастики. В этой связи актуальным и целесооб-
разным является внедрение в оздоровительный про-
цесс женщин первого зрелого возраста современ-
ных фитнес-программ коррекции телосложения с
учетом индивидуальных особенностей геометрии
масс тела (1).

Анализ научно-методической литературы, ка-
сающейся проблемы организации физкультурно-оз-
доровительных занятий с женщинами первого зре-
лого возраста, показал, что в настоящее время
разработаны и обоснованы содержание и методика
занятий ритмической гимнастикой, установлена спе-
цифика проявления срочного и кумулятивного эф-
фекта занятий различными видами оздоровительной
гимнастики, разработана методика занятий атлети-
ческой гимнастикой с женщинами в зависимости от
их соматического развития, разработана педагоги-
ческая технология комплексного использования раз-
ных видов гимнастики в процессе оздоровительных
занятий. Доказана целесообразность и эффектив-
ность использования приемов программирования
физкультурно-оздоровительных занятий 30-40-летних
женщин, основанного на оптимизации физической
нагрузки и подборе специальных терапевтических
упражнений в зависимости от особенностей функ-
ционального состояния и заболеваний занимающих-
ся, разработана и обоснована комплексная програм-
ма  занятий аквафитнесом для реализации
физкультурно-оздоровительных, рекреационных и
социально-психологических потребностей и интере-
сов женщин (5, 7, 8). В тоже время пространственная
организация тела женщин чаще всего остается вне
поля зрения специалистов. Многие вопросы, касаю-
щиеся коррекции телосложения женщин первого
зрелого возраста с учетом индивидуальных особен-
ностей геометрии масс тела, все еще оптимально не
разрешены (3).

Перечисленные положения указывают на ак-
туальность проблемы, что и обусловило выбор темы
исследования.

Исследование выполнялось согласно плана
научно-исследовательской работы кафедры кинези-
ологии Национального университета физического
воспитания и спорта Украины и «Сводного плана
НИР в сфере физической культуры и спорта на 2006
– 2010 гг.» Министерства Украины по делам семьи,
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молодежи и спорта по теме 3.2.1 «Усовершенствова-
ние биомеханических технологий в физическом вос-
питании и реабилитации с учетом пространственной
организации тела человека». Номер государственной
регистрации 0106U010786, индекс УДК 796.072.2.

Формулирование целей работы.
Цель работы – разработать и научно-методи-

чески обосновать технологию коррекции телосложе-
ния женщин первого зрелого возраста в процессе
занятий оздоровительным фитнесом с учетом нару-
шений пространственной организации их тела.

Методы исследования. Для решения постав-
ленных задач проводились: анализ специальной на-
учно-методической литературы, педагогические на-
блюдения и эксперименты с использованием
комплекса методов: антропометрии, миотономет-
рии, педагогического тестирования, биомеханичес-
кий видеокомпьютерный анализ биогеометрическо-
го профиля осанки женщин с использованием
программы «TORSO» (4), а также методы математи-
ческой статистики.

Результаты исследований.
При исследовании закономерностей морфо-

логической организации тела человека установлено,
что геометрия масс тела женщин первого зрелого
возраста формируется в соответствии с биомехани-
ческими особенностями распределения масс основ-
ных биозвеньев тела в пространстве.

Как показали исследования, телосложение яв-
ляется одной из характеристик физического разви-
тия, которая дает объективное представление о про-
странственной организации морфологических
составляющих организма человека, пропорциях, кон-
ституциональных особенностях тела; оно также име-
ет выраженные половые, возрастные и индивидуаль-
ные особенности.

Результатами исследований установлено, что
у женщин 25-32 лет наиболее существенные измене-
ния биогеометрического профиля осанки наблюда-
ются в сагиттальной плоскости: сутулая спина – у 35%
женщин, кругловогнутая спина – у 11,67% и плоская
спина – у 8,33% испытуемых (2).

Анализ угловых характеристик сагиттального
профиля осанки у обследуемых женщин показал, что
угол, образованный вертикалью и линией, соединя-
ющей остистый отросток позвонка СVII и ЦМ головы
у женщин с нормальной осанкой составил в среднем
30,01°, с кругловогнутой спиной 34,41,° а с сутулой и
плоской спиной, соответственно 31,26 и 34,02°. Это
свидетельствует, прежде всего, о том, что любое не-
значительное изменение изучаемого показателя в
сторону его увеличения или уменьшения может со-
провождаться различными изменениями положения
головы и характеризовать возможные нарушения
пространственной организации тела человека.

При диагностике состояния осанки, большое
значение имеет угол, образованный горизонталью и
линией, соединяющей наиболее выступающую точ-
ку лобной кости и подбородочный выступ. Так, у
женщин, не имеющих отклонения биогеометричес-

кого профиля осанки, этот угол в среднем равен 89,84°,
при кругловогнутой форме спины данный показа-
тель увеличивается до 99,43°, а при плоской спине,
наоборот, уменьшается до 83,30°.

Анализ показателей угла, образованного вер-
тикалью и линией, соединяющей остистый отросток
позвонка СVII и остистый отросток позвонка LV, по-
зволил констатировать тот факт, что увеличение или
уменьшение этого угла так же свидетельствует о пред-
расположенности к функциональным нарушениям
осанки или их наличие. При отсутствии нарушений
осанки значение угла a3 составляет в среднем 2°; при
плоской спине – 2,20°, при кругловогнутой спине, его
значение достигает 3,30°, а при сутулой спине – 1,45°.

Перечисленные данные подтверждают необ-
ходимость разработки методики коррекции телосло-
жения женщин с учетом индивидуальной геометрии
масс тела.

По сравнению с другими методиками разра-
ботанная технология коррекции телосложения жен-
щин имеет ряд отличительных особенностей:
· для оценки исходных данных физического разви-
тия занимающихся, кроме общепринятых характе-
ристик используются показатели телосложения;

· процесс оздоровительной тренировки осуществ-
ляется с помощью сберегающих здоровье техно-
логий, которые основываются на построении эф-
фективных прогностических биомеханических
моделей пространственной организации тела че-
ловека относительно соматической системы коор-
динат (7);

· контроль коррекции телосложения женщин в процес-
се занятий оздоровительным фитнесом осуществля-
ется на основе биомеханического мониторинга;

· процесс оздоровительных занятий обеспечивает-
ся наличием современных компьютерных инфор-
мационных технологий, начиная со скрининга и
аналитической оценки исходного состояния чело-
века, до сопутствующего хранения архива инфор-
мации о физическом состоянии исследуемых, с
целью анализа динамики этих показателей для кор-
ректирования процесса физического воспитания.

С учетом перечисленных особенностей была
разработана общая структура годичного цикла тре-
нировочных занятий женщин первого зрелого воз-
раста занимающихся оздоровительным фитнесом
(рис.1).

При разработке общей структуры годичного
цикла оздоровительных занятий нами учитывались:
особенности геометрии масс тела женщин, уровень
физической подготовленности, а также мотивы и
интересы занимающихся.

Процесс разработки структуры занятий и пла-
нирование динамики физических нагрузок в годич-
ном цикле оздоровительных занятий состоял из та-
ких этапов:
- определение структуры занятия и длительности его
частей в зависимости от направленности макро-
цикла;

- подбор средств физического воспитания адекват-
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ных уровню физической подготовленности и про-
странственной организации тела занимающихся;

- определение дозировки физической нагрузки;
- планирование динамики параметров интенсивно-
сти физических упражнений в годичном цикле тре-
нировочных занятий.

В годичном цикле занятий оздоровительным
фитнесом нами было выделено три макроцикла: втя-
гивающий, коррекционно-профилактический и под-
держивающе-оздоровительный.

Основные задачи втягивающего макроцикла
– скрининг пространственной организации биозве-
ньев тела, физической подготовленности и адапта-
ция организма женщин к физическим нагрузкам.

Коррекционно-профилактический макроцикл
направлен на снижение массы тела, изменение мышеч-
ной топографии, коррекцию нарушений простран-
ственной организации тела женщин первого зрелого
возраста, профилактику функциональных нарушений
опорно-двигательного аппарата, а также на повыше-
ние уровня физической подготовленности.

Поддерживающе-оздоровительный макро-
цикл направлен на поддержание достигнутого уров-
ня физической подготовленности и состояния кине-
тики тела женщин первого зрелого возраста.

С учетом направленности мезоциклов нами
было разработано 9 моделей занятий, состоящих из
трех, четырех, пяти и шести блоков.

Для определения эффективности предлагае-
мой технологии коррекции телосложения женщин
первого зрелого возраста с учетом индивидуальных
особенностей геометрии масс тела был проведен
сравнительный педагогический эксперимент, кото-
рый длился двенадцать месяцев.

Эффективность разработанной нами методи-
ки проверялась в двух группах женщин 25-32 лет. В
первую группу (контрольная) были включены жен-
щины, которые занимались по программе фитнес-
клуба «Східний». Вторую группу (эксперименталь-
ная) составили женщины, занимающиеся по
разработанной методике коррекции телосложения с
учетом индивидуальных особенностей геометрии
масс тела. Каждая группа включала 15 человек.

Внедрение разработанной авторской техноло-
гии в процесс оздоровительных занятий женщин 25-
32 лет достоверно улучшает морфофункциональные
показатели и гониометрические характеристики про-
странственной организации тела. Так, у женщин экс-
периментальной группы статистически достоверно
(P<0,05) улучшились показатели сагиттального про-
филя осанки: угол, образованный вертикалью и ли-
нией, соединяющей остистый отросток позвонка СVII
и центр масс головы уменьшился в среднем на 3,5о, а
угол, образованный вертикалью и линией, соединя-
ющей остистый отросток позвонка СVII и LV увели-
чился в среднем на 0,79о; отмечено улучшение мор-
фофункционального статуса: масса  тела
уменьшилась в среднем на 5,2 кг, обхват живота и
бедер соответственно на 5 и 4,67 см; при этом стати-
стически достоверно улучшаются показатели тону-

са большой ягодичной мышцы, широчайшей мыш-
цы спины, мышцы, выпрямляющей позвоночный
столб и прямой мышцы живота. У испытуемых кон-
трольной группы установлено статистически досто-
верное улучшение только двух показателей: умень-
шение обхвата живота в среднем на 5,37 см и
увеличение тонуса прямой мышцы живота на 3,13
у.е. (P<0,05).

Результаты проведенных исследований пока-
зали преимущество разработанной методологии кор-
рекции телосложения женщин с учетом индивиду-
альных биомеханических особенностей простран-
ственной организации тела. Использование предло-
женных педагогических рекомендаций в процессе
занятий оздоровительным фитнесом позволяет диф-
ференцированно применять специальные физичес-
кие упражнения, позитивно влияющие на организм
женщин, эффективно воздействовать на их морфо-
функциональные показатели, повышать уровень раз-
вития физических качеств, изменять геометрию масс
тела с целью коррекции телосложения и сохранения
здоровья.

Перспективы последующих исследований
проблемы связаны с разработкой научно-обоснован-
ной технологии коррекции телосложения женщин с
учетом инерционных характеристик и с разработкой
оценочных шкал биогеометрического профиля осан-
ки женщин первого зрелого возраста.
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ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА
СПОРТСМЕНОВ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ
БЕГОМ НА МАРАФОНСКУЮ ДИСТАНЦИЮ

Клочко Л.И.
Запорожский национальный университет

Аннотация. Статья рассматривает основные физические
качества спортсменов, которые занимаются  бегом на мара-
фонскую дистанцию. А также выносливость – как основное
качество в марафонском беге и ее развитие посредством
физических упражнений. Физические нагрузки оказывают
двойной тренировочный эффект: повышают устойчивость к
кислородному голоданию, способствуют лучшей утилиза-
ции кислорода. У марафонцев с низким уровнем физической
подготовленности при преимущественном проявлении од-
ного физического качества значительные требования
предъявляются и к другим.
Ключевые  слова: марафонский бег, физические качества,
выносливость, сила, быстрота, гибкость, тренировка.
Анотація. Клочко  Л.І. Основні фізичні якості  спорт-
сменів, які займаються бігом на марафонську дистан-
цію. Стаття розглядає основні фізичні якості спортсменів,
які займаються бігом на марафонську дистанцію. Концент-
рується увага на витривалість – як основну якість у мара-
фонському бігу і її розвиток безпосередньо через фізичні
вправи. Фізичні навантаження  роблять подвійний тренуваль-
ний ефект: підвищують стійкість до кисневого голодування,
сприяють кращій утилізації кисню. У марафонців з низьким
рівнем фізичної підготовленості при переважному прояві
однієї фізичної якості значні вимоги пред’являються й до
інших.
Ключові слова: марафонський біг, фізичні якості, витри-
валість, сила, швидкість, гнучкість, тренування.
Annotation. Klochko L.I. Main physical quality athlete,
which concern with on marathon distance running. In
the article is consided the main physical quality an athlete,
which concern with on marathon distance running. As well as
endurance – as the main quality in marathon run her
development by means of physical exercises. Exercise stresses
render double training effect: enhance stability to an air hunger,
promote the best salvaging of Oxygenium. At marathon with a
low level of physical readiness at primary exhibiting one physical
quality the considerable requests are presented and to other.
Key words: marathon run, physical quality, endurance, power,
speed, flexibility, drill.

Введение.
Основное средство физической культуры –

физические упражнения. Существует физическая
классификация упражнений марафонского бега, в
которой вся многообразия мышечной деятельности
объединена в отдельные группы упражнений по
физиологическим признакам. Устойчивость организ-
ма к неблагоприятным факторам зависит от: врож-
денных и приобретенных свойств. Она весьма под-
вижна и поддается тренировке, как средствами
мышечных нагрузок, так и различными внешними
воздействиями (температурными колебаниями, не-
достатком или избытком кислорода, углекислого
газа). Отмечено, например, что физическая трени-
ровка путем совершенствования, физических меха-
низмов повышает устойчивость к перегреванию,
переохлаждению, гипоксии, действию некоторых ток-
сических веществ, снижает заболеваемость и повы-
шает работоспособность [1].

Тренированные марафонцы при охлаждении
их тела до 35°С. (когда соревнования проходят в хо-

лодную погоду) сохраняют высокую работоспособ-
ность. Ели нетренированные люди не в состоянии
выполнять работу при подъеме их температуры до
37 – 38°С., то тренированные успешно справляются
с нагрузкой даже тогда, когда температура их тела
достигает 39°С. и более.

У марафонцев, которые систематически и ак-
тивно занимаются физическими упражнениями, по-
вышается психическая, умственная и эмоциональ-
ная устойчивость.

Работа выполнена по плану НИР Запорожс-
кого национального университета

Формулирование целей работы.
Цель статьи – оценить уровень деятельности

марафонца. Для того, что бы показать наилучший
свой результат, нужно достичь определенного уров-
ня развития физических (двигательных) качеств. Уро-
вень возможностей марафонца отражает качества,
представляющие собой сочетание врожденных, пси-
хологических и морфологических воздействий при-
обретенными в процессе тренировки. Чем больше
развиты физические качества марафонца, тем выше
работоспособность. Под физическими (двигательны-
ми) качествами принято понимать отдельные каче-
ственные стороны двигательных возможностей ма-
рафонца и отдельных действий. Уровень их развития
определяется не только физическими факторами, но
и психологическими факторами в частности степе-
нью развития интеллектуальных и волевых качеств.
Физические качества необходимо развить своевре-
менно и всесторонне.

Физические двигательные качества связаны с
типологическими особенностями проявления
свойств нервной системы, которые выступают в
структуре качеств в виде природных задатков [1].

Результаты исследования.
К числу основных физических или двигатель-

ных качеств, обеспечивающих высокий уровень фи-
зической работоспособности марафонца, относят:
выносливость, затем силу, быстроту, которые прояв-
ляются в определенных соотношениях в зависимос-
ти от условий выполнения той или иной двигатель-
ной деятельности, ее характера, специфики,
продолжительности, мощности и интенсивности. К
названным физическим качествам следует добавить
гибкость и ловкость, которые во многом определяют
успешность выполнения некоторых видов физичес-
ких упражнений. Многообразие и специфичность
воздействия упражнений на организм марафонца
можно понять, ознакомившись с физиологической
классификацией физических упражнений (с точки
зрения спортивных физиологов). В основу ее поло-
жены определенные физиологические классифика-
ционные признаки, которые присущи всем видам
мышечной деятельности, входящие в конкретную
группу [2,5].

Все перечисленные качества очень важны для
марафонца. Самое основное качество для марафон-
ского бега – это выносливость.

Выносливость – важнейшее физическое каче-
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ство, проявляющееся в профессиональной, спортив-
ной практике марафонца. Она отражает общий уро-
вень работоспособности марафонца. В теории физ-
воспитания под выносливостью понимают
способность марафонца значительное время выпол-
нять работу без снижения мощности нагрузки её ин-
тенсивности или как способность организма проти-
востоять утомлению. Выносливость –
многофункциональное свойство марафонского орга-
низма значительное время и интегрирует в себе боль-
шое число процессов, происходящих на различных
уровнях: от клеточного до целостного организма.
Однако, как показывают результаты современных
научных исследований, ведущая роль в проявлении
выносливости принадлежит факторам энергетичес-
кого обмена веществ и вегетативным системам, ко-
торые его обеспечивают, а именно сердечно – сосу-
дистой, дыхательной, а также ЦНС. Выносливость как
качество появляется в двух основных формах [3].
1. в продолжительности работы без признаков утом-
ления на данном уровне мощности;

2. в скорости снижения работоспособности при на-
ступлении утомления.

На практике различают несколько видов вы-
носливости: общую и специальную.

Под общей выносливостью понимают сово-
купность функциональных возможностей организ-
ма, определяющих его способность к продолжитель-
ному выполнению с высокой эффективностью
работы умеренной интенсивности. С точки зрения
теории спорта общая выносливость – это способ-
ность марафонца продолжительное время выполнять
различные по характеру виды физических упражне-
ний сравнительно невысокой интенсивности, вовле-
кая в действие многие мышечные группы.

Уровень развития и проявления общей вынос-
ливости определяется:
1. аэробными возможностями организма (физиоло-
гическая основа общей выносливости);

2. степенью экономизации техники движений;
3. уровнем развития волевых качеств.

Функциональные возможности вегетативных
систем организма будут высокими при выполнении,
всех упражнений аэробной направленности. Имен-
но поэтому выносливость к работе этой направлен-
ности имеет общий характер и её называют общей
выносливостью.

Общая выносливость является основой высо-
кой физической работоспособности [3].

Основным показателем выносливости являет-
ся максимальное потребление кислорода (МПК) л/
мин. С возрастом и повышением квалификации МПК
повышается. Средствами развития общей выносли-
вости являются упражнения, позволяющие достичь
максимальных величин сердечной и дыхательной
производительности и удерживать высокий уровень
МПК длительное время.

В зависимости от интенсивности тренировки
и выполняемых упражнений выносливость различа-
ют как силовую, скоростную, скоростно-силовую,

координационную и выносливость к статическим
усилиям.

Под силовой выносливостью понимают спо-
собность преодолевать заданное силовое напряжение
в течение определенного времени. В зависимости от
режима тренировки мышц можно выделить статичес-
кую и динамическую силовую выносливость.

Статическая силовая выносливость, следует из
названия, характеризуется предельным временем
сохранения определенных мышечных усилий (опре-
деленная тренировочная нагрузка.)

Динамическая силовая выносливость обычно
определяется числом повторений, какого – либо уп-
ражнения. С возрастом силовая выносливость к стати-
ческим и динамическим силовым усилия возрастает.

Под скоростной выносливостью понимают
способность к поддержанию предельной и около
предельной интенсивности движений (70 – 90 % max)
в течение длительного времени без снижения эффек-
тивности профессиональных действий. Поэтому ме-
тодика совершенствования скоростной выносливос-
ти все будет иметь сходные черты при
профессиональной и спортивной подготовке.

Для развития выносливости в марафонском
беге применяются разнообразные методы трениров-
ки, которые можно разделить на несколько групп: [6]
· непрерывные методы (равномерный, переменный),
· интегральный метод,
· контрольный или соревновательный.

Равномерный непрерывный метод. – Этим
методом развивают аэробные способности марафон-
ца. В которых выполняются циклические упражне-
ния – малой и умеренной мощности (продолжитель-
ность 15-30мин, ЧСС – 130-160уд/мин.

Переменный непрерывный метод – заключа-
ется в непрерывном движении, но с изменением ско-
рости на отдельных участках движения. Иногда этот
метод называется метод игры скоростей или «фарт-
лек». Предназначается для развития как специальной,
так и общей выносливости.

Интервальный метод (разновидности повтор-
ного метода) – дозированное повторное выполне-
ние упражнений относительно небольшой интенсив-
ности и продолжительности со строго определенным
временем отдыха, где интервалом отдыха служит
обычно медленный бег.

Проявление выносливости в марафонском
беге, можно представить как результат различного
сочетания трех ее компонентов: аэробного, гликоли-
тического и алактатного.

Изменяя интенсивность упражнения, время
его выполнения, количество повторений упражне-
ния, интервалы и характер отдыха, можно избира-
тельно подбирать нагрузку по ее преимущественно-
му воздействию на различные компоненты
выносливости. Совершенствование же двигательных
навыков, повышение технического мастерства при-
водит к снижению энергозатрат и повышению эф-
фективности использования биоэнергетического
потенциала, т.е. к увеличению выносливости.
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Для «базовой» подготовки марафонца логика
тренировочного процесса остается прежней: снача-
ла развитие общей выносливости и разносторонняя
скоростно-силовая подготовка. По мере решения этой
задачи, тренировочный процесс должен все больше
специализироваться.

Координационная выносливость характеризу-
ется способностью выполнять продолжительное вре-
мя сложные  по координационной структуре упраж-
нения.

Специальная выносливость – это способность
марафонца эффективно выполнять специфическую
нагрузку за время, обусловленное требованиями его
тренировки.

Специальная выносливость с педагогической
точки зрения представляет многокомпонентное по-
нятие – так как уровень её развития зависит от мно-
гих факторов:
- общей выносливости;
- скоростных возможностей спортсмена (быстроты
и гибкости);

- силовых качеств спортсмена;
- технико-тактического мастерства и волевых качеств
спортсмена [1].

Уровень развития выносливости зависит от
функциональных возможностей органов и систем
организма, особенно ЦНС, ССС, дыхательной и эн-
докринной систем, а также состояния обмена  ве-
ществ и нервно-мышечного аппарата.

Можно обладать высокой выносливостью в
динамической работе и малой в удержании стати-
ческого усилия. Чем больше выносливость, тем мень-
ше интенсивность.

Одно из самых эффективных и доступных
средств воспитания общей выносливости в марафон-
ском беге является бег.

Сила – одно из важнейших физических качеств
в марафонском беге, поэтому её развитию спорт-
смены уделяют много внимания и с особой осто-
рожностью.

Метод развития силовой выносливости – это
способность длительное время проявлять оптималь-
ное мышечное усилие. От уровня развития силовой
выносливости зависит успешность двигательной де-
ятельности. Силовая выносливость – сложное, комп-
лексное физическое качество, определяется уровнем
развития вегетативных систем, обеспечивающих кис-
лородный режим, и состоянием нервно-мышечного
аппарата [2].

Силовая выносливость у марафонцев – это
правильно организованные занятия по развитию
силы благотворно влияют на здоровье и физическое
развитие всех занимающихся марафонским бегом.
Вред может быть нанесен лишь сверхмерными, не-
правильно спланированными нагрузками.

Быстрота – это способность марафонца в оп-
ределенных специфических условиях мгновенно ре-
агировать с высокой скоростью движений на тот или
иной раздражитель. Выполняемых при отсутствии
значительного внешнего сопротивления, сложной
координации работы мышц в минимальной для дан-

ных условий отрезок времени и не требующих боль-
ших энергозатрат.

Эффективность спортивной подготовки в ма-
рафонском беге связано с важным свойством опор-
но-двигательного аппарата способности к мышеч-
ной релаксации – это гибкость.

В профессиональной физической подготовке
и в марафонском беге гибкость необходима для вы-
полнения движений с большой и предельной ампли-
тудой. Недостаточная подвижность в суставах может
ограничивать проявление таких физических качеств
как сила, быстрота реакции и скорости движений, вы-
носливости, увеличивая при этом энергозатраты и,
снижая экономичность работы организма, и зачас-
тую приводит к серьёзным травмам мышц и связок.

Развивают гибкость с помощью упражнений
на растягивание мышц и связок.

Процесс развития гибкости в марафонском
беге индивидуализирован. Развивать и поддерживать
гибкость необходимо постоянно [5].

Выводы.
Физические нагрузки оказывают двойной тре-

нировочный эффект: повышает устойчивость к кис-
лородному голоданию и, увеличивая мощность ды-
хательной и сердечно – сосудистой систем,
способствует лучшей утилизации кислорода.

Воздействуя, в процессе воспитания на одно
из физических качеств, мы влияем на остальные. Ха-
рактер и величина этого влияния зависит от двух при-
чин: особенностей применяемых нагрузок и уровня
физической подготовленности. У марафонцев с низ-
ким уровнем физической подготовленности при пре-
имущественном проявлении одного физического
качества значительные требования предъявляются и
к другим. Что бы показывать высокие результаты
надо развивать все физические качества. Самым важ-
ным физическим качеством в марафонском беге яв-
ляется выносливость.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
развития физических качествха спортсменов, кото-
рые занимаются бегом на марафонскую дистанцию.
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ
ВІДНОСИН У СТУДЕНТСЬКОМУ КОЛЕКТИВІ

Коваль В.Ю.
Херсонський державний університет

Анотація. У статті розглядаються особливості студентсько-
го колективу, міжособистісних відносини  в ньому та впливу
колективу на формування міжособистісних відносин між сту-
дентами, відносини між індивідом та групою, групою та інди-
відом. Досліджено ділові відносини  студентського колективу
на перших етапах його становлення. Конструктивні міжосо-
бистісні стосунки виникають  завдяки готовності партнерів
до позитивної взаємодії у спільній діяльності. Стосунки  доз-
воляють створити для себе образ партнера і виявити динамічні
характеристики цього образу, перевірити стійкість поглядів,
переконань і позицій людини.
Ключові слова: студент, колектив, відносини , особистість.
Аннотация. Коваль В.Ю. Особенности  межличностных
отношений в студенческом коллективе . В статье рассмат-
риваются особенности студенческого коллектива, межлич-
ностных отношений в нем и влияния коллектива на форми-
рование межличностных отношений между студентами,
отношения между индивидом и группой, группой и индиви-
дом. Исследовано деловые отношения студенческого коллек-
тива на  первых этапах его становления. Конструктивные
межличностные отношения возникают благодаря готовнос-
ти партнеров к положительному взаимодействию в общей
деятельности. Отношения  позволяют создать для себя образ
партнера и проявить динамические  характеристики этого
образа, проверить стойкость взглядов, убеждений и позиций
человека.
Ключевые слова: студент, коллектив, отношения, личность.
Annotation. Koval’ V.Y. Features of interpersonal
attitudes in student’s collective. In the article features of
student’s collective, interpersonal attitudes in a nem and effects
of collective on formation of interpersonal attitudes between
students, attitudes between the individual and bunch, bunch and
the individual are considered. It is investigated business relations
of student’s collective at the first  stages of his becoming.
Constructive interpersonal attitudes originate due to readiness
of partners for positive interaction in common activity.
Attitudes allow to frame for themselves a mode of the partner
and to show dynamic characteristics of this mode, to test
durability of views, inclinings and items of the person.
Keywords: student, collective, attitudes, person.

Вступ.
На сьогоднішній день історичні зміни суспіль-

ного розвитку другої половини XX століття й почат-
ку XXI століття, що тісно пов’язані з інформаційно-
комп’ютерною революцією, породжують
принципово нові закономірності життя людини.

В умовах соціальної нестабільності кардиналь-
но змінюються умови взаємодії людей та характер
їхніх взаємин. Від взаємодопомоги в колективі сусп-
ільство рухається до конкуренції.

У той же час сучасна молодь піддається жор-
стокому маніпулюванню за допомогою засобів ма-
сової інформації: телебачення і періодичних питань,
які найчастіше цілеспрямовано нав’язують асоці-
альні еталони поведінки й стилю життя за рахунок
подачі безвідповідальної інформації. Для того, щоб
бути першими в погоні за сенсацією й прибутками
газети й телепрограми сіють страхи, формують ка-
тастрофічний тип свідомості, і тому стають безглуз-
дими будь-які позитивні зусилля влаштування влас-
ної долі.

Виникнення нових умов соціалізації молодо-
го покоління, тверда конкуренція на ринку праці, ви-
сокі вимоги до професійних й особистісних якостей
людини викликають напругу й конкуренцію вже в сту-
дентському середовищі.

Вище вказані факти здатні спровокувати дест-
руктивні процеси в розвитку особистості. Тому й
недаремно дуже гостро звучить питання про те, як
зберегти й примножити потенціал молоді, допомог-
ти побачити шляхи реалізації в правильному напрям-
ку, захистити від негативного впливу інформації,
сприяти вибору високоморальних орієнтирів у житті.

 Тому виходом із ситуації, що склалася, багато
вчених бачать у вивченні міжособистісних відносин
у так званих групах ровесників (до яких відносяться
студентські колективи), тому що вони займають цен-
тральне місце в житті молоді, студентського мікросе-
редовища, у цілеспрямованому формуванні, регу-
люванні й корекції взаємин молодих людей, у
створенні сприятливого середовища для виховання
молодого покоління, у вихованні комунікативної то-
лерантності.

Ось ті явища дійсності, які, в остаточному
підсумку, обумовлюють розвиток особистості, вима-
гають серйозного й глибокого вивчення. Отже, педа-
гогічний процес, який цілеспрямовано організова-
ний у вузі в рамках студентських колективів, служить
фактором і засобами розвитку людини – майбутньо-
го фахівця.

З вище вказаного ми можемо зробити виснов-
ки, що педагогічний процес у вузі важливо будувати
на основі вивчення закономірностей розвитку й фун-
кціонування студентського колективу, суті міжособи-
стісних відносин в ньому. Цим питанням згідно з на-
вчальними та робочими програмами присвячені ряд
лекційних та практичних занять з курсу «Педагогіка»
для студентів 3 курсу денної форми навчання спец-
іальності «Фізичне виховання» Херсонського дер-
жавного університету.

Відповідно до виявлених особливостей життє-
діяльності студентського колективу, його структур-
них компонентів, педагогічної (конструктивна, орган-
ізаторська й комунікативна) діяльності необхідно
орієнтуватись на формування сприятливих міжосо-
бистісних відносин студентів. Це допоможе уникну-
ти багатьох труднощів, що виникають в їхньому на-
вчанні у вищому навчальному закладі: полегшити
період адаптації першокурсників у вузі, створити пси-
хологічно комфортні умови для розвитку творчого
потенціалу студентів, їх професійної підготовки й ста-
новлення майбутніх фахівців тощо.

Для здійснення подібного роду педагогічної
діяльності на практиці необхідна наявність ефектив-
них методів формування сприятливих міжособистіс-
них відносин у студентському колективі, які врахову-
вали б вікові особливості студентів і легко б
застосовувалися в умовах сучасної вищої школи.

Це означає, що педагогічна практика має по-
требу в сучасних методах навчання й виховання, які
сприяють виробленню в студентів навичок конструк-
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тивного міжособистісного спілкування й продуктив-
ної взаємодії в колективі. Важливо, щоб ці методи та-
кож дозволяли молоді виробити вміння протистояти
негативним тенденціям у розвитку суспільства, жит-
тєвим обставинам, що заважають розвитку його інди-
відуальності. Тому вивчення особливостей міжосо-
бистісних відносин у студентському колективі є досить
актуальним у наш час.

Робота виконана за планом НДР Херсонсько-
го державного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає у дослідженні сут-

ності міжособистісних відносин в студентському ко-
лективі.

Об’єкт дослідження – міжособистісні відно-
сини студентів. Предмет – особливості студентсько-
го колективу та характерні ознаки міжособистісних
відносин в ньому.

Результати досліджень.
Найбільш відомі психолого-педагогічні, філо-

софські, соціологічні роботи вчених розкривають
змістовно-динамічні та специфічні характеристики
процесів взаємодії та спілкування (О.О.Бодальов,
Л.П.Буєва, Е.І.Головаха, В.П.Казміренко, Г.С.Костюк,
О.О.Леонтьєв, М.І.Лісіна, Б.Ф.Ломов, В.М.Мясищев,
М.М.Обозов, Б.Д.Паригін, А.В.Петровський, С.Л.Ру-
бінштейн), визначають роль і значення вікових та інди-
відуальних показників особистості у стосунках в гру-
пах (Д.Б.Ельконін, І.С.Кон, А.П.Краковський,
Д.Й.Фельдштейн), відображають своєрідність міжо-
собистісних стосунків людей (Б.Г.Ананьєв, Б.С.Вол-
ков, Р.М.Грановська, А.А.Донцов, А.А.Єршов,
В.М.Мясищев, М.М.Обозов, В.Б.Ольшанський,
І.Уманський). Проблему стосунків між людьми вив-
чали і продовжують досліджувати зарубіжні вчені.
Зокрема, Д.Брунер, Х.Келлі, Ч.Кулі, К.Левін, А.Мас-
лоу, А.Міллер, Г.Ньюком, С.Олпорт, А.Піз, К.Роджерс,
М.Розенберг, Х.Ремшмідт, Дж.Г.Скотт, І.Томан, Е.Уїл-
сон, Р.Фішер, З.Фрейд, Е.Фром, Е.Холл, К.Хорні, У.Юрі
та інші висвітлюють у своїх працях питання становлен-
ня внутрішнього світу людини, взаємин та спілкуван-
ня у різних вікових групах, проблеми досягнення взає-
морозуміння та міжособистісної перцепції (атракції,
міжособистісної комунікації, рефлексивних структур),
психологічні особливості різних процесів та явищ, що
так чи інакше пов’язані зі стосунками людей.

Теоретичний аналіз проблеми свідчить, що соц-
іалізація індивіда можлива за умови активного спілку-
вання, яке забезпечує орієнтацію в соціумі, передба-
чає його різноманітні зв’язки та стосунки з людьми
(О.О.Бодальов, Л.С.Виготський, Я.Л.Коломинський,
О.М.Леонтьєв, М.І.Лісіна, Д.І.Фельдштейн). Доведено,
що процес взаємовпливу, спільної взаємодії перетво-
рюється на взаємовідносини, суть яких полягає в ре-
зультативності взаємних зусиль партнерів (В.О.Білоу-
сова, О.В.Запорожець, Я.Л.Коломинський). Спеціальні
дослідження взаємин проводилися в дитячих (Я.Л.Ко-
ломинский), шкільних (Я.Л.Коломинский, И.С.Кін,
В.М.Коротов, А.Т.Куракін, Р.С.Немов, Л.І.Новікова,
А.В.Петровський, С.Ю.Тьоміна й ін.), спортивних
(О.М.Дубовська, Р.Л.Кричевський, М.М.Рижак та ін.),

виробничих (І.П.Волков, Б.Д.Паригін, Л.А.Свенциць-
кий й ін.) колективах.

Одним з найважливіших напрямків формуван-
ня міжособистісних відносин в колективі є створення
сприятливого соціально-психологічного клімату ко-
лективу, атмосфери творчості, реалізація ідеї гумані-
зму у стосунках.

Проведено масштабні дослідження феномено-
логії колективів і різного роду групових процесів. Так,
вивченню лідерства в колективі присвячені роботи
І.П.Волкова, Р.Л.Кричевського та ін. Групові норми й
закономірності їхнього функціонування стали об-
’єктом досліджень М.І.Бобнєвої, О.М.Пенькова та ін.
Соціально-психологічний клімат колективу і його
особливості розглядають у своїх роботах Н.П.Анікєє-
ва, В.В.Бойко, А.Г.Ковальов, В.Н.Панфьоров, Б.Д.Па-
ригін та ін. Згуртованість як інтегральна характерис-
тика колективу досліджена А.І.Донцовим. Педагогічні
механізми формування згуртованості в шкільних ко-
лективах розглядаються в працях Н.Е.Касаткіної, А.Т-
.Куракіної, Л.І.Новікової, О.Л.Руднєвої й ін.

Суспільна природа людини реалізується через
її належність до різних спільнот, у яких виникають і
розвиваються міжособистісні відносини з партнера-
ми. Їх структура і особливості залежать від того, в які
групи включається людина, які права і обов’язки для
себе обирає. Так, наприклад, у студента першого кур-
су є певна розбіжність між особистими планами, звич-
ками, здібностями і тим становищем, яке він займає
в групі, на курсі, у вузі та тими вимогами, що вистав-
ляються до нього як студента. Звідси бере початок
прагнення, характерне для більшості першокурсників,
зміцнити своє становище самовідданою навчальною
працею, завоювати авторитет активною участю у
громадському житті курсу та факультету, у науковій
роботі тощо [3]. Важливу роль у цьому відіграє сту-
дентська академічна група. Група є одним з найбільш
вирішальних мікросоціальних факторів формування
особистості, а також одним з найбільш дієвих засобів
виховання. Тут відбувається трудове, ідейне і мораль-
не виховання, формуються колективістські риси осо-
бистості студента. Також великий вплив справляє гру-
па на формування етичної культури, почуття
відповідальності за доручену справу, причетності до
діяльності і традицій вузівського колективу. Те, як скла-
датимуться відносини першокурсника з групою, знач-
ною мірою впливатиме на швидкість та ефективність
його адаптації у вузі. Особиста участь у керівництві
діяльністю колективів своїх груп стає для студентів
школою цивільного й політичного виховання, розви-
ває організаторські здібності, психологічно готовить
їх до оволодіння майбутньою професією.

Характерною особливістю первинного вузі-
вського колективу є те, що, коли колишні учні стають
студентами, вони потрапляють у середовище, де ніхто
нічого не знає один про одного і де навіть студенти,
які в шкільному класі були „ізгоями”, можуть про-
явити свої здібності та зайняти певний статус у групі.
У процесі становлення колективу велике значення
мають такі соціальні явища, як: самоствердження,
суспільна думка, колективні настрої, традиції тощо.
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Велике значення має самоствердження особистості
у новому колективі, тобто її прагнення зайняти та ут-
римувати в системі психологічних відносин у колек-
тиві певну позицію, яка б забезпечувала даній особи-
стості повагу, визнання, довіру, підтримку з боку
інших членів колективу. Прагнення до самостверд-
ження у новоствореній групі студентів може призве-
сти до боротьби між її членами за лідерство. Причи-
ною виникнення такої проблеми є те, що людина не
може одразу отримати той статус у групі, який був у
шкільному класі, її прагнення отримати бажаний ста-
тус не співпадає з бажанням групи [4].

Іншим елементом психології колективу є сус-
пільна думка. Вона впливає на особистість, всю гру-
пу, на формування її звичаїв, традицій, інтересів,
норм. Суспільна думка виявляється у формі оцінки,
бажань, засудження чи схвалення, вимоги тощо. Дуже
важливо, щоб академічна група була щодо кожного з
її членів референтною, тобто справляла значний
вплив на формування переконань студентів, їх осо-
бистісних установок, ставлення до оточуючих людей,
навчання. Для цього необхідно, щоб група формува-
лася як згуртований, об’єднаний спільними цілями,
чітко діючий колектив, думкою якого буде дорожити
кожним з його членів [3]. Як відомо, кожна студен-
тська група створює свої певні закони, правила, яких
повинні дотримуватися всі її члени. Нехтування цими
правилами призводить до зневаги, ігнорування ко-
лективом такого члена групи.

Студентський колектив відрізняється від інших
видів колективу наступними особливостями:
·  основним видом діяльності (навчання, яке спря-
моване на отримання вищої освіти);

·  єдністю мети й мотивації (прагнення членів колек-
тиву здобути фах);

·  однорідністю складу групи за віком;
·  обмеженістю періоду існування (4-5 років);
·  стабільністю складу;
·  суворою послідовністю й планомірністю навчаль-
ної роботи;

·  порівняно високим ступенем самоврядування (ста-
роста групи, заступник старости, профгрупорг
тощо) [1].

Отже, з вище вказаного ми можемо зробити
висновок, що успіх у навчанні багато в чому зале-
жить від умов життя і побуту студента, ставлення до
нього членів вузівського колективу, тієї ролі, яку він у
ньому відіграє. Різноманітність відносин, які виника-
ють між студентами у процесі тривалого взаємного
спілкування, складає дві основні системи: систему
ділових відносин і систему особистісних відносин.
Одним з прикладів ділових відносин може бути сту-
дентське самоврядування, як форма організації сту-
дентського колективу, яке забезпечує студентам пра-
во на самостійне керівництво своєю діяльністю, зміст
якого складає розробка, прийняття і здійснення влас-
них рішень по реалізації різних напрямків свого жит-
тя і діяльності в процесі професійної підготовки у ВНЗ.
Діяльність органів студентського самоврядування
спрямована на удосконалення навчально-виховного
процесу, а саме: на якість навчання, розвиток духов-

ності та культури, формування у студентської молоді
активної соціальної позиції [2].

Нами було проведено анкетування студентів 1-
3 курсів факультету фізичного виховання та спорту з
метою визначення місця ділових стосунків у системі
міжособистісних відносин в цілому (наявність старо-
стату та студентського комітету на факультеті). У анке-
туванні взяли участь 234 студенти, з них 160 студентів
віддали переваги у спілкуванні та діяльності студентсь-
кого колективу старостам та профоргам академічних
груп; 74 – віддали перевагу іншим членам студентсь-
кого комітету (головам культурно-масовому сектору,
голові педагогічного об’єднання, голові інформацій-
но-просвітницького сектору тощо). За результатами
анкетування ми зробили висновок, що у міжособист-
існих відносинах студентів у групі значну роль відігра-
ють ділові відносини (чітке виконання обов’язків акти-
вом групи та студентами), взаємоповага, довіра,
досягнення однієї мети, яка стоїть перед учасниками
колективу – здобуття вищої освіти.

Особистісні відносини студентів ми спостері-
гали у позанавчальній діяльності, що базується, в
більшості випадків, на емоційному підґрунті.

Висновки.
Таким чином, можна зробити висновки, що:

1. Усе життя людини – різнопланова, багатогранна
система стосунків. Людина розвивається у процесі
діяльності, яка сприяє встановленню, зміцненню,
розширенню, а подекуди й розриву взаємин з ото-
чуючим середовищем.

2. Конструктивні міжособистісні стосунки виникають
завдяки готовності партнерів до позитивної взає-
модії у спільній діяльності. Здатність людини до взає-
модії детермінується як суб’єктивними фактора-
ми її індивідуального розвитку, так і особливостями
соціальних інститутів, до яких вона входить. Тому
можна говорити про те, що стосунки, опосередко-
вані значущою спільною діяльністю, дозволяють не
тільки створити для себе образ партнера, а й вияви-
ти динамічні характеристики цього образу, пере-
вірити стійкість поглядів, переконань і позицій лю-
дини, а також аутентичність її особистості.

3. У міжособистісних стосунках індивід може бути
одночасно як суб’єктом, так і об’єктом впливу,
пізнання, оцінки. Це детермінується суб’єкт-суб-
’єктними і суб’єкт-об’єктними стосунками, які ви-
никають у процесі життєдіяльності людей. Чинни-
ком реалізації стосунків виступає спілкування, яке
є дуже важливою, невід’ємною сферою взаємин
людей, самою життєдіяльністю індивідів, реаліза-
цією всієї системи міжособистісних стосунків.

 4. Студентський колектив є осередком формування
міжособистісних відносин студентів. Середовище
студентського колективу на перших порах є більш
сприятливим для саморозкриття і самореалізації,
оскільки його новизна знімає деякі емоційні бар’є-
ри, дещо нейтралізує складні установки поведінки,
стимулює переоцінку цінностей, контроль за на-
вчальною і трудовою дисципліною студентів, опе-
ративне реагування на їх порушення.

Питаннями нашого подальшого детального
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дослідження залишаються проблеми педагогічних
основ та педагогічних умов формування міжособи-
стісних відносин в студентському колективі.
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ВПЛИВ РОЗВИТКУ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ
ЗДІБНОСТЕЙ НА ЯКІСТЬ ГРИ В ЗАХИСТІ
ВОЛЕЙБОЛІСТОК ВИСОКОГО КЛАСУ
Козіна Ж.Л., Чорний Ю.П., Поліщук С.Б.
Харківський національний педагогічний

університет ім. Г.С. Сковороди

Анотація. На підставі визначення структури підготовленості
волейболісток високого класу було розроблено методику ком-
плексного розвитку психофізіологічних функцій в поєднанні
з розвитком фізичних якостей. Застосування розробленої ме-
тодики підготовки волейболісток високого класу в експери-
ментальній групі сприяло змінам в факторній структурі їх
підготовленості. Підвищилася роль психофізіологічних
функцій та ефективність гри у захисті. У спортсменок експе-
риментальної групи в результаті застосування розробленої
методики спостерігались достовірні зміни поліпшення показ-
ників в тестах на відчуття часу, відтворення зусилля, силової
спритності, стану серцево-судинної та дихальної системи.
Ключові слова: волейбол, ліберо, психофізіологічні показ-
ники, ігрова ефективність, структура, фактор.
Аннотация. Козина Ж.Л., Чорний Ю.П., Полищук С.Б.
Влияние развития психофизиологических способностей
на качество игры в защите волейболисток  высокого клас-
са. На основании  определения структуры подготовленности
волейболисток высокого класса была разработана методика
комплексного развития психофизиологических функций в
сочетании с развитием физических качеств. Применение раз-
работанной методики подготовки волейболисток высокого
класса способствовало изменениям в факторной структуре
их подготовленности. Повысилась роль психофизиологичес-
ких функций и эффективность игры в защите. У спортсменок
экспериментальной группы в результате применения разра-
ботанной методики наблюдались достоверные изменения улуч-
шения показателей в тестах на ощущение времени, воспроиз-
ведение усилия, силовой ловкости, состояния
сердечно-сосудистой и дыхательной системы.
Ключевые слова: волейбол, либеро, психофизиологичес-
кие показатели, игровая эффективность, структура, фактор.
Annotation. Kozina Z.L., Chorniy Y.P.,  Polishuk S.B.
Influence of development of psychological-physiological
capabilities on quality of game in defence of volley-
ballers of high class. On the basis of determination of structure
of preparedness of volley-ballers of high class the method of
complex development of psychological-physiological functions
was developed in combination with development of physical

qualities. Application of the developed method of preparation
of volley-ballers of high class was instrumental in changes in
the factor structure of their  preparedness. The role of
psychological-physiological functions and efficiency of game
rose in defence. The sportswomen of experimental group as a
result of application of the developed method had reliable
changes of improvement of indexes in tests on feeling of time,
reproducing of ef fort, power adroitness, state of the
cardiovascular and respiratory system.
Keywords: volleyball,  libero, psychological-physiological
indexes, playing efficiency, structure, factor.

Вступ.
Гарний захист на задній лінії є однією із складо-

вих елементів волейбольної гри [1,2,3,4]. Та його ефек-
тивність залежить не тільки від індивідуальної майстер-
ності захисників, але й від вміння гравців взаємодіяти
на задній лінії один з одним, а також з блокуючими
гравцями передньої лінії. Без гарної гри у захисті не-
можливо тактично построїти виграшний результат.
Багато тренерів команд високого класу виховують за-
хисників тільки з використанням вправ для розвитку
швидкісно-силових якостей, але для всебічного та про-
дуктивно високого рівня майстерності також не менш
важлива психологічна підготовленість гравців у захисті
на задній лінії [5,6,8]. Особливо це важливо для вихо-
вання у цих гравців почуття часу, простору, визначен-
ня траєкторії та швидкості польоту м’яча при вико-
нанні прийомів нападаючих ударів та при прийомі
подачі. Підтримка команди своїми доведеними до ав-
томатизму та високої майстерності діями у захисті
може  зіграти важливу роль для гри взагалі.

Але на даний час автори [1,2,3,4], які займалися
проблемами підготовки волейболістів, практично не
приділяли уваги підготовці захисника взагалі, і тим
більш, психофізіологічній підготовці, в частку. Тому
розробка даної проблеми є своєчасною і актуальною.

Дослідження проведене відповідно до Зведе-
ного плану науково-дослідної роботи Державного
комітету України з питань фізичної культури й спорту
на 2006-2010 р. по темі 2.4.1.4.3 п «Психологічні, педа-
гогічні й медико-біологічні засоби відновлення пра-
цездатності в спортивних іграх» (№ 0106U011989) та
по темі «Теоретико-методичні основи індивідуалізації
навчально-тренувального процесу в окремих групах
видів спорту».

Формулювання мети роботи.
Мета роботи – розробити та обґрунтувати

методику розвитку психофізіологічних здібностей
волейболісток високого класу.

Методи дослідження: аналіз літературних
джерел, метод математичного аналізу технічних про-
токолювання ігор з волейболу, метод антропометрії
методи педагогічного тестування, методи психофізіо-
логічного тестування (вимір почуття часу, почуття
простору, швидкості реакції); методи анкетування;
методи математичної статистики (кореляційний, фак-
торний аналіз).

Організація дослідження. В дослідженні взя-
ли участь 12 волейболісток команди вищої ліги Ук-
раїни «Чарівниця». Дослідження проводилось у ве-
ресні–лютому 2007 року.
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Результати дослідження.
В даному дослідженні спочатку був проведе-

ний констатуючий експеримент, в якому взяли участь
гравці коанди «Чарівниця». На базі отрианих даних
була визначена структура [8] підготовленості волей-
болісток, в якій виявилось шість головних факторів:
фізична підготовленість; відчуття часу – лідерство;
сила кисті – стан дихальної системи; відтворення зу-
силля – швидкість; антропометричні показники; стан
серцево-судинної системи. Було виявлено також, що
психофізіологічні показники займають важливе місце
в загальній структурі підготовленості волейболісток
високого класу, оскільки входять до кожного факто-
ру і мають велику кількість взаємозв’язків з показни-
ками фізичної підготовленості, станом серцево-су-
динної системи, психологічними показниками.

На підставі отриманих даних була розроблена
методика комплексного розвитку фізичних якостей
та психофізіологічних здібностей гравців. Методика
включала вправи як на розвиток фізичних якостей,
так і на вдосконалення психофізіологічних здібнос-
тей. Для вдосконалення психофізіологічних здібнос-
тей застосовувались статичні вправи в сполученні з
дихальними вправами та концентрацією на визначе-
них м’язах чи суглобах, а також вправи на розвиток
почуття часу, швидкість реакції, оперативність мис-
лення. Після чого розроблена методика була засто-
сована в підготовці комади «Чарівниця», що і склало
суть формуючого експерименту, який тривав 6
місяців. Потім було проведено повторне тестування,
визначення структури підготовленості гравців і по-
рівняння показників ефективності гри у захисті
гравців контрольної (команда «Регіна») і експеримен-
тальної груп (команда «Чарівниця»).

Результати тестування волейболісток високо-
го класу за показниками  спеціальної фізичної підго-
товки та розвитку психофізіологічних функцій пока-
зали зміни в структурі їхньої підготовленості. Так,
результати факторного аналізу хоча і показали на-
явність шести факторів, як і до проведення експери-
менту, зміст факторів дещо змінився (рис. 1).

У перший фактор увійшли такі показники, як
стрибок у довжину, швидкість пересувань (94м),
відчуття часу, стрибок уверх, тест на швидкість та
зменшення помилки на прискорення часу (цей по-
казник з негативним коефіцієнтом кореляції). Тому
перший фактор був названий «швидкісно-силові
якості, відчуття часу». Слід зазначити, що застосуван-
ня методики розвитку психофізіологічних функцій
сприяло підвищенню ролі психофізіологічних показ-
ників, в частку, відчуття часу, в структурі підготовле-
ності волейболісток. Цей показник до проведення
експерименту входив до другого фактору, а після
проведення експерименту надійшов до першого фак-
тору (рис. 1).

До другого фактору увійшли такі показники, як
«здатність до лідерства», «ефективність гри у захисті»,
«із положення лежачи – в сід», «гнучкість», «вага»
(показники ваги надійшов до останнього фактору з
негативним коефіцієнтом кореляції). Тому другий фак-

тор був названий «високе лідерство, висока ефек-
тивність гри у захисті, висока гнучкість, низька вага».
Слід зазначити, що в результаті проведення експери-
менту підвищилась значимість гри у захисті, тому що
з п’ятого фактору (де цей показник відображувався з
негативним коефіцієнтом кореляції) до проведення
експерименту даний показник надійшов до другого
фактору з позитивним коефіцієнтом кореляції (рис. 1).
Це свідчить про те, що значимість ефективності гри в
загальній структурі підготовленості підвищилась.

До третього фактору надійшли показники ди-
намометрії лівої та правої рук, затримка дихання на
видиху. Тому третій фактор був названий «сила кисті,
стан дихальної системи» (рис. 1). Третій фактор не
змінився в результаті проведення експерименту (рис.
1), що вказує на високу значимість і  високу
стабільність сили кисті і стану дихальної системи.

До четвертого фактору надійшли такі показ-
ники, як «відтворення зусилля», «помилка відтворен-
ня зусилля», зменшення помилки на вповільнення
часу (аналізувалися показники із знаком «мінус»).
Слід зазначити, що відтворення зусилля та відчуття
часу потрапили в один фактор в результаті проведен-
ня експерименту, що свідчить про підвищення регу-
ляторних функцій психофізіологічного стану. Четвер-
тий фактор був названий «відтворення зусилля,
відчуття часу» (рис. 1).

У п’ятий фактор надійшли показники зросту,
ЧСС після присідань з позитивним коефіцієнтом ко-
реляції та час затримки дихання на видиху з негатив-
ним коефіцієнтом кореляції. Тому п’ятий фактор був
названий «високий зріст, низька витривалість». У
порівнянні з п’ятим фактором до проведення експе-
рименту, показник ефективності гри у захисті не над-
ійшов у цей фактор після проведення експерименту,
тому що, як вже відзначалося, він надійшов до друго-
го фактору (рис. 1). Шостий фактор не змінився в
результаті проведення експерименту, і також був на-
званий «стан серцево-судинної системи».

Таким чином, можна зазначити, що в резуль-
таті проведення експерименту дещо змінилася струк-
тура підготовленості волейболісток. Підвищилась
роль психофізіологічних показників і значимість ефек-
тивності гри у захисті.

Щодо зміни індивідуальної факторної струк-
тури (рис. 2), то слід зазначити, що вона змінилася
головним чином у захисників (приклади – К-а і З-а).

Так, у гравця З-ї  значно підвищилась ефек-
тивність гри у захисті, про що свідчить значне
збільшення значення другого фактору («високе лідер-
ство, висока ефективність гри у захисті») у порівнянні
з високим значенням п’ятого фактору до проведен-
ня експерименту, до складу якого надходив показник
«низька ефективність гри у захисті».

У гравця Красовської дані зміни менш помітні,
тому що до проведення експерименту у даного грав-
ця також були високі показники ефективності гри у
захисті. Але після проведення експерименту другий
фактор, тобто «високе лідерство, висока ефективність
гри у захисті, висока гнучкість, низька вага» у даного
гравця став дорівнювати 100%, тобто став найкращим
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Рис. 3. Рівні значимості за t-критерієм Стьюденту порівняльного аналізу тестування волейболісток
експериментальної групи до та після проведення експерименту

Таблиця 1 
Зміна показників ефективності гри у захисті волейболісток контрольної (команда «Реґіна») 
 і експериментальної (команда «Харків’янка») груп в результаті проведення експерименту 

 
До експерименту Після експерименту Показники

Команди Х  σ m Х  σ m 
% зміни F p t p 

Чарівниця 1,24 1,37 0,43 2,40 2,77 0,87 94,01 3,91 0,06 -1,19 0,25 
Регіна 1,36 0,54 0,19 1,04 0,89 0,31 -23,88 5,11 0,04 0,88 0,39 

t 0,25 1,32 
p 0,81 0,2 

- 

 
у аналізованої вибірки спортсменок (рис. 2). Це
свідчить про ефективність застосування розробле-
ної методики.

Варто помітити, що у деякі зміни в сторону
поліпшення гри в захисті спостерігалися і у напад-
ників. Наприклад, у гравця В-ї, у якої грав в захисті до
проведення експерименту майже не проявлялася
(100% п’ятого фактору) (рис. 2), після експерименту
другий фактор, який став характеризувати гру в за-
хисті, став дещо вираженим (30 відсотків) (рис. 2).

Отримані дані щодо зміни індивідуальної
структури підготовленості волейболісток високого
класу свідчать про ефективність застосування роз-
робленої методики розвитку психофізіологічних
функцій і доцільність її застосування в спортивно-
педагогічній практиці, в частку, при підготовці
гравців-ліберо.

Аналіз достовірності розходжень показників
тестування  спортсменок експериментальної груп,
тобто команди «Харків’янка», який був проведений
із застосуванням дисперсійного аналізу за F- кри-

терієм та порівняння середніх за t- критерієм Стью-
дента показав достовірне поліпшення результатів в
тестах на відтворення часу  (р<0,01 за F- критерієм,
р<0,05 за t- критерієм Стьюдента), динамометрії
(р<0,05 за t- критерієм Стьюдента), помилки при
відтворюванні зусилля (р<0,001 за t- критерієм Стью-
дента), силової спритності (тест «із положення лежа-
чи – в сід») (р<0,001 за t- критерієм Стьюдента), зат-
римки дихання на видиху (р<0,01 за F- критерієм та за
t- критерієм Стьюдента) (рис. 3).

Дані зміни в показниках тестування проявили-
ся у поліпшенні ефективності гри у захисті експери-
ментальної команди (табл. 1). Так, у контрольній ко-
манді «Реґіна» спостерігалося достовірне зниження
ефективності гри у захисті за F- критерієм, відсоток
зниження склав -23,88%.

У той час  як в команді експериментальної гру-
пи спостерігалося майже достовірне поліпшення по-
казників ефективності гри в захисті за F- критерієм
(р=0,06), а відсоток  поліпшення показників ефектив-
ності гри у захисті склав 94,01% (табл. 1).
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Таким чином, проведене дослідження показа-
ло високу ефективність застосування методики роз-
витку психофізіологічних якостей для поліпшення гри
у захисті волейболісток високого класу, і тому дана
методика може бути рекомендована для широкого
застосування у волейбольних командах вищої ліги.

Висновки.
1.На підставі визначення структури підготовленості
волейболісток високого класу було розроблено ме-
тодику комплексного розвитку психофізіологічних
функцій в поєднанні з розвитком фізичних якостей.

2. Застосування розробленої методики підготовки
волейболісток високого класу в експериментальній
групі сприяло змінам в факторній структурі їх підго-
товленості. Підвищилася роль психофізіологічних
функцій та ефективність гри у захисті.

3.В результаті застосування розробленої методики
змінилась  індивідуальна факторна структура підго-
товленості гравців. Найбільші зміни спостерігали-
ся в індивідуальних структурах підготовленості лібе-
ро, але у нападників також поліпшилися показники,
які відображують ефективність гри у захисті.

4.У спортсменок експериментальної групи в резуль-
таті застосування розробленої методики спостері-
гались достовірні зміни поліпшення показників в
тестах на відчуття часу, відтворення зусилля, сило-
вої спритності, стану серцево-судинної та дихаль-
ної системи (р<0,01, р<0,05 за F- критерієм та за t-
критерієм Стьюдента).

5. Застосування розробленої методики сприяло підви-
щенню ефективності гри у захисті (+ 94,01%) спорт-
сменок експериментальної групи у порівнянні з
контрольною групою (-23,88%).

В перспективі подальших досліджень перед-
бачається розробка методики індивідуальної підго-
товки гравців різних ігрових амплуа у волейболі.
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ОСОБЛИВОСТІ НАВИКІВ
САМООБСЛУГОВУВАННЯ

РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПІДЛІТКІВ
Коштур Я.Є.

Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С.Макаренка

Анотація. У статті представлена інформація про рівень сфор-
мованості навиків  самообслуговування розумово відсталих
підлітків та результати аналізу показників самообслуговуван-
ня цих підлітків у порівнянні з нормально розвинутими одно-
літками. Результати дослідження показали низький рівень го-
товності до виконання дій з самообслуговування у розумово
відсталих підлітків. Виявлено найбільш значущі для подальшо-
го розвитку розумово відсталих підлітків порушення. Наміче-
но шляхи їх корекції засобами фізичного виховання.
Ключові слова: підлітки, розумова відсталість, навики  са-
мообслуговування, плавання .
Аннотация. Коштур Я.Е. Особенности  навыков самооб-
служивания умственно отсталых  подростков . В статье
представлена информация  об уровне сформированности
навыков самообслуживания умственно отсталых подростков
и результаты анализа  показателей самообслуживания этих
подростков в сравнении с нормально развитыми одногодка-
ми. Результаты исследования показали низкий уровень го-
товности к выполнению действий по самообслуживанию у
умственно отсталых подростков. Выявлено наиболее знача-
щие для дальнейшего развития умственно отсталых подрос-
тков нарушения. Намечены пути их коррекции средствами
физического воспитания.
Ключевые слова: подростки, умственная отсталость, на-
выки самообслуживания, плавание.
Annotation. Koshtur Y.E. Features of skills of self-service
of mentally retarded teenagers. In article the information
on a level of formation of skills of self-service of mentally retarded
teenagers and results of the analysis of parameters of self-service
of these teenagers in comparison with normally advanced coevals.
Results of research have shown a low level of readiness for
performance of actions on self-service of mentally retarded
teenagers. It is revealed the most signifying for the further
development of mentally retarded teenagers of breaking. Pathes
of their correction are scheduled by means of physical training.
Key words: teenagers, mentally retarded, skills of self-service,
swimming.

Вступ.
Рухова активність є ведучим фактором своє-

часного дозрівання мозкових структур. У той же час
ступінь розвитку психічних функцій у значній мірі
визначає рівень сформованості та потреби у русі.
Враховуючи низький ступінь спонтанної (нерегламен-
тованої) рухової активності у підлітків з легкою фор-
мою розумової відсталості, рішення завдань корекції
та покращення психофізичного розвитку повинно
передбачати більш широке використання регламен-
тованих форм фізичного виховання.

Єдина можливість нейтралізувати негативні
діяння, які виникають в учнів під час тривалих статич-
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них навантажень, тобто сидіння, а також виправити
порушення моторики, розширення рухових можли-
востей розумово відсталої дитини – це активна та
певним чином організована фізична діяльність. У
зв’язку з цим виникає необхідність у розробці засобів,
методів і форм фізичного виховання у роботі з учня-
ми спеціальних шкіл.

Ряд науковців вважають, що плавання та його
засоби в силу виражених дій водного середовища є
важливим компонентом фізичного виховання дітей,
як з нормальним розвитком, так й з обмеженими
можливостями [1, 2, 3, 5 та ін.].

Характеристикою плавання як виду спорту, пи-
тання його оздоровчої спрямованості, прикладного
значення, його масовості, вплив водного середовища
на організм людини займалися чимало вчених (Р.В.А-
лександрова із співав. (1999), М.М.Булатова та
К.П.Cахновський (1988), Л.О.Зарічанська (2001),
Н.Н.Кардамонова (2001), В.М.Платонов (2000) та інші).

Останнім часом з’являються ряд робіт, автори
яких спрямовують свої зусилля на обґрунтовування
та розробку ефективних методик навчання плаван-
ню дітей з обмеженими можливостями.

Так, деякі автори (Ю.О.Лянной (1999), О.В.То-
менко (2000)) засвідчили безперечний оздоровчий та
корегуючий вплив плавання на рухові здібності та
діяльності систем організму осіб з наслідками дитя-
чого церебрального паралічу.

Величезний позитивний вплив засобів плаван-
ня для реабілітації інвалідів після ампутації кінцівок
виявили С.Ф.Курдибайло та В.Г.Богатих (1998).

У дослідженні В.О.Колишкіна (2003) зазначе-
но, що заняття плаванням являються чудовим засо-
бом корекції рухових порушень учнів старшого
шкільного віку з розладами слуху. Тому він рекомен-
дує застосовувати плавання в адаптивному фізично-
му вихованні цих дітей.

Дослідження у навчанні плаванню проводили
також Н.Г.Байкіна, Д.О.Силантьєв (2001) та К.С.Ярим-
баш (2004). Вони довели важливість занять плаван-
ням із слабозорими дітьми та підлітками. Результати
навчального експерименту підтверджують
доцільність та ефективність застосування плавання
як засобу для корекції фізичного розвитку, рухових
якостей, підвищення фізичної працездатності і пол-
іпшення функціональних можливостей організму у
слабозорих дітей та підлітків.

В.В.Кім (1997), Є.Лабудова та Л.Ярембак
(2000), Д.Ф.Мосунов (1998), С.Б.Раку (1997) перекон-
ливо довели високу ефективність застосування засобів
плавання для реабілітації дітей, які мають відхилення
у стані психічного і фізичного здоров’я.

Дослідження С.А.Мясищева та В.Є.Пермяко-
ва (2003), А.І.Погребного (2004) довели позитивний
вплив засобів плавання у системі фізичної та психіч-
ної реабілітації дітей із затримкою психічного розвит-
ку. Ними відмічено поліпшення не лише фізичного
стану даної категорії дітей, але й психічного, про що
свідчать позитивна динаміка психічних функцій. У
дітей покращилися функції уваги, уявлення, пам’яті,
сприймання, та розвитку мови.

Г.М.Бойко (2003) довела позитивний вплив за-
собів плавання на пізнавальну, емоційно-вольову,
психомоторну сфери підлітків із синдромом Дауна
та на їх розумову і фізичну працездатність. На її дум-
ку, заняття плаванням сприяє підготовці підлітків із
синдромом Дауна до психологічної інтеграції в сусп-
ільство.

При дослідженні дітей з ускладненою формою
олігофренії Е.П.Бебриш (1976) було виявлено, що при
заняттях плаванням збільшується рухливість нерво-
вих процесів, яка позитивно відбивається на показ-
никах швидкості та координації рухів.

В.С.Автандилян (1986) у своїх дослідженнях
зазначив, що застосування занять плаванням протя-
гом року в якості засобу фізичного виховання розу-
мово відсталих учнів молодших класів значно покра-
щує фізичний розвиток, підвищує показники сили,
стрибучості, швидкості, витривалості, динамічної та
статичної координації рухів. Ним відзначається пози-
тивний вплив занять плаванням на психічні процеси
цих дітей, а саме: увагу та пам’ять.

С.М.Афанасьєв (1996) вивчав питання впливу
засобів плавання на стан рухової сфери розумово
відсталих учнів молодшого шкільного віку. Він зро-
бив висновок про те, що систематичні заняття пла-
ванням значно поліпшують фізичний розвиток та
фізичну підготовленість юних плавців, сприяють по-
кращенню їх розумової працездатності та активізації
психічних функцій.

Аналіз  науково-методичної літератури
свідчить, що на сьогодні відсутні організаційно-ме-
тодичні рекомендації з проведення занять з плавання
з розумово відсталими підлітками, які б дозволяли
корегувати їх психофізичний розвиток. Це, в свою
чергу, засвідчує доцільність подальшого накопичен-
ня експериментального матеріалу з цього питання.

Наукову роботу виконано відповідно до плану
науково-дослідної роботи Сумського державного
педагогічного університету імені А.С.Макаренка
«Організаційно-методичні основи використання ко-
рекційних занять плаванням у фізичному вихованні
розумово відсталих підлітків» (номер державної реє-
страції 0107U002257).

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягала у визначенні

рівня сформованості навиків самообслуговування
розумово відсталих підлітків 11-14 років у порівнянні
з нормально розвинутими однолітками.

У зв’язку з цим були поставлені наступні зав-
дання: визначення специфічних особливостей сфор-
мованості навичок самообслуговування у розумо-
во відсталих підлітків 11-14 років та їх нормально
розвинутих одноліток.

У роботі застосовувались наступні методи
дослідження: аналіз науково-методичної літератури,
педагогічні спостереження, анкетування, методи ма-
тематичної статистики.

Аналіз  науково-методичної літератури
свідчить, що порушення психомоторики у розумово
відсталих дітей проявляється у недостатній здібності
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до тонких диференційованих рухів пальців рук [4, 6].
Це насамперед проявляється в порушенні деяких на-
вичок самообслуговування. Тому, для визначення
готовності розумово відсталих підлітків до виконання
дій самообслуговування передбачалося виявлення
кількісної інформації шляхом анкетування батьків
розумово відсталих підлітків.

Для визначення сформованості навиків само-
обслуговування у підлітків враховувались наступні
показники: вміння роздягатися та одягатися, вміння
користуватися душем, вміння митися, вміння витира-
тися рушником, вміння доглядати за власним волос-
сям та вміння доглядати за власним одягом та речами.

Показники, що увійшли до розробленої нами
анкети, відображають рівень володіння розумово
відсталими підлітками основними навиками особис-
тої гігієни та самообслуговування і, тим самим, вка-
зують на міру можливості їхнього відносно само-
стійного існування.

Дослідження проводилось на базі загальноос-
вітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 м. Суми та спеціаль-
них загальноосвітніх шкіл для розумово відсталих
дітей м. Суми та Сумської області. Під педагогічним
спостереженням знаходились 236 підлітків 11-14 років,
з яких 116 підлітків 11-14 років (67 хлопців та 49 дівчат
з легким ступенем розумової відсталості (діагноз F-
70, дебільність)) і 120 нормально розвинутих од-
нолітків (68 хлопців та 52 дівчини).

У зв’язку з отриманням більш чіткої інформації
про сформованість навиків самообслуговування ми
розподілили підлітків за віковими групами та статтю.

Результати досліджень та їх обговорення.
Аналіз навиків самообслуговування у розу-

мово відсталих підлітків показав незадовільний стан
їх сформованості.

За результатами дослідження видно, що
підлітки з легким ступенем розумової відсталості за
всіма показниками самообслуговування, суттєво
поступаються здоровим одноліткам. Так, у нормаль-
но розвинутих хлопців і дівчат обох вікових груп, бать-
кам яких була запропонована анкета з 6 питань, що
відображають стан готовності їхніх дітей до виконан-
ня дій самообслуговування спостерігається на 100%
оволодіння навичками самообслуговування.

Отримані результати сформованості навиків
самообслуговування у розумово відсталих підлітків
свідчать про незадовільний їх стан. Так, 24,24% та
20,00% хлопців та дівчат 11-12 років самостійно, без
всякої допомоги виконують дії роздягання і одяган-
ня. У хлопців та дівчат 13-14 років сформованість да-
ного навику виявлено відповідно у 29,41% та 25,00%
учнів. З частковою допомогою роздягаються та одя-
гаються 75,76% хлопців та 80,00% дівчат 11-12 років, а
також 70,59% хлопців та 75,00% дівчат 13-14 років.

Результати дослідження дають можливість кон-
статувати переважно недостатній рівень оволодіння
розумово відсталими підлітками вміння користувати-
ся душем. Так, серед розумово відсталих підлітків 11-
12 років лише 6,06% хлопців і 4,00% дівчат самостійно
відкривають та закривають крани у душі, регулюють
воду. Серед досліджуваних 13-14 років цим навиком

оволоділи 11,77% хлопців і 12,50% дівчат. З частковою
допомогою користуються душем 87,88% хлопців та
88,00% дівчат 11-12 років, а також 85,29% хлопців і
79,12% дівчат 13-14 років. У розумово відсталих підлітків
вікової групи 11-12 років вміння зі сторонньою допо-
могою користуватися душем виявлено у 6,06% хлопців
і 8,00% дівчат. У підлітків 13-14 років цей навик спосте-
рігається у 2,94% у хлопців і 8,33% у дівчат.

У розумово відсталих хлопців та дівчат 11-12
років вміння самостійно митися невиявлене. Така ж
тенденція спостерігається і у досліджуваних вікової
групи 13-14 років. З частковою допомогою цим на-
виком оволоділи 90,91% хлопців і 88,00% дівчат 11-12
років, а також 94,12% хлопців і 87,50% дівчат 13-14
років. З допомогою дорослого – відповідно 9,09% і
12,00% досліджуваних 11-12 років, а також 5,88% і
12,50% досліджуваних 13-14 років.

Виявилося, що 45,45% хлопців і 40,00% дівчат
11-12 років, а також 50,00% хлопців і 45,83% дівчат 13-
14 років самостійно, без допомоги дорослого вміють
витиратися рушником. З частковою допомогою цей
навик оволоділи 54,55% хлопців і 60,00% дівчат 11-12
років, а також 50,00% хлопців і 54,17% дівчат 13-14 років.

Вміння самостійно доглядати за волоссям спо-
стерігалося у 90,91% і 8,00% розумово відсталих хлопців
і дівчат 11-12 років, а також 97,06% і 12,50% у розумово
відсталих хлопців і дівчат 13-14 років. З частковою до-
помогою доглядали за волоссям 9,09% хлопців і 52,00%
дівчат 11-12 років, а також 2,94% хлопців і 54,17% дівчат
13-14 років. Зі сторонньою допомогою доглядали за
власним волоссям 40,00% дівчат 11-12 років та 33,33%
дівчат 13-14 років. У хлопців обох вікових груп даного
показника не виявлено.

Вміння без допомоги дорослого доглядати за
власним одягом та речами спостерігалося у 3,03%
хлопців і 8,00% дівчат 11-12 років, а також у 29,41%
хлопців і 20,83% дівчат 13-14 років. У віковій групі
досліджуваних 11-12 років 93,94% хлопців і 92,00%
дівчат з частковою допомогою дорослого доглядали
за власним одягом і речами. У віковій групі 13-14 років
цей навик оволоділи 70,59% хлопців і 79,17% дівчат.
Виявили, що за одягом і речами 3,03% хлопців 11-12
років доглядають дорослі.

У процесі педагогічного спостереження з’я-
совано, що розумово відсталі підлітки 11-14 років за
всіма показниками самообслуговування, що вивча-
лися, суттєво поступаються нормально розвинутим
одноліткам. Так, спостереження за рухами розумо-
во відсталих підлітків при одяганні та взуванні пока-
зують, що багато хто з них не можуть правильно
організувати рухові дії, не вміють правильно прийня-
ти зручну позу, неспритно володіють руками та по-
гано забезпечують їх взаємодію. Підліткам важко ви-
конати дії, які пов’язані з ізольованими рухами пальців
рук, а саме: застібати ґудзики, зав’язувати шнурки,
заплітати волосся, відкривати і закривати крани у
душі, митися милом і мочалкою. Вони мало маніпу-
люють пальцями, а роблять рухи переважно усією
кистю. При цьому виявляється підвищена напруга
м’язів рук і погана координація рухів. У одних підлітків
рухові акти бідні, повільні і мляві. Інші діти, навпаки,
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відрізняються безглуздою метушливістю, наявністю
зайвих рухів, які не мають відношення до справи.

Отримані результати пояснюються тим, що
батьки дітей з розумовою відсталістю не сприяють
вихованню в них самостійності. Через їх моторну нез-
грабність, ослабленість і відставання у розвитку, бать-
ки вдаються до надмірної опіки та обслуговування
дитини. Часто таким дітям не дається розумна са-
мостійність, батьки знімають з них навіть елементарні
обов’язки по самообслуговуванню, намагаючись
задовольнити різноманітні побажання своїх дітей. Тим
самим вони позбавляють своїх дітей можливості на-
вчитися самостійно користуватися речами, долати
труднощі, регулювати свої дії вольових зусиль.

Однак, для сформованості навичок самообс-
луговування та розвитку цих особистісних якостей
необхідна цілеспрямована корекційно-розвивальна
педагогічна робота. Саме заняття плаванням та сані-
тарно-гігієнічні вимоги до них потребують від розу-
мово відсталих підлітків необхідності опанування
широким арсеналом навичок самообслуговування,
які необхідні для забезпечення відносно незалежного
проживання.

Висновки.
Проведене дослідження засвідчило значне

відставання у сформованості всіх досліджуваних по-
казників самообслуговування розумово відсталих
підлітків 11-14 років порівняно з їх нормально розви-
нутими однолітками.

Таким чином, аналіз показників самообслу-
говування, дозволив виявити найбільш значущі для
подальшого розвитку розумово відсталих підлітків
порушення та намітити шляхи їх корекції засобами
фізичного виховання, а саме плаванням.

Подальші дослідження передбачаються в на-
прямку вивчення впливу занять плаванням на стан
готовності розумово відсталих підлітків 11-14 років
до виконання дій самообслуговування, а також ко-
рекцію їх психофізичного розвитку.
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НЕЙРОБІОЛОГІЧНА
КОНЦЕПЦІЯ НАВЧАННЯ
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Національний педагогічний

університет їм. М.П. Драгоманова

Анотація. Подана педагогічна  концепція, в якій автор об-
ґрунтовує необхідність розробки методик навчання  на
підставі загально біологічних закономірностей діяльності
центральної нервової системи людини. Нейробіологічна кон-
цепція виходить з принципу  поліморфізму знань . Вона є
продовженням нейронауки. В практичному застосуванні задає
когнітивну стратегію. Нейронбіологічна парадигма  повин-
на стати провідною в педагогіці. Вона є дітищем нейронауки
і займе когнітивну стратегію діяльності Освіти на всіх її рівнях
від початкового до високого професіоналізму.
Ключові слова: педагогіка, нейробіологічна концепція.
Аннотация. И.С. Кучеров. Нейробиологическая  концеп-
ция обучения. Представлена педагогическая концепция, в
основе которой автор предлагает разрабатывать методики
обучения на  основе общебиологических закономерностей
деятельности центральной нервной системы человека. Ней-
робиологическая концепция выходит из принципа  полимор-
физма знаний . Она  является продолжением нейронауки. В
практическом применении задает когнитивную стратегию.
Нейробиологическая парадигма  должна стать ведущей в пе-
дагогике. Она является детищем нейронауки и занимает ког-
нитивную стратегию деятельности Образования на всех ее
уровнях от начального до высокого профессионализма.
Ключевые слова: педагогика, нейробиологическая концеп-
ция обучения.
Annotation. Kucherov I.S. Neurobiological educational
conception.  The represented neurobiological educational
conception is the pedagogical conception in which the author
suggests to develop a teaching technique on basis of general
biologic mechanism of the central nervous system activity.
Neurobiological the concept leaves a principle of a
polymorphism of knowledge. It is prolongation neuro sciences.
In practical application sets cognitive the strategy.
Neurobiological the paradigm should become leading in
pedagogics. It is a child of neuro science and borrows cognitive
the strategy of activity of Education on all  her levels from
initial up to high professionalism.
Key words: pedagogy, neurobiological educational conception.

Вступ.
Наприкінці другого тисячоліття відбулися дві

події, які мають епохальне значення для людства вза-
галі і для системи освіти зокрема. Перша – суспіль-
ного, друга – наукового значення.

Перша епохальна подія. Людство активно
виступило проти диктаторських тенденцій у всіх сфе-
рах життя. Процес демократизації набув глобального
характеру. Систему освіти України це стимулювало
до негайного пошуку нових парадигм підготовки
людини до життя, які б забезпечили не лише адаптив-
не ставлення її до дійсності, але й сприяло б розвитку
самої дійсності відповідно до людських вимірів життя
[1]. В галузі освіти постало питання не лише про не-
обхідність поліпшення процесу навчання, а про зміну
самої стратегії мислення і створення принципово
нових концептуальних засад навчання [2], спрямова-
них на забезпечення створення теоретичного і праг-
матичного клімату перетворення існуючого суспіль-
ства України у суспільство знання [3].

Чому система освіти опинилась в стані гло-
бальної кризи?
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Чому керманичі філософії освіти [В. Андру-
щенко, 1] вимушені закликати до пошуку нових
освітніх парадигм?

На нашу думку, таке становище є наслідком
двох причин.

Перша – емпіричний характер активного діяль-
ного принципу сучасної теорії навчання.

Друга – надзвичайно слабкий розвиток наук
про головний мозок, як органу психічної діяльності
людини. З того часу як, з легкої руки Френсіса Беко-
на, педагогіку визнано самостійною наукою, як таку,
що має свій об’єкт дослідження – процес навчання і
метод – спосіб навчання, почався активний пошук
кращого методу навчання за умови побутового уяв-
лення про мозкові механізми процесу навчання.

Відбулась підміна понять – активність дії стала
теоретичною основою педагогічної психології, а так
і всієї педагогіки. Діяльністна теорія навчання за тео-
ретичного її обґрунтування на рівні “здорового глуз-
ду”, породила маніпуляційний принцип практики
навчання. Накопичено величезну кількість експери-
ментальних даних (світовий досвід), які первісне ви-
ходили з помилкових позицій [4]. Подальший пошук
«найкращої» методики навчання веде в нікуди. Глу-
хий кут!

Діяльністна теорія навчання автоматично при-
зводить до авторитаризму, бо зрозуміло – «хто» по-
винен маніпулювати – чиновник з великими повно-
важеннями, «ким» маніпулювати – учнем,
студентом. Така «...традиційна стратегія мислення
повинна бути визнана не тільки не демократичною,
але й безнадійно застарілою і вже з цих причин по-
винна бути зміненою...» [З, с.24].

Друга епохальна подія. На підставі широкої
міждисциплінарної інтеграції, що є вимогою часу,
даних різноманітних наук про мозок, утворилась нова
галузь знань, яка отримала назву нейронауки
(neuroscience). Ця наука розвивається за двома на-
прямами: «психофізіологія» та «нейробіологія».
Вони дуже близькі за своєю сутністю, але у кожної є
свої пріоритети. Найважливішою особивістю нейро-
науки є прагнення створити загальну теорію нерво-
вої діяльності, яка б включала всю суму знань одер-
жаних нейрофізіологією, нейроанатомією,
нейрофармакологією, нейропсихогією, нейроетоло-
гією. На підставі новітніх даних відбувся повний пе-
регляд загальновизнаних фундаментальних прин-
ципів нейронбіології, була показана їхня
помилковість, або обмеженість, виникли нові пара-
дигми, які визначають сучасні уявлення про діяльність
мозку, психічну діяльність людини [5].

Досягнення в галузі нейробіології не тільки
дозволяють, але й примушують зовсім по іншому
підійти до розуміння сутності процесу навчання. За
діяльністного до нього підходу, змінити акценти: на
перше місце поставити принципи і закономірності
роботи головного мозку, а тільки потім, враховуючи
їхні вимоги, організовувати діяльність процесу на-
вчання. Розробки теоретичних основ організації на-
вчального процесу людини на підставі сучасних до-

сягнень нейронауки є сутністю нейробіологічної кон-
цепції, яку пропоную і відстоюю.

Робота складається з трьох частин: перший –
аксіоми, другий – сучасні наукові дані і висновки,
третій – власний досвід організації навчального про-
цесу за нейробіологічною концепцією.

Дослідження проводяться згідно наукового
напрямку університету: «Теорія та технологія навчан-
ня і виховання в системі освіти».

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – розробки теоретичних основ

організації навчального процесу людини на підставі
сучасних досягнень нейронауки як сутності нейро-
біологічної концепції.

Результати дослідження.
І. Аксіоми

1. Навчальний процес, це одна з форм психічної діяль-
ності людини.

2. Органом психіки є головний мозок.
3. Усі нормальні функції здорового мозку та усі їхні
патологічні порушення, якої б складності вони не
були, можна пояснити, виходячи з властивостей
окремих структур головного мозку.

4. В основі всього, що робить головний мозок (фун-
кціонує він нормально чи ні) лежать фізико-хімічні
процеси, які відбуваються в певних частинах мозку
за спрямуванням біологічних молекул-посеред-
ників (лігандів, месенджерів тощо).

5. Психічна діяльність людини, будь-якої складності і
спрямування, є суб’єктивним проявом певних біо-
логічних процесів, що відбуваються в певних
структурах головного мозку – це два боки одного
процесу. В цій взаємодії між біологічним (об’єктив-
ним) і психічним (суб’єктивним) первинним [за
часом] є біологічний.

ІІ.  Сучасні наукові дані і висновки.
1. У мозку немає нічого того, що не пройшло б через
органи чуттів.

2. Сприймання (перцепція) – це процес кодування
ознак подразника, тобто перекладання їх на «мову
мозку». Перцепт – одиниця ознак подразника, скла-
дається з пачки електричних потенціалів. Така пач-
ка імпульсів називається – паттерн.

3. Перцепт має дискретний (відокремлений) характер.
4. Кожен новий паттерн, який надходить в головний
мозок оцінюється на двох нейронах – на нейроні
новизни і нейроні тотожності шляхом порівняння
його з «банком» даних тих паттернів, які зберіга-
ються в довгостроковій пам’яті. У випадку, коли
виявляється, що інформація, яка щойно надійшла,
така саме яка є в пам’яті, новий паттерн негайно
зникає. Для нервової системи важливим і значу-
щим є тільки нова інформація.
Для фіксації і зберігання нової інформації народжу-
ються нові нейрони, тому, що всі наявні «старі»
нервові клітини мозку «заповнені» «старою інфор-
мацією».

5. Нові нервові клітини виникають з тканини стінок
мозкових шлуночків і являють собою самовіднов-
люваними клітинами-попередниками. Нові нервові



95

клітини спеціалізуються залежно від потреб, у них
утворюються – дендрити і аксони і рухаються на
місця постійної діяльності (скроневу, лобну чи інші
ділянки кори головного мозку), де з’єднуються з
нейронами – детекторами, шляхом утворення но-
вих синаптичних контактів, перетворюються на гно-
стичні одиниці знань (гр. gnoseos – знання). Таким
чином відбувається утворення довгострокової, про-
цедурної і робочої пам’яті [7, 8]. Утворення нових
нейронів називається нейрогенезом.

6. Молекулярні сценарії нейрогенезу добре вивчені
[9] – спочатку відбувається експресія «ранніх» генів
[10], продукти яких запускають низку біосинтетич-
них процесів шляхом індукції.

Двофазна модель синтезу білків, як основа
довготривалої пам’яті, доведена чисельними досл-
ідженнями. Відбувається класична схема ланцюго-
вої реакції. Продукти, що утворюються в наслідок
дії ранніх генів, кодують транскрипціонні фактори
для пізних генів, які визначають синтез різних струк-
турних білків і молекул, необхідних для синаптич-
ного росту і утворення нової аксодендритної сітки
– основи довгострокової пам’яті. В мозкових про-
цесах задіяне до 70 % всього генофонду організму.
Таким чином, пам’ять, будь-яка її форма – свідома
чи підсвідома є наслідком низки складних біосин-
тетичних процесів.

7. Кора півкуль великого мозку має біля 50 млрд. нерво-
вих клітин, які розташовані шарами (таких шарів у
різних відділах мозку 5 або 6). Клітини упорядковані
радіально розташованими ланцюгами, які проходять
через усі шари, їх прийнято називати колонками.
У кожну колонку входить від 110 до 250 нервових
клітин. Кожна колонка має вхід – це перший моле-
кулярний шар і вихід – пірамідальні клітини п’ятого
або шостого шару. Організуючий принцип діяль-
ності мозку це модульна і розподільна система.
Колонка – це елементарний модуль, який працює
за принципом відбору (селекції). Інформація, яка
пройшла обробку проходячи через усі її шари, по-
трапляє в пірамідальну клітину п’ятого шару. Піра-
мідальні нейрони кори розглядаються, як елемен-
тарні чарунки (ячейки) пам’яті. Пірамідальні клітини
усіх відділів головного мозку пов’язані між собою
багатою низкою провідних зв’язків, по яких збуд-
ження (інформація) через розподільну систему
проходить багато разів. Це явище отримало назву
системи повторного входу (reentrant) [15].

8. Сутність розумової роботи, як процесу, полягає в
тому, що інформація багато разів кружляє по сис-
темі повторного входу не тільки кори головного
мозку, але й всіх відділів: лімбічної системи, ретику-
лярної формації та інших, кожного разу збагачую-
чись різними додатковими рисами, набуває емоц-
ійного забарвлення і трофічного забезпечення [14].

9. Розумова діяльність, як робота, це дуже важкий про-
цес за енергетичними витратами. Доказами цього
можуть бути такі дані. Мозок має масу, яка дорів-
нює 2% від маси всього тіла, а споживає до 20% кис-
ню всього серцевого виштовху. Крім того, необхід-
но враховувати ще й те, що нервові клітини мають

особливу будову – в них багато коротких відростків,
це дендрити і один довгий – аксон. Дендрити – це
функціональний вхід у нейрон, а аксон – вихід з ньо-
го. Співвідношення маси тіла нейрона до маси його
відростків складає як 1:100, 1:125 і навіть 1:250 (за
різними авторами). Чеський дослідник С. Немечек
[11] наводить такі зрозумілі, але разючі дані. Якщо
прийняти тіло нервової клітини за 1 м куб., об’єм
дендрита можна уявити собі, як басейн довжиною в
200 м, шириною в 20 м і глибиною в 2 м. Розрахунки
показують, що співвідношення об’єму нейрону до
об’єму дендритів складає 1:8000.

Показником тяжкості фізичної роботи в фізіо-
логії праці і спорту є метаболічний еквівалент (МЕТ)
кількість поглинання кисню в стані основного об-
міну. Один МЕТ дорівнює 3,5 мл оксигену на кг
маси тіла за 1 хв. Легка фізична робота дорівнює 4-
6 МЕТ, а найтяжча – 12. Якщо враховувати, що при
фізичній роботі, задіяна вся м’язова клітина (в неї
немає відростків) і при фізичній роботі (ходьба, біг)
задіяно всі м’язові групи тіла (глобальні вправи), то
в енергетичному забезпечені роботи задіяний
увесь м’язовий масив організму. А він складає до
46% від маси тіла. В нервовій клітині кисеньзалежні
органели (мітохондрії) зібрані головним чином у
тілі нейрона. У сірій речовині мозковий кровоплин
більшій в 2,6 рази порівняно з білою речовиною.
Всі ці розрахунки показують, що розумова
діяльність для кожної клітини, що працює вибірко-
во, в сто  і більше разів важча за фізичну.

10. Збільшення метаболізму мозку людини під час
розумової роботи носять локальний характер. Про
це яскраво свідчать дослідження з допомогою по-
зитронно-емосійній томографії (ПЕТ) (мал. 1).

Коли людина дивиться на слова (а) активна
тільки частина зорово-асоціативної кори; б — слухає
слова: активна зона на стику скроневої та тім’яної
ділянок кори; в – вимовляє слова: активна зона Брока
та прилегла невелика лобова частка. Коли ж закрив-
ши очі, думає про побачене і почуте – активні великі
зони скронево-тім’яної та лобової часток (г), [12]. Коли
людина думає про те, що побачила і почула, то відбу-
вається активація у лівій закрутці морського коника,
.натомість, коли вона згадує образи чи сцени, то ак-
тивність фіксується також у правій лобовій частці та
закрутках морського коника з обох боків [12, 13].

У процесах пам’яті задіяні багато численні
зв’язки між нервовими структурами інтерпретацій-
ного мозку, емоцій, трофічного забезпечення сто-
вбура мозку. Якщо подивитися карту анатомії пам’-
яті [14] і зіставити її з даними томографії мозку під
час різних видів розумової діяльності, то стає зрозу-
мілим яка важка робота, із затратою величезної
кількості енергії в окремих певних ділянках мозку,
відбувається під час спокійного думання. Ці дані по-
вністю перекидають з ніг на голову наші уявлення
про пріоритети значущості окремих видів діяльності
в процесі навчання. Головним в навчанні є само-
стійна робота учня, студента коли формується дов-
гострокова-семантична багатогранна пам’ять.
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III. Нейробіологічна концепція, навчальний
процес, проблеми і перспективи

Навчання молодого покоління здійснюється
всіма живими істотами, яким притаманна маневрена
форма боротьби за існування. Тому природно, що у
людини, як біологічного виду, емпіричний спосіб на-
вчання став панівним. Кожному з нас доводилося по-
бувати і учнем , і вчителем. Науковість в педагогіці
зводилась і зводиться в наш час до узагальнення досв-
іду навчання різного масштабу: власного, певних соц-
іальних груп, етносу, держави тощо. Написано безліч
наукових статей, підручників, хороших і потрібних книг,
але мені не пощастило зустріти повідомлень про те,
щоб організацію навчального процесу було б постав-
лено в залежність від біологічних закономірностей того
органу тіла, який працює, а саме – головного мозку.
Тому поставлене мною питання про нейробіологічні
основи навчання як концепцію здійснюється вперше.

З неосяжної скарбниці інформації з нейрона-
ук, згідно принципів необхідності і достатності, я навів
значно спрощеному, але невикревленому вигляді
мізерну частину, яка дає підстави стверджувати, що
нейронбіологічна парадигма повинна стати про-
відною в педагогіці.

Нейробіологічна концепція навчання виходить
з принципу поліморфіз.му знань. Вона є дітищем
нейронауки і займе когнітивну стратегію діяльності
Освіти на всіх її рівнях від початкового до високого
професіоналізму.

Протягом трьох останніх десятиріч в своїй пе-
дагогічній діяльності при викладанні курсу «Фізіоло-
гія людини і тварин», я виходив з таких принципів.

А саме:
1. Сутність навчання полягає в організуванні кожним
окремим студентом власної структури вищої сис-
теми знань.

2. Така структурована система утворюється в про-
цесі самостійної роботи студента.

3.Під час самостійної роботи студент складає когні-
тивні картки.

4. Контроль знань: наявність когнітивних карт – пози-
тивна оцінка, а вище – необхідно продемонструва-
ти ступінь володіння матеріалом.

5.Основна робота викладача – організація для само-
стійної роботи і визначення вектора формування
знань, правил їх організації і використання.

6. Вектор діяльності викладача – формування у сту-
дента фізіологічного способу мислення при пост-
ійному зростанні самооцінки студента.

7. Ставлення до особи студента вимагають епатійності.
Наслідки такої діяльності: повністю зникли неза-

довільні оцінки «Задовільні» – лише у 3-4 студентів на
групу. Середній бал успішності збільшився на 1,0-1,5
бала. Значна частина студентів виявляють бажання ви-
конувати дипломні, магістерські, дисертаційні роботи.

Нейробіологічна концепція виходить з прин-
ципу поліморфізму знань, вона є продовженням ней-
ронауки і в практичному застосуванні задає когні-
тивну стратегію. З метою вирішення низки питань,
проблем і перспектив організації навчального про-
цесу в університеті створено для мене лабораторію
«Когнітивної педагогічної нейробіології». Усі наступні
напрацювання будуть складати зміст наступних по-
відомлень.

Мал. 1. Метаболічна активність головного мозку.
Сканування зображення лівої півкулі  головного  мозку,  отримане з

допомогою позитронно-емосійної   томографії.   Показано   зони   найвищої нервової активності,
коли суб’єкт виконує різні дії: а – дивиться на слова, б – слухає слова, в – вимовляє слова,

в – думає про слова. (За даними Н.В. Дубровської [14])



97

Література:
1. Андрущенко В. Філософія освіти XXI століття: пошук
пріоритетів //Філософія освіти – 2005 №1 с 5-17.

2. Тарасов Л., Тарасова Т.  Смена глобальной стратегии
мышления и новая концепция школьного учебника. // Філо-
софія освіти – 2005 №1 с. 239-250.

3. Кленко С. Інтеграція і поліморфізм знання у вищій освіті
– 2005 №2 с 21-34.

4. Найсер У. Познание и реальность. М. «Прогрес». 1981 с.480.
5. М.Виноградова О.С. Нейронаука конца второго тысяче-
летия: смена парадигм  //Журн. высш. нерв. деят. 2000 т.
50. №5, с.743-375.

6. Прибрам Карл – Языки мозга. М.: Прогресс, с 465 .
7. Соколов Е.Н., Аезлина Н.Н. Долговременная память, ней-
рогенез й сигнал новизни //Журн. вьісш. нерв, деят., 2003
т.53 №4 с.451-463.

8. Соколов Е.Н., Аезлина Н.Н., Полянский В.Б., Евтухин
Д.В. Ориентировочный рефлекс: «реакция прицеливания
и «прожектор новизни» // Журн. высш. нерв. деят. 2001.
Т. 51. №4 с 421-437.

9. Анохин К.В. Молекулярные сценарии консолидации дол-
говременной памяти //Журн. высш. нерв. деят., 1997. Т.
47 с.261-278.

10.Ю.Анохин К.В., Рябінін А.З., Судаков К.В. Экспрессия
гена с-fоs у мышей в динамике выработки навыков обо-
ронительного поведения //Журн. высш. нерв, деят., 2000.Т.
50.№8 с. 88-94.

11.И.Немечек С. Введення в нейробіологію. Прага  1978,
Avicenum с.400.

12.Дубровская Н.В., Фарбер Д.А., Бозрук М.М. Психофи-
зиология ребенка, М. 2000 Владес. C. 2/5.

13.Ганонг В.Ф. Фізіологія людини. Львів – 2002. С. 161.
14.Дроздов О.Л. та інш. Анатомія пам’яті. Дніпропетровськ.

«Пороги» 2005, с. 143.
15.Эдельмон, Дж. Маунт Касл. Разумный мозг, М.: Мир 1981
с 131.

16.Блум Ф., Лейзерсон А., Ходстедтер Л. Мозг, разум и по-
ведение. М.: Мир 1998. с 248.

Надійшла до редакції 30.11.2008р.

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ
ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
Лаврентьєв О.М.

Національний університет державної
податкової служби України

Анотація . Підвищення  вимог  до службово-професійної
підготовки працівників  оперативних підрозділів правоохо-
ронних органів України їх удосконалення фізичних здібнос-
тей при виконанні оперативно-службових завдань  в про-
фесійній  діяльності та екстремальних умовах. Рівень
фізичних, координаційних здібностей та показників сенсор-
них аналізаторів працівників  оперативних підрозділів пра-
воохоронних органів України знаходяться на недостатньо-
му  рівні . Проведення систематичних і методично
організованих занять є більш прогресивним і досконалим.
Про це свідчать отримані результати, які впливають на служ-
бово-професійну діяльність.
Ключові слова: службово-професійна підготовка, опера-
тивно-службова діяльність, екстремальні умови, силова підго-
товка , рівень сенсорних аналізаторів,  координаційні
здібності, витривалість.
Аннотация. Лаврентьев  О.М. Профессиональная под-
готовка работников  оперативных подразделов право-
охранительных органов Украины. Повышение требова-
ний к служебно-профессиональной подготовки работников
оперативных подразделений правоохранительных органов
Украины по совершенствованию физических возможностей
при выполнении оперативно-служебных задач в профессио-

нальной деятельности и в экстремальных условиях. Уровень
физических, координационных способностей и показателей
сенсорных анализаторов работников оперативных подраз-
делов правоохранительных органов Украины находятся на
недостаточном уровне. Проведение систематических и ме-
тодически организованных занятий является более прогрес-
сивным и совершенным. Об этом свидетельствуют получен-
ные результаты, которые влияют на  служебно-профессио-
нальную деятельность.
Ключевые  слова: служебно-профессиональная подготов-
ка, оперативно-служебная деятельность, экстремальные ус-
ловия, силовая подготовка, уровень сенсорных анализато-
ров, координационные возможности, выносливость.
Annotation. Lavrent’ev O.M. Professional training of
workers of operative subitems of law enforcement bodies
of Ukraine.  The increase of demants for the professional
preparation of personnel for operative sub-unity of Ukraine in
orter to improve physical abilities in the process of realigation
tasks in extreme conditions. The level of physical, coordination
abilities and parameters of sensory analyzers of workers of
operative subitems of law enforcement bodies of Ukraine are at
a poor level. Realization of the systematic and methodically
organized occupations is more progressive and perfect. Obtained
results which influence service professional work testify to it.
Keywords: operative train, operative activity,  extreme
conditions, physical preparation, lever of sensational anglesites,
cardinational abilities.

Вступ.
Технології XXI століття пред’являють високі

вимоги до професійної підготовки фахівця в цілому
та працівників правоохоронних органів взагалі.

Сучасні технології потребують всезростаючих
можливостей до освоєння працівниками податкових
та інших правоохоронних органів професійно май-
стерності, фізичної та психологічної підготовленістю
та особистим захистом.

Зміни, що проходять в сучасному світі, СНД,
України свідчать про те, що в умовах використання
нових технологій в тому вигляді і розумінні службо-
во-професійна підготовка XX століття, все частіше
збивається з ритму, а значить не може вже вирішува-
ти в повному обсязі завдання, які поставленні перед
працівниками оперативних підрозділів правоохорон-
них органів України. Все більше протиріч виникає
між системою фізичної та психологічної підготовки,
проблемами, діями і ситуаціями, що виникають, чи
ті, що можуть виникнути в службово – професійній,
і оперативно – службовій діяльності.

Зміни, що проходять у сучасному світі, краї-
нах СНД та Україні свідчать про те, що технології ХХІ
століття пред’являють високі вимоги до професійної
підготовки фахівців в цілому та працівників опера-
тивних підрозділів правоохоронних органів України в
загалі до їх професійної майстерності, фізичної і пси-
хологічної підготовленості.

Виховання професійних завдань працівника-
ми оперативних підрозділів правоохоронних органів
України залежать від того, наскільки свідомо й актив-
но бере участь працівник на заняттях з фізичної та
спеціально фізичної підготовки, регулярно проводить
ранкову фізичну зарядку якою мірою цікавиться
спортом і яких видах спорту приймає участь.

Практика правоохоронної діяльності свідчить,
що фізична підготовка – це не тільки його особиста



98

справа, а прямий службовий обов’язок, що випли-
ває як із загальних та спеціальних вимог службово-
професійної діяльності та особистої безпеки.

Службово-професійна підготовка є обов’язко-
вою і як правило базується на рівні індивідуального
розвитку загальних і спеціальних фізичних якостей.
Автор згоден з позицією дослідників Закорко І. П.,
Минський И. А., Чух А. М., які вказують, що найбіль-
ших результатів досягається в процесі фізичної підго-
товки та професійно-службової діяльності фахівців
правоохоронних органів приносить індивідуальний
підхід який забезпечує максимальний розвиток мож-
ливостей людини, сприяє підвищенню їх професій-
них якостей взагалі і зокрема використанню резерв-
них можливостей не тільки при розвитку спеціальних
рухових умінь і навичок, а й особливо використання
їх в екстремальних умовах [1,2,5].

Службова діяльність працівників оперативних
підрозділів правоохоронних органів потребує постійно-
го удосконалення професійно-прикладної і психофізіо-
логічної підготовки для ефективного забезпечення по
захисту життя, здоров’я, прав і свободи громадян, влас-
ності, природного середовища, інтересів суспільства і
держави від протиправних посягань [4].

Так, наприклад в професійно-прикладній
фізичній підготовці курсантів, професорсько-викла-
дацький склад кафедри спеціальних дисциплін та
організації професійної підготовки факультету подат-
кової міліції Національного університету державної
податкової служби України основну увагу приділяє
розвитку загальних і спеціальних фізичних якостей
пов’язаних з швидкістю, координаційними здібнос-
тями, силової підготовки, витривалості та впли-
ву сенсорних аналізаторів на діяльність працівників.

Наукові дослідження проведені автором,
свідчать, що індивідуальна фізична підготовка кур-
сантів-правоохоронців забезпечує якісну адаптацію
до виконання поставлених завдань, до дій в екстре-
мальних ситуаціях оперативно-службовій та профес-
ійної діяльності де процеси проходять швидко, за ма-
лий проміжок часу [5].

Наукове дослідження виконується за науковою
темою кафедри, державний реєстраційний номер
УкрІНТЕІ 01080004234 від 01 квітня 2008 року.

Формування цілей роботи:
Об’єкт дослідження – фізична підготовка як

елемент службово-професійної діяльності праців-
ників оперативних підрозділів правоохоронних
органів України.

Предмет дослідження – розвиток фізичних
якостей з силової підготовки, витривалості, координа-
ційних здібностей та прояву сенсорних аналізаторів.

Мета дослідження – удосконалення службо-
во-професійної підготовки за рахунок розвитку фізич-
них якостей та професійних здібностей працівників.

Завдання дослідження:
1. Визначити проблематику дослідження відображе-
ну в наукових публікаціях з системи професійної
підготовки працівників оперативних підрозділів
правоохоронних органів України.

2. Здійснити порівняльний аналіз показників дослід-
ження фізичних якостей та прояву сенсорних анал-
ізаторів в процесі навчання.

Методи дослідження. Аналіз літературних
джерел, педагогічні спостереження, методи визначен-
ня функціонального стану організму працівників,
психофізіологічні методи дослідження, методи виз-
начення фізичного розвитку та фізичної підготовле-
ності, методи математичної статистики.

Результати дослідження.
Аналіз правоохоронної практики протидії пра-

вопорушень підтверджується наявністю професійно-
го ризику в діяльності працівників оперативних
підрозділів правоохоронних органів при проведенні
оперативно-розшукових дій. Оперативна робота по-
в’язана з постійною зміною обставин, ситуації, які як
правило проходить в умовах обмеженого простору,
часу, інформації, невизначеності та неможливості
прогнозувати весь розвиток ситуації, що утворилась,
а також посилюється несподіваність та непередбачу-
ваність кінцевого результату, що супроводжується
психічним напруженням.

Виходячи з вище викладеного аналізу авто-
ром були розроблені тести з можливими обмежен-
нями та постійними змінами при їх виконанні які
направлені на вдосконалення оперативно-службо-
вої діяльності.

Дослідження було проведено на базі кафедри.
При досліджені показники знімались з контрольної
групи курсантів, яка займалась за звичайною про-
грамою навчання. Експериментальна група кур-
сантів, працювала за розробленою методикою оріє-
нтованою на розвиток загальних і спеціальних
елементів індивідуальної підготовки працівників опе-
ративних підрозділів правоохоронних органів Украї-
ни. Їх адоптацію до тренувальних навантажень, вміння
протидії правопорушникам в екстремальних умовах
при обмеженнях різного характеру, що направлені на
розвиток психічної, фізичної, функціональної, техніч-
ної, тактичної підготовки, вміння орієнтуватися в про-
сторі, моделювати свої дії по вирішенню проблеми.

До визначення координаційних здібностей кур-
сантів приділялась увага на можливість до перебудо-
ви рухів, орієнтування у просторі, дотримання статич-
ної і динамічної рівноваги. Тому був запропонований
тест ( кидання та ловля від стіни м’яча стоячі на одній
нозі. Тест спочатку виконується на ліву сторону, тоб-
то стоячі на лівій нозі, права нога зігнута в колінному
суглобі, лівою рукою кидаємо м’яч в стіну та ловимо
його хватом прямо. Тест виконується на одну сторо-
ну за 30 секунд, потім на другу сторону. Всі дії, які
виконуються з помилками не зараховуються).

 Для характеристики силової підготовки кур-
сантів були використані тести загальної і спеціальної
фізичної підготовленості з фізичними та часовими
обмеженнями. Фізичні навантаження плануються в
комплексі, щоб конкретно впливати на окремі систе-
ми організму для розвитку визначених якостей. При
оцінюванні рівня силової підготовки використовува-
лись наступні тести:
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- згинання і розгинання на лівій (правій) руці по черзі
з упору лежачи;

- присідання на лівій (правій) нозі по черзі;
- підйом тулубу з положення лежачи за 30 секунд.

Для характеристики спеціальної витривалості
курсантів, використовується сумарний час на вико-
нання комплексної вправи, яка складалася з чотирь-
ох вправ, яка виконувалась окремо спочатку на ліву,
а потім на праву руку, ногу: згинання і розгинання
руки в упорі лежачи, з упору лежачі в упор присів, з
положення лежачи на спині, руки за головою, ноги
випрямлені підйом тулубу в сід (ноги не фіксують-
ся), з упору присів на одній нозі вистрибування вго-
ру руки за головою. Кількість повторень на кожну
вправу 10 раз за короткий проміжок часу максималь-
ного об’єму роботи, з задіянням різних груп м’язів.

Для оцінки рівня сенсорних аналізаторів кур-
сантів використовувались комп’ютерний тести автор
Ашанін В.С., Склярів Д.І., Ільїчев А.А.:
- Проста зорова реакція на світловий подразник;
- Складна зорова реакція на світловий подразник;
- Проста слухова реакція на звуковий сигнал.
 - Оцінки рівня вестибулярного аналізатора, визнача-
лась шляхом набивання гумової кульки з розворо-
ту спочатку лівою а потім правою рукою.

В результаті проведеного експерименту були
отримані наступні результати, які наведені в таблиці 1.

В отриманих результатах після проведення ек-
сперименту відбулися наступні зміни.

У контрольній групі середні показники коорди-
наційних здібностей збільшились на 20,63% (P < 0,05), а
у експериментальній групі на 55,55 % (P < 0,05).

Середні показники сили рук у контрольній
групі зменшились на 5,01 % (P > 0,05), а у експери-
ментальній групі збільшились на 22,17 % (P < 0,05).
Середні показники сили ніг у контрольній групі
збільшились на 19,23 % (P < 0,05), а у експеримен-
тальній групі на 45,47 % (P < 0,05). Показники сили
м’язів пресу у контрольній групі збільшились на 11,21
% (P < 0,05), а у експериментальній групі на 11,40 %
(P < 0,05).

Показники спеціальної витривалості у конт-
рольній групі збільшились на 18,04 % (P < 0,05), а у
експериментальній групі на 38,07 % (P < 0,05).

Показники сенсорних аналізаторів та вестибу-
лярного апарату мають наступні зміни, так у конт-
рольній групі середні показники вестибулярного апа-
рату збільшились 65,62 % (P  < 0,05), а  у
експериментальній групі на 81,57 % (P < 0,05). Показ-
ники сенсорних аналізаторів (проста реакція на світло)
у контрольній групі зменшилась на 5,26 % (P > 0,05), у
експериментальній групі показники (простої реакції
на світло) збільшились на 15,76 % (P < 0,05). Показни-
ки (складної реакція на світло) у контрольній групі
знизився на 7,25 % (P > 0,05), а у експериментальній
групі збільшились на 32,6 % (P < 0,05). Показники
простої реакції на звук у контрольній групі збільши-
лись на 7,5 % (P < 0,05), а у експериментальній групі
на 30,76 % (P < 0,05).

Як видно з наведених результатів, що резуль-
тати дослідження в експериментальній групі переви-
щують показники контрольної групи майже в два рази
окрім показників сили м’язів живота.

Таблиця 1 
Показники фізичних здібностей та сенсорних аналізаторів 

 
Контрольна група Експериментальна група Назва тестів n 

початок кінець початок кінець 
Кидання та ловля від стіни 
м’яча стоячі на лівій нозі (рази) 

25 5,6±2,58 6,48±1,36 5,76±0,92 8,76±0,93* 

Кидання та ловля від стіни 
м’яча стоячі на правій нозі 
(рази) 

25 5,48±2,71 6,88±1,39* 5,76±1,01 9,16±1,18* 

Згинання і розгинання в упорі 
лежачі лівої руки (рази) 

25 9,44±3,85 11,2±1,61 9,52±3,2 11,36±1,8* 

Згинання і розгинання в упорі 
лежачі правої руки (рази) 

25 10,12±3,10 11,32±1,97 9,6±2,22 12±1,41* 

Присідання на лівій нозі (рази) 25 5,72±2,85 6,52±2,47* 5,6±2,6 8,24±1,85* 
Присідання на правій нозі 
(рази) 

25 6,24±3,06 7,44±2,06* 6,12±2,24 8,8±1,98* 

Підйом тулуба в сід з 
положення лежачи на спині 
(рази) 

25 18,2±1,61 20,24±1,2* 18,24±2,65 20,32±2,38* 

Витривалість  25 7,76 ± 3,28 9,16 ± 2,82* 7,88 ± 2,99 10.88±2.07* 
Ловля лівою рукою м’яча з 
розвороту (рази) 

25 2,48±1,29 4,28±1,31* 2,32±1,11 4,6±1* 

Ловля правою рукою м’яча з 
розвороту (рази) 

25 3±1,47 4,76±1,23* 2,96±1,06 4,88±0,73* 

Проста реакція на світло 25 0,38±0,07 0,36±0,09 0,4±0,1 0.32±0,06* 
Проста реакція на звук 25 0,45±0,09 0,35±0,06* 0,52±0,13 0,36±0,06* 
Складна реакція на світло 25 0,4±0,1 0,43±0,1 0,46±0,08 0,31±0,05* 

* – дані показники є достовірними P < 0,05 
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Висновки.
Проведені дослідження свідчать, що існуючий

рівень фізичних, координаційних здібностей та показ-
ників сенсорних аналізаторів працівників оператив-
них підрозділів правоохоронних органів України
знаходяться на недостатньому рівні, що дає нам
підстави удосконалювати існуючу систему службо-
во-професійної підготовки.

Отриманні позитивні змін у контрольній групі
курсантів залежать від індивідуальних особливостей,
а також від настрою, що проявляється під час вико-
нання контрольних нормативів.

Результати експериментальної групи курсантів
показують, що проведення систематичних і методич-
но організованих занять, насичених теоретичними і
практичними знаннями, вміннями курсантів, своє-
часне концентрування на виконанні комплексних та
спеціальних вправ з прикладного напрямку, є більш
прогресивним і досконалим, про, що свідчать отри-
мані результати які впливають на службово-профес-
ійну діяльність.

Таким чином, подальший напрямок дослід-
жень буде направлений на вивчення і впровадження
в систему навчально-виховного процесу новітніх тех-
нологій та систем підготовки і вдосконалення рівня
професійно-службової діяльності працівників опера-
тивних підрозділів правоохоронних органів України.
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Анотація. У статті розглядається необхідність просвітниць-
кої роботи серед студентської молоді щодо надання  необхід-
них знань з питань формування екологічної свідомості. Ав-
торами пропонується програма  превентивних заходів у
студентському середовищі, побудована на  основі власного
експериментального дослідження, апробованого серед сту-
дентів СНУ ім. В. Даля.
Ключові слова: екологічна свідомість, екодевіації, проф-
ілактичні заходи.
Аннотация. Ляпин  В.П.,  Яковлева  К.В.  Особенности
социально-психологической  профилактики  экодевиан-

тного поведения среди студенческой  молодежи. В статье
рассматривается необходимость просветительской работы
среди студенческой молодёжи по получению необходимых
знаний  по вопросам формирования экологического созна-
ния. Авторами предлагается программа превентивных ме-
роприятий в студенческой среде, построенная на основе соб-
ственного экспериментального исследования,
апробированного среди студентов ВНУ им. В. Даля.
Ключевые слова: экологическое сознание, экодевиации,
профилактические меры.
Annotation. Lyapin V.P., Yakovleva K.V. Features of social
psychological prophylactics ecological deviant activities
among student’s youth. In this article the necessity of
enlightened work among student’s youth in respect of giving
necessary accomplishments in forming of ecological
information is being considered. The authors offer the social-
psychological programme of preventive measures in student’s
environment formed on the basic of own experimental research
and approbated among the student’s in the Vladimir Dal Eastern-
Ukrainian National University.
Key words: ecological consciousness, ecological  deviant
activities, prophylactic actions.

Вступ.
Просвітницька робота серед молоді щодо здо-

рового способу життя у наш час є не дуже ефектив-
ною. Більшість студентів і учнів старших класів (від 80
до 97%) не мають достатніх знань із таких гострих
проблем, як запобігання наркоманії, алкоголізму,
СНІДу тощо [1,2,6]. Знання про шляхи збереження й
зміцнення здоров’я в навчальних закладах України
реалізуються здебільшого формально, епізодично,
без урахування об’єктивних тенденцій у молодіжно-
му середовищі (погіршення життєвих умов, послаб-
лення мотивації до здорового способу життя, низь-
кий рівень превентивних знань, навичок, вмінь і т.д.)
[3]. Існуюча система превенції екодевіантної поведі-
нки у підлітковому та молодіжному середовищі сьо-
годні на території України є також недостатньо ефек-
тивною для вирішення питання запобігання шкоди від
низки вчинків, що підпадають під визначення «екодев-
іації». Профілактичні програми спрямовані на попе-
редження зловживання наркотиками та токсикантами
(що є також різновидами екодевіативної поведінки) не
отримали розповсюдження в нашій країні [7].

Багатий світовий досвід в області профілакти-
ки негативних вчинків, оригінальні вітчизняні розроб-
ки колективів, спроможних реалізувати профілактичні
програми, залишаються без потрібної уваги зацікав-
лених відомств [6,7].

Практика свідчить, що набуття й закріплення
установок на здоровий спосіб життя та безпечну по-
ведінку є значно ефективнішими в ході спілкування
підлітків між собою.

Робота виконана за планом НДР Східноукраї-
нського національного університету імені Володими-
ра Даля.

Формулювання цілей роботи.
Метою проведеної нами роботи є розробка

комплексної програми по сприянню зміні небезпеч-
ної щодо себе і суспільства поведінки студентської
молоді на безпечну, інформування молоді з голов-
них питань екологічної освіти, зміна світогляду та
формування відповідальності щодо оточуючого се-
редовища.
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Завданнями проведеної роботи ми ставили:
1. проведення дослідження з питань ставлення до ото-
чуючого середовища та необхідності екологічної
освіти студентської молоді СНУ ім. В Даля, що
сприяє вільному вибору позитивного майбутньо-
го кожним учасником програми;

2. в обраній групі студентів зміну негативних наста-
нов, зцілення психотравм, трансформацію психо-
логічних комплексів, життєвих сценаріїв та програм
із негативних на позитивні;

3. надання потрібних знань з екопсихологічної освіти;
4. створення добровільних гуртів із студентів та вик-
ладачів університету щодо захисту оточуючого се-
редовища;

5. складання програми екологічної освіти та розвит-
ку для вчителів та педагогічних працівників;

6. доцільну організацію конкретної й кваліфікованої
роботи за напрямком превентивної освіти екодеві-
антної поведінки. Зміст напрямку в тому, щоб кож-
на людина мала об’єктивні відомості про наслідки
можливих вчинків за надання шкоди оточуючому
середовищу та юридичну відповідальність за них.

Результати досліджень.
Відомо, що екодевіантна поведінка – це повед-

інка, в основі якої простежуються риси, що прино-
сять шкоду природному та антропогенному середо-
вищу. Екодевіант – людина з відхиленнями від
екологічно здорової поведінки. Відомо також, що не
всяке відхилення в екологічній поведінці може потра-
пити під кримінальну відповідальність (знищення
мурашника або гнізда птахів, засмітнення зеленої
зони, розпалення вогнищ та ін.). Також уживання
шкідливого продукту (скажімо, наркотичної речови-
ни) або використання радіаційно заражених матері-
альних цінностей – теж екодевіція.

Розроблена нами програма превентивної осві-
ти виховує серед студентів почуття відповідальності за
своє здоров’я та поведінку. Вона охоплює всі фактори,
що впливають на здоров’я. У ході превентивної освіти
пропаганда екологічно безпечного способу життя кон-
центрується не тільки на фіксації шкідливих наслідків, а
на реальних перевагах, які дає здорове життя.

На першому етапі нами було проведено досл-
ідження з питань обізнаності щодо екологічної освіти
у студентському середовищі.

З 100% (500 осіб) опитаних студентів (середній
вік – 20±3 роки) екологічну освіту вважають необхід-
ною 71,3% молоді (переважно студенти гуманітар-
них факультетів). 38% виявили бажання під час пись-
мового анкетування прийняти участь у прибиранні
лісових насаджень за містом, 5% виявили бажання
допомогти матеріально запропонованій акції і не
брати в ній участь безпосередньо; 18 % студентів були
за створення гуртів із захисту оточуючого середови-
ща, але лише 3% з опитаних виявили бажання очоли-
ти керівництво створених гуртів. Головними причи-
нами, з яких роботу запропонованих гуртів вважали

цікавою для себе, накреслили: захист оточуючого
середовища (56%); можливість під час роботи на
свіжому повітрі поспілкуватися з друзями та отри-
мати нових знайомих (32%); бажання нових вражень
(18%); можливість в рамках діяльності створених
гуртів прийняти участь у сільхозроботі в Криму та
заробити при цьому (15%); не змогли визначити при-
чини (8%); любов до всього живого (5%); спробува-
ти себе в новій ролі (4%); наслідування поведінки
однолітків з Заходу (4%); можливість отримати знан-
ня з екологічної освіти безкоштовно (3%).

Серед причин, які мали б зашкодити діяльності
створених гуртів, виділяли: відсутність матеріальної
допомоги збоку держадміністрації (31%); низький
рівень екологічної освіти серед населення (29%); нео-
бізнаність та інертність студентської молоді, серед яких
роботу планувалось проводити (13%); різний соціаль-
ний статус студентів та різні життєві пріоритеті (11%);
етнопсихологічні особливості українців (позиція не-
втручання) (9%); малу кількість ентузіастів, які мали
б керувати роботою (7%).

Цікавими виявились відповіді з питань дослід-
ження екопсихологічних диспозицій студентства. 98%
опитаних визнали, що хоча б одноразово ушкоджали
оточуючому середовищу; 87% робили це неоднора-
зово. Серед прикладів екодевіантних вчинків наводи-
ли: засмітнення оточуючого середовища (88%); бай-
дуже ставлення до живої природи (81%);
використання живих гілок молодих дерев для розве-
дення вогнищ (49%); надмірне вживання алкоголю
(38%); псевдоавторитет друзів щодо поведінки на
природі (22%); відсутність внутрішньої мотивації на
безпечну щодо себе і природи поведінку (17%); по-
жежі у лісі (14%); псевдоавторитет осіб протилежної
статі (13%); вбивство та знущання над тваринами (9%);
вживання наркотичних речовин (3%).

Мотивами екодевіантних вчинків у свою чер-
гу виділяли: наслідування поведінки друзів та батьків
(57%); сприймання вчинків як цілком нормальних
(32%); відсутність відповідальності (14%); звичку
(14%); цікавість (8%); сексуальне збудження1 при цьо-
му (2%).

З метою профілактики екодевіантної поведін-
ки, інформованості широких кіл населення, в основ-
ному молодіжного середовища, нами було розроб-
лено заходи первинної профілактики, які включали:
· лекції екологів, психологів, юристів, лікарів-нарко-
логів та санологів;

· роботу круглих столів під час обов’язкових “годин
здоров’я”;

· перегляд кінострічок серії BBC з їх подальшим об-
говоренням;

· конкурси стіннівок та листівок з визначенням пере-
можців;

· суботники;
· установлення додаткових смітників на поверхах та
навколо університету, придбаних за кошт пожерт-
вувань;

1 Дендрофілія – різновид пігмалионізму, об’єктом фетишу є дерева.
Зоофілія (зооерастія , бестіофілія , зооступрум , содомія) є сексуальним відхиленням, в основі якого є сексуальний потяг
до тварин. Певну тварину можна розглядати при цьому як своєрідний фетиш (зоофетишизм).
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· Клуби Веселих та Кмітливих екопсихологічної те-
матики;

· підготовані студентами-екологами, психологами та
журналістами передачі на обласному радіо та те-
лебаченні щодо збереження оточуючого середо-
вища та здорового способу життя, залучання до
діяльності викладачів природничого та філософсь-
кого факультетів;

· виїзди на природу студентських груп із кураторами.
До виконання розробленої нами програми ми

залучили облдержадміністрацію, у т.ч. установи охо-
рони здоров’я, по справах родини і молоді, культури,
спорту, первинний осередок Червоного Хреста уні-
верситету і т.д. Нами планується широка робота з
використанням засобів масової інформації (телеба-
чення, радіо, преса), а також інші види пропаганди
здорового способу життя. Результативність профілак-
тики пов’язуємо з цілеспрямованістю і наполегливі-
стю організаторів програм, умінню знаходити нестан-
дартні рішення.

За результатами впровадження нашої програ-
ми на 2 етапі роботи було надано консультативну
допомогу 605 особам. Також робота проводилась з
65 викладачами та співробітниками університету та
28 вчителями шкіл.

За результатами проведеної нами роботи ми
виявили:
1. на 17% збільшилась кількість волонтерів під час
обов’язкових університетських суботників, серед
яких були студенти і викладачі;

2. створено постійно діючий відеолекторій для сту-
дентів і школярів з переглядом та обговоренням
освітніх кінострічок серії BBC (тіло людини, чоловік
та жінка, світ живої природи та інші) кінострічок з
жанру так званих “фільмів-катастроф”;

3. на 36% збільшилась кількість бажаючих проходити
навчання за програмою екологічної освіти;

4. на 23% охочіше студенти беруть участь у змаган-
нях малюнків, стіннівок та агітбригад з екологічної
тематики та профілактики шкідливих звичок;

5. на 62% збільшилась кількість бажаючих пройти
психологічне консультування і оволодіти майстер-
ністю екопсихотренінгу;

6. запропонована програма привернула увагу гро-
мадськості, в тому числі представників облдержад-
міністрації.

Висновки.
Враховуючи вищезазначене, для попереджен-

ня екодевіантної поведінки в студентському середо-
вищі далі пропонуємо:
1. принципами обраного напрямку визначити доб-
ровільність, гуманність, доступність та інтеграцію
щодо Європейського стандарту;

2. розширити соціально-екологічну освітню програму;
3. ввести за потрібне під час щотижневих годин здо-
ров’я у студентських групах щомісячні заняття з
екологічної психології;

4. до роботи діючих психологічних клубів при на-
вчальних закладах ввести курс з профілактики еко-
девіантної поведінки та отримання знань щодо го-
ловних питань екологічної освіти;

5. сформувати при навчальних закладах добровільні
гурти із захисту оточуючого середовища, коман-
дирами яких призначити студентів-екологів, май-
бутніх соціальних працівників та всіх бажаючих.
Діяльність гуртів висвітлювати в засобах масової
інформації;

6. проводити регулярно конкурси стінних малюнків,
бюлетенів, листівок певної тематики з наголошен-
ням переможців;

7. розробити спільно з переможцями конкурсів
стіннівок дуплексні банери та постери тематики
вільного вибору здорового способу життя;

8. за допомогою студентів факультетів психології та соц-
іології проводити регулярні опитування щодо еколог-
ічної інформованості в студентському середовищі;

9. до занять з екологічної освіти залучати з доповідя-
ми про наслідки екодевіантних вчинків студентів
юридичного факультету;

10. під час обов’язкових суботників залучати до ро-
боти як технічних працівників навчальних закладів,
так і викладацький склад і студентів.

Одним із значущих чинників з покращення
реальної екологічної ситуації стало залучення до
профілактичних заходів на попередньому етапі педа-
гогів та психологів середніх шкіл та інших закладів
системи освіти. Відомо, що максимальну можливість
при проведенні профілактики мають люди, у яких є
постійний контакт з дітьми та підлітками, які можуть
спостерігати за будь-якими нюансами стану та пове-
дінки, що часто непомітні батькам та спеціалістам.

Проведені нами навчальні семінари педагогів,
шкільних керівників з основ профілактичної роботи,
надання їм адекватної інформації про наркологічні
захворювання, навчання їх конкретним психотехніч-
ним та психотерапевтичним прийомам (ролеві ігри,
тренінги, психодрама, дискусійна бесіда, робота з
батьками, організація тижнів здорового способу жит-
тя, конкурсів стінгазет та ін.), способам формування
системи альтернативних шкідливим звичкам захоп-
лень, дозволяє уже в найближчому майбутньому
відгородити наступне покоління нашої країни від еп-
ідемії екодевіантної поведінки.

Таким чином, слід відзначити, що обраний
психологічний алгоритм з упровадження соціально-
психологічної програми профілактики екодевіантної
поведінки у молодіжному та студентському середо-
вищі є правильним та може бути рекомендованим
для впровадження в роботу установ, які контактують
за характером діяльності з означеною категорією осіб.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем соціаль-
но-психологічної профілактики екодевіантної повед-
інки серед студентської молоді.
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ВНЕСОК ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
У РОЗРОБКУ ПРОБЛЕМИ ВЧИТЕЛЯ

Осова О.О.
Харківський гуманітарно-педагогічний інститут

Анотація. У статті визначено внесок вітчизняних учених
другої половини ХІХ століття у розробку проблеми вчите-
ля, представлено основні вимоги  до його особистості з ви-
сокими морально-вольовими якостями та професійними знан-
нями  й уміннями, належною загально-педагогічною  й
методичною підготовкою, виявлено конкретні шляхи, заходи
підвищення педагогічної майстерності викладачів, учителів,
характерні для зазначеного періоду.
Ключові слова: викладач, організація навчально-пізнаваль-
ної діяльності студентів, вітчизняні вчені.
Аннотация. Осовая О.А. Вклад отечественных  ученых
второй половины ХІХ века в разработку проблемы учи-
теля . В статье определен вклад отечественных педагогов в
разработку проблемы учителя, представлены основные тре-
бования к его личности с высокими морально-волевыми ка-
чествами  и профессиональными знаниями  и умениями, со-
ответствующей общепедагогической и методической
подготовкой, выявлены конкретные пути повышения педаго-
гического мастерства преподавателей, учителей, характер-
ные для данного периода.
Ключевые  слова: преподаватель, организация учебно-по-
знавательной деятельности студентов, отечественные ученые.
Annotation. Osovaya O.O. Contribution of native
teachers of the second half of the хіх-th century to the
working out of the teacher‘s problem. In the article
contribution of domestic pedagogues of the second half of the
ХІХ-th century to the development of teacher‘s problem is
definend. The basic requirements to the teacher‘s personality
including high moral and volit ional qualit ies, professional
knowledge and skills, and the corresponding general pedagogical
and methodical  training are presented.  Concrete ways of
teacher‘s pedagogical skills improvement, specific for the given
period are displayed.
Key words: teacher, instructor, educational-cognitive activity,
native teachers.

Вступ.
Сучасний етап розбудови вищої національної

освіти потребує нового вчителя – компетентного і
всебічно освіченого фахівця, високого професійно-
го і культурного рівня, готового завжди оволодівати
новими технологіями навчання й виховання, здатно-
го ефективно організовувати навчально-пізнавальну
діяльність студентів. Це й зумовлює необхідність по-
шуку шляхів удосконалення професійно-педагогічної
підготовки майбутніх учителів, створення умов, що
стимулюють професійне становлення особистості
педагога.

Одним із шляхів вирішення зазначеної пробле-
ми є глибоке осмислення й усвідомлення історично-

го досвіду, звернення до національних джерел педа-
гогічної теорії, виявлення умов і закономірностей
активізації творчого потенціалу вчителя, виділення
важливих, властивих людині педагогічної професії,
якостей, творче використання яких сприятиме зрос-
танню освітнього потенціалу суспільства.

Аналіз стану наукової розробки проблеми доз-
воляє стверджувати, що останнім часом педагогічна
наука збагатилась результатами досліджень, у яких
висвітлюються питання формування загальної куль-
тури викладачів, їхньої педагогічної майстерності
(Г.Воєводська, В.Гриньова, В.Євстратов, Н.Кузьміна,
М.Подберезький, Г.Шевченко, та інші); професійно-
педагогічної компетентності викладацьких кадрів
(В.Лозова, А.Маркова, Л.Мітіна, М.Поташкін,
М.Станкін, Г.Троцко, Л.Шевчук, Я.Шкурко, В.Ястре-
бова та інші); шляхів підвищення його кваліфікації,
змісту і форм професійної підготовки (А.Відченко,
Л.Вовк, М.Головкова, М.Євтух, С.Золотухіна, Л.По-
пова та інші).

Разом із тим на сьогодні відсутнє цілісне істо-
рико-педагогічне дослідження, в якому було б пред-
ставлено погляди вітчизняних учених другої полови-
ни ХІХ століття на проблему особистості вчителя.

Робота виконана у відповідності до плану НДР
Харківського гуманітарно-педагогічного інституту.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті – визначити внесок вітчизняних

педагогів другої половини ХІХ століття у розробку
проблеми вчителя.

Результати дослідження.
У ході наукового пошуку виявлено, що у педа-

гогічній думці другої половини ХІХ століття особли-
ве значення надавалось особистості викладача.

Так, П.Юркевич, наголошуючи на важливій
ролі вчителя, викладача у ході організації навчання,
зазначав, що основне завдання викладача – форму-
вати у студентів правильний хід розумових дій, усві-
домлення значення для особистості так званого «зов-
нішнього розуму, достатнього для вузького кола
життя і народженого правильним ходом зовнішніх
впливів, які утримуються і відтворюються пам’яттю»
[1, с.363]. Педагог вважав, що саме викладач керує
процесом організації навчально-пізнавальної діяль-
ності молоді і від його дій залежить її ефективність і
результативність.

Такої точки зору дотримувався і П.Редкін. Для
досягнення високих результатів навчально-пізнаваль-
ної діяльності студентів, видатний учений рекомен-
дував дотримуватись викладачам головного правила
під час її організації: «...робити все, через що може
розширитись коло пізнання і збагатитись запас відо-
мостей студента » [2, с.69].

У ході наукового пошуку виявлено, що знач-
ний внесок у розробку проблеми викладача було
здійснено М.Пироговим. Зазначимо, що серед пи-
тань, які стосувались особистості викладача і його
ролі у процесі організації навчально-пізнавальної
діяльності студентів, учений надавав великого значен-
ня стосункам викладача і студента . Він зазначав, що
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у педагогічних колективах існують два різних підходи
до цієї проблеми. Згідно першого, викладачі – це брат-
тя вихованців, згідно другого – батьки. «Я думаю, –
писав М.І.Пирогов, – що ні те, ні інше. Наставники
повинні залишатися наставниками у справжньому
значенні цього поняття» [3, с.166]. З метою вирішен-
ня зазначеної проблеми педагог пропонував, з одно-
го боку, створити можливості для більш якісної підго-
товки професорсько-викладацьких кадрів, з іншого –
ввести об’єктивне заміщення викладацьких посад на
кафедрах. Для забезпечення першої умови він радив
створювати «особливі» та «постійні» інститути вик-
ладачів при Академії наук і при деяких університетах;
серйозні випробовування претендентів на викладан-
ня у вищій школі у стінах Академії наук; стажування
майбутніх викладачів у професорському інституті при
Дерптському університеті, головним завданням яко-
го була підготовка професорських кадрів для всієї
імперії з метою спеціального вивчення обраних ними
предметів; стажування в зарубіжних університетах для
підвищення кваліфікації. Не менш важливим, на дум-
ку М.І.Пирогова, було і створення в самому універ-
ситеті спеціальних умов, які б «давали більше ґаран-
ту у справедливій оцінці наукових достоїнств
претендентам», куди він відносив наступні: повне
виключення сімейності, протекціонізму, переважан-
ня в оцінці кваліфікації не кількості років вузівського
стажу, але й врахування такої ситуації, коли «...він (вик-
ладач) відмінними обдаруваннями переважає
незрілість літ», створення умов для здорової конку-
ренції шляхом надання студентам права вибору лек-
тора вузу: врахування громадської думки широкого
студентського загалу; читання пробних лекцій на пуб-
лічному конкурсі та захист конкурсантом представле-
ної роботи; ознайомлення громадськості через педа-
гогічну журналістику з текстами лекцій професорів та
їх критичний розбір на сторінках журналів.

Отже, у дидактиці вищої школи досліджуваного
періоду існувала думка про важливість як науково-те-
оретичної, так і навчально-практичної підготовки вик-
ладача. З метою підвищення загального рівня викла-
дання, поліпшення викладацького складу університетів
учений рекомендував проводити конкурси на замі-
щення вакантних посад педагогів, організовувати про-
ведення з’їздів учителів. Підкреслимо, що М.Пирогов
першим поставив питання про піднесення значення
педагогічних рад, які повинні спрямовувати свою ува-
гу на педагогічні проблеми, пов’язані з методикою
навчально-пізнавальної діяльності молоді: «Було б мені
бажано,- писав він, – щоб учителі, збираючись у педа-
гогічних радах, повідомляли один одному, які вони
використовують педагогічні прийоми для розвитку
сприйняття учнів, їхньої уваги і розуміння » [3, с.233].

У аспекті досліджуваної проблеми відзначимо,
що на важливості теоретичної і практичної підготовки
викладача, як однієї із умов ефективної організації на-
вчально-пізнавальної діяльності студентів, наголошу-
вав і К.Ушинський. Учений вважав, що природні ви-
ховні таланти зустрічаються рідко, а саме знання і
уміння викладати матеріал можуть створити осо-

бистість учителя, викладача, можливо, з людини, яка
не має особливих природних задатків. К.Ушинський
наголошував на тому, що учитель повинен володіти
різноманітними, точними і визначеними знаннями з
тих наук, які він збирається викладати. «Для народно-
го учителя, – зауважував він, – необхідна широка різно-
бічна освіта» [4, с.249]. Але однієї теорії, на думку ви-
датного вченого, замало. Він вважав, що метод
викладання можна вивчити з книги або зі слів виклада-
ча, але набути навичок у застосуванні цього методу
можна тільки діяльною і тривалою практикою [4, с.245].

У ході наукового пошуку з’ясовано, що на важ-
ливості як теоретичної, так і практичної підготовки
викладача, як організатора процесу навчання, наго-
лошував і С.Миропольський. Видатний учений дру-
гої половини ХІХ століття зазначав: «Пробудження
інтересу до навчання лежить у особистості вчителя.
Взагалі, в знаннях, уміннях та добрих якостях вчителя
полягає перша умова успішного навчання. ...Добрий
вчитель буде ще кращим, якщо він ґрунтовно зас-
воїть пропоновані дидактикою системи, методи,
прийоми навчання, навчальні засоби і загальні осно-
ви виховуючого навчання» [5, с.21]. Отже, як бачи-
мо, особистість викладача, вчителя як умова успіш-
ної організації навчально-пізнавальної діяльності
молоді, стоїть у педагогічній системі С.І.Миропольсь-
кого на одному щаблі із знаннями і володіннями ефек-
тивними методами і прийомами

Виявлено, що на необхідність якісної освіти
викладача вказував і М.Демков. Так, у одній із своїх
статей він писав: «Якщо основне, найвище за своїм
покликанням і найбільш важке для виконання завдан-
ня будь-якої людини – оволодіти собою, оскільки че-
рез себе вона оволодіває й цілим світом, то настільки
важливе це завдання для педагога, якому, щоб осяг-
нути способи дії людини на інші людські душі, прийо-
ми й умови їх правильної культури, підкорення їх
суспільній дисципліні, – необхідно бути людиною
високоосвіченою» [6, с.50]. Говорячи про освіту вик-
ладача, М.Демков наголошував саме на спеціальній.
Велика увага в його творах приділена саме дидактич-
ним умінням викладача, які формуються під час спец-
іальної підготовки. Ці вміння і повинні, на думку вче-
ного, допомогти чітко організувати навчально-
пізнавальну діяльність студента, зробити процес на-
вчання цікавим.

Але поряд з науковою освітою викладач зобо-
в’язаний, за переконанням М.І.Демкова, відзначати-
ся відповідним моральним розвитком. «Насамперед,-
наголошував учений, – необхідна любов, довіра до
дітей та молоді. Хто вважає своїх вихованців погани-
ми, той і викличе невдовзі погані нахили»[6, с.23].

Отже, проведене дослідження дозволяє ствер-
джувати, що педагогічному такту та особистим якос-
тям викладача вчений надавав великого значення під
час організації навчально-пізнавальної діяльності і
студентської молоді, але лише в поєднанні їх з широ-
кими загальними та педагогічними знаннями.

З’ясовано, що подальший розвиток проблема
особистості викладача, як одна з умов успішної орган-
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ізації навчально-пізнавальної діяльності студентів,
отримала в працях відомого ученого другої полови-
ни ХІХ ст. -Д.Менделєєва. Педагог справедливо вва-
жав, що викладач повинен відповідати високим мо-
ральним якостям, бути у всьому прикладом своїм
вихованцям, оскільки за його словами, довіра до вик-
ладача складає основу цієї освіти [7]. З метою підви-
щення теоретичних знань викладачів, Д.Менделєєв
пропонував створити кафедри педагогіки при універ-
ситетах: «Знайомство із загальною постановою спра-
ви освіти у різні часи в різних країнах і вивчення філо-
софського боку цього предмета, – писав він, – можуть
допомогти складанню у майбутніх викладачів міцних,
правильних методів навчання, які не можуть витікати
з одних циркулярів і підручників, тому що плідність
викладання майже всеціло залежить лише від двох
обставин: від особистого впливу викладача і від ос-
новного змісту предметів навчання» [7, с.102]. Дода-
мо, що з метою підвищення кваліфікації викладачів
ВНЗ та ознайомлення з передовим іноземним досві-
дом, Д.І.Менделєєв пропонував «відрядження уже
підготовлених професорів за кордон».

Висновки.
Отже, за результатами проведеного досліджен-

ня можемо констатувати, що особистості викладача,
як організатору і керівникові навчально-пізнавальної
діяльності студентської молоді другої половини ХІХ
століття приділялось багато уваги. Передові педаго-
ги, освітяни, зокрема С.Гогоцький, М.Демков, М.Пи-
рогов, С.Миропольський, К.Ушинський, Д.Мен-
делєєв та інші, наголошували на важливості його як
науково-теоретичної, так і навчально-практичної
підготовки, ставили високі вимоги до моральних яко-
стей особистості викладача. Значним досягненням
учених зазначеного періоду було також і визначення
конкретних шляхів, заходів підвищення педагогічної
майстерності викладачів (уведення об‘єктивного за-
міщення викладацьких посад на кафедрах, проведен-
ня «серйозних» випробувань претендентів на викла-
дання, створення «постійних» інститутів викладачів,
педагогічних кафедр при університетах, відрядження
викладачів за кордон з метою ознайомлення із закор-
донним досвідом тощо).

 Подальше дослідження передбачається про-
вести у напрямку більш детального вивчення істо-
ричного досвіду підвищення педагогічної та методич-
ної підготовки майбутніх викладачів, учителів.
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КЛІМАТО-ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ
ОРГАНІЗАЦІЇ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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ОЛІМПІАДИ (М. ЛОНДОН, 2012 Р.)
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Анотація. У статті представлено результати порівняльного
аналізу клімато-географічних умов міст Лондона та Львова
за значущими показниками , обґрунтовано доцільність орган-
ізації у Львівській області підготовки збірних команд Украї-
ни до Ігор ХХХ Олімпіади . Найбільш значущими клімато-
географічними показниками , що визначають відповідність
клімато-географічних умов, є температура повітря, атмос-
ферний тиск, вологість повітря, напрям та швидкість вітру.
Ключові слова: Ігри Олімпіад, система підготовки, кліма-
тичні чинники .
Аннотация. Приступа Е.Н., Брискин Ю.А., Линец М.М.,
Александров В.Ф . Климато-географические  предпо-
сылки организации во  Львовской  области  подготовки
спортсменов к Играм ХХХ Олимпиады (г. Лондон, 2012
г.). В статье представлены результаты сравнительного ана-
лиза климато-географических условий городов Лондона и
Львова по значимым показателям, обоснована целесообраз-
ность организации  во Львовской области подготовки сбор-
ных команд Украины к Играм ХХХ Олимпиады. Наиболее
значащими  климато-географическими показателями, кото-
рые определяют соответствие климато-географических ус-
ловий, является температура воздуха, атмосферное давле-
ние, влажность воздуха, направление и скорость ветра.
Ключевые  слова: Игры Олимпиад , система подготовки,
климатические факторы.
Annotation. Pristupa E.N., Briskin Y.A., Lynets M.M.,
Aleksandrov V.F. Climatic and geographical conditions
of organization the preparation sportsmen to London
Olympic Games in the Lviv region (London, 2012). The
result of comparative analyses of climatic and geographical
factors of London and Lviv on meaningful indexes was presented
in the art icle. Organization of preparation Ukraine team to
Games of XXX Olympiad in the Lviv region has been expedience
substantiated.  The most signifying climatic geographical
parameters which determine conformity of climatic  geographical
conditions, the temperature of air, air pressure, air humidity, a
direction and rate of a wind is.
Keywords: Olympic Games, system of preparation, climatic
factors.

Вступ.
Зростання соціального значення сучасного

спорту, загострення змагальної боротьби з одного
боку, і величини тренувальних  і змагальних  наванта-
жень, що спричиняють майже граничні можливості
індивідуальної адаптації з іншого, висувають значні
вимоги до активізації використання різноманітних
позазмагальних та позатренувальних чинників, зок-
рема врахування клімато-географічних умов місць
проведення майбутніх змагань [1, 2].

Проведення головних змагань в різних регіонах
світу, ставить спортсмена перед необхідністю  адап-
тації до значних тренувальних і змагальних наванта-
жень в умовах високих і низьких температур, високої
вологості, впливу різноманітних погодних чинників.
Переліт до місць змагань пов’язаний зі зміною великої
кількості часових поясів і дії на організм спортсмена
«часового стресу» [1]. Отже, сучасному спортсмену
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Таблиця 1 
Середні кліматичні показники м. Лондон, Велика Британія в період 2002-2007 рр. 

 
Вітер  

Місяць t, °С Тиск, мм рт 
ст 

Відносна 
вологість  
повітря ,% Напрям Швидкість,м/с 

Січень 6,7 762 88 південний 4,7 
Лютий 7,1 761 84 північно-захід. 4,5 
Березень 9,9 762 79 північний 4,3 
Квітень 12,6 761 73 північний 3,9 
Травень 16,3 760 72 південно-схід. 4,1 
Червень 19,6 761 70 західний 3,8 
Липень 21,7 761 72 південно-захід 3,8 
Серпень 21,4 760 75 південно-схід. 3,5 
Вересень 18,8 762 80 східний 3,8 
Жовтень 15 759 85 північний 3,3 
Листопад 10,1 760 88 південно-схід. 3 
Грудень 7,7 763 89 північний 3,3 

 
необхідно змагатися в різних кліматичних, географіч-
них і погодних умовах, і, як наслідок, тренуватися з
урахуванням зазначених чинників .

Місце проведення Ігор ХХХ Олімпіади – м.
Лондон (Велика Британія) дає можливість спортсме-
нам України широко використати у своїй підготовці
відповідні кліматичні умови нашої країни.

Робота виконана у відповідності до практич-
них завдань підготовки збірних команд України до
Олімпійських ігор.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашої роботи є обґрунтування доц-

ільності проведення підготовки спортсменів до  Ігор
ХХХ Олімпіади (м. Лондон, Велика Британія) у
Львівській області (Україна).

Мета роботи конкретизувалася у таких завдан-
нях:
– Визначити значущі показники відповідності кліма-
то-географічних умов місця проведення змагань
та підготовки спортсменів

– Встановити ступінь відповідності клімато-географ-
ічних умов місця проведення Ігор ХХХ Олімпіади
та м. Львова

Для розв’язання поставлених завдань нами
використовувалися такі методи наукового досліджен-
ня теоретичного рівня: аналіз та узагальнення літера-
турних та електронних інформаційних джерел, доку-
ментальні методи, історичні методи, методи
математичної статистики.

Результати дослідження.
Місце проведення Ігор ХХХ Олімпіади – сто-

лиця Великобританії, Лондон – мегаполіс, загальна
площа міста сягає 1579 км2. Місто розташоване на 0
меридіані, координати 51°30′00″ пн. ш. 0°07′00″з. д.
(G)  [3, 5]

З північно-західної частини до східної через
місто протікає р.Темза, яка впадає в Північне море.
Природньо русло річки було відносно широке, але
було штучно змінене. Оскільки Темза припливно-
відливна річка, виникає загроза повені. За даними
досліджень гідрометеорологів, така загроза щорічно
зростає.

Клімат Лондона –  помірно-морський.
Більшість днів в році похмурі, але кількість опадів
є меншою ніж в Сіднеї чи Римі. Середня темпера-
тура повітря складає +6,7°C у січні, +19,6°C у
червні. Рекордна температура повітря сягала
+38°С. Слід відзначити, що температура в місті
може бути дещо вищою (до 5°С) ніж за межами
міста. До цього слід додати, що переліт до Лондо-
на не повинен бути причиною суттєвого „часово-
го стресу” для українських спортсменів, різниця
у часі становить 2 год. зг. поясного часу, та 1,5
год. зг. місцевого часу Львова.

Ймовірне місце організації підготовки  до Ігор
ХХХ Олімпіади – м. Львів,  місто на заході України,
обласний центр Львівської області, сьоме за населен-
ням місто країни. Площа міста близько 171 км2. Коор-
динати 49°50′ пн. ш., 24°00′ сх. д.

Львів розташований на стику Львівського на-
гір’я, горбкуватого Розточчя і низинного Побужжя,
на відстані близько 80 км від кордону з Польщею.
Місто розташоване на пагорбах, середня висота над
рівнем моря — близько 289 м, проте у самому місті
спостерігаються суттєві відмінності цього показни-
ка. Через місто проходить межа головного Євро-
пейського вододілу, який розмежовує ріки Балтійсь-
кого та Чорноморського басейнів (відповідно рік Буга
та Дністра).

Львівський клімат — помірно-континенталь-
ний. Середня температура повітря складає “4°C у січні,
+18°C у червні, найвища зафіксована температура
повітря – 37°C.  Річний рівень опадів — близько 66
сантиметрів (26 дюймів), при відчутному дефіциті
вологи протягом літніх місяців. Хмарність — 66 %
днів на рік.

Між кліматичними умовами міст Лондона та
Львова існують розбіжності,  що зумовлені географ-
ічним розташуванням міст; результуючим чинником
щодо клімату м. Лондона є протікання теплої течії
Гольфстрім та пов’язаних з цим переміщенням теп-
лих повітряних мас, розташування над рівнем моря
(приблизно 50-100 м.), що  значно підвищує вологість
повітря  та швидкість вітру.
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Рис.1 Середні показники температури повітря у містах Лондоні та Львові у період 2002-2007 рр.

 
Таблиця 2 

Середні кліматичні показники м. Львова, Україна в період 2002-2007 рр.  
 

Вітер  Місяць t, °С Тиск, мм рт 
ст 

Відносна вологість 
повітря ,% Напрям Швидкість,м/с 

Січень -2,8 766 74 Західний 3,6 
Лютий 3,4 763 78 південно-схід.  3,6 
Березень 4,64 766 60,5 Північно-захід 3,6 
Квітень 14,97 764 34 північний 3 
Травень 18,83 761 47  північно-захід. 4 
Червень 24,92 757 49  західний 3,5 
Липень 22,05 760 55  західний 2,1 
Серпень 21 761 55  північний 3,6 
Вересень 17,67 760 66  західний 2,3 
Жовтень 15,32 765 75  південно-схід.  1,8 
Листопад 10,5 764 78  південний 2,5 
Грудень 6,7 766 70,5  південний 4,6 

 

За думкою провідних фахівців [2], до значущих
клімато-географічних чинників  належать темпера-
тура повітря (t,°С), атмосферний тиск (мм.рт.ст),
відносна  вологість повітря (%), напрям та швидкість
вітру (м/с).

Зазначені показники мм. Лондона та Львова
наведені у табл. 1-2.

Візуалізація зазначених кількісних показників
(рис. 1-4) демонструє суттєву подібність кліматич-
них умов міст Лондона та Львова. Це особливо яск-
раво простежується у липні-серпні – саме у плано-
вому періоді проведення Ігор ХХХ Олімпіади (з 27
липня по 12 серпня 2012 року).

Так, показники температури повітря (рис.1),
розбіжність котрих складає до 9,5°С у зазначений пе-
ріод коливається у межах 0,35-0,4°С.

Розбіжності атмосферного тиску (рис. 2), що
у цілому є незначущими (до 6 мм рт. ст.) у планова-
ному періоді проведення Ігор Олімпіади складають 1
мм рт. ст.

Показники відносної вологості повітря (рис. 3),
в період проведення Ігор Олімпіади в містах Лондоні
та Львові суттєво відрізняються (до 20%), що ймовір-
но зумовлено морським типом клімату Лондона та
перехідним від морського до континентального ти-
пом клімату Львова. Разом з тим, навіть у приморсь-
ких регіонах України морський тип клімату та во-
логість на рівні 70% не спостерігаються. В той же час,
у м. Львові з вересня до березня спостерігаються
практично ідентичні погодно-кліматичні умови за
показниками не лише відносної вологості повітря, а
й температури повітря та амосферного тиску, що
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Рис.3 Середні показники вологості повітря у містах Лондоні та Львові  в період 2002-2007 рр.

Рис.2 Середні показники атмосферного тиску у містах Лондоні та Львові  в період 2002-2007 рр.
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свідчить про доцільність проведення тренувальних
зборів та відбіркових змагань у цьому регіоні з ме-
тою адаптації спортсменів до погодно-кліматичних
умов м. Лондона.

Напрям (див. табл. 1-2) та швидкість вітру
(рис. 4) у містах Лондоні та Львові  можна вважати
подібними не в повній мірі, проте, порівняно з реш-
тою клімато-географічних показників цей є менш
значущим.

Отже, регіони проведення Ігор ХХХ Олімпіа-
ди (м. Лондон, Велика Британія) та ймовірної підго-
товки до них збірних команд України (м. Львів, Украї-
на) є суттєво подібними за  основними
клімато-географічними показниками.

Висновки:
1.Доцільною є організація окремих періодів підго-
товки до змагань, особливо Ігор Олімпіад та Зимо-
вих Олімпійських ігор, на територіях, що за своїми
клімато-географічними умовами подібні до місць
проведення змагань.

2.Найбільш значущими клімато-географічними по-
казниками, що визначають відповідність клімато-
географічних умов, є температура повітря, атмос-
ферний тиск, вологість повітря, напрям та
швидкість вітру, положення відносно Гринвіцько-
го меридіану.

3. Клімато-географічні умови м. Лондона та м. Льво-
ва є подібними за найбільш значущими  показни-
ками, що зумовлює доцільність організації підго-
товки збірних команд України до Ігор ХХХ
Олімпіади у цьому регіоні.

4. З метою забезпечення якісної підготовки до Ігор
ХХХ Олімпіади доцільно створити у м. Львові базу
підготовки національних збірних команд України.

Перспективи подальших досліджень пов’я-
зані з обгрунтуванням стратегії підготовки до Ігор
ХХХ Олімпіади 2012 р. на території м. Львова
(Львівської області).
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РОЛЬ ХАРЧУВАННЯ У РОЗВИТКУ
АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

Прихода І.В., Нєчаєва О.В., Терещенко М.М.
Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка

Анотація. Мета дослідження – вивчення структури та зви-
чок харчування в осіб з артеріальною гіпертензією (АГ).
Було здійснене популяційне дослідження 250 (50% підвибір-
ка) чоловіків та жінок віком від 18 до 70 років з підвищеним
артеріальним тиском із репрезентативної вибірки 500 осіб –
мешканців м. Луганська. Структуру харчування вивчали
методом 24-годинного опитування з використанням муляжів.
Проведено аналіз листів національного балансу продуктів
протягом 1990 – 2007 рр. У групі осіб з АГ, так само як у
всій популяції, була виявлена  незбалансованість харчуван-
ня, що проявляється надлишковим вживанням  тваринних
жирів, простих вуглеводів та холестерину. Хворі на АГ вжи-
вали статистично значимо більше жиру, менше ретинолу та
магнію, ніж в основній популяції. Однотипність порушень у
харчуванні неорганізованої популяції осіб з АГ підтверджує
необхідність проведення загальнонаціональних заходів з оз-
доровлення харчування.
Ключові слова: харчування, артеріальна гіпертензія, здо-
ров’я, фактори ризику.
Аннотация . Прихода И.В ., Нечаева О .В. , Терещенко
М.М. Роль питания в развитии артериальной гипертен-
зии. Цель исследования – изучение структуры и привычек
питания у лиц с артериальной гипертензией (АГ). Было осу-
ществлено популяционное исследование 250 (50% подвы-
борка) мужчин и женщин в возрасте от 18 до 70 лет с повы-
шенным артериальным давлением  из  репрезентативной
выборки 500 лиц – жителей г. Луганска. Структуру питания
изучали методом 24-часового опроса с использованием му-
ляжей. Проведен анализ листов национального баланса про-
дуктов в течение 1990 – 2007 гг. В группе лиц с АГ, так же
как и во всей популяции, была выявлена несбалансирован-
ность питания, что проявляется чрезмерным употреблени-
ем животных жиров, простых углеводов и холестерина. Боль-
ные с АГ употребляли статистически больше жира, меньше
ретинола и магния, нежели в основной популяции. Одно-
типность в нарушении питания  неорганизованной  популя-
ции лиц с АГ подтверждает необходимость проведения об-
щенациональных мероприятий по оздоровлению питания.
Ключевые слова: питание, артериальная гипертензия, здо-
ровье, факторы риска.
Annotation. Prikhoda I.V.,  Nechaeva O.V.,  Tereshenko
M.M. The role of diet in development of arterial
hypertension.  The purpose was to study diet composition
and habits in persons with arterial hypertension (AH). This
population study was conducted in 250 (50% sample)
hypertensives out of 500 subjects of a representative sample of
men and women, Lugansk residents, in age 18 to 70 years.
Nutri tion features were studied by the method of 24-h
questionnaire survey using moulages. Data of Food Balance sheets
from annual statistical reference book of Ukraine during 1990
– 2007 years were analyzed. Hypertensives as well as other rest
examinees showed imbalanced diet, rich in animal fats, simple
carbohydrates and cholesterol. Hypertensives eat significantly
more fat, less retinol and magnesium, than normotensives. The
same nutritional disorders among unorganized populations and
the patients with high blood pressure prove the necessity of
undertaking national measures to improve the nutrition.
Key words: diet, arterial hypertension, health, risk factors.

Вступ.
Підвищений артеріальний тиск (АТ) є чинни-

ком ризику виникнення багатьох патологічних станів
і захворювань серцево-судинної системи. Одним із
суттєвих факторів розвитку артеріальної гіпертензії
(АГ) є нераціональне харчування [1, 8]. Ступінь ри-
зику виникнення АГ збільшується пропорційно

http://pogoda.ru.net/worldclimate.php
http://www.metoffice.gov.uk/weather/uk/se/
http://www.greenwich-meridian.com/geography
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вмісту солі та жиру в харчуванні, особливо деяких
насичених жирних кислот; зниження пов’язане із до-
статнім вживанням складних вуглеводів та харчової
клітковини [6, 10].

Дослідження, проведені в останні роки,
свідчать про те, що харчування впливає на рівень АТ
не за рахунок якогось одного харчового компоненту,
а в комплексі. Кожний нутрієнт підсилює чи змен-
шує ефект іншого, що підкреслює необхідність анал-
ізу харчування в цілому. Так, дослідження, проведені
в різних країнах світу в рамках програми Dietary
Approaches to Stop Hypertension (DASH), показали:
- дієта, багата фруктами, овочами та низькожирови-
ми молочними продуктами (комбінована дієта),
знижує АТ: систолічний АТ (САТ) – на 11,4 мм рт.
ст., діастолічний АТ (ДАТ) – на 5,5 мм рт. ст. протя-
гом 8 тиж;

- найбільший вплив на зниження АТ мала комбіно-
вана дієта та зменшення вживання натрію: САТ зни-
зився на 8,9 мм рт. ст., ДАТ – на 4,6 мм рт. ст.;

- комбінована дієта суттєво впливала на ліпідний
обмін, знижуючи підвищені рівні загального холе-
стерину (ХС), ХС ліпопротеїдів низької щільності
та тригліцеридів;

- вживання кальцію та калію з харчовими продукта-
ми знижує АТ більше, ніж включення в раціон до-
бавок цих мінеральних елементів з лікарськими
препаратами [9, 11];

Ефективність профілактичних заходів зале-
жить від впливу дієтологічних рекомендацій на на-
ціональні звички, особливості харчування населен-
ня регіону [4, 7].

Робота виконана за планом НДР Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка.

Формулювання цілей роботи.
Метою даного дослідження було вивчення

(в рамках епідеміологічних досліджень, на основі стан-
дартизованих методів) особливостей фактичного хар-
чування населення в цілому та у хворих з АГ, впливу
порушень балансу основних компонентів раціону на
поширеність АГ; ставлення населення до здорового
способу життя.

Матеріали і методи дослідження.
Одним із методів спостереження за харчуван-

ням населення країни є аналіз національних листів
балансу харчових продуктів, які свідчать про серед-
ню кількість продуктів (на одну особу за рік), що ви-
робляються, імпортуються та експортуються [2].
Проведено аналіз листів національного балансу хар-
чових продуктів України з 1990 р.

Другий, найбільш поширений в епідеміологі-
чних дослідженнях метод вивчення харчування – це
метод „добового відтворення” з використанням му-
ляжних продуктів і страв [3]. Досліджено харчування
50% обстежених (250 осіб) репрезентативної вибірки
чоловіків та жінок (500 осіб) віком від 18 до 70 років,
мешканців м. Луганська. АГ діагностовано у 75 осіб.

Проведено поштове опитування 480 осіб віком
22 – 70 років для виявлення звичок у харчуванні та
ставлення населення до здорового способу життя.

Результати дослідження та їх обговорення.
Аналіз особливостей харчування населення

України за листами національного балансу показав,
що основну кількість калорій жителі отримують від
споживання хліба та крупів – 45,5%, цукру – 13,5%,
молока та молочних продуктів – 12,2%, фруктів та
ягід – 11,0%, олії – 9,3% і тільки 4,2% – від споживання
риби та рибних продуктів.

Протягом 1990 – 2006 рр. наполовину змен-
шилося виробництво м’яса та молочних продуктів,
на третину – фруктів та рибних продуктів, а це саме ті
джерела незамінних амінокислот, вітамінів, мікрое-
лементів та антиоксидантних речовин, які необхідні
для профілактики АГ.

На зміни у структурі та рівнях споживання
основних продуктів харчування населення України
вплинули скорочення обсягів виробництва сільсько-
господарської продукції та надходжень сировини для
харчової промисловості, порушення організаційних,
економічних та технологічних зв’язків у системі ви-
робництва і переробки, скорочення реальних доходів
населення [3]. Так, порівняно з 1990 р. на 38,7% ско-
ротилося споживання ретинолу, на 25,3% – еквіва-
лента в-каротину, на 17,1% – аскорбінової кислоти,
на 32,9% – кальцію, на 25,4% – протеїну за рахунок
зменшення споживання фруктів, ягід, молочних про-
дуктів та риби. За останні 12 років у раціоні населен-
ня України кількість риби та рибних продуктів – ос-
новних джерел поліненасичених жирних кислот
(ПНЖК) – зменшилася у 2,2 разу, за перші 5 років – у
5 разів, і зараз їх споживання є недостатнім.

Фактичне харчування неорганізованої попу-
ляції населення працездатного віку характеризується
наступними особливостями і відхиленнями від реко-
мендованих нормативів:
- достатньою (12,3%) кількістю білків у раціоні;
- надмірним вживанням жирів (39,6% від загальної
калорійності), майже половина яких – тваринні
жири;

- незбалансованістю жирних кислот у складі жирів:
насичені жирні кислоти (НЖК) становлять 15,9%,
ПНЖК – тільки 5,6% від енергоцінності раціонів;

- недостатньою кількістю вуглеводів – 48,1% від за-
гальної калорійності (при нормі 50 – 60%), із яких
33,3% припадає на прості вуглеводи, тобто цукор і
цукорвмісні продукти (88,4 г на добу при нормі не
більш 50 г);

- значним вмістом у раціонах ХС (в середньому 519,8
мг на добу);

- недостатнім вмістом (у середньому на 20% нижче
норми) вітамінів А, групи В, С, РР, особливо у осіб
віком 40 – 59 років;

- недостатньою кількістю кальцію і магнію в раціо-
нах харчування населення (в 1,5 – 2 рази нижче
норми);

- порушеннями у режимі харчування у 37,8% обсте-
жених, а саме дворазове харчування, з тривалими
(більш 8 год) інтервалами між прийомами їжі, ви-
сока енергоцінність (до 50 – 60% добової калорій-
ності) вечірнього прийому.



111

Однотипні порушення у фактичному харчу-
ванні встановлені у обстежених з АГ. Відзначають
розбалансованість їх харчування за основними ком-
понентами, переважання вживання тваринних жирів
(19,5% від загальної калорійності), цукру (17,1%) та
недостатнє споживання рослинних жирів (ПНЖК –
5,2% від загальної калорійності), харчових волокон,
кальцію, магнію, ретинолу та аскорбінової кислоти.

Для виявлення аліментарних факторів, які
впливають на поширеність АГ, використовували де-
цильний аналіз (10%, 90% відрізки зі вживання окре-
мих речовин).

Результати виконаних досліджень показали, що
розповсюдженість АГ була в 2 – 3 рази вищою в гру-
пах з максимальним вмістом у раціонах загального
жиру, НЖК, цукру та мінімальній кількості в харчу-
ванні ПНЖК (щ-3, щ-6), вітамінів – ретинолу, ніацину,
аскорбінової кислоти, а також мінеральних речовин
– кальцію, фосфору та магнію.

Крім того, аналіз показав, що при комбінації
низького вмісту в раціонах ПНЖК і вітаміну А роз-
повсюдженість АГ була в 3 рази вищою, ніж при ви-
соких рівнях цих компонентів у раціонах.

У низці досліджень вказується на перспектив-
не застосування ПНЖК ряду щ-3 у профілактиці і ліку-
ванні АГ за рахунок збільшення вживання риби та
добавок ПНЖК ряду щ-3 у вигляді лікарських препа-
ратів [5, 7].

Існують численні складові харчування пов’я-
зані з ризиком для здоров’я, але останнім часом
більше уваги приділяють відносній пропорції компо-
нентів у раціонах. Проведений аналіз розповсюдже-
ності АГ у групах з різним співвідношенням білків,
жирів та вуглеводів показав, що при балансі, найбільш
наближеному до норми (1,0:1,1:4,0), поширеність АГ
удвічі нижча, ніж у групах обстежених, в яких відно-
шення кількості білків, жирів та вуглеводів становить
1,0:1,5:4,0, втричі нижча, якщо це відношення стано-
вить 1,0:1,5:3,0 (при надмірній кількості жиру і нестачі
вуглеводів).

Тільки 20,4% обстежених не мали порушень
балансу основних компонентів раціонів (білки: жири:
вуглеводи – 1:1:4).

Поштове опитування населення підтвердило
наявність негативних рис харчування в популяції щодо
вживання жирів, солі та овочів. Так, нерегулярно хар-
чуються – 33,8% опитуваних, причому 63,7% із них
приймають останній раз їжу за 1 – 2 год до сну; дот-
римуються будь-якої дієти 35,6%, у тому числі низь-
кохолестеринової – тільки 5,6%. Виявилося, що ма-
ють звичку присолювати їжу 72,5% анкетованих, а
6,8% завжди додають до страви сіль, не куштуючи її.
Вживання населенням свіжих овочів та фруктів не-
достатнє: щодня їх їдять тільки 16,4% чоловіків та 22,8%
жінок, один раз на тиждень – 15,0% анкетованих, ко-
жен третій чоловік (32,1%) та кожна четверта жінка
(25,7%) споживають овочі та фрукти тільки в сезон.

Лише 6,6% анкетованих отримують поради
щодо змін у харчуванні від дільничного лікаря, 9,3%
– від інших медичних працівників, 30,7% – від членів

сім’ї та 14,9% – від інших осіб. Це свідчить про недо-
статню роботу лікарів та медичних працівників у про-
паганді здорового харчування серед населення.

Висновки.
1. Фактичне харчування населення розбалансоване
за основними харчовими речовинами (білками,
жирами, вуглеводами), мікроелементами, вітаміна-
ми та компонентами з антиоксидантною та ліпот-
ропною дією.

2. Однотипні порушення, але більш виражені щодо
загально популяційних показників харчування ви-
явлені у хворих з АГ.

3. Аналіз даних свідчить про низький рівень знань
населення щодо принципів здорового харчування
та недостатню профілактичну роботу медичних
працівників серед населення.

4. Однотипність порушень у харчуванні неорганізо-
ваної популяції та хворих з АГ свідчить про не-
обхідність проведення загальнонаціональних заходів
щодо оздоровлення харчування в Україні.

Подальші дослідження планується присвя-
тити вивченню інших питань ролі харчування у роз-
витку АГ.

Література:
1. Профілактика в первинних  структурах охорони здоро-
в’я: Посібник. – К.: CINDI-Україна, 1999. – С. 34 – 39.

2. Споживання основних продуктів харчування населенням
України: Статистичний збірник. – К.: Держ. комітет ста-
тистики України, 200. – С. 57.

3. Халтаев Н.Г., Деннис Д. Количественная оценка потреб-
ления пищевых веществ в эпидемиологических исследо-
ваниях сердечно-сосудистых заболеваний // Кардиология.
– 1976. – №9. – С. 113 – 118.

4. Bazzono L.A., He J., Ogden L.G. et al. Fruit and vegetable
intake and risk of cardiovascular disease in US adults: The
first  National Health and nutrition examination sirvey
epidemiologic follow-up study // Amer. J. Clin. Nutr. – 2002.
– Vol. 76, №1. – P. 93 – 99.

5. Boucher B.J. Calcium and vitamin D intake and blood pressure
// // Amer. J. Clin. Nutr. – 2001. – Vol. 73, №3. – P. 659.

6. Crimm R.H., Flack I.M., Grandits G.A. et al. Long-term
effects on plasma lipids of diet and drugs to treat hypertension.
Treatment of Mild Hypertension Study (TOMHS) Research
Group // JAMA. – 1996. – Vol. 275. – P. 1549 – 1556.

7. Klag M.J., Whelton P.K., Randall D.L. et al. Blood pressure
and end-stage renal disease in man // New Engl. J. Med. –
1996. – Vol. 334. – P. 13 – 18.

8. Kotchen T.A., McCarron D.A. Dietary electrolytes and blood
pressure // Circulation. – 1998. – Vol. 98. – P. 613 – 617.

9. Moore T.J.,  Conlin P.R., ard J. et al.  DASH (Dietary
Approaches to Stop Hypertension) diet is effective treatment
for stage 1 isolated systolic hypertension // Hypertension. –
2001. – Vol. 38. – P. 155 – 159.

10.Ness A.R., Eliott C.P. Vitamin C and blood pressure: an
overview // J. Hum. Hypertension. – 1997. – Vol. 11, №6. –
P. 343 – 350.

11.Sacks F.M.,  Svetkey L.P. , VollmerW.M. et al.  Effects on
blood pressure of reduced dietary sodium and Dietary
Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet // New Engl.
J. Med. – 2001. – Vol. 344. – P. 3 – 10.

Надійшла до редакції 25.11.2008р.



112

СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ НАПРЯМ
«ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Радченко А.В.

Луганський національний університет
 імені Тараса Шевченка

Анотація. У статті порушуються питання проблем та перс-
пектив розвитку  сучасного освітнього напряму «Здоров’я
людини». Актуальність дослідження обумовлюється іннова-
ційним характером валеологічної  освіти, пріоритетністю
даного напряму у досягненні  здоров’я нації. Особливого
значення на етапі становлення і розвитку напрямку «Здоро-
в’я людини» набуває розробка його методологічного і тео-
ретико-методичного забезпечення навчального процесу, що
є запорукою високого рівня професійного розвитку майбут-
нього фахівця.
Ключові слова: здоров’я людини, професійна освіта, фахівець.
Аннотация. Радченко  А.В. Современное  образователь-
ное направление «здоровье человека»: проблемы и пер-
спективы . В статье затрагиваются вопросы проблем и пер-
спектив современного образовательного направления
«Здоровье человека». Актуальность исследования обуслав-
ливается инновационным  характером валеологического
образования, приоритетностью данного направления в дос-
тижении  здоровья нации . Особенное значение на этапе ста-
новления и развития направления «Здоровья человека» при-
обретает разработка его методологического и
теоретико-методического обеспечения учебного процесса,
который является залогом высокого уровня профессиональ-
ного развития будущего специалиста.
Ключевые  слова:  здоровье человека, профессиональное
образование,  специалист.
Annotation. Radchenko A.V. The modern educational
direction «health of the person»: problems and
perspectives. In the article the questions of problems and
prospects of modern educational direction are affected «Health
of man». Research actuality is stipulated innovative character of
valeological  education, priority of this direction in achievement
of health of nation. The special value on the stage of becoming
and development of direction of «Health of man» acquires
development of his methodological and т theoretical methodical
providing of educational process which is a mortgage high level
professional development of future expert.
Keywords:  health of man, professional education,  expert.

«Здоров’я – це  безцінний дар природи , воно
дається, на жаль, не навіки, його  треба  бе-
регти . Але здоров’я людини багато  в чому
залежить  від неї самої, від її способу  жит-
тя, умов праці , харчування , її звичок».

І.П. Павлов

Вступ.
Тривалий час спостерігається стійка тенден-

ція до зниження рівня здоров’я населення України.
Аналіз наукових досліджень свідчить, що виникає
невпинне зростання фізичної деградованості й зах-
ворюваності населення, а фармакологічні засоби
медицини, як виявляється, вже неспроможні протис-
тояти обвальному зниженню здоров’я населення.
Тому починає відроджуватися природній підхід до
оздоровлення і лікування, розробляються нові інно-
ваційно-освітні напрями. [2 та ін.]

Нинішній кризовий стан громадського та інди-
відуального здоров’я зумовлений такими факторами:
1.Відсутнє суспільне усвідомлення цінності здоро-
в’я, суспільна байдужість до здоров’я нації.

2.Незадовільний рівень компетентності, знань та
вмінь керівників державного управління і посадо-
вих осіб місцевого самоврядування щодо ефектив-
ності реалізації державної політики з охорони гро-
мадського здоров’я в Україні. Не налагоджено
систему підготовки кадрів з питань підвищення
потенціалу здоров’я людей, працевлаштування та-
ких фахівців на підприємствах, установах та орган-
ізаціях різних форм власності.

3.Обмежена рухова активність. Гіподинамія харак-
терна для більшості людей працездатного та літньо-
го віку і є причиною виникнення багатьох хвороб.
У дітей гіподинамія може призвести до ожиріння,
тому що недостатня рухова активність впливає на
порушення обміну речовин та фізичний розвиток.

4.Шкідливі звички: тютюнокуріння, вживання алко-
голю, нераціональне та незбалансоване харчуван-
ня. [4]

Ситуація, що склалася, має не тільки об-
‘єктивні, але й суб‘єктивні причини, що пов‘язані з
існуючою системою ціннісних орієнтацій та особли-
востями менталітету наших громадян. Незадовільний
стан здоров’я  негативно впливає на якість і продук-
тивність праці, реалізацію основних функцій життєд-
іяльності населення.

Особливою загрозою майбутнього країни є
нинішній стан здоров’я  і спосіб життя дітей та мо-
лоді. Суттєво зросла частота порушень постави у
дітей. Різко прогресують в середовищі підростаючо-
го покоління хронічні хвороби серця, гіпертонія, не-
врози, остеопороз, артрити, ожиріння тощо.

Така ситуація становить реальну загрозу ге-
нофонду нації, безпеці України та стала пріоритет-
ною проблемою загальнодержавного значення і ви-
магає адекватного рішення. В умовах загострення
оздоровчих і демографічних проблем суспільства
виникла необхідність створення у вищих навчальних
закладах нового освітнього напряму «Здоров’я лю-
дини», мета якого полягає в підготовці фахівців оздо-
ровчої спрямованості.

Існує дві стратегії щодо досягнення здоров’я
населення: по-перше — через лікування хворого і по-
друге шляхом збереження здоров’я практично здо-
рової людини. Перша стратегія породила вчення про
хворобу (патологію) та клінічну медицину. Друга
стратегія реалізується в рамках напряму «Здоров’я
людини» та вчення про здоров’я – валеологію. [2]

Дослідження виконано згідно плану науково-
дослідної роботи Луганського Національного Універ-
ситету імені Тараса Шевченка.

Формулювання цілей роботи.
Мета нашого дослідження – стає актуальним

оволодіння валеологічними знаннями в системі осв-
іти і переорієнтація вищої школи на заклад, який є не
лише навчальним, а й найбільш масовим оздоров-
чим для дітей і підлітків. Все це вказує на доцільність
включення валеології до блоку базових інтегратив-
них курсів, що розглядатиме взаємодію людини з дов-
кіллям і суспільством як цілісну систему, здатну до
саморозвитку і самоудосконалення.
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Стратегічна мета валеовиховання та освіти:
1)сформувати мотиви й необхідність для людини здо-
рового способу життя;

2)навчити людину формувати, підтримувати й пол-
іпшувати власне здоров’я у процесі самовдоскона-
лення. [ 3]

Результати дослідження.
У процесі становлення напряму «Здоров’я

людини» для функціонування його в оптимальному
режимі необхідно розв’язати основні завдання:
· створити правові, нормативні, матеріальні, органі-
заційні, науково-методологічні й навчально-мето-
дичні основи;

· розробити і впровадити інформативні та доступні
засоби моніторингу здоров’я дітей, підлітків, мо-
лоді в контексті якості й ефективності валеологічної
освітньо-виховної роботи;

· впровадити системи залучення педагогів, батьків
та учнів до здорового способу життя;

· домогтися формування індивідуального способу
життя дітей, учнівської та студентської молоді, які
пріоритетне орієнтуються на здоров’я через ство-
рення основ валеологічної культури, а саме: фор-
мування позитивного мотиваційного комплексу
валеологічної свідомості й валеологічного мислен-
ня; прищеплення навичок і звичок здорового спо-
собу життя; оволодіння прийомами оцінки влас-
ного здоров’я та валеологічного моніторингу.

Об’єктом вивчення валеології є духовні, мо-
ральні, інтелектуальні й психофізіологічні складові
здоров’я людини, предметом – методи діагностики,
корекції, стабілізації і прогнозування цих складових
на превентивній основі в межах здорового способу
життя. [1; с.3-7]. Тому основні завдання освітнього
напряму «Здоров’я людини» це:
· підготовка майбутніх вчителів-валеологів;
· підготовка фахівців-валеологів для освіти, просвіти,
системи оздоровлення;

· формування практично здорової, добромислячої і
активно-творчої людини, здатної на протязі всього
життя самостійно зберігати, розвивати і підтриму-
вати своє здоров’я на належному рівні.

Виконання різних видів робіт по валеологічній
освіті і вихованню  дітей і молоді, які навчаються, при-
пускають наступний об’єм знань, якими повинен
володіти фахівець напряму «Здоров’я людини».  Це,
перш за все, основні напрями і перспективи розвит-
ку освіти на Україні, Закон України «Про освіту»,
Концепцію неперервної валеологічної освіти в Ук-
раїні, різні законодавчі і нормативно-правові акти і
документи по питаннях валеологічної освіти і вихо-
вання, формування здорового покоління; цілі, прин-
ципи, організація і управління шкільною освітою;
основи загальнотеоретичних дисциплін в об’ємі, не-
обхідному для вирішення педагогічних, науково-ме-
тодичних, організаційно-управлінських і оздоровчих
завдань; дисципліни і програми предмету валеоло-
гія; підручники, методичні посібники з предмету;
форми, методи засобу навчально-виховного проце-
су, вимоги до його матеріально-технічного забезпе-

чення. Фахівець напряму «Здоров’я людини» також
повинен знати предмет валеологія, методику його
викладання і можливості виховної роботи по пред-
мету; дисципліни циклу оздоровчих технологій; тео-
ретичні основи здоров’я, методику викладання оздо-
ровчих технологій; основи спеціальних дисциплін, які
аспекти духовного, психічного і фізичного здоров’я;
основи знань, умінь і навиків по долікарняної допо-
мозі.    [ 5; с.15]

Ми встановили, що для вирішення цих завдань
фахівець з напряму «Здоров’я людини» повинен пра-
цювати по наступним проблемам, а саме:

Науково-дослідна діяльність – розробка
нової наукової концепції розвитку системи неперер-
вної валеологічної освіти;
- розробка науково-теоретичних і практичних основ
реалізації валеологічних принципів у навчально-
виховній роботі;

- розробка концептуальних підходів до розвитку рег-
іональної валеологічної освіти і виховання.

Науково-методична діяльність – розробка і
публікація методичних рекомендацій, навчальних
посібників і дидактичних матеріалів по різних аспек-
тах  валеології;
- розробка валеологічних критеріїв по атестації освітніх
установ;

- розробка діагностичних методів дослідження і інфор-
маційних програм для оцінки валеологічної робо-
ти в освітніх установах;

- забезпечення науково-методичного керівництва
районних валеологічних центрів і валеологічних
служб, що створюються в установах освіти;

- рецензування навчальних програм по валеології в
освітніх установах;

- надання методичної допомоги педагогічним колек-
тивам в реалізації валеологічного підходу в навчаль-
но-виховному процесі.

Освітня діяльність – розробка нових навчаль-
них планів і програм, які будуть направлені на поси-
лення валеологічної орієнтації працівників освіти;
- введення в програми підвищення кваліфікації вчи-
телів нових спецкурсів по проблемах  валеології.

- консультування працівників освіти по валеологіч-
них аспектах навчання і виховання;

- розробка і реалізація уявлення про суть індивіду-
ального здоров’я, пошук моделей його вивчення,
методів оцінки і прогнозування;

- розробка систем скринінгу і моніторингу за станом
здоров’я населення на основі кількісної оцінки здо-
ров’я індивіда;

- розробка методології і методів формування, збере-
ження і зміцнення індивідуального здоров’я;

- забезпечення первинної і вторинної профілактики
захворювань за рахунок підвищення рівня здоров’я;

- розробка програм підвищення рівня здоров’я по-
пуляції через індивідуальне здоров’я.

Основна мета фахівців нового освітнього на-
пряму «Здоров’я людини» полягає у створенні умов
для зниження захворюваності, інвалідності та перед-
часної смертності, покращенні якості та тривалості
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активного життя населення України завдяки впровад-
ження здорового способу життя, що передбачає оп-
тимальну рухову активність, раціональне харчуван-
ня, здоровий сон, додержання гігієнічних правил,
відмову від шкідливих звичок тощо.

Висновки.
На нашу думку, якщо фахівець з напряму «Здо-

ров’я людини» буде володіти таким арсеналом знань,
вмінь та навичок, він зможе успішно вирішувати зав-
дання освіти та виховання здорового покоління, а саме
підвищити рівень здоров’я дітей та молоді в Україні,
що в свою чергу дозволить країні прогресивно роз-
виватися. Фахівці-валеологи знайдуть застосування
своїх знань в сферах освіти та виховання, рекреації та
реабілітації, профілактичної та просвітницької робо-
ти, наукових лабораторіях та валеологічних центрах,
оздоровчих установах профілактики та санаторно-
курортного лікування.

Перспективи подальших досліджень вбачає-
мо в експериментальній перевірці професійної го-
товності фахівців з напряму «Здоров’я людини». Що
в свою чергу можливо за умов розробки критеріїв та
рівнів оцінки формування професійної готовності
фахівців до фахової діяльності та урахування проблем
розвитку напряму «Здоров’я людини» у ВНЗ.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИМИ ФУНКЦІЯМИ
І ЧАСОМ ВИКОНАННЯ ТЕХНІЧНИХ ДІЙ
У ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ БОРЦІВ

Радченко Юрій
Національний університет

фізичного виховання і спорту України

Анотація. У роботі досліджено компоненти психофізіологіч-
ного стану у висококваліфікованих спортсменів під час участі
у головних змаганнях, час виконання техніко-тактичних дій у
змагальних умовах, виявлено взаємозв’язок між психофізіо-
логічними функціями і часом виконання технічних дій у ви-
сококваліфікованих борців греко-римського стилю.
Ключеві слова: греко-римська  боротьба, змагальна
діяльність, техніко-тактичні дії, психофізіологічні функції,
спортсмени високої кваліфікації.
Аннотация. Радченко Юрий. Взаимосвязь между психо-
физиологическими  функциями и временем выполнения
технических действий  у высококвалифицированных
борцов. В работе исследованы компоненты психофизиоло-
гического состояния у высококвалифицированных спортсме-

нов в период участия в главных соревнованиях, время вы-
полнения технико-тактических действий в соревнователь-
ных условиях, выявлена взаимосвязь между психофизиоло-
гическими  функциями и временем выполнения технических
действий у высококвалифицированных борцов.
Ключевые слова: греко-римская борьба, соревнователь-
ная деятельность, технико-тактические действия, психофи-
зиологические функции, спортсмены высокой квалификации .
Annotation. Radchenko Jurіy. Interrelation between
mental physiological functions and time of performance
of technical actions at highly skilled fighters.  In work
components mental physiological functions conditions at highly
skilled sportsmen are investigated during participation in the
main competitions, time of performance of technical-tactical
actions in competit ive conditions, the interrelation between
mental physiological functions and t ime of performance of
technical actions at highly skilled fighters is revealed.
Key words: the gecko-roman struggle, competitive activity,
technical-tactical actions, mental physiological  functions,
sportsmen of high qualification.

Вступ.
На сучасному етапі розвитку боротьби для ус-

пішного виступу у змаганнях спортсмени високої ква-
ліфікації повинні мати відповідний рівень підготовле-
ності. Це на сам перед технічна майстерність,
тактична стратегія і функціональний стан організму.
В умовах тренувальної і спортивної діяльності у
спортсмена виникають психічні реакції, які обумов-
лені змінами психофізіологічних функцій. Зростання
техніко-тактичної майстерності залежить від спромож-
ності нервової системи забезпечувати процес фор-
мування нових рухових навиків. Тому виникає по-
треба вивчення взаємозв’язку між
психофізіологічними функціями і часом виконанням
технічних дій у висококваліфікованих борців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій в
галузі психології і психофізіології свідчить про вели-
ку кількість досліджень, спрямованих на вивчення
комплексного психологічного контролю
[2,4,5,6,8,9,11].

Але вивчення зв’язку між станом психофізіо-
логічних функцій та проявом техніко-тактичної май-
стерності спортсменів є недостатньо вивченим. Вив-
чення психофізіологічних функцій дає додаткову
інформацію про функціональний стан спортсмена в
різних умовах діяльності [6].

Ефективність техніко-тактичних дій в греко-
римський боротьбі залежить від здібностей спортсме-
на оцінювати ситуацію, яка виникла в ході виконання
рухів і вносити при виконанні прийомів необхідні
зміни, які дозволяють досягнути запланованого ре-
зультату [1, 3, 7, 14]. Під час поєдинку спортсмену
необхідно боротись з негативними емоціями, в ос-
нові яких лежить сприйняття і обробка величезної
кількості інформації, як ззовні, так і від працюючих
м’язів [6]. Тому борець не тільки повинен добре ви-
конувати атакуючи дії, але й за мінімальний час оці-
нити становище і прийняти єдине правильне рішен-
ня в складній ситуації [14, 9]. Вважається, що
швидкість центральної обробки інформації залежить
від швидкості розповсюдження нервових процесів по
нейронним комплексам кори [9]. Психофізіологічний
стан є відображенням способу забезпечення вищих
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психічних функцій, інтегральним вираженням яких є
усвідомлена, соціально обумовлена поведінкова ру-
хова діяльність [6].

Проблема вивчення надійності виконання
прийомів греко-римської боротьби нерозривно по-
в’язана з кількісною оцінкою основних складових
прийому, які визначають біомеханічні характеристи-
ки рухових навичок. Згідно аналізу останніх дослід-
жень і публікацій [10,15,16] у греко-римській боротьбі,
як правило оцінюють часові показники темпової
структури технічної дії, які характеризують латентний
період рухової реакції – час від звукового сигналу до
початку відриву противника від килима, тривалість
фази підходу – час від початку відриву противника
від килима до повного відриву противника від кили-
ма, фази відрив-політ – від повного відриву против-
ника від килима до його падіння на килим, загальний
час кидка. Згідно результатів попередніх досліджень
[10,14,15,16] зміни надійності виконання технічних дій
елітними борцями визначаються в значній мірі дина-
мікою показника тривалості фази підходу.

Робота виконана за планом НДР Національ-
ного університету фізичного виховання й спорту
України.

Формулювання цілей роботи.
Мета досліджень: виявити взаємозв’язок між

психофізіологічними функціями і часом виконання
технічних дій у висококваліфікованих борців греко-
римського стилю.

Завданням роботи було дослідження компо-
нентів психофізіологічного стану у висококваліфіко-
ваних спортсменів під час участі у головних змаган-
нях, часу виконання техніко-тактичних дій та
визначення зв’язку між психофізіологічними функц-
іями і часом виконання технічних дій.

Методи і організація досліджень
У дослідженні брали участь висококваліфіко-

вані борці, члени збірної команди України з греко-
римської боротьби, спортивної кваліфікації майстер
спорту міжнародного класу (МСМК) та заслужений
майстер спорту (ЗМС). Було проаналізовано 29 ефек-
тивних кидків зворотнім захватом з положення партер,
які були виконані безпосередньо на змаганнях, чемп-
іонатах України, cвіту і Європи.

Для комплексної оцінки психофізіологічного
стану застосовувався метод аналізу латентних пері-
одів простої та складної зорово-моторної реакції за
допомогою спеціальної комп’ютерної методики
„ДІАГНОСТ-1” авторська розробка (М.В. Макарен-
ко, В.С.Лизогуба).

Для визначення часових показників темпової
структури технічної дії, а саме тривалість фази підхо-
ду – час від початку відриву тулуба противника від
килима до повного відриву противника від килима
застосовувався аналіз відео матеріалів змагальної
діяльності. Розрахунок часових характеристик про-
водився за результатами реєстрації рухів при засто-
суванні відео зйомки. Аналіз відеограм проводився
з урахуванням частоти зйомки з використанням про-
грами (VIRTUALDUB)-покадрового перегляду віде-

озйомки з частотою f=25 кадрів за секунду. Три-
валість одного часового інтервалу між сусідніми
кадрами при вибраній частоті (f) визначався за фор-
мулою:

)(101
01 c

ff
ttt =−=−=∆  (1)

де: f-вибрана частота кадрів; t1-закінчення фази,
t0-початок фази

Статичне опрацювання експериментального
матеріалу здійснювалося за допомогою пакету ком-
п’ютерних програм математичної статистики
Statistica 6 (StatSoft).

Результати досліджень та їх обговорення:
Представлені у табл.1 середньостатистичні зна-

чення показників психофізіологічних функції у висо-
кокваліфікованих спортсменів дають загальне уявлен-
ня про психофізіологічний стан спортсменів під час
участі у змаганнях.

Так як латентні періоди часу реакції є інфор-
мативними показниками діяльності функціональних
систем мозку і враховуючи те, що середні значення
показників простої і складної зорово-моторної реакції
за шкалою оцінок функціонального стану [9] мають
значення вище середнього рівня, то можно говорити
про хороший психофізіологічний стан спортсменів і
добрий загальний стан організму спортсменів, яким
вдалося виконати ефективні технічні дії під час участі
у змаганннях.

Досліджуючи часові показники темпової
структури технічної дії, а саме тривалість фази підхо-
ду – час від початку відриву тулуба противника від
килима до повного відриву противника від килима
(рис. 1.), ми спостерігаємо, що зі збільшенням ваго-
вої категорії борців зростає тривалість фази підходу
при виконанні кидка зворотнім захватом з положен-
ня партер. Якщо час виконання фази підходу кидка
зворотнім захватом з положення партер у борців лег-
ких вагових категорій дорівнює в середньому 410 мс,
у середніх вагових категорій – 552,5 мс, то у борців
важких вагових категорій цей показник зростає май-
же на 30% в порівнянні з борцями легких категорій і
складає в середньому 644,4 мс.

Таким чином ми спостерігаємо, що борці лег-
ких категорій в середньому витрачають менш часу
для виконання технічних дій під час участі у змаган-
нях ніж борці важких категорій.

В середньому на змаганнях висококваліфіко-
вані борці витрачають на виконання фази підходу
кидка зворотнім захватом з положення партер
561,3мс.

Кореляційний аналіз було застосовано для
вивчення особливостей впливу психофізіологічних
функцій на час виконання технічних дій у висококва-
ліфікованих борців (рис.2). Кореляційний аналіз вия-
вив прямий зв’язок між часом виконання фази підхо-
ду та простою зорово-моторною реакцію (r=0,83;
р<0,05), складною зорово-моторною реакцією вибо-
ру  2 з 3 подразників (r=0,79; р<0,05), реакцією вибору
правої руки (r=0,86; р<0,05), реакцією вибору лівої
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руки (r=0,47; р<0,05), реакцією на об’єкт, що рухаєть-
ся запізнювальну кращу (r=0,40; р<0,05).

Зворотній кореляційний зв’язок виявлено між
часом виконання фази підходу та реакцією на об’єкт,
що рухається випереджальну середню (r=-0,38;
р<0,05).

При проведенні кореляційного аналізу не вра-
ховуються особливості формування функціональної
системи, відповідальної за відповідну діяльність лю-
дини, з урахуванням багатокритеріального компро-
місного оптимуму взаємовідносин між досліджува-
ними параметрами.

Для цієї мети нами використані математичні
моделі множинної регресії психофізіологічних
функцій з показниками, що лімітують час виконання
фази підходу при виконанні кидка зворотнім захва-
том з партеру.

Особливості зв’язку показників психофізіоло-
гічних функцій (простої зорово-моторної реакції та
складної зорово-моторної реакції вибору  2 з 3 под-

разників) на час виконання технічних дій у високок-
валіфікованих борців під час участі у змаганнях пред-
ставлені у відповідних математичних моделях.

Рівняння множинної регресії впливу психо-
фізіологічних функцій (простої зорово-моторної ре-
акції та складної зорово-моторної реакції вибору  2 з
3 подразників) на час виконання технічних дій у висо-
кокваліфікованих борців має такий вид:

t фп=A0-A1Х1+A2X2  (2)

де t фп – середній час фази підходу кидка;
A0-постійний коефіцієнт,
Ai-коефіцієнт при X1,
Х1 – проста зорово-моторна реакція,
Х2- складна зорово-моторна реакція (вибору  2 з

3 подразників).
В табл. 2 представлено коефіцієнти рівняння

множинної регресії зв’язку показників психофізіоло-
гічних функцій (простої зорово-моторної реакції та

Таблиця 1 
Середньостатистичні значення показників психофізіологічних функції  
у висококваліфікованих спортсменів під час участі у змаганнях 

 

 

Психофізіологічні функції 
 

Показники, 
мс 

Латентний період простої зорово-моторної реакції 259,2+57,7 
Латентний період складної зорово-моторної реакції вибору  2 з 3 подразників 377,8+37,1 
Латентний період складної зорово-моторної реакції вибору  2 з 3 подразників 
правої руки 

403,1+52,0 

Латентний період складної зорово-моторної реакції вибору  2 з 3 подразників 
лівої руки  

354,3+28,9 

Реакція на об’єкт, що рухається випереджальна середня  24,6+8,4 
Реакція на об’єкт, що рухається запізнювальна краща 8,0+2,9 

Рис.1. Графік розподілу часу виконання фази підходу кидка зворотнім захватом з положення партер (мс)
Примітки:
1- борці легких категорій (мс)
2- борці середніх категорій (мс)
3-борці важких категорій (мс)
4- середнє значення часу виконання фази підходу (мс)
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складної зорово-моторної реакції) на виконання тех-
нічних дій у висококваліфікованих борців.

Згідно представлених моделей у борців висо-
кої кваліфікації час виконання фази підходу кидка зво-
ротнім захватом з партеру визначається значеннями
простої зорово-моторної реакції та складної зорово-
моторної реакції вибору  2 з 3 подразників. Ця відоб-
ражається у наявності позитивного коефіцієнту мно-
жинної регресії при показниках простої
зорово-моторної реакції та складної зорово-мотор-
ної реакції вибору  2 з 3 подразників (табл.2). Крім
того, це виявляється при аналізі парної кореляції між
середніми показниками простої зорово-моторної
реакції та складної зорово-моторної реакції вибору  2
з 3 подразників і середнім часом фази підходу, відпо-
відно до аналізу r(ПЗМР, t фп) = 0,83, (p<0,05), r(РВ2-3,
t фп) = 0,79, (p  < 0,05).

Таким чином час виконання технічної дії ха-
рактеризується особливостями функціональної сис-
теми, яка забезпечує результат згідно принципу ба-
гатокритеріальної оптимізації. У  результаті

формування функціональної системи, відповідальної
за результат діяльності, між багатьма критеріями пси-
хофізіологічних функцій використовуються лише ті,
які необхідні для швидкого виконання технічної дії.
Цей принцип проявляється у взаємодії психофізіоло-
гічних параметрів, які визначають час виконання тех-
нічної дії.

Виявлений в процесі роботи взаємозв’язок між
психофізіологічними функціями і часом виконанням
технічних дій у висококваліфікованих борців в подаль-
шому може використовуватися при проведенні опе-
ративного контролю за технічною підготовленістю і
функціональним станом організму спортсменів без-
посереднє під час участі у змаганнях.

Висновки:
1. Оптимальний психофізіологічний стан висококва-
ліфікованих спортсменів є запорукою прояву ефек-
тиних технічних дії під час участі у головних зма-
ганннях.

2. Час виконання фази підходу кидка зворотнім зах-
ватом з положення партер залежить від вагової

Рис.2. Графік розподілу коефіцієнтів кореляції психофізіологічних функцій
із часом виконання технічних дій у висококваліфікованих борців (р< 0,05)

Примітки:
1  – проста зорово-моторна реакція (ПЗМР);
2 – складна зорово-моторна реакція вибору  2 з 3 подразників (РВ2-3);
3 – реакція вибору правої руки;
4 – реакція вибору лівої руки;
5 – реакція на об’єкт, що рухається запізнювальна краща;
6 – реакція на об’єкт, що рухається випереджальна середня.

Таблиця 2  
Коефіцієнти рівняння множинної регресії зв’язку показників психофізіологічних функцій  

(простої зорово-моторної реакції та складної зорово-моторної реакції вибору  2 з 3 подразників)  
на виконання технічних дій у висококваліфікованих борців 

 
Показники Коефіцієнт 

множинної 
кореляції 

А0 А1 А2 

r = 0,86x -1760,04 2,90 3,24 
Примітки: 
1. r – коефіцієнт множинної регресії 
2. х – p < 0,01; 
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категорії борців греко-римського стилю і відпові-
дно збільшується з зростанням вагової категорії
спортсмена.

3. Згідно проведеного кореляційного аналізу виявле-
но функціональний взаємозв’язок між середніми
значеннями показників психофізіологічних функцій
та середніми значеннями показнику часу виконан-
ня фази підходу при виконанні кидка зворотнім зах-
ватом з положення партер.
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ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

С ПОЗИЦИЙ МЕТРОЛОГИИ И ФИЗИОЛОГИИ
МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Романенко В.А., Хорьяков В.А., Мосенз В.А.
Донецкий национальный университет

Горловский государственный педагогический
институт иностранных языков

Аннотация. В статье на основе критического анализа Госу-
дарственных тестов с позиций  метрологии и физиологии
мышечной деятельности предлагаются тесты для оценки дви-
гательных способностей человека на  различных этапах он-
тогенеза. Оптимальные программы тестирования должны
разрабатываться исключительно с биологических позиций с
учетом закономерностей развития и инволюции  двигатель-
ных функций на каждом из этапов онтогенеза. Тесты долж-
ны быть простыми и стандартизованными, не трудоемкими,
не требующими специального обучения, едиными для всех
возрастных групп населения, соответствовать требованиям
метрологии.
Ключевые слова: теория измерений, биоэнергетика, пси-
хомоторные тесты, онтогенез.
Анотація. Романенко В.А., Хорьяков В.А., Мосенз  В.А.
Вимірювання та оцінка  рухових здібностей  людини з
позицій метрології  та фізіології  м’язової діяльності . У
статті на основі критичного аналізу Державних тестів з по-
зицій метрології і фізіології м’язової діяльності пропону-
ються тести для оцінки рухових здібностей людини на різних
етапах онтогенезу. Оптимальні програми тестування повинні
розроблятися винятково з біологічних позицій  з урахуван-
ням закономірностей розвитку й інволюції рухових функцій
на кожному з етапів онтогенезу. Тести повинні бути прости-
ми й стандартизованими, не трудомісткими, не потребують
спеціального навчання, єдиними  для всіх вікових груп насе-
лення, відповідати вимогам метрології.
Ключові слова: теорія вимірювань , біоенергетика, психо-
моторні тести, онтогенез.
Annotation. Romanenko V.A.,  Choryakov V.A., Mosenz
V.A. The moving gifts measuring and estimation in l ine
with metrology and muscular activity physiology. The
article suggests the tests for estimate of man’s moving function
on different stages of ontogenesis in basis of critical analysis of
State tests with taking into account the measurement theory
and muscle activities’ physiology. Optimum programs of testing
should be developed extremely from biological  items with
allowance for regularities of development and an involution of
motorial functions on each of stages of an ontogenesis. Tests
should be simple and standardized, not labour-consuming, not
demanding special learning, uniform for all age-grades of the
population, to conform the requirements of metrology.
Key word: the measurement theory, the bioenergetical
engineering, psychomotorical tests, and the ontogenesis.

Введение.
Диагностика в той или иной форме присут-

ствует во всех сферах человеческой деятельности, в
том числе, и в такой специфической, как физическая
культура и спорт. Посредством широкого спектра
тестов, методик, функциональных проб и опросни-
ков измеряют и оценивают все: от двигательных спо-
собностей до психоэмоциональных состояний и от
структуры личности до определения статуса лично-
сти в референтной группе [7, 10, 19, 20]. Вместе с тем,
достаточно часто тестирование носит эмпирический
характер, не имеет должного теоретического обосно-
вания и реализуется с ошибочных методологичес-
ких позиций. В формировании этих представлений
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доминирующая роль принадлежит триаде государ-
ственных нормативных документов [3, 10-12]. Разра-
ботчики этих документов полностью игнорируют
требования методологии, теории тестов и оценок [6,
7]. В результате такого подхода от 80 до 90% школь-
ных и вузовских специалистов имеют ошибочное
убеждение в следующем: 1) бег 30м со старта и 100м
(у студенток) измеряет быстроту движений; 2) чел-
ночный бег 4Ч9 м – ловкость; 3) разгибание рук в
упоре на полу – силу; 4) тест Купера в плавании 12
мин – аэробную выносливость и т.п. Вместе с тем, из
многочисленных научных исследований [2, 4, 5, 7]
известно, что бег 30 м со старта характеризует «взрыв-
ную» силу ног, но не быстроту. Для достижения мак-
симальной скорости нетренированным людям необ-
ходимо минимум 6 с на преодоление сил трения
звеньев собственного тела [19]. Ограниченная емкость
креатининфосфатного механизма ресинтеза АТФ не
позволяет поддерживать максимальную скорость
бега более 7–10с. Поэтому для студенток вузов бег
100м – это тест для характеристики их гликолитичес-
кой выносливости [15, 17].

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
национального университета.

Формулирование целей работы.
В связи с изложенным цель исследований зак-

лючалась в критическом анализе Государственных тес-
тов и разработке на основании собственных данных
оптимальной системы диагностики двигательных спо-
собностей человека на различных этапах онтогенеза.

Результаты исследований и их обсуждение.
Диагностика психомоторных функций пред-

полагает измерение и оценку всех механизмов энер-
гообеспечения, а также определения подвижности в
суставах и координационных способностей [6, 7, 9].
Остановимся коротко на диагностике «взрывной»
силы ног и координационных способностях: резуль-
тат в прыжках с места четко коррелирует с длиной
тела и поэтому должен быть либо приведен к этому
показателю, либо заменен прыжком вверх со взма-
хом рук. Не выдерживает сколько-нибудь серьезной
критики и тест 4Ч9м. При внедрении этого теста в
массовое сознание специалистов его разработчики,
по-видимому, руководствовались чисто утилитарны-
ми соображениями: в каждом школьном (вузовском)
спортивном зале имеется волейбольная площадка,
половина длины которой и составляет дистанцию те-
ста 4Ч9м. Это удобно и не требует дополнительных
усилий со стороны преподавателя. При этом полно-
стью игнорируются основополагающее требование
диагностики – необходимость регистрации функции
на (суб)максимальном уровне. На дистанции 9 м
ученик (а тем более студент!) не может развить мак-
симальную для себя скорость. В результате – дети с
разными скоростными способностями показывают
примерно равные результаты. Следовательно, тест не
обладает достаточной различительной способностью
и в лучшем случае, позволяет оценивать способность
к ориентации в пространстве, но не во времени. Вме-
сте с тем, скоростная компонента движений является

доминирующей при измерении координационных
способностей [6, 7, 9]. Несколько замечаний по изме-
рению различных форм выносливости. Тест для жен-
щин в разгибании рук в упоре (на полу) не пригоден
сразу по нескольким причинам: первая, наиболее
значимая, вполне очевидна: около 90% женщин в
возрасте 17–18 лет и старше не способны ни одного
раза выполнить это упражнение, даже от повышен-
ной опоры (гимнастической скамейки). Вторая при-
чина заключается в невозможности стандартизиро-
вать тест по биомеханическим параметрам. Третья
лежит в области механизмов энергообеспечения.
Тест в разгибании рук не идентичен подтягиванию и
(или) вису на перекладине, так как последний харак-
теризует не силу, а статическую выносливость, что
далеко не одно и тоже [5, 18]. Тест в подтягивании для
женщин это плод фантазии (психического процесса)
его разработчиков, и не требует никаких коммента-
риев. Наиболее существенным недостатком при из-
мерении различных форм выносливости является
зависимость (0,3<r<0,4) результатов тестирования от
личностных характеристик и доминирующей моти-
вации обследуемых. В большинстве случаев долж-
ная мотивация отсутствует. В результате обследуе-
мые не полностью реализуют свой
анаэробно-аэробный потенциал [14, 16, 17]. Тест Ку-
пера в 12-минутном плавании не пригоден для оцен-
ки аэробной производительности не только по этим
соображениям, но и по другим: при одинаковом
уровне энерготрат и функциональном напряжении
организма заведомо лучший результат покажут лица,
хорошо освоившие технику спортивного плавания
[18, 19]. Приведенные примеры, а их количество мо-
жет быть и большим, с одной стороны, иллюстриру-
ют несостоятельность на 60-70% «Государственных
тестов», а с другой – показывают всю сложность, про-
тиворечивость и неоднозначность методологических
подходов к проблеме диагностики двигательных спо-
собностей в массовой физической культуре. На наш
взгляд, решение этой проблемы связано не столько с
метрологическими проблемами, сколько с методо-
логическими. В массовой физической культуре в от-
личие от спортивной практики, нет критерия, т.е. того
никем не оспариваемого интегрального показателя,
выраженного количественно в секундах, килограм-
мах, метрах, сумме баллов, рейтинге спортсмена и
т.п. Такого критерия и не может быть, так как спора-
дические и спонтанные занятия различными видами
физических упражнений не способствуют форми-
рованию функциональной системы [1] и не вписы-
ваются в фундаментальные положения теории дея-
тельности [8]. Нет критерия – нет и не может быть
понятия информативности. Попытки агрегировать
составной критерий на базе широкого спектра пока-
зателей двигательной подготовленности [4] не реша-
ют эту проблему кардинально. Не пригодны для этих
целей и подходы с позиций факторного анализа [14].
Для широкого круга специалистов это слишком слож-
но и малопонятно. Остается чисто биологический
подход с позиций закономерностей развития и ин-
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волюции двигательных функций на каждом из эта-
пов онтогенеза. Если здоровье – это резервные мощ-
ности организма [Н.М. Амосов, 1975], то становится
очевидным, что диагностика двигательных способ-
ностей в массовой физической культуре должна быть
направлена на измерение мощности и емкости алак-
татного (скоростно-силовые способности), гликоли-
тического (скоростная и силовая динамическая вы-
носливость) и аэробного (общая выносливость)
механизмов энергообеспечения. Диагностике под-
лежит и способность индивида к управлению движе-
ниями по пространственно-временным и динами-
ческим характеристикам (ловкость), а также по
параметрам амплитуды движений в основных звень-
ях тела (гибкость). Методики должны быть простыми
и стандартизованными, не трудоемкими и не требу-
ющими предварительного обучения. Тесты должны
быть едиными, «сквозными», приемлемыми для всех
возрастных групп – от младшего школьника до сту-
дента и пожилого человека. На наш взгляд, этим тре-
бованиям соответствуют широко апробированные
мировой практикой и имеющие достаточное метро-
логическое обеспечение тесты. Для измерения под-
вижности в позвоночном столбе – наклон вперед в
положении сидя. Быстроты движений – бег 30м схо-
ду. Взрывной силы: 1) разгибателей ног – бег 30м и
(или) прыжок вверх; прыжок в длину с места отне-
сенный к длине тела; 2) разгибателей рук – метание
двумя руками от груди набивного мяча весом 1кг
(женщины) и 3кг (мужчины) на дальность из поло-
жения сидя. Ловкости – бег «змейкой» со старта (или
сходу) на дистанцию 30 м между пятью стойками
высотой 1,5м. Абсолютной силы – подтягивание на
перекладине (мужчины). Статистической силовой
выносливости – вис на перекладине (женщины). Ди-
намической силовой выносливости – сед из положе-
ния лежа на спине с отягощением за головой (или
без него) с регистрацией показателей времени, ис-
ходных и конечных значений пульса и последующим
расчетом интегрального показателя специальной
работоспособности [18]. Скоростной (гликолитичес-
кой) выносливости – челночный бег 4Ч30м с регист-
рацией и расчетом тех же показателей [18]. Физичес-
кой работоспособности – степ-тест в трехминутной
модификации [18].

Подобная структура тестовой программы со-
ответствует основным требованиям метрологии. Их
частичная эквивалентность (взаимозаменяемость)
позволяет использовать тесты в различных условиях
и для различных целей. Например, для оперативной
оценки взрывной силы ног (зимой) вполне пригоден
прыжок в длину или вверх, в то время как для этап-
ной диагностики этой функции летом более прием-
лем бег 30м со старта. Последний тест может высту-
пать в качестве некоторого «мерила» или «стандарта»
для оценки других двигательных функций. Сравни-
вая результаты в этом тесте с результатами в беге
сходу, «челночном» и «змейкой» можно получить
достаточно точную информацию о емкости алактат-
ного и гликолитического механизмов энергообеспе-
чения, а также о способности индивида к управле-

нию движениями по пространственно – временным
параметрам.

Однако измерение – это лишь первый этап
диагностики. Второй, не менее важный, – оценка
результатов тестирования. Она сводится к сопостав-
лению результатов в одном или нескольких тестах и
определению нормы [6, 7]. В практике массовых ис-
следований чаще всего используют сопоставитель-
ные нормы, на базе которых и разрабатывают долж-
ные. Последние не должны превышать результаты
«средней» группы обследуемых более, чем на 15%.
В этом случае после соответствующей подготовки
требования по этим тестам становятся доступными
для 65 – 70% обследуемых [13, 18]. Разработанная
нами [15, 17] оптимальная система физической под-
готовки студентов, базирующаяся на учете исходной
структуры и уровней их физического состояния, и
использующая «жесткие», физиологически детерми-
нированные тренировочные режимы, интегрирован-
ные в определенные комплексные программы, обес-
печивают прирост двигательных функций на 4 – 39%
в течение учебного года. Эффект определяется ря-
дом генетических и средовых факторов: 1) исходным
уровнем функций; 2) мерой биологической измен-
чивости этих функций, т.е. их тренируемостью; 3)
определенным соотношением в программе трени-
ровочных занятий с конкретными эргофизиологичес-
кими режимами.

Сравнительный анализ результатов наших ис-
следований (табл. 1) с требованиями «Государствен-
ных тестов» показывает следующее: оценка «отлич-
но» и «хорошо» недосягаема даже для студенток со
«средним», «выше средним» и «высоким» уровня-
ми физического состояния.

Удовлетворительную оценку по тестам №1, №3,
№4 могут получить только 30% этих студенток. Требо-
вания тестов №2 и №5 для них остаются нереальными.
По четырем тестам 70% изученного нами континген-
та (n=819) соответствует оценке «неудовлетворитель-
но». Норматив в разгибании рук завышен в два раза
даже для студенток с высоким исходным уровнем дви-
гательной подготовленности. Анализ будет не полный,
если не учитывать 30% студенток с «ниже средним» и
«низкими» уровнями двигательной подготовленнос-
ти. Для них все нормативы будут недоступны, даже на
самую низкую оценку.

Следовательно, даже оптимальная физическая
подготовка, предусматривающая тренировку в тече-
ние учебного года исключительно двигательных спо-
собностей, не позволяет 70% девушкам в возрасте
17-18 лет выполнить тесты на оценку «удовлетвори-
тельно». Не пригодны эти нормы и в качестве шкал
градации студенток по уровням их физического со-
стояния. Большинство (80-90%) из них подпадают под
оценку «неудовлетворительно».

Результаты собственных исследований и ана-
лиз государственных документов [3, 11, 12] позволя-
ют сформулировать определенные выводы и внести
некоторые предложения относительно проблем ди-
агностики двигательных способностей человека в
сфере массовой физической культуры.
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Выводы.
1. Государственные тесты по своему физиологичес-
кому содержанию и методологическому обеспе-
чению на 60-70% не пригодны для оценки двига-
тельной подготовленности учащейся молодежи.

2. Требования этих «Тестов» в ряде случаев не со-
впадают с нормами, нормативами и требования-
ми школьной программы, что естественно приво-
дит к дезориентации школьных специалистов при
оценке двигательных способностей детей.

3. Оптимальные программы тестирования должны
разрабатываться исключительно с биологических
позиций с учетом закономерностей развития и
инволюции двигательных функций на каждом из
этапов онтогенеза.

4.Диагностику следует ориентировать на измерение
мощности и емкости всех механизмов энергообес-
печения, определение способности индивида к
управлению движениями по пространственно-вре-
менным, динамическим и амплитудным характе-
ристикам.

5. Тесты должны быть простыми и стандартизован-
ными, не трудоемкими и не требующими специ-
ального обучения, едиными («сквозными») для
всех возрастных групп населения и соответствовать
требованиям метрологии.

6. Этим требованиям отвечают приведенные выше
тесты, широко апробированные собственной и
мировой практикой, и имеющие достаточное мет-
рологическое и физиологическое обеспечение.

7.Должные нормы по любым двигательным тестам
должны базироваться на массовых исследованиях

и не превышать эмпирические значения показате-
лей «средней» группы более чем на 15-20%.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем оценки
двигательных способностей человека с позиций мет-
рологии и физиологии мышечной деятельности.
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Таблица 1 
Изменение двигательных функций у студенток (n=819) за учебный год 

под влиянием оптимальной тренировочной программы 
 

Государственные тесты, 
нормативы, баллы Уровень двигательной подготовленности, 

% 

через год 
Тесты 

исходные 
значения, 

m  x ±  m  x ±  % 
5 4 3 2 

11 12,2±0,09 11,4±0,06 -7,0 
Бег 2000м, мин. 

2 11,1±0,06 10,62±0,03 -4,5 
9,73 

(0) 
10,5 
(0) 

11,3 
(30) 

12,2 
(70) 

1 - - - Разгибание рук в упоре, 
кол-во раз 2 4,02-0,33 6,02±0,21 +15,0 

24 
(0) 

19 
(0) 

16 
(0) 

11 
(0) 

1 22,0±0,81 36,0±0,72 +39,0 Подъемы в сед, кол-во 
раз 2 31,0±0,6 41±0,4 +13,2 

47 
(0) 

42 
(0) 

37 
(30) 

33 
(70) 

1 168±1,35 177±1,2 +5,1 Прыжок в длину с места, 
см 2 182,0±1,2 191±0,80 +4,9 

210 
(0) 

196 
(0) 

184 
(30) 

172 
(70) 

1 17,9±0,04 16,9±0,08 -5,9 
Бег 100м, с 

2 17,2±0,02 16,5±0,02 +4,0 
14,8 
(0) 

15,6 
(0) 

16,4 
(0) 

17,3 
(70) 

1 у студенток со средним (1) и вышесредним (2) исходным уровнем двигательной подготовленности 
2 пять % студенток с высоким исходным уровнем двигательных функций 
3 в скобках процент студенток, способных выполнить требования тестов 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ
СИСТЕМИ ПАРАДИГМАЛЬНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
Семенова А.В.

Одеська національна юридична академія

Анотація. В даній  статті розкрита сутність впровадження
експериментальної системи парадигмального моделювання
професійної підготовки майбутніх учителів. Впровадження
моделі системного управління якістю підготовки майбутніх
учителів ґрунтувалось на позиції щодо формування вмінь
студентів самостійно реалізовувати індивідуальний  освітній
маршрут. Впровадження системи парадигмального моделю-
вання професійної підготовки майбутніх учителів в освітнь-
ому просторі педагогічного навчального закладу дозволило
забезпечити цілеспрямовану спільну діяльність щодо
здійснення нововведень, які визначають  перетворювальні
процеси у сфері освіти.
Ключові слова: парадигмальне моделювання, професійні
підготовка.
Аннотация. Семенова А.В. В данной статье раскрыта
сущность внедрения экспериментальной системы  пара-
дигмального моделирования профессиональной  подго-
товки будущих учителей . Внедрение модели системного уп-
равления качеством подготовки будущих учителей
основывалось на позиции относительно формирования уме-
ний студентов самостоятельно реализовывать индивидуаль-
ный образовательный маршрут. Внедрение системы парадиг-
мального моделирования профессиональной подготовки
будущих учителей в образовательном пространстве педаго-
гического учебного заведения позволило обеспечить целе-
направленную общую деятельность относительно осуществ-
ления нововведений, которые определяют преобразовательные
процессы в сфере образования.
Ключевые слова: парадигмальное моделирование, профес-
сиональные подготовка.
Annotation. Semenova А.V. Essence of introduction of
the experimental system of paradigmatic modelling of
professional preparation of future teachers is  exposed
in this article. Introduction of model of systemic quali ty
management of preparation of the future teachers was based to
an item concerning formation of skills of students independently
to realize an individual educational itinerary. Introduction of a
system paradigmatic simulations of professional training of the
future teachers in educational space of a pedagogical educational
institution has allowed to supply purposeful common activity

concerning realization of innovations which define transforming
processes in an orb of education.
Keywords: paradigmatic modelling, professional preparation.

Вступ.
Впродовж тривалого часу, з метою підвищен-

ня продуктивності праці, управлінська думка запро-
понувала багато концептуальних ідей: наукового і
адміністративного управління, управління з позицій
людських відносин, кількісну теорію управління, тео-
рію ухвалення рішень, системний, інноваційний, стра-
тегічний, програмно-цільовий, ситуативний, синер-
гетичний підходи, теорію лідерства; концепції
антропосоціального управління, управління людсь-
кими ресурсами, самонавчальної організації тощо.

Аналіз концепцій [4, 8, 10, 11 та ін.] свідчить,
що в XX столітті переважав кібернетичний підхід та
лише в кінці століття дослідники [1 та ін.] звернули
увагу на синергетичні ознаки, розвиток яких, із їхньої
точки зору, повинен привести до змін в уявленнях
про управлінську діяльність. Результати досліджень
[9 та ін.] дають змогу стверджувати, що в умовах мо-
дернізації освіти запропонована нова філософія уп-
равління освітньою установою, ядро якої складають
групова співпраця, гуманізація, демократизація, на-
ціленість на розвиток особистості (Є. Днєпров [6] та
ін.). Сутність сучасної філософії управління освіт-
ньою установою на думку М. Васильєвої, полягає у
наступних положеннях:
1) освітня установа – відкрита державно-суспільна і
соціально-орієнтована система та основний засіб
досягнення цілей;

2) внутрішнє середовище освітньої установи (освітній
простір педагогічного навчального закладу – А.С.)
– переважно джерело можливостей, а зовнішнє
середовище (соціальний простір – А.С.) – переваж-
но джерело обурення і загроз;

3) визначаючі атрибути освітньої установи – суб’єкт
і об’єкт управління;

4) мета управління – постійний пошук найефективн-
іших способів і форм впливу на керовані складові
освітньої установи;

5) гнучке управління – явище, що розвиває освітню
установу і що розвивається [5].

Нині актуальними в управлінні освітньою ус-
тановою стають передбачення, оперативність, ціле-
покладання, вибір пріоритетів, інноваційність, широ-
ке залучення та розвиток педагогів і батьків, зміна
системи стимулювання та інформації, розробка і ре-
алізація проектів, програм розвитку.

Робота виконана за планом НДР Одеська на-
ціональної юридичної академії.

Формулювання цілей роботи.
Розкрити сутність впровадження експеримен-

тальної системи парадигмального моделювання про-
фесійної підготовки майбутніх учителів

Результати дослідження та їх обговорення.
Інновації нерозривно пов’язані з експеримен-

тальною і дослідницькою роботою, оскільки метою
кожного експерименту є створення нового на основі
модифікацій, конструювання, здійснення новаторсь-
ких підходів та ін.
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Діяльність суб’єктів освітнього простору в
організації і проведенні педагогічних досліджень виз-
начає їх соціальну активність на індивідуальному рівні,
рівні середовища та рівні простору, що забезпечує
випереджаючі наукові, практико-орієнтовані дослід-
ження по актуальних проблемах розвитку освітнього
простору загалом та професійній підготовці майбут-
нього вчителя зокрема. Проте, щоб ефект від перетво-
рень був максимальним, вони повинні здійснюватися
системно, тобто координуватися на локальному рівні
освітнього середовища та рівні освітнього простору.
Координація, особливо на рівні освітнього простору,
може бути побудована по вертикальному типу (орга-
нами управління освітнім закладом).

Упровадження системи парадигмального мо-
делювання професійної підготовки майбутніх учи-
телів в освітньому просторі педагогічного навчаль-
ного закладу у дослідницько-експериментальному
режимі здійснювалося шляхом викладання спецкур-
су „Освітні технології управління навчально-вихов-
ним процесом” з обов’язковим вивченням блоків
„Теорія самоорганізації соціальних систем”, „Акме-
олого-синергетичні засади педагогічної діяльності”,
„Педагогічні парадигми”. Організація якого полягала
у проведенні інтерактивних лекційно-семінарських
(на основі інтерактивних тренінгів, шляхом вирішен-
ня змодельованих завдань, ділових ігор та ін.) та са-
мостійних (шляхом закріплення опанованого матер-
іалу тощо) занять.

Проведений аналіз показав, що першокурсни-
ки ідеалізують майбутню професію і не мають уяв-
лення про те, що кожна професія має свої „мінуси”.
Практично всі студенти-першокурсники майбутні
учителі, поступаючи на той або інший факультет,
пов’язують свою майбутню діяльність з можливос-
тями самовдосконалення і творчості. Однак, не рідко
зіткнення з реальністю (на практиці тощо) призво-
дить до розчарувань і деформацій.

Однак, результати експерименту свідчать, що
вони, в своїй більшості, хочуть набути професійної
компетентності орієнтуючись не на творчі методи в
навчанні, а на репродуктивну діяльність. Ця супе-
речність психологічно нерозв’язна, оскільки творчі
стимули можуть бути сформовані тільки в творчому
навчальному середовищі. Отже, завдання педагога –
роз’яснити, в чому полягає творчість професійної
педагогічної діяльності, підготувати їх до труднощів у
професійній роботі, надати допомогу у виборі індив-
ідуального освітнього маршруту. Важливим показ-
ником суб’єктності студента є його змістовна і орган-
ізаційна самостійність, відповідальність, терпимість,
саморозвиток, позитивне відношення до світу (Н. -
Бордовська [3], І. Зімняя [7], А. Рєан [12] та ін.).

Використання педагогічних ситуацій здійснює
значний вплив на мотиваційну сферу майбутнього
вчителя. Це пояснюється тим, що зміна форми пре-
зентації навчального матеріалу викликає певну пе-
ребудову мотиваційно-пізнавальної діяльності. Про-
цес розв’язання педагогічних ситуацій відбувається
при прямій участі і контролі викладача, який здійснює

оперативну корекцію і оцінювання схвалюваних
рішень, допомагає чітко висловити свої думки і реф-
лексувати емоції, прогнозувати наслідки. Конкретна
педагогічна ситуація – проблема, з якою майбутній
учитель може зустрітися в своїй діяльності, що вима-
гає від нього аналізу, ухвалення рішень, конкретних
дій. У процесі професійної підготовки конкретні пе-
дагогічні ситуації реалізуються в різних видах [2]:
1) ситуація – запит інформації застосовується для
розвитку навичок пошуку нових способів взаємодії;
усвідомлення цілей професійної підготовки; комп-
лексного подолання комунікативних труднощів;

2) ситуація – опис, ілюстрація використовується
для наочного і образного представлення якого-не-
будь механізму дії, об’єкту чи процесу. Основни-
ми навчальними матеріалами при цьому є зразки
стереотипних рішень, які пропонуються студентам
як моделі існуючих парадигм, що містять базову
інформацію в об’ємі педагогічних ситуацій. Поста-
новка педагогічного завдання в даному випадку
носитиме описовий або оповідний характер;

3) ситуації – вправи дозволяють розвивати навички
успішної професійно-направленої взаємодії, сти-
лю міжособистісних відносин, що забезпечує: взає-
морозуміння суб’єктів, упевненість у собі; навич-
ки в аффілітації , інноваційно-педагогічній
діяльності;

4) ситуація – проблема одержала найширший роз-
виток останніми роками у зв’язку з упроваджен-
ням в процес професійної підготовки методів про-
блемного навчання. Проблемна ситуація – це
особливий стан аудиторії (освітнього середовища),
що виникає в результаті зіткнення розумової діяль-
ності студентів з інформацією, в якій закладена певна
пізнавальна суперечність. У процесі вирішення
проблемної ситуації викладач може управляти
діяльністю студентів за допомогою активізуючих і
проблемних питань;

5) ситуація – оцінка дозволяє оцінити джерела, ме-
ханізми, значення і наслідки ситуації, а також осмис-
лення власних переживань і емоцій; ступінь потре-
би в самоконтролі; ступінь довіри до оточуючих,
емпатію; прийняття соціальних цінностей та ін.

При моделюванні проблемних ситуацій про-
фесійної діяльності учителя матеріал мав, в першу
чергу, професійну спрямованість і був пов’язаний з
раніше засвоєним навчальним матеріалом містив
оптимальний ступінь труднощів. Такий матеріал був
суперечливим, щоб викликати інтерес і активізувати
розумову діяльність студентів, що у свою чергу, на-
давало імпульс пізнавальному пошуку рішення по-
ставленого завдання. Розв’язання таких ситуацій при-
зводило до відкриття нових знань, тобто – ситуація
була пов’язана з такими стадіями процесу засвоєння
як: сприйняття, розуміння, уточнення, поглиблення,
систематизація знань.

Організація позааудиторної роботи зі студен-
тами була направлена на особистісно-професійне
самопізнання і саморозвиток через такі форми, як:
соціально-психологічний тренінг, годинник спілку-
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вання тощо. Соціально-психологічний тренінг розвит-
ку професійних уявлень студентів проводився в екс-
периментальній групі один раз на тиждень протягом
сьомого – восьмого семестрів і був направлений на
формування у майбутніх учителів повного і цілісно-
го уявлення про майбутню діяльність, розвиток по-
треби в пізнанні інших людей, а також на розвиток
адекватного розуміння самого себе як майбутнього
професіонала. Підґрунтям тренінгу була ідея
цілісності, єдності професійного і особистісного роз-
витку людини. Програма тренінгу містила 12 занять і
складалася з трьох блоків по 4 заняття в кожному.

Перший блок тренінгу був направлений на
розвиток уявлень студентів про педагогічну діяльність
і професійно важливі якості особистості вчителя.
Сюди ввійшли завдання типу „актуалізація уявлень”,
„програвання типів взаємодії” та ін.

Другий блок мав на меті розвинути у студентів
уявлення про себе як майбутнього професіонала. Він
містив завдання: „актуалізація приємних спогадів”,
„повернення в своє „Я”” та ін.

Третій блок тренінгу був направлений на роз-
виток уявлень про професійне майбутнє і складався
із завдань типу: „моє професійне зростання”, „десять
років опісля” та ін.

Моделюючи і використовуючи ситуації інди-
відуальної і групової взаємодії, викладач створював і
підтримував колектив групи в емоційно-позитивно-
му освітньому середовищі, в якому студенти мали
можливість реалізувати соціально-психологічні по-
треби (визнання, бажання самореалізації тощо). Це
додатково стимулювало пізнавальну активність май-
бутніх учителів. Активізація взаємодії між учасника-
ми навчального процесу сприяла прискоренню об-
міну інформації. Вступаючи в активну взаємодію з
викладачем і однокурсниками, студенти додатково
одержували та засвоювати знання, уміння і навички.

У цілях підвищення інтересу майбутніх учи-
телів до самостійної роботи, розвитку професійно-
педагогічної мотивації до нововведень, самоосвіти
використовувалися ситуації самоконтролю. При
виконанні письмових завдань для ситуацій самоконт-
ролю характерним був обмін роботами між студен-
тами з метою перевірки та оцінювання.

Контрольні ситуації використовувалися для
проведення поточного та підсумкового контролю.
Викладач при проведенні заняття обирав ті або інші
варіанти використання контрольних ситуацій.

Пізнання в парадигмальному моделюванні
розглядається з позиції активності суб’єкта у відно-
шенні до об’єкту пізнання. Випереджаючий харак-
тер віддзеркалення в загальній постановці питання
полягає в тому, що створюється модель тієї ситуації,
яка може виникнути в даний момент. Сам факт існу-
вання випереджаючого віддзеркалення є проявом
активності об’єкта: стійкості і повторюваності відно-
син в будь-яких пізнавальних ситуаціях, що відобра-
жали взаємодію.

Індивідуальні ситуації містили наступні варі-
анти: викладач – студент, студент – студент, учень –

студент, студент – студенти; групові ситуації: викла-
дач – студенти, студенти – студенти, студенти – учень,
студенти – студент. Адже, повторюваність і стійкість
відносин – це риси закономірності, що існують в ре-
альній дійсності. При організації навчальної діяльності
найпродуктивнішим, в залежності від обставин, міг
виявитися будь-який варіант. Наприклад, ситуації „сту-
дент – студенти” або „студенти – студенти”, оскільки
він дозволяв організувати синхронну роботу пар і при
цьому сприяв усвідомленню студентами групової
парадигми.

У ході експериментального дослідження про-
довжувалася розробка процедур оцінювання: анкет,
планів проведення бесід, варіантів аналізу фактичних
даних. Були розроблені анкети для оцінювання не тільки
якості функціонування особистісно-професійних па-
радигм майбутніх учителів, а також всіх основних
об’єктів оцінювання. Проведено анкетування і про-
блемну дискусію із студентами. Результати обговорю-
валися на засіданні ради факультету. За підсумками
якого були ухвалені рішення про перегляд програм
окремих курсів навчання. Так, було адаптовано до
певного профілю фахової підготовки вчителів мето-
дики прикладної організації навчально-виховного про-
цесу у вигляді блоків: „Педагогічні парадигми”, „Тео-
рія самоорганізації соціальних систем”,
„Акмеолого-синергетичні засади педагогічної діяль-
ності” у межах спецкурсу „Освітні технології управлі-
ння навчально-виховним процесом”.

Планування самовдосконалення, саморозвит-
ку – процес багатозначний. В експерименті воно було
пов’язано з визначенням мети і основних завдань са-
мовдосконалення як на перспективу, так і на певні
етапи життя і діяльності студентів, з розробкою індив-
ідуального освітнього маршруту, з визначенням
організуючих основ діяльності щодо самовдоскона-
лення (вибір форм, методів, прийомів роботи над
собою). Бизько 89 % студентів фізико-математично-
го факультету ПДПУ вважають самовдосконалення
– реальним кроком для успішного орієнтування в
майбутньому освітньому просторі. Проте, при ви-
соких показниках рівня продуманості свого життєво-
го шляху, лише 29 % серед опитаних майбутніх учи-
телів дійсно роблять конкретні кроки у напрямі
підготовки до здійснення своїх планів, 27,3 % не пла-
нують своє життя, живуть за принципом „як буде, так
і буде”. Результати моніторингу стали основою для
проектування індивідуальних освітніх маршрутів сту-
дентами майбутніми вчителями.

Анотація для керівника – початковий розділ
плану, в якому стисло подані головні цілі і рекомен-
дації, що включені в план. Даний розділ допомагав
керівнику швидко зрозуміти основну спрямованість
плану. За ним звичайно слідував зміст. Розділ „По-
точний стан” містить інформацію за двома напря-
мами. По-перше, представлені результати діагностик
професійних якостей, функціонування особистісно-
професійної парадигми, включно аналіз зовнішньо-
го і внутрішнього середовища (аналіз використання
потенціалу освітнього простору та ін.). По-друге,
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показані обсяг і структура заходів, що вже були
здійснені у даному напряму для вирішення завдань.
У розділі „Розробка комплексної стратегії індиві-
дуального освітнього маршруту” відображені на-
ступні моменти:
1) напрями вдосконалення за окремими навчальни-
ми дисциплінами з урахуванням термінів проход-
ження етапів;

2) обґрунтування власних стимулів щодо проходжен-
ня освітнього маршруту;

3) формування каналів багатоканальної взаємодії з
керівником-персоніфікатором та консультантами-
викладачами або практикуючими вчителями-ме-
тодистами;

4) планування комунікативних дій в освітньому про-
сторі.

У розділі „Контроль” описані процедури і
методи контролю, які необхідно було використати для
оцінки рівня успішності виконання плану. Система
контролю припускала наявність контрольованих по-
казників, допускала деякі граничні величини відхи-
лень фактичних даних від запланованих. Визначалася
періодичність контролю. Досвід роботи щодо плану-
вання індивідуальних освітніх маршрутів показав, що
планування особистісного розвитку студентами
здійснювалося на різні терміни. Наприклад, студенти
І курсу чітко уявляли всі п’ять років навчання та перші
роки професійної діяльності: причому перші два роки
навчання – детально, подальші – узагальнено.

Основним засобом зміни парадигми на більш
успішну була багатоканальна взаємодія суб’єктів у
освітньому середовищі в ході вирішення професійно-
педагогічних ситуацій. Адже продуктивність педагогіч-
них ситуацій в процесі професійної підготовки май-
бутніх учителів, залежить від багатьох складових
(навчальних тематичних планів, наявності розробленої
методики, підготовленості викладача і студентів тощо),
однак особливо – від емоційно-позитивного освітньо-
го середовища з активною взаємодією суб’єктів.

Висновки.
Впровадження моделі системного управління

якістю підготовки майбутніх учителів (інтеграційна
модель освітнього простору) ґрунтувалось на позиції
щодо формування вмінь студентів самостійно реалі-
зовувати індивідуальний освітній маршрут. Таким чи-
ном, впровадження системи парадигмального моде-
лювання професійної підготовки майбутніх учителів в
освітньому просторі педагогічного навчального зак-
ладу, в ході якого проявлялася та стимулювалася соц-
іальна активність суб’єктів освітнього простору, доз-
волило забезпечити цілеспрямовану спільну діяльність
щодо здійснення нововведень, які визначають пере-
творювальні процеси у сфері освіти.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем парадиг-
мального моделювання професійної підготовки май-
бутніх учителів.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ
ПОДВИЖНЫХ ВИДОВ СПОРТА

В УСЛОВИЯХ СТРЕССА
Сигал Н.С., Александров Ю.В.Ю., Воронова Ю.В.

Харьковская государственная
академия физической культуры

Аннотация. В работе рассматривается личностные факто-
ры спортсменов-игровиков, детерминирующие стрессоус-
тойчивость в спортивной деятельности. Эмпирические дан-
ные позволили выявить комплекс наиболее выраженных
факторов, влияющие на нервно-психическую устойчивость
спортсменов. Результаты исследования могут быть исполь-
зованы при разработке и практической реализации в системе
профессиональной подготовки методов прогнозирования,
направленных на повышение устойчивости к деструктивно-
му воздействию стресс-факторов.
Ключевые слова: спорт, личность, детерминация, стресс,
стрессогенная ситуация, спортивная деятельность, нервно-
психическая устойчивость.
Анотація. Сігал Н.С., Александров Ю.В., Воронова Ю.В.
Индивідуально-психологічні особливості  спортсменів
рухливих видів спорту. У роботі розглядались особистісні
фактори спортсменів рухливих видів спорту, що визначають
стійкість до стресу у спортивній діяльності. Емпіричні дані
дозволили виявити найбільш значущі фактори, які впливають
на нервово-психологічну стійкість спортсменів. Результати
дослідження можуть бути використані при розробці та прак-
тичній реалізації в системі професійної підготовки спортсменів
методів прогнозування, які спрямовані на підвищення стійкості
до деструктивного впливу стрес-факторів.
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Ключові слова: спорт, особистість, детермінація, стрес,
стресогенна ситуація, спортивна діяльність, нервово-психі-
чна стійкість.
Annotation. Sigal N.S., Aleksandrov Y.V., Voronova Yu.V.
Individual psychological peculiarities of sportsmen in
active kinds of sport under stress. The paper considers
personal factors of sportsmen – players determining stress
stability in sport activity. Empirical data have allowed to specify
a complex of distinctly express factors influencing on nervous
psychic stability of sportsmen. The results of the research can be
used in development and practical realization in the system of
professional training of sportsmen using a forecasting method
directed on stability increase of destructive affect of stress factors.
Keywords: sport , personality, determination, stress,  stress-
induced situation, sport activity, nervous – psychic stability.

Введение.
Проблема стрессоустойчивости спортсменов

приобретает все возрастающую научную и практи-
ческую актуальность в связи с тем, что соревнова-
ния в спорте – это, прежде всего, высоко ответствен-
ная деятельность стрессогенного характера [2,4,7].

Проблема стресса заняла достойное место во
многих прикладных областях психологии, изучающих
жизнедеятельность человека в экстремальных усло-
виях (медицинская, инженерная, военная, авиацион-
ная, космическая, спортивная психология, психология
искусства и т. д.). Вместе с тем, несмотря на много-
численность исследований, посвященных этой про-
блеме, психические механизмы возникновения стрес-
са остаются малоизученными [1,3]. Это оказывает
отрицательное воздействие на выявление закономер-
ностей управления психическим состоянием, что в
свою очередь не позволяет психологам-практикам
добиваться эффективных результатов в работе.

На соревнованиях у высококвалифицирован-
ных спортсменов нередко наблюдаются случаи сры-
вов деятельности, обусловленных психической напря-
женностью [7,10]. Анализ исследований по проблеме
стресса в спорте показал, что основное внимание в
них отводится организационным факторам и вне-
шним условиям деятельности как стрессовым влия-
ниям, в меньшей степени – влиянию личностных осо-
бенностей на стрессовую реакцию [5,9]. Поэтому
объективно необходимым и важным представляют-
ся исследования, посвященные выявлению детерми-
нант стойкости к психическому стрессу, ее проявле-
ниям в спортивной деятельности.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской
государственной академии физической культуры.

Формулирование целей работ.
Цель исследования состояла в изучении взаимо-

связи показателя нервно-психической устойчивости лич-
ности спортсмена со смысложизненными ориентация-
ми, интернальной направленностью локуса-контроля и
коммуникативыми характеристиками.

Задачи исследования.
1. Провести анализ литературы о различных подхо-
дах в изучении профессионального стресса и его
прогнозирование.

2. Исследовать личностные детерминанты нервно-
психической устойчивости, определить ее степень
выраженности у спортсменов-игровиков.

3. Дать сравнительную характеристику нервно-пси-
хической устойчивости спортсменов, занимающих-
ся волейболом и баскетболом.

4. Выявить наиболее информативные личностные
факторы для прогнозирования нервно-психичес-
кой устойчивости спортсменов игровых видов
спорта.

Методы и организация исследования. Для
достижения цели исследования использовались сле-
дующие методы: метод теоретического анализа и
обобщения литературных данных, психодиагности-
ческие тесты, регрессионный анализ, методы стати-
стической обработки эмпирических данных [6,8,11].
В исследовании приняли участие 60 спортсменов
таких игровых видов спорта как баскетбол и волей-
бол. Возраст испытуемых 17–20 лет, квалификация –
1 разряд.

Результаты исследований.
На первом этапе экспериментального иссле-

дования были получены результаты, которые позво-
лили составить психологический портрет спортсме-
нов-игровиков и выявить наиболее значимые
личностные факторы, влияющие на их нервно-пси-
хическую устойчивость (табл.1).

Полученные результаты позволили сделать
заключение, что “средний” спортсмен-игровик пред-
ставляет собой личность с нормативным уровнем
нервно-психической устойчивости, средним уров-
нем внутреннего локуса контроля, преимуществен-
но высоким уровнем осмысленности жизни.

В целом, спортсмен доволен результатами
осуществляемой спортивной деятельности, для ко-
торой, в большей степени, характерно проявление
собственной профессиональной значимости в сис-
теме отношений с окружающими людьми.

Определение коэффициентов корреляции (табл.
2) показало следующее. Так, показатель нервно-пси-
хической устойчивости имел значимую отрицатель-
ную взаимосвязь как с общей интернальностью (r= -
0,47 ), так и с ее основными составляющими фактора-
ми: интернальностью в профессиональной деятель-
ности (r = -0,46), интернальностью в межличностных
отношениях (r = -0,36), отрицанием активности (r = 0,58).
Психологический смысл отрицательных взаимосвязей
означал, что с увеличением одного показателя умень-
шался другой. Например, повышение общей интер-
нальности связано со снижением нервно-психичес-
кой неустойчивости спортсменов. Это означало, что
личности с высокими показателями общей интерналь-
ности, отличаются уверенностью в себе и имеют бо-
лее высокий уровень саморегуляции в спортивной де-
ятельности. У таких спортсменов более высокий
уровень устойчивости к различным неблагоприятным
условиям жизненных ситуаций. И наоборот, повыше-
ние оценок по шкале отрицание активности связано
со снижением нервно-психической устойчивости, что
характеризует убежденность спортсмена в бессмыс-
ленности деятельности и достижения поставленных
целей, зависимость от внутренних и внешних факто-
ров. Кроме перечисленных составляющих показате-
лей личности, было выявлено наличие значимой по-
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ложительной взаимосвязи нервно-психической устой-
чивости с личным опытом спортсменов (r = -0,46).
Выявлена также значимая отрицательная взаимосвязь
стрессоустойчивости спортсменов с общим уровнем
осмысленности жизни (r=-0,53). Полученный резуль-
тат свидетельствовал о влиянии смысложизненных
ориентаций на уровень нервно-психической устойчи-
вости, что характеризовало степень спортивной ре-
зультативности.

 В ходе исследования также была установлена
статистически достоверная связь между показателя-
ми субшкал опросника “СЖО” – цели в жизни (r=-
0,50) и “Локусом контроля” (r = -0,39). Результаты
показали, что у спортсменов с высокими показате-
лями по этим субшкалам отмечалась более высокая
нервно-психическая устойчивость и наличие четких
целей на будущее, которые определяют осмыслен-
ность жизни, направленность на реальную перспек-
тиву в спортивной деятельности. У таких спортсме-
нов сформировано представления о себе как о
сильной личности, обладающей достаточной свобо-
дой выбора в действиях для построения жизни в со-
ответствии со своими целями и задачами.

Кроме того, были выявлены значимые корре-
ляции с некоторыми шкалами методики Т. Лири –
“Диагностика межличностных отношений” (ДМО).
В частности, наибольшая взаимосвязь (r = 0,47) про-
слеживалась с пятым октантом – “покорно-стесни-
тельный”. Данный факт свидетельствовал о том, что
спортсмены, у которых выявлялись такие личност-
ные особенностей как скромность, стыдливость,
склонность брать на себя чужие обязанности в сис-
теме межличностных отношений, а при высоких бал-

лах – полная зависимость и чувство вины, имели
высокий показатель нервно-психической неустойчи-
вости. Кроме того, у данных спортсменов опреде-
лялся такой стиль межличностных отношений, как
желание к тесному сотрудничеству с референтной
группой, товарищеские отношения с окружающи-
ми людьми. Об этом свидетельствует существенная
положительная корреляция с седьмым октантом ме-
тодики Т. Лири – дружественность (r = 0,36).

Анализ коэффициентов корреляции, рассчи-
танных по результатам у спортсменов исследуемых
групп, подтвердил общий вывод о зависимостях не-
рвно-психической устойчивости от рассмотренных
психологических феноменов. Однако обнаружил и
некоторые расхождения у спортсменов, которые вхо-
дят в разные группы.

Первичные статистически средние значения
(Mean), стандартные отклонения (Std.Dev.) показате-
лей нервно-психической устойчивости и личностных
свойств баскетболистов и волейболистов представ-
лены в таблице 3. Проведенный сравнительный ана-
лиз в группах баскетболистов и волейболистов пока-
зал  незначительные различия показателей у
спортсменов по всем использованным методикам.

Наличие значимых корреляций между пока-
зателями нервно-психической устойчивости и лич-
ностными свойствами спортсменов-игровиков по-
казало возможность построить модель прогноза
нервно-психической устойчивости с помощью ли-
нейного множественного регрессионного анализа
(МРА). Цель регрессионного анализа состояла в том,
чтобы выявить взаимосвязь нервно-психической ус-
тойчивости (“зависимой переменной”) от личност-

Таблица 1 
Первичные статистические данные показателей 

 личностных факторов всей выборки спортсменов-игровиков 
 

 Показатели Mean Minimum Maximum Std.Dev. 

1 Общая интернальность 24,20 14,00 33,00 5,33 
2 Склонность к самообвинению 1,63 0,00 4,00 1,16 
3 Интернальность в профессиональной 

деятельности 
9,93 3,00 14,00 2,78 

4 Интернальность в области межличностных 
отношений 

9,43 5,00 14,00 2,30 

5 Отрицание активности 11,60 7,00 17,00 2,71 
6 Авторитарность 9,37 3,00 14,00 3,32 
7 Эгоистичность 6,43 2,00 9,00 1,85 
8 Агрессивность 7,90 2,00 12,00 2,20 
9 Подозрительность 4,27 1,00 8,00 1,98 
10 Подчиненность 5,73 2,00 14,00 2,78 
11 Зависимость 6,03 1,00 11,00 2,46 
12 Дружественность 8,00 3,00 13,00 2,24 
13 Альтруизм 8,60 3,00 14,00 3,04 
14 Целые в жизни 32,72 21,97 46,96 6,44 
15 Процесс жизни 31,06 22,53 44,98 5,26 
16 Результативность жизни 26,36 17,99 34,26 3,40 
17 Локус контроля-Я 21,01 13,96 27,42 3,54 
18 Локус контроля жизни 28,98 18,41 45,88 6,40 
19 Осмысленность жизни 111,15 79,22 135,00 14,14 
20 Нервно-психическая устойчивость 12,80 7,00 24,00 4,74 
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ных свойств (“независимых переменных”), включен-
ных в исследование. Для этого использовалась про-
грамма МРА из пакета SPSS в варианте прямого по-
шагового метода. В таблице 4 представлены четыре
модели с разным набором переменных предикторов
(личностных свойств).

Из таблицы 4 видно, что наилучшей является
модель, в которую в качестве предикторов включены
четыре переменные: отрицание активности (Оа), ин-
тернальность в профессиональной деятельности (Ип)
из опросника “Локус контроля” и две переменные из

опросника СЖО – общий уровень осмысленности
жизни и цели в жизни. Такой вывод был сделан на
основе того, что при таком наборе переменных-пре-
дикторов наибольшим выявлялся коэффициент мно-
жественной корреляции (R), который равен 0,873, и
наименьшая стандартная ошибка, которая равна 2,4912.
Значение коэффициента детерминации составляло
0,762 и свидетельствовало о том, что 76,2% дисперсии
переменной нервно-психическая устойчивость обус-
ловлена влиянием предикторов – локуса контроля и
смысложизненных ориентаций личности.

 Таблица 3. 
Сравнительная характеристика показателей личностных свойств спортсменов различного вида спорта 

Группы испытуемых 

Баскетболисты Волейболисты Показатели 

Mean Std.Dev. Mean Std.Dev. 

t-значение p 

Общая интернальность 24,47 5,25 23,93 5,57 0,27 0,789 
Склонность к самообвинению 1,67 1,45 1,60 0,83 0,15 0,878 

Интернальность в 
профессиональной 
деятельности 

10,33 2,69 9,53 2,90 0,78 0,440 

Интернальность в области 
межличностных отношений 9,60 2,35 9,27 2,31 0,39 0,699 

Отрицание активности 11,27 2,87 11,93 2,60 -0,67 0,510 
Авторитарность 9,33 3,52 9,40 3,22 -0,05 0,957 
Эгоистичность 6,47 2,10 6,40 1,64 0,10 0,923 
Агрессивность 7,73 2,02 8,07 2,43 -0,41 0,686 
Подозрительность 4,27 2,25 4,27 1,75 0,00 1,000 
Покорность 5,33 2,53 6,13 3,04 -0,78 0,440 
Зависимость 4,93 2,09 7,13 2,36 -2,71 0,011 
Дружественность 8,20 2,93 7,80 1,32 0,48 0,634 
Альтруизм 8,00 3,44 9,20 2,54 - 1,09 0,287 
Цели в жизни 33,01 6,32 32,43 6,77 0,24 0,810 
Процесс жизни 31,04 4,80 31,07 5,85 -0,01 0,990 
Результативность жизни 25,67 2,89 27,06 3,81 -1,13 0,269 
Локус контроля-Я 20,75 3,85 21,27 3,31 -0,40 0,694 
Локус контролю жизни 29,15 5,46 28,81 7,40 0,15 0,886 
Осмысленность жизни 108,41 14,82 113,89 13,35 -1,07 0,296 
Нервно-психическая 
устойчивость 12,13 4,39 13,47 5,14 -0,76 0,451 

 
Таблица 4. 

Итоговая регрессионная модель с включением переменных 

Модель 

Коэффициент 
множественной 
корреляции (R) 

Коэффициент 
детерминации (R2) Выправленный R2 Стандартная ошибка 

1 0,583(a) 0,340 0,317 3,9220 
2 0,796(b) 0,633 0,606 2,9781 
3 0,838(c) 0,702 0,668 2,7340 
4 0,873(d) 0,762 0,724 2,4912 

a Предикторы: (Константа), Оаb Предикторы: (константа), Оа, Ип; ; 
c Предикторы: (Константа), Оа, Ип, осмысленность жизни; 
d Предикторы: (Константа), Оа, Ип, осмысленность жизни, цели в жизни; 
e Зависимая переменная: нервно-психическая устойчивость. 
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В таблице 5 представлен анализ дисперсий,
обусловленных регрессионной моделью, остатками.
Следует отметить то, что дисперсия, которая обус-
ловлена регрессионной моделью, является наиболь-
шей в 4-й модели регрессионного анализа.

Значения F-критерия Фишера составило 20,047
и его уровень значимости достоверен (p < 0,0001).
Это также свидетельствовало о том, что модель мо-
жет быть проинтерпретирована и результаты прогно-
зирования могут быть приняты во внимание.

В таблице 6 представлены величины не стан-
дартизированных (B) и стандартизированных (Beta)
коэффициентов регрессии, а также критерии t-Стъю-
дента (t) и p-уровни, что позволило определить их ста-

тистическую значимость. К вниманию были приняты
статистически значимыми регрессионные коэффици-
енты. Показателем вклада каждой из переменных в
регрессионную модель служили их B-коэффициенты.
В конечной модели (4) для прогнозирования остава-
лось четыре переменные из двадцати, используемых
в исследовании. Это следующие переменные: отри-
цание активности (Оа), интернальность в профессио-
нальной деятельности (Ип), общий уровень осмыслен-
ности жизнь (СОЖ) и цели в жизни. Интересным
оказалось то, что такая переменная как общий уро-
вень интернальности, которая существенным образом
коррелирует с нервно-психической устойчивостью, не
вошла в результирующую модель.

Таблица 5 
Анализ дисперсий 

 

Модель  Сумма 
квадратов df Средний 

квадрат F p 

1 Регрессия 222,091 1 222,091 14,438 0,001(a) 
 Остатки 430,709 28 15,382   
 Общая 652,800 29    

2 Регрессия 413,334 2 206,667 23,302 0,0001(b) 
 Остатки 239,466 27 8,869   
 Общая 652,800 29    

3 Регрессия 458,451 3 152,817 20,444 0,0001(c) 
 Остатки 194,349 26 7,475   
 Общая 652,800 29    

4 Регрессия 497,647 4 124,412 20,047 0,0001(d) 
 Остатки 155,153 25 6,206   
 Общая 652,800 29    
 

Таблица 6  
Коэффициенты регрессионного уравнения 

Model  Нестандартизированные 
коэффициенты 

Стандартизированные 
коэффициенты 

  B Std. Error Beta 
t p 

1 (Константа) 0,961 3,197  0,300 0,766 
 Оа 1,021 0,269 0,583 3,800 0,001 
2 (Константа) 8,789 2,956  2,974 0,006 
 Оа 1,144 0,206 0,654 5,562 0,000 
 Ип -0,932 0,201 -0,546 -4,644 0,000 
3 (Константа) 19,112 5,002  3,821 0,001 
 Оа 1,027 0,195 0,587 5,277 0,000 
 Ип -0,783 0,194 -0,458 -4,035 0,000 
 Осмысленность 

жизни -0,094 0,038 -0,282 -2,457 0,021 

4 (Константа) 24,630 5,059  4,869 0,000 
 Оа 0,948 0,180 0,542 5,262 0,000 
 Ип -0,640 0,186 -0,375 -3,446 0,002 
 Осмысленность 

жизни -0,091 0,035 -0,274 -2,612 0,015 

 Цели в жизни -0,193 0,077 -0,262 -2,513 0,019 
Оа – зависимая переменная 
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Это объясняется тем, что она сильно связана
с другими переменными, что обуславливает суще-
ственное снижение ее B-коэффициента. Исключение
ее из результирующей модели повышает прогности-
ческую ценность переменной интернальности в про-
фессиональной деятельности.

Для прогнозирования значений нервно-пси-
хической устойчивости как зависимой переменной
использовались B-коэффициенты – путем вычисле-
ния оценок по уравнению регрессии в соответствия
с формулой:

Ý = 24,630 + 0,948(Оа) – 0,640(Ип ) –
- 0,091(СОЖ) – 0,193 (Цели жизни)
Так, например, если для конкретно взятого

спортсмена значения переменной отрицание актив-
ности составляет 8, интернальности в профессио-
нальной деятельности – 10, общей осмысленности
жизни –110, цели в жизни – 30, то на основе регрес-
сионного уравнения можно спрогнозировать, что
переменная нервно-психическая устойчивость будет
иметь следующее значение:
24,63 + 0,948 (8) – 0,640 (10) – 0,091(110) – 0,193 (30) =

=24,63 + 7,584 – 6,4 – 10,1 – 5,79 = 9,924 ≈ 10.

Таким образом, спортсмен, который имеет
низкий показатель отрицания активности и осмыс-
ленности жизни, а показатели интернальность в про-
фессиональной деятельности и цели в жизни – сред-
ний уровень, должен иметь на основе прогноза
низкий уровень нервно-психической устойчивости.

Выводы.
1. Анализ литературы показал, что психический
стресс, как интегративное свойство личности, от-
мечается у всех соревнующихся спортсменов, а
механизмы стрессогенности остаются недостаточ-
но изученными.

2. В проведенном исследовании было показано, что
нервно-психическая устойчивость представителей
игровых видов спорта в значительной степени оп-
ределяется выраженностью таких психологических
феноменов личности, как интернальность локуса-
контроля, сформированность смысложизненны
ориентаций, доминирующий тип коммуникатив-
ных характеристик.

3. Сравнительный анализ результатов исследования
в группах баскетболистов и волейболистов выявил
некоторые различия показателей нервно-психичес-
кой устойчивости.

4. Рассчитанное регрессионное уравнение позволи-
ло прогнозировать нервно-психическую устойчи-
вость по личностным свойствам спортсменов-иг-
ровиков и предусматривать степень ее
выраженности при профессиональном психологи-
ческом отборе.

Перспективы дальнейшего исследования.
Предполагается продолжить исследование в плане
изучения механизмов регуляции стресса и стрессоу-
стойчивости спортсменов игровых видов спорта.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СИЛЬНЕЙШИХ ПЛОВЦОВ ЕВРОПЫ

НА ДИСТАНЦИИ 200 М
КОМПЛЕКСНЫМ ПЛАВАНИЕМ

Скирене В., Зуозене И.Ю.
Литовская академия физической культуры, Каунас

Аннотация. Эффективность тренировочного процесса спорт-
сменов проявляется в соревновательной деятельности, конк-
ретнее в результате, достигнутом на соревнованиях. Индиви-
дуальный анализ соревновательной деятельности спортсмена
позволяет объективно оценить слабые звенья подготовки и
наметить направления для дальнейшего совершенствования.
Ключевые слова: плавание, соревновательная деятельность,
технические действия.
Анотація. Скирене В., Зуозене І.Ю. Динаміка показників
змагальної діяльності  найсильніших плавців Європи на
дистанції 200 м. комплексним плаванням. Ефективність
тренувального процесу спортсменів проявляється в змагальній
діяльності, конкретніше в результаті, досягнутому на змаган-
нях. Індивідуальний аналіз змагальної діяльності спортсмена
дозволяє об’єктивно оцінити слабкі ланки підготовки й на-
мітити напрямки для подальшого вдосконалювання.
Ключові слова: плавання, змагальна діяльність, технічні дії.
Annotation. Skyriene V., Zuoziene I. J. Analyse the changes
indicators of Europe elite swimmers in a distance of 200 m.
individual medley. The efficiency of training process of
sportsmen is shown in competitive activity, and is more concrete
in the result reached at competitions. The individual analysis of
competitive activity of the sportsman allows us to estimate
objectively weak links of preparation and to plan further perfection.
Keywords: Swimming, competitive activity, competition
analysis, technical actions.
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Введение.
Эффективность тренировочного процесса

пловцов высокого класса проявляется в соревнова-
тельной деятельности, конкретнее в результате, дос-
тигнутом на соревнованиях. Структура соревнова-
тельной деятельности пловцов и ее компоненты уже
ученые изучают уже несколько десятилетий. Как из-
вестно первые исследования в этой области начались
в 8-9 десятилетиях ХХ века в Германии, Испании,
Советском союзе, Соединенных штатах Америки,
Канаде, Австралии. В настоящее время достаточно
ясно определены основные параметры соревнова-
тельной деятельности, выявлена значимость каждо-
го из них в достижении высоких результатов в плава-
нии (Haljand, Absaliamov, 1989; Masson&Cossor, 2000;
Cossor&Masson, 2001; Sanders, 2002; Скирене и др.,
2006; Haljand, 2008). Кроме того доказано, что систе-
матичный и постоянный анализ соревновательной
деятельности пловцов является важным средством
управления их тренировочным процессом, так как
тесно связан с различными сторонами подготовки
спортсменов – технической, физической, тактической,
психологической. Индивидуальный анализ соревно-
вательной деятельности спортсмена позволяет объек-
тивно оценить слабые звенья подготовки и наметить
направления для дальнейшего совершенствования.

Современные технологии позволяют опера-
тивно установить и оценить параметры соревнова-
тельной деятельности на соревнованиях высшего
ранга и постоянно пополнять банк данных о выступ-
лении пловцов мировой элиты.

Формулирование целей работы.
Целью исследования явился анализ изменения

показателей соревновательной деятельности элитных
пловцов Европы на дистанции 200 м. комплексным
плаванием за последние два олимпийских цикла.
Выбор дистанции не был случайным, так как имен-
но в ней специализируется один из лучших пловцов
Европы и Литвы – Витаутас Янушайтис.

Методы и организация исследования. При
анализе показателей соревновательной деятельнос-
ти пловцов использовались результаты участников
полуфинальных и финальных заплывов чемпиона-
тов Европы 2000, 2004 и 2008 г. (по 24 участника в
каждом соревновании) (Haljand, 2008). Полученные
данные обработаны с помощью методов статисти-
ческого анализа, используя программный пакет
Microsoft®Excel 2003. Были рассчитаны среднегруп-
повые величины (x), среднеквадратичные отклоне-
ния от средних (ð ) и коэффициент вариации (VA%).
Достоверность различия средних определялась по t
– критерию Стъюдента (p<0,001; p<0,05).

Результаты исследования и их обсуждение.
При использовании термина “соревновательная

деятельность“ следует понимать действия спортсмена
в соревновательном заплыве от момента стартового
сигнала до момента касания им финишного щита.

Исходя из того, что арсенал технических дей-
ствий в циклических видах спорта (в том числе и пла-
вании) очень ограничен, спортивный результат мо-

жет рассмотриваться как сумма длительности отдель-
ных действий на дистанции – старта, „чистого“ плава-
ния, поворота(ов) (если необходим) и финиша. Попы-
таемся отдельно проанализировать каждое из них.

Анализ данных исследования показал, что на
протяжении изучаемого периода достоверно улуч-
шился (с 2.03,53 до 2.01,67 мин.) результат на дистан-
ции 200 м. комплексным плаванием (t=4,16; p<0,001).
Что же повлияло на это?

Старт. Стартуя на дистанциях комплексным
плаванием, спортсмены должны выполнить старто-
вый прыжок со стартовой тумбы. Проведенными
ранее исследованиями было установлено, что дли-
тельность старта в плавании имеет сильную корреля-
ционную связь с конечным результатом на дистан-
ции, особенно в спринтерских номерах программы
(Аrellano и др., 1994; Аrellano и др., 1996;
Cossor&Masson, 2001; Blanksby и др., 2001; Скирене
и др., 2005). Исходя из того, что международные пра-
вила соревнования обязывают спортсменов показать-
ся на поверхности воды при пересечении 15-ти мет-
ровой (от стартовой линии) отметки, этот отрезок в
плавании принято считать стартовым.

Анализ особенностей выполнения старта уча-
стниками Олимпийских игр 2000 г. показал, что спорт-
смены, которые при выполнении старта большую
часть отрезка преодолели под водой, сумели развить
более высокую скорость (Cossor&Masson, 2001).
Таким образом преимущество перед соперниками
имели те, чьи физические данные и соответствую-
щая подготовленность позволяла большую часть от-
резка двигаться в подводном положении.

Происходящий в последнее время поиск эф-
фективной техники плавания свидетельствует, что все
больше спортсменов стараются удлинить (в рамках
правил соревнования) подводную часть дистанции.
Именно изменения в технике и тактике выполнения
старта могли повлиять на то, что на протяжении двух
последних олимпийских циклов существенно повы-
силась (от 2,28 до 2,38м/с; t=-4,97; p<0,01) средняя
скорость на стартовом отрезке дистанции 200 м. ком-
плексным плаванием среди мужчин.

Небольшой разброс величин скорости (VA% от
4,28 до 3,09) позволяет утверждать, что спортсмены
элиты полностью понимают важность этого техни-
ческого действия и уделяют ему достаточно внима-
ния (табл. 1, рис. 1).

„Чистое“ плавание. Соотношения скорости,
темпа и «шага» (расстояния, преодолеваемого за
гребок) в циклических видах спорта, является фунда-
ментальными параметрами спортивных локомоций
(Клешнев И., Клешнев В., 2008).

Проведенными ранее исследованиями уста-
новлено, что спортивный результат в плавании нахо-
дится в довольно большой зависимости от средней
длины гребка (r = -0,76) (Kennedy и др., 1990). В свою
очередь уровень корреляционной связи между дли-
ной гребка и темпом движений на дистанциях раз-
ной длины может достигать 0,8. Чаще всего при уве-
личении одного показателя, уменьшается другой.
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Рис. 1. Параметры соревновательной деятельности пловцов-мужчин
на дистанции 200 м. комплексным плаванием на чемпионатах Европы 2000-2008г.

Примечание: стрелками обозначены статистически достоверные различия.

Таблица 1.  
Показатели соревновательной деятельности пловцов -мужчин на дистанции 200 м.  

комплексным плаванием на чемпионатах Европы 2000-2008 г. 

Хельсинки, 2000 Мадрид, 2004 Эйндховен, 2008 

Показатели x± ð VA% x± ð VA% x± ð VA% 

Результат, (с) 123,53±1,41 1,14 123,00±1,91 1,55 121,67±1,65 1,35 

Стартовая скорость 15 м., (м/с) 2,28±0,10 4,28 2,28±0,07 3,19 2,38±0,07 3,09 

Скорость баттерфляем, (м/с) 1,73±0,03 1,65 1,75±0,02 1,36 1,76±0,04 2,29 

Скорость на спине, (м/с) 1,54±0,03 1,84 1,53±0,06 3,97 1,57±0,05 3,38 

Скорость брассом, (м/с) 1,38±0,04 3,25 1,38±0,04 3,05 1,37±0,04 2,72 

Скорость в/стилем, (м/с) 1,68±0,04 2,52 1,69±0,04 2,44 1,68±0,04 2,45 
Темп плавания баттерфляем, 
(цикл./мин) 51,04±3,68 7,20 53,38±3,37 6,32 52,57±1,88 3,57 
Темп плавания на спине, 
(цикл./мин) 38,92±3,20 8,23 40,54±3,50 8,64 41,96±3,01 7,17 
Темп плавания брассом, 
(цикл./мин) 43,58±6,43 14,74 41,67±4,90 11,77 39,61±3,96 10,00 
Темп плавания в/стилем, 
(цикл./мин) 45,88±3,76 8,19 46,29±2,60 5,61 47,52±4,35 9,15 

Длина гребка баттерфляем, (м) 2,01±0,14 6,75 1,94±0,13 6,57 2,02±0,10 4,87 

Длина гребка на спине, (м) 2,36±0,18 7,51 2,24±0,17 7,55 2,25±0,17 7,63 

Длина гребка брассом, (м) 1,92±0,23 12,10 2,00±0,23 11,70 2,09±0,22 10,50 

Длина гребка в/стилем, (м) 2,19±0,16 7,28 2,18±0,11 5,02 2,14±0,17 8,13 
Скорость поворота бт. – нс., 
(м/с) 1,72±0,05 3,19 1,73±0,04 2,58 1,79±0,05 3,00 
Скорость поворота нс. – бр., 
(м/с) 1,55±0,04 2,81 1,57±0,04 2,40 1,60±0,05 3,13 
Скорость поворота бр. – в/с., 
(м/с) 1,61±0,04 2,23 1,63±0,03 2,10 1,64±0,04 2,45 

Скорость 5 м. финиша, (м/с) 1,63±0,08 4,70 1,65±0,05 3,16 1,68±0,05 3,08 
Средняя скорость плавания, 
(м/с) 1,58±0,02 1,44 1,59±0,03 1,59 1,59±0,03 1,64 
Средняя скорость поворотов, 
(м/с) 1,63±0,03 1,75 1,65±0,03 1,64 1,68±0,03 1,92 

 

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

Старт Плавание Повороты Финиш

Хельсинки, 2000 Мадрид, 2004 Эйндховен, 2008

P<0,05

С
ко
ро
ст
ь,

 м
/с



134

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

Хельсинки, 2000 Мадрид, 2004 Эйндховен, 2008

Д
ли

на
 гр

еб
ка

 (м
), 
ск
ор

ос
ть

 (м
/с

)

50

51

52

53

54

Т
ем

п 
(ц
ик
л.

/м
ин

)

Длина гребка Темп Скорость

Баттерфляй

 

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

Хельсинки, 2000 Мадрид, 2004 Эйндховен, 2008

Дл
ин
а

 гр
еб
ка

 (м
), 
ск
ор
ос
ть

 (м
/с

)

36

37

38

39

40

41

42

43

Те
мп

 (ц
ик
л.

/м
ин

)

Длина гребка Темп Скорость

На спине

 

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

Хельсинки, 2000 Мадрид, 2004 Эйндховен, 2008

Д
ли

на
 гр

еб
ка

 (м
), 
ск
ор

ос
ть

 (м
/с

)

37

38

39

40

41

42

43

44

Т
ем

п 
(ц
ик
л.

/м
ин

)

Длина гребка Темп Скорость

Брасс

 

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

2,30

Хельсинки, 2000 Мадрид, 2004 Эйндховен, 2008

Д
ли

на
 г
ре

бк
а 

(м
), 
ск
ор

ос
ть

 (м
/с

)

44

45

46

47

48

Те
м
п 

(ц
ик
л.

/м
ин

)

Длина гребка Темп Скорость

В/стиль

 
 Рис 2. Динамика скорости, длины и темпа гребков на дистанции 200 м.

комплексным плаванием у пловцов-мужчин в период 2000-2008 г.

По данным Клешнева В. (2001) с 1976 по 2000 г.
спортивные результаты прогрессировали как в жен-
ском, так и мужском плавании. Наибольшие прирос-
ты скорости отмечались в плавании брассом и бат-
терфляем, однако достигалось это различными
путями. Если в брассе произошло значительное уве-
личение длины шага при снижении темпа плавания,
то в баттерфляе увеличение скорости произошло за
счет комбинированного увеличения темпа и «шага».

Одну и ту же скорость можно развить при раз-
личных сочетаниях длины гребка и темпа. Однако,
чем выше скорость, тем меньше вариантов сочета-
ний. Плывя же с максимальной скоростью – вариант
единственный. Длинный гребок требует от пловца
больших усилий, которые увеличивают уровень со-
держания молочной кислоты в организме, поэтому
спортсмены должны уметь варьировать скорость
плавания при минимальных энергозатратах.

Анализ показателей соревновательной дея-
тельности пловцов-мужчин на изучаемой дистанции
позволяет утверждать, что именно такие тенденции
преобладали в подготовке элитных пловцов Европы
на протяжении двух последних олимпийских циклов.
С 2000 по 2008 г. достоверно возрасла средняя ско-
рость на отрезках, проплываемых баттерфляем (t=-
2,42; p<0,05) и на спине (t=-2,37; p<0,05). В поисках

оптимального соотношения темпа и шага до 2004 г.
уменьшалась длина гребка на спине (t=2,52; p<0,05)
и повышалась их частота баттерфляем (t=-2,29;
p<0,05). Однако, если в первом случае скорость пла-
вания возросла (t=-2,36; p<0,05), во втором – практи-
чески не изменилась.

Незначительный прирост скорости (t=-2,42;
p<0,05) баттерфляем в 2008 г. связан с возвращением
к более длинному гребку (t=-2,43; p<0,05) при доволь-
но высоком темпе движений. В свою очередь при-
рост скорости на спине (t=-2,41; p<0,05) объясняется
еще некоторым увеличением темпа (t=-3,36; p<0,01),
при довольно большой длине гребка (табл. 1, рис. 2).
Небольшой разброс показателей темпа (VA% от 3,57
до 7,20 и от 8,23 до 7,17 соответственно) и длины греб-
ка (VA% от 6,57 до 4,78 и от 7,51 до 7,63 соответственно)
свидетельствует, что спортсмены приблизились к их
оптимальным величинам.

Исследованиями Mason и Cossor (2001) уста-
новлено, что наибольшее влияние на конечный ре-
зультат на дистанции 200 м. комплексным плаванием
оказывает средняя скорость, которую спортсмен раз-
вивает на отрезке, преодолеваемом способом брасс
(r = -0,89) и совсем незначительно – вольным стилем (r
= -0,49). На протяжении рассматриваемого периода
средняя скорость на этих отрезках не изменилась, од-
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нако в тактике их проплывания преобладали различ-
ные тенденции. Если в первом случае происходило
целенаправленное удлинение гребка (t=-2,50; p<0,05)
и уменьшение темпа движений (t=2,56; p<0,05), то во
втором – наоборот, статистически не значимые умень-
шение „шага“ и увеличение темпа (рис. 2).

Довольно большой разброс величин длины
гребка и темпа (VA% от 10,5 до 12,10 и от 10,0 до 14,74
соответственно) свидетельствует, что именно при
плавании брассом наблюдаются наибольшие разли-
чия в скорости и особенностях используемой спорт-
сменами техники.

Повороты. Желание спортсменов удлинить
часть дистанции, которую можно преодолеть вод
водой не оставило в стороне технику и тактику вы-
полнения поворотов. Чем длиннее сама дистанция,
тем больше возможность сделать это, так как увели-
чивается количество поворотов, которые будет вы-
полнять пловец.

Спортсмены, специализирующиеся в комплек-
сном плавании, должны освоить довольно сложные
повороты, так как, согласно правил соревнований,
их начало должно соответствовать требованиям од-
ного, а окончание – другого способа плавания. Mason
& Cossor (2001) установили, что время преодоления
поворотов на этой дистанции проявляет сильную
корреляционную связь со средней скоростью на ди-
станции (r = 0,81).

Анализ результатов исследования свидетель-
ствует, что на протяжении изучаемого периода сред-
няя скорость выполнения всех поворотов достовер-
но возросла с 1,63 до 1,68 м/с. С 2000 по 2004 г.
достоверно уменьшилась длительность поворота на
спине – брасс (t=2,43; p<0,05); с 2004 по 2008 г. пово-
ротов баттерфляй – на спине (t=4,21; p<0,01) и на спи-
не – брасс (t=2,31; p<0,05); с 2000 по 2008 г. поворо-
тов баттерфляй – на спине (t=4,99; p<0,01); на спине –
брасс (t=4,28; p<0,01) и брасс – вольный стиль (t=-
2,28; p<0,05) (табл. 1).

Финиш. Анализ проплывания финишного
отрезка показал, что за два последних олимпийс-
ких цикла спортсмены достоверно увеличили (t=-
2,52; p<0,05) скорость в конце дистанции (табл. 1).
Это позволяет утверждать, что за изучаемый пе-
риод в подготовке спортсменов Европы проводи-
лась направленная работа, которая позволила им
концентрировать усилия на финише и, соответ-
ственно, уменьшить время преодоления финиш-
ного отрезка.

Выводы.
Наибольшее влияние на положительную ди-

намику спортивного результата элитных пловцов
Европы на дистанции 200 м. комплексным плавани-
ем в период с 2000 по 2008 г. оказала возросшая ско-
рость преодоления стартового отрезка, средняя ско-
рость всех поворотов и финиша.

Дальнейшие исследования планируется про-
вести в направлении изучения других проблем со-
ревновательной деятельности пловцов.
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ
СТУДЕНТА КРІЗЬ ПРИЗМУ

ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ
Собко С.Г.

Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка

Анотація. У статті розглядаються теоретичні питання , по-
в’язані з фізичною культурою особистості студента в кон-
тексті гуманістичної парадигми  освіти. Створено і обґрун-
товано теоретичну модель фізичної культури особистості
студента, що містить такий змістовий комплекс: визначення
поняття “фізична  культура особистості студента” через об-
ґрунтування його складових, структурні компоненти фізич-
ної культури особистості студента, аналіз їх змісту та визна-
чення рівнів сформованості.
Ключові слова: гуманізм, фізична  культура, особистість,
студент.

http://www.spbniifk.ru/kleshnev.doc
http://www.swim.ee


136

Аннотация. Собко  С.Г. Физическая  культура личности
студента сквозь призму гуманистической парадигмы об-
разования. В статье рассматриваются теоретические вопро-
сы, связанные с физической культурой личности студента в
контексте гуманистической парадигмы  образования. Создана
и обоснована  теоретическая модель физической культуры
личности студента, что содержит следующий комплекс: опре-
деление понятия “физическая культура личности студента”
через обоснование его составляющих, структурные компо-
ненты физической культуры личности студента, анализ их
содержания и определение уровней сформированности.
Ключевые слова: гуманизм , физическая  культура, лич-
ность, студент.
Annotation. Sobko S.G. Physical training of the person
of the student through the prism of humanistic paradigm
of education. Theoretical  problems of the personali ty of
student’s physical culture in the context of humane paradigm of
education are regarded in the article. It is created and grounded
the theoretical model of personality of student’s physical culture
which includes: determination of the notion of physical culture
of the student’s personality through grounding of i ts
components, the structural  elements of  physical culture of
personality of student,  the analysis of their contents and
determination of levels of their formation.
Key words: humanism, physical culture, personality, student.

Вступ.
Сучасний етап розвитку системи вищої освіти

зумовлює переосмислення її змісту, де важливе місце
відводиться гуманістичній парадигмі, адже, як зазна-
чає  С.У. Гончаренко: “… гуманізація освіти –  цент-
ральна складова нового педагогічного мислення, яка
передбачає перегляд,  переоцінку всіх компонентів
педагогічного процесу у світі їхньої людинотворної
функції” [4; С. 76].

Нове усвідомлення змісту вищої освіти, в свою
чергу, породжує непрості проблеми не тільки його
проектування в контексті професійної підготовки
майбутніх спеціалістів, а й вимагає від держави збе-
реження основ фізичного, психічного, соціального
та духовного здоров’я кожного члена суспільства.

Незаперечним “лідером” збереження здоро-
в’я нації, “предметним полем” вузівської перетворю-
вальної діяльності є фізична культура. В освітньому
просторі ВНЗ вона спрямована на розвиток цілісної
особистості, її здатності і готовності повноцінно реа-
лізувати свої сутнісні сили в здоровому і продуктив-
ному стилі життя, професійній діяльності, у побудові
необхідного соціокультурного середовища. Усе це
актуалізує гуманістичну парадигму освіти в області
фізичної культури, в якій цільова спрямованість з іде-
альної (всебічний і гармонійний розвиток особис-
тості) змінюється на конкретно педагогічно орієнто-
вану – формування фізичної культури особистості
студента [1].

На сучасному етапі проблема фізичної куль-
тури особистості досліджується широко й різнобіч-
но, де чинності набуває персоніфікована її форма
(С.Ю.Балбенко, В.І.Завадський, С.С.Єрмаков, В.І.Муд-
рик, К.М.Огниста, А.В.Цьось, В.В.Черняєв, Б.М.Ши-
ян та ін.). Існують розроблені В.К.Бальсевічем, М.Я.-
Віленським, Л.І.Лубишевою, Р.С.Сафіним структурні
моделі фізичної культури особистості, які доповню-
ють одна одну й розширюють уявлення про основні
складові фізичної культури особистості. Але, здеб-

ільшого, це стосується учнівської молоді та вчителів
фізичної культури.

Актуальність та безсумнівна практична зна-
чущість зазначеної проблеми викликали необхідність
проведення нашого дослідження, яке виконане згідно
з планом НДР кафедри фізичного виховання і оздо-
ровчої фізичної культури Кіровоградського держав-
ного педагогічного університету ім. В.К.Винниченка.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи полягала у створенні й обґрун-

туванні теоретичної моделі фізичної культури осо-
бистості студента.

Результати досліджень.
Теоретична модель фізичної культури осо-

бистості студента повинна містити такий змістовий
комплекс: визначення поняття “фізична культура
особистості студента”, її структурні компоненти, їх
зміст та рівні.

Вирішення наукових проблем у будь-якій га-
лузі пізнання значною мірою залежить від визначен-
ня теоретичних понять, що розкривають проблему,
яка розглядається. До дефініцій нашого дослідження
належать поняття: “культура”,  “фізична культура”,
“фізична культура особистості”, “фізична культура
особистості студента” тощо. Розглянемо їх.

Розглядаючи сутність поняття “культура”, слід
звернути увагу на найбільш загальні її особливості,
притаманні їй незалежно від конкретно-історичних
умов і форм існування. Тобто сутність культури поля-
гає в тому, що вона являє собою систему способів,
засобів і результатів становлення, функціонування і
розвитку людини, тобто процес становлення, створен-
ня і відтворення його як суб’єкта соціальної дійсності
в ході оволодіння і усвідомлення природи [5].

Культура має глибоку гуманістичну спрямо-
ваність і є значною суспільною та особистісною
цінністю. Вона поєднує в собі: кінцевий продукт людсь-
кої діяльності, її результат; людину як діяльну суспіль-
ну істоту, творчо розвинену особистість, сам процес
цілеспрямованої суспільно корисної діяльності.

Наука виділяє чимало різних видів культури,
які сукупно складають загальну культуру суспільства
і особистості в тому числі. Одним із її компонентів є
фізична культура, характеризуючи яку, необхідно заз-
начити на її феноменальність, що полягає у вик-
лючній функції поєднання соціального й біологічно-
го початків у людині.

Ми погоджуємось з позицією Огнистої К.М.,
яка відзначає найбільш коректне визначення фізич-
ної культури, що представлене у статті I Закону Ук-
раїни “Про фізичну культуру і спорт”: “фізична куль-
тура – складова частина загальної культури
суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я,
розвиток фізичних, морально-вольових та інтелекту-
альних здібностей людини з метою гармонійного
формування її особистості” [7; С.13].

Як зазначає Б.М.Шиян: “Термін “фізична куль-
тура” використовується і в інших, вужчих значеннях.
Так, наприклад, кажуть про “фізичну культуру осо-
бистості”, розуміючи під цим втілені в самій людині
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результати використання матеріальних і духовних
цінностей фізичної культури в широкому розумінні
цього поняття” [8; С. 23].

Як було зазначено вище, характерною особ-
ливістю поняття “фізична культура” є те, що воно
має різні змістові виміри і особливості: від дуже ши-
рокого – до вужчого, від фізичної культури як галузі
діяльності суспільства – до фізичної культури як інди-
відуальної властивості особистості, в тому числі –
студента.

Ми розглядаємо фізичну культуру особистості
студента як різновид фізичної культури особистості
у віковому аспекті. Студентський період життя є
найбільш сприятливим для усвідомленого викорис-
тання засобів фізичної культури, самооцінки своїх
особистісних якостей, вироблення програми само-
реалізації й позитивної Я-концепції.

У фізичній культурі освіченість необхідно роз-
глядати як інтегративний результат освітнього проце-
су, відображеного у самовизначенні особистості у
фізичній культурі, в перетворенні процесу вихован-
ня в самовиховання, освіти – в самоосвіту, вдоскона-
лення – в самовдосконалення, а також у рівнях роз-
витку фізичної культури особистості, необхідних для
кожної сходинки і етапу освіти [3].

Отже, аналіз понять  “культура”,  “фізична куль-
тура”,  “фізична культура особистості”, дав нам підста-
ви сформулювати таке визначення поняття “фізична
культура особистості студента”: це сукупність інтег-
рованих фізичних і духовних властивостей особистості,
що характеризують віковий та індивідуальний рівень її
досягнень у фізкультурній освіченості, виступаючи
при цьому показником професійної культури майбут-
нього спеціаліста, метою його особистісного само-
розвитку і самовдосконалення.

Запропоноване визначення характеризує по-
няття “фізична культура особистості студента” як
складне й інтегроване і відтворює його у загальній
формі. Конкретний зміст поняття дуже насичений,
глибокий, у ньому тісно взаємодіють фізична і ду-
ховна основи. Він є цілим комплексом пов’язаних
компонентів різних аспектів: афективного, когнітив-
ного, аксіологічного, праксіологічного тощо. Вони
стосуються емоційного ставлення особистості до
оточуючого середовища, моральних, інтелектуаль-
них, естетичних та інших властивостей студента, сис-
теми його мотиваційно-ціннісних орієнтацій, розши-
ренням кордонів своїх знань, умінь і навичок. Ці
компоненти, в свою чергу, складаються з ряду еле-
ментів, що деталізують їх зміст. Сукупність компо-
нентів та елементів можна розглядати як визначальні
ознаки змісту фізичної культури особистості студен-
та. Нами був здійснений розподіл структурних ком-
понентів фізичної культури особистості студента, еле-
менти яких взаємопов’язані , доповнюють і
взаємообумовлюють один одного.

Розкриємо їх зміст.
1. Розуміння термінів і понять фізичної культури, без
яких неможна зрозуміти та засвоїти жодного нау-
кового положення дисципліни.

2. Оперування науковими фактами в області фізич-
ної культури, що дає можливість зрозуміти законо-
мірності функціонування фізичної культури сусп-
ільства і особистості, сформувати систему власних
переконань.

3. Взаємозв’язок соціального й особистісного роз-
витку сприяє розумінню теорій, що містять систе-
му наукових знань і методів пояснення явищ, які
відбуваються у фізичній культурі як соціальному
феномені, і процесах, що зумовлюють її особистіс-
ний розвиток.

4. Загальнокультурна поінформованість передбачає
наявність знань про об’єкт і предмет фізичної куль-
тури, методи її пізнання, обізнаність у загальних
питаннях з фізкультури і спортивного руху в мину-
лому і сучасному житті України та за кордоном.

5. Світоглядна позиція майбутнього фахівця, що має
дві органічно пов’язані між собою сторони – тео-
ретичну й практичну, котрі є основою духовно-
практичного засвоєння світу і його теоретичного
осмислення. Тобто ціннісні орієнтації відобража-
ють сукупність відношень особистості до фізичної
культури в житті, її професійної й активної діяль-
ності для їх використання.

6. Фізична досконалість зумовлює такий рівень здо-
ров’я, фізичного розвитку, психофізичних і фізич-
них можливостей особистості, які складають фун-
дамент її активної, перетворювальної, соціально
значущої, фізкультурно-спортивної діяльності і
життєдіяльності в цілому.

7. Фізкультурно-спортивна діяльність, де визначаль-
ними є наступні види діяльності: оздоровча, про-
пагандистська, репродуктивна, спортивна, осві-
тянська, профілактична, організаційна, суддівська,
інструкторська тощо.

8. Творче впровадження набутого досвіду в різно-
манітні сфери життєдіяльності – навчальну, про-
фесійну, громадську, сімейну та ін.

9. Самовиховання – поступове перетворення процесу
навчання і виховання в процеси самоосвіти, самови-
ховання, самовдосконалення, саморозвитку [1, 2, 6].

Згідно з компонентною структурою фізичної
культури особистості студента нами конкретизовано
рівні її сформованості:

1. Низький.
Відмічається відсутність усвідомлення суті

фізичної культури, її складових. Студент не оперує
науковими фактами, звертаючись до наукових основ
в області фізичної культури дуже рідко, або не звер-
таючись зовсім. Загальна поінформованість про
фізкультурно-спортивне життя надзвичайно обмеже-
на. Особистісний розвиток проходить стихійно, без
свідомого його направлення й завдяки оточенню.
Мотиваційно-ціннісні орієнтації не співпадають з іде-
алами фізичної культури, що знаходить свій вияв у їх
ситуативному і нечіткому прояві. Фізична доско-
налість характеризується низьким рівнем фізичного
розвитку і невідповідністю фізичної підготовленості
віковому еталону, окремим індивідуальним особли-
востям. Участь у різних видах фізкультурно-спортив-
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ної діяльності за власним бажанням майже не
здійснюється. В цілому відсутнє позитивне відношен-
ня до цінностей фізичної культури, немає прагнення
до її пізнання та цілеспрямованого використання.
Розуміння необхідності самовиховання та його
здійснення відсутні. Є елементи стихійності у цьому
процесі у вигляді епізодичного застосування окре-
мих засобів фізкультурно-оздоровчого характеру.

2. Середній.
Характеризується поверховим усвідомленням,

інколи – хибним стосовно цінностей фізичної культу-
ри. Оперує науковими фактами на рівні ступеня абст-
ракції, першого ступеня усвідомлення і учнівського
або типового рівня їх засвоєння. Загальні знання про
фізкультуру і спорт однобічні, поверхові; дуже обме-
жене уявлення про джерела інформації, з них викори-
стовується, переважно, телебачення. Бажання займа-
тися фізичною культурою інколи відмічається, але воно
імпульсивне, не пов’язане зі стійким і глибоким розу-
мінням її необхідності. Мотиви набувають певної спря-
мованості, але не завжди чітко відображені в плані ус-
тановок. Фізична досконалість характеризується
задовільним рівнем фізичного розвитку і підготовле-
ності, стабільністю результатів і їх позитивною динам-
ікою. Залучення до організаційної групової оздоров-
чої і спортивної діяльності стає  реальністю,
відмічаються спроби її систематизації.

3. Достатній.
Цей рівень відображає пізнання суттєвих по-

ложень фізичної культури і її соціально-духовних
цінностей. Відмічаються інтелектуальні здібності й
ерудованість в області фізичної культури, але нау-
ковість фактів підлягає абстракції й “некоректності”
їх використання. Соціальний і особистісний розвиток
взаємообумовлені розумінням студентом значення
занять фізичною культурою і активним їх застосу-
ванням. Знання про фізкультуру і спорт є, але їх от-
римання полягає, в основному, у спогляданні теле-
візора, періодично – газет. Мотиваційно-ціннісні
орієнтації і фізкультурна діяльність мають чітко відоб-
ражену спрямованість і стійкість. Фізична доско-
налість характеризується хорошим ступенем фізич-
ного розвитку і підготовленості, що відповідає
студентському віку, індивідуальним особливостям
або спортивним досягненням. Участь у різних видах
фізкультурно-спортивної діяльності відзначається
регулярністю, але може мати ознаки споглядальності,
а не стабільної власної активності студента. Трансля-
ція набутого досвіду відбувається без “креативу”,
ініціативності, з боязкістю брати на себе відпові-
дальність. Усвідомлення необхідності самовихован-
ня фізичної культури існує, але воно недостатньо гли-
боке, часом спостерігається розрив між ним та
практичним його здійсненням.

4. Високий.
Усвідомлення суті особистісної фізичної куль-

тури як сукупності інтегрованих фізично-духовних
властивостей, частини загальної культури. Розумін-
ня основних положень, стійка спрямованість знань
на реалізацію у практичній діяльності. Особистісні,

професійно і соціально значущі мотиви не мають
чіткого розмежування і усвідомлюються як єдиний
взаємозв’язок і взаємозумовленість. Відбувається
визнання власної фізичної культури цінністю. Фізич-
на досконалість характеризується високим ступенем
фізичного розвитку і підготовленості, що відповідає
віковому еталону, індивідуальним особливостям або
спортивним досягненням. Витрати часу, рівень до-
сягнень і динаміка фізкультурної діяльності оптимі-
зуються. Доцільний вияв у фізкультурно-спортивній
діяльності та різних життєвих ситуаціях інтелектуаль-
них якостей, умінь та навичок, позитивних мораль-
них якостей. Спостерігається об’єктивна самооцінка
рівня власної фізичної культури, самоосвіта й фізич-
не самовдосконалення набувають системності і  твор-
чого характеру.

Висновки.
На основі проведеної роботи можемо зроби-

ти наступні висновки:
1. Аналіз спеціальної літератури дав змогу розкрити
сутність поняття “фізична культура особистості
студента”, яку ми розглядаємо як різновид фізич-
ної культури особистості у її віковому аспекті.

2. Досліджено, що основними компонентами фізич-
ної культури особистості студента є: розуміння
термінів і понять фізичної культури; оперування
науковими фактами в області фізичної культури;
взаємозв’язок соціального й особистісного розвит-
ку; загальнокультурна поінформованість; світог-
лядна позиція майбутнього фахівця; фізична дос-
коналість; фізкультурно-спортивна діяльність;
творче впровадження набутого досвіду в різно-
манітні сфери життєдіяльності; самовиховання.

3. За означеними компонентами фізичної культури
особистості студента обґрунтовано рівні її сфор-
мованості: низький, середній, достатній, високий.

Перспективи подальших досліджень в дано-
му напрямку вбачаємо у впровадженні в освітній
простір ВНЗ педагогічних умов, сутність яких буде
полягати у позитивному суб’єкт-суб’єктному взає-
мозв’язку як витоку подальшого професійного зрос-
тання професорсько-викладацького складу та студен-
тської молоді.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОК
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ К
РАБОТЕ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

Халайджи С.В.
Одесский национальный

политехнический университет

Аннотация. В статье на  основе данных  многолетних ис-
следований обосновывается необходимость повышения фи-
зической надежности и готовности к эффективной профес-
сиональной  деятельности специалистов-женщин ,
работающих в энергетическом комплексе, профессиональ-
ная деятельность которых проходит в экстремальных усло-
виях и сопровождается большой напряженностью и нервно-
физическими  загрузками . В результате педагогического
эксперимента автор показывает, что эффективно решить
эту проблему помогают занятия профессионально-приклад-
ной  физической подготовкой, осуществляемые в  период
вузовского образования.
Ключевые  слова: профессионально-прикладная физичес-
кая подготовка, психофизиологическая и психофизическая
подготовленность, студентки, энергетический комплекс.
Анотація. Халайджі С.В. Професійно-прикладна фізич-
на підготовка студенток енергетичних  спеціальностей
до роботи  в енергетичному комплексі. У статті на основі
даних  багаторічних досліджень обґрунтовується не-
обхідність підвищення фізичної надійності  і готовності до
ефективної професійної діяльності фахівців-жінок, що пра-
цюють в енергетичному комплексі, професійна діяльність
яких проходить в екстремальних умовах і супроводжується
великим напруженням і нервово-фізичними навантаження-
ми. У результаті педагогічного експерименту автор пока-
зує, що ефективно вирішити цю проблему помагають занят-
тя професійно-прикладною фізичною підготовкою, що
здійснюється у період навчання у вузі.
Ключові слова: професійно-прикладна  фізична підготов-
ка, психофізіологічна і психофізична підготовленість, сту-
дентки, енергетичний комплекс.
Annotation. Khalaydzhi S.V. Professionally applied
physical education of students studying at energetic
specialties to the work in power- engineering complex.
In this article the necessity in rising of physical reliability and
readiness to efficient professional activity of the female
specialists working in energetic complex and who’s professional
activity is going under extreme conditions and is accompanied
by a huge stress and emotionally-physical burden is based. This
basement is made on the many years’  data. Holding on to the
experiment the author shows that lectures of professionally-
applied physical preparation, held during the university studies
are efficient in solving this problem.
Key words: professionally-applied physical training, psycho
physiological and psychophysical training, female students,
power-engineering complex.

Введение.
Современный энергетический комплекс – одно

из приоритетных направлений развития Украины. Это
сложная система, в которую входит 4 атомных элект-
ростанции, 44 тепловые электростанции, на которых
установлены 104 энергоблока мощностью от 150 до
800 мВт. Эффективная его работа обеспечивает ста-
бильное развитие многих отраслей хозяйства и опре-
деляет экономический потенциал Украины.

Для успешного функционирования такого
стратегически важного комплекса необходим соот-
ветствующий уровень физической надежности и го-
товности работающих в нем специалистов.

Специальными исследованиями установлено,
что в энергетическом комплексе Украины работает
более 300 тысяч специалистов, треть из которых со-
ставляют женщины. Однако статистика свидетельству-
ет, что женщины не в полной мере физически гото-
вы к выполнению своих производственных функций.

Исследования показывают [1, 2, 3, 4 и др.], что
необходимое обеспечение требуемой дееспособно-
сти работающих в разных отраслях специалистов,
наиболее эффективно достигается в процессе спе-
циального использования профессионально направ-
ленных средств физической культуры, получивших
название профессионально-прикладной физической
подготовки (ППФП).

Детальное изучение специальной научной ли-
тературы показало, что вопросы ППФП энергетиков в
период вузовского образования обоснованы недоста-
точно, что делает актуальной разработку такой техно-
логии, особенно применительно к женскому контин-
генту, в вузах, готовящих будущих энергетиков.

Работа выполнена по плану НИР Одесского
национального политехнического университета.

Формулирование целей работы.
Задачами нашего многолетнего исследования

была разработка эффективной программы ППФП
студенток энергетического института в период их
обучения в вузе и проверка ее эффективности в про-
цессе педагогического эксперимента.

Организация исследования. Для решения по-
ставленных задач были проведены профессиографи-
ческие исследований, опрос руководителей крупных
энергопредприятий Украины и России (более 100
чел.), инженерного состава Хмельницкой АЭС, экс-
пертов в области ППФП, а также массового опроса
студентов энергетического института ОНПУ, прохо-
дивших практику на предприятиях энергетического
комплекса. На основании этих исследований была
разработана программа ППФП [5], эффективность
которой определялась в процессе педагогического
эксперимента.

В сравнительном педагогическом эксперимен-
те приняло участие 68 студенток энергетического
института ОНПУ, которые были разделены на 2 груп-
пы – экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ)
по 34 студентки. Первая занималась по программе
ППФП, вторая – по программе общекондиционной
физической подготовки.
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Рис. 1. Результаты изменения психофизиологической подготовленности студентов
контрольной и экспериментальной групп (женщин) в процессе педагогического эксперимента:
1 – состояние здоровья, 2 – вестибулярная устойчивость, 3 –состояние дыхательной системы,
4 –состояние ССС, 5 –состояние нервно-мышечного аппарата, 6 – адаптационные механизмы,
7 – аэробные возможности организма.

Рис. 2. Результаты изменения психофизической подготовленности студентов
контрольной и экспериментальной групп (женщин) в динамике педагогического эксперимента:

1 – быстродействие, 2 – оперативное мышление, 3 –распределение внимания,
4 – объем, переключение внимания, 5 – устойчивость концентрированного внимания,
6 – общая динамическая выносливость, 7 – общая ловкость, 8 – скорость,
9 – статическая выносливость мышц плечевого пояса, 10 – динамическая выносливость
мышц верхнего плечевого пояса, 11 – комплекс специальных психофизических качеств.

Таблица 1 
Результаты улучшения всех показателей физической надежности и готовности  
студенток экспериментальной и контрольной группы за время эксперимента 

Изменения Составляющие физической 
надежности и готовности контрольная  

группа 
экспериментальная  

группа 

Разница 
изменений показателей t 

Психофизиологическая 9,76 19,01 9,25 2,9 
Психофизическая 4,60 12,97 8,37 3,70 
Общекондиционная 5,98 12,10 6,12 2,79 
Усредненный интегральный показатель 6,78 14,69 7,91 3,13 
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Действенность разработанной и предложен-
ной программы апробировалась нами в процессе
двух лет

Результаты исследования.
В начале и в конце эксперимента у студенток

ЭГ и КГ снимались показатели специальной психо-
физиологической, психофизической и общекондици-
онной физической подготовленности, характеризу-
ющие их физическую надежность и готовность к
будущей профессиональной деятельности.

В процессе исследования установлено, что в
начале эксперимента показатели психофизиологичес-
кой подготовленности студенток экспериментальной
и контрольной групп существенно не различались (t
меньше 0,93 при p > 0,07).

К концу эксперимента они улучшились, но в
разной степени.

По всему комплексу показателей психофизи-
ологической подготовленности студенток конт-
рольных групп они улучшились на 9,76%, а у студен-
ток экспериментальных групп – на 19,01%. Разница
изменений результатов существенна, составила 9,25%
(t = 2,9 ; р < 0,05).

Результаты сдвигов отдельных показателей пси-
хофизиологической подготовленности студенток кон-
трольной и экспериментальной групп в процессе пе-
дагогического эксперимента приведены на рис 1.

Как видно из рис. 1, наиболее существенная раз-
ница изменений показателей экспериментальной и кон-
трольной групп наблюдается в показателях уровня со-
стояния здоровья в ЭГ их улучшение – 34,41 %, в КГ –
7,54 %, разница – 26,87%, вестибулярной устойчивости
в ЭГ – 32,85 %, в КГ – 21,72 %, разница – 11,13%, по
показателям состояния ССС в ЭГ – 19,86, в КГ – 10,95 %,
разница – 8,91 %. По остальным показателям разница в
пользу ЭГ составила от 7,16 % до 1,6 %.

Средние улучшение показателей психофизи-
ческой подготовленности студенток контрольной
группы составили за время эксперимента 4,6 %, в
экспериментальной – 12,97 %. Разница – 8,37 % в
пользу последней существенна (t = 3,7 при р < 0,05).

Изменения отдельных показателей психо-
физической подготовленности студенток экспери-
ментальных и контрольных групп представлены
на рис. 2.

В обеих группах они улучшились, но в КГ в
значительно меньшей степени, чем в ЭГ. Разница в
пользу ЭГ во всех случаях существенна.

В частности, как следует из рис. 2, наиболь-
шую разницу в изменении показателей мы наблюда-
ем в пользу экспериментальной  группы в оператив-
ном мышлении (на 10,8 %),распределении (на 20,82
%),объеме и переключении внимания (на 13,94 %), в
показателях статической (на 15,24 %), динамической
(на 16,59 %) выносливости мышц плечевого пояса.

По показателям сдвигов общекондиционной
физической подготовленности студентов сравнитель-
ные результаты экспериментальной и контрольной
групп оказались аналогичными. У студенток конт-

рольной группы улучшение показателей произошло
на 5,98 %, у студентов экспериментальной группы –
на 12,10 %.

Анализируя изменения всех показателей фи-
зической надежности и готовности студенток экспе-
риментальной и контрольной групп за время педаго-
гического эксперимента, которые представлены в
табл.1, мы установили, что они значительно больше
улучшились (на 14,69 %) у студенток, занимавшихся
по предложенной нами программе ППФП, чем у сту-
денток, занимавшихся по базовой программе физи-
ческого воспитания, у которых их улучшение соста-
вило лишь 6,78 %.Разница изменений существенна,
составляет 7,91 % при t=3,18.

Выводы.
На основании проведенных исследований

можно сделать вывод, что экспериментальная про-
верка эффективности нашего авторского варианта
программы ППФП студенток энергетических специ-
альностей полностью подтвердила ее действенность
по всем исследовавшимся параметрам физической
надежности и готовности к профессии энергетика.
Осуществление ППФП студенток энергетических спе-
циальностей позволяет существенно улучшить фи-
зическую готовность и надежность к активной жиз-
недеятельности и высокопродуктивной работе в
экстремальных условиях энергетического производ-
ства. Изданное на базе программы пособие для сту-
дентов энергетических специальностей [6] наряду с
программой может быть рекомендовано для вузов,
готовящих специалистов энергетического профиля.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
профессионально-прикладной физической подготов-
ки студенток энергетических специальностей к рабо-
те в энергетическом комплексе.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ
ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ БАСКЕТБОЛУ

УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ З
КОМПЛЕКСНИМ ВИКОРИСТАННЯМ
ОСНОВНИХ ОПОРНИХ ТОЧОК ТА
АДАПТОВАНОГО СПОРТИВНОГО

УСТАТКУВАННЯ
Чопик Р. В.

Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка

Анотація. У статті подано характеристику методики на-
вчання  технічних прийомів баскетболу учнів  молодших
класів з комплексним використанням основних опорних то-
чок та адаптованого спортивного устаткування. Структура
розробки зазначеної методики представлена у вигляді бага-
торівневої моделі, що включає: визначення типової структу-
ри технічних прийомів баскетболу за компонентами техні-
ки; визначення типових помилок та вагомості їх впливу на
ефективність засвоєння технічних прийомів баскетболу; роз-
робку основних опорних точок для технічних прийомів бас-
кетболу; визначення  числових характеристик адаптованого
спортивного устаткування; технологію навчання технічних
прийомів баскетболу з комплексним використанням ООТ та
адаптованого спортивного устаткування.
Ключові слова: методика навчання , баскетбол, основні
опорні точки, адаптоване спортивне устаткування, учні мо-
лодших класів.
Аннотация. Чопык  Р. В. Характеристика методики обу-
чения техническим приемам баскетбола учащихся млад-
ших классов с комплексным использованием основных
опорных точек  и адаптированного спортивного обору-
дования. В статье дано характеристику методики обучения
техническим приемам баскетбола учащихся младших клас-
сов с комплексным использованием основных опорных то-
чек и адаптированного спортивного оборудования. Струк-
тура разработки указанной методики обучения представлена
в виде многоуровневой модели, которая включает: опреде-
ление типической структуры технических приемов баскет-
бола за компонентами техники; определение типических
ошибок и весомости их влияния на эффективность усвоения
технических приемов баскетбола;  разработку основных
опорных точек для технических приемов баскетбола; опре-
деление числовых характеристик адаптированного спортив-
ного оборудования; технологию обучения технических при-
емов баскетбола с комплексным использованием ООТ  и
адаптированного спортивного оборудования.
Ключевые  слова: методика обучения, баскетбол, основ-
ные опорные точки, адаптированное  спортивное оборудо-
вание, учащиеся младших классов.
Annotation. Chopyk R. V. The characteristic of methods
of trainings basketball technique within the pupils of
junior school with the use of reference points and adapted
sport equipment. The characteristic of methods of training
basketball technique within the pupils of junior school with the
use of reference points and adapted sport equipment is given in
the article. The structure of these methods design is represented
by the multifactor model that includes: the defining of typical
structure of basketball  technique according to technique
components; the design of main reference points for basketball
techniques; defining of numeral characteristics of adapted sport
equipment; the technology of training basketball techniques
with the complex use of main reference points and adapted
sport equipment.
Key words: methods of training, basketball, main reference
points, adapted sport equipment, pupils of junior school.

Вступ.
Традиційною проблемою навчання технічних

прийомів баскетболу на етапі початкової підготовки
є невідповідність стандартного спортивного устатку-
вання фізичним можливостям учнів. Особливо акту-
альною є зазначена проблема у початковій школі.

На даний час фахівцями обчислено значення
технічних характеристик спортивного устаткування з
баскетболу, яке є адаптованим до фізичних можли-
востей дітей 7-11 років, однак, одержані результати є
неповними, суперечливими і не підтверджені експе-
риментально [2, 3].

Підвищенню результативності засвоєння коор-
динаційно складних рухових дій сприяє використан-
ня основних опорних точок (ООТ). В дослідженнях
доведено високу ефективність застосування ООТ під
час розучування окремих видів фізичних вправ [1].
Проте, аналіз літературних джерел не виявив даних
про використання опорних точок під час навчання
технічних прийомів баскетболу.

Відсутність комплексного використання ООТ і
адаптованого спортивного устаткування (АСУ) під час
навчання технічних прийомів баскетболу молодших
школярів визначила актуальність нашого дослідження.

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

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження є розробка та обґрун-

тування методики навчання технічних прийомів бас-
кетболу учнів молодших класів з комплексним ви-
користанням основних опорних точок та
адаптованого спортивного устаткування. Методи
дослідження: аналіз та узагальнення даних науково-
методичної літератури, метод експертних оцінок,
теоретичне моделювання.

Результати дослідження та їх обговорення.
Методологічною і теоретичною основою роз-

робки авторської методики навчання є фундамен-
тальна теорія формування рухової навички, а також
теорія системності.

Структура розробки методики навчання техн-
ічних прийомів баскетболу дітей молодшого шкільно-
го віку з комплексним використанням ООТ та адап-
тованого спортивного устаткування представлена у
вигляді багаторівневої моделі (рис. 1).

Перший рівень моделі розробки експеримен-
тальної методики передбачає визначення типової
структури технічних прийомів баскетболу, які є пред-
метом вивчення у молодших класах, за компонента-
ми: основа техніки, головна ланка, деталі техніки. Дот-
римання вимог системності дозволяє віднайти такий
порядок у оволодінні окремими підсистемами впра-
ви, який визначається сутністю предмету навчання і
його можливостями. Вихідною позицією для встанов-
лення послідовності навчання техніки фізичних вправ
є виділення в кожній із підсистем тих рухів, від пра-
вильного виконання яких, у значній мірі, залежить
ефективність рухової дії, що вивчається, тобто осно-
ви техніки та її головної ланки [4].
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Таблиця 1 
Числові значення характеристик спортивного устаткування з баскетболу,  

адаптованого для дітей молодшого шкільного віку 

Характеристики м’ячів 
Вік, роки окружність 

l, мм 
маса 
m, г 

Висота кошика 
Н0, м 

Дистанція штрафного кидка 
L, м 

7-8 560±10 325±15 2,30 3,2 
9-10 620±10 395±25 2,45 3,6 

 

Рис. 1. Модель розробки авторської методики навчання технічних прийомів
баскетболу дітей молодшого шкільного віку
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Послідовність навчання частин і фаз техніки
фізичних вправ залежить від ролі, яку відіграють ці
рухові структурні одиниці у конкретній фізичній вправі.

Визначення типової структури технічних
прийомів баскетболу за компонентами дає змогу вста-
новити раціональну послідовність навчання техніки
ігрових прийомів баскетболу, здійснити ранжування
типових помилок, а відтак – правильно виділити ООТ.

Другим компонентом моделі розробки нашої
методики є визначення типових помилок, оскільки
одним із важливих завдань етапу початкового вив-
чення фізичної вправи є попередження та усунення
грубих помилок. Повноцінне вирішення даного зав-
дання має найвагоміший вплив на успішність навчан-
ня на наступних етапах. Водночас, ми керувалися
положенням про те, що помилки чинять різний вплив
на спотворення техніки фізичної вправи.

Теоретичне дослідження дозволило нам виз-
начити типові помилки, що виникають під час вив-
чення технічних прийомів баскетболу, передбачених
навчальною програмою. На основі аналізу структу-
ри ігрових прийомів баскетболу за компонентами
техніки типові помилки розподілено на три групи:
грубі, значні і незначні. Однак, навіть помилки з однієї
групи мають різну послідовність та способи попе-
редження і усунення. Окреслення підходів щодо по-
передження та усунення типових помилок обумов-
люється величиною і характером їх впливу на
спотворення техніки фізичної вправи. На основі ана-
лізу науково-методичної літератури та за результата-
ми експертного опитування фахівців нами обчисле-
но коефіцієнти вагомості, які характеризують
величину негативного впливу помилок на процес зас-
воєння техніки ігрових прийомів баскетболу. Числові
значення коефіцієнтів вагомості дали нам змогу впо-
рядкувати помилки за величиною спотворення техн-
іки, а відтак – визначити шляхи та послідовність їх по-
передження і усунення на основі використання ООТ.

Тому наступною складовою моделювання ек-
спериментальної методики є розробка ООТ для техн-
ічних прийомів баскетболу, які є предметом вивчен-
ня у початковій школі. Описуючи зміст опорних точок,
ми керувались положеннями про те, що:
– насамперед, необхідно описувати характерні скла-
дові вправи, у яких під час реального виконання
найчастіше допускаються помилки;

– необхідна і достатня кількість опорних точок може бути
неоднаковою для різних вправ і у кожному конкретно-
му випадку визначається можливістю забезпечити “ба-
чення” ідеального образу фізичної вправи;

– необхідно формувати не лише словесний і наоч-
ний образи фізичної вправи, які відображують пе-
реважно форму рухів, але й кінестетичний, який
відображує ті рухові відчуття, що відповідають пра-
вильному виконанню фізичної вправи.

Нами розроблено основні опорні точки для
вивчення основних технічних прийомів баскетболу у
початковій школі. Кожна ООТ характеризує форму
рухів за вимогами стандартної техніки у згорнутому
і розгорнутому вигляді. Для кожної опорної точки
описано кінестетичні відчуття, які повинні виникати

при правильному виконанні дій, а також ймовірні
помилки. Інструкції щодо виконання рухового зав-
дання сформульовані у доступній для розуміння
учнів формі з використанням спеціальної терміно-
логії. Окрім того, кожна ООТ має слово-підказку, яка
відображує сутність опорної точки, є образною і лег-
кою для запам’ятовування.

Теоретичне дослідження показало, що
відсутність системного підходу до використання адап-
тованого спортивного устаткування не дозволяє уч-
ням молодших класів ефективно засвоювати технічні
прийоми баскетболу, оскільки недостатній рівень
фізичної підготовленості і фізичного розвитку спри-
чиняє: грубі порушення техніки виконання фізичних
вправ за кінематичними та динамічними характери-
стиками; небезпеку отримання учнями різноманіт-
них травм та мікротравм; швидкий розвиток втоми;
невисокий рівень інтересу до занять баскетболом.

На етапі попереднього проектування ми при-
пускали, що забезпечити ефективність експеримен-
тальної методики навчання технічних прийомів бас-
кетболу учнів молодших класів може комплексне
використання ООТ і адаптованого спортивного ус-
таткування. Тому на четвертому, передостанньому,
етапі розробки авторської методики нами визначено
і теоретично обґрунтовано значення числових харак-
теристик адаптованого спортивного устаткування,
яке доцільно використовувати під час навчання техн-
іки фізичних вправ з розділу «Баскетбол» у почат-
ковій школі (табл. 1) [5].

Успішне вирішення завдань перших чотирьох
рівнів моделювання (див. рис. 1) дає нам змогу сфор-
мувати технологію навчання технічних прийомів бас-
кетболу з комплексним використанням ООТ та адап-
тованого спортивного устаткування, яка відображує
п’ятий рівень моделі і включає: постановку системи
навчальних завдань; добір адекватних засобів і ме-
тодів для вирішення поставлених завдань; встанов-
лення раціональної послідовності вивчення технічних
прийомів; встановлення педагогічно обґрунтованої
послідовності використання ООТ; організацію на-
вчального процесу; систему засобів педагогічного
контролю та самоконтролю.

Висновки.
На основі аналізу і узагальнення даних спец-

іальної літератури, результатів експертного оцінюван-
ня, теоретичного моделювання нами розроблено
методику навчання технічних прийомів баскетболу
учнів молодших класів, ключовою ознакою якої є ком-
плексне використання основних опорних точок та
адаптованого спортивного устаткування. Створено
передумови для практичної реалізації авторської ме-
тодики навчання у початковій школі, а саме:
– розроблено основні опорні точки для вивчення
основних технічних прийомів баскетболу;

– визначено і теоретично обґрунтовано значення чис-
лових характеристик адаптованого спортивного ус-
таткування, яке доцільно використовувати під час на-
вчання техніки фізичних вправ з розділу “Баскетбол”.

Матеріали експериментального підтверджен-
ня ефективності розробленої методики навчання тех-
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нічних прийомів баскетболу у початковій школі бу-
дуть нами представлені у наступних публікаціях.
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ДО ПИТАННЯ ОСОБИСТІСНО-
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЕКОНОМІКИ

Щербіна В.К.
Харківський національний педагогічний

університет імені Г.Сковороди

Анотація. В статті поглиблено розуміння поняття особист-
існо-професійного розвитку майбутнього вчителя економі-
ки у межах його фахової підготовки. Автор надає  аналіз
таких дефініцій як „особистість”, „розвиток”, „особистіс-
ний розвиток”, „професійний розвиток”, „розвиток профес-
іоналізму особистості”, „розвиток професіоналізму діяль-
ності”, „особистісно-професійний розвиток”.
Ключові слова: особистість, розвиток, професіоналізм,
діяльність.
Аннотация. Щербина В.К. К вопросу личностностно -про-
фессионального развития в системе  профессиональной-
 подготовки будущего учителя  экономики. В статье рас-
ширено понимание личностно-профессионального развития
будущего учителя экономики в рамках его профессиональ-
ного обучения. В статье дан анализ таких дефиниций  как
„личность, „развитие”, „личностное развитие”, „професси-
ональное развитие”, „развитие профессионализма личнос-
ти”, „развитие профессионализма деятельности”, „личност-
но-профессиональное развитие”.
Ключевые слова: личность, развитие, профессионализм,
деятельность.
Annotation. Shcherbina V.K. The issue of personally-
professional development in the system of specialized
training of a future economics teacher. The realization of
personally-professional development of future Economics
teacher in the sphere of his specialized training notion is taken
into expands consideration.  The notions “personality”,
“development”,  “personal development”,  “professional
development”, “the development of personal professionalism”,
“the development of professional activity”,  “personal-
professional development” are analyzed in this article.
Key words: personality, development, professionalism, activity.

Вступ.
На сучасному етапі розвитку освіта ставить

високі вимоги до особистості й професійної діяльності
педагога. Це пов’язано насамперед з новими суспіль-
ними потребами в освіті на початку ХХІ століття. Нова
концепція освіти потребує удосконалення педагогіч-
ної діяльності майбутніх учителів і досягнення ними
високого особистісно-професійного розвитку.

В сучасних психолого-педагогічних досліджен-
нях приділяється значна увага підготовці студентів у
межах особистісно-професійного становлення май-
бутнього спеціаліста. Про поглиблення сутності про-
фесійної підготовки студентів свідчать роботи В. Бон-
дар, В.І. Євдокимова, В. Лозової, О. Пєхоти, І.Ф.
Прокопенка, С. Сисоєва та інших, розширюються
дослідження особистісно-орієнтованого навчання (С.
Архангельський, Г. Балл, І. Бєх, А. Бойко, А. Вербиць-
кий, В. Давидов, М. Євтух, М. Кларін, О. Леонтьєв, Н.
Кузьміна, А. Маркова, С. Максименко, В. Рибалко, С.
Сисоєв, В. Сластьонін, І. Якіманська), особистісно-
діяльнісного підходу (А. Алексюк, В. Беспалько, В.
Давидов, Т. Старожек, Т. Ящур), в яких особистісна і
професіональна складові розглядаються в тісному
взаємозв’язку як основні структурні компоненти.
Разом з тим у більшості випадків в літературі оста-
точно не визначено поняття особистісно-професій-
ного розвитку майбутнього педагога.

Тема статті є складником комплексної програ-
ми науково-дослідної роботи кафедри теорії і мето-
дики професійної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковоро-
ди”Теорія і технологія навчання та виховання в
системі освіти”, затвердженою вченою радою уні-
верситету (протокол №5 від 23 грудня 2005 р.) та уз-
годженої в раді з координації наукових досліджень у
галузі педагогіки і психології в Україні (протокол №4
від 25 квітня 2006р.)

Формулювання цілей роботи.
Метою статті є поглиблення розуміння понят-

тя особистісно-професійного розвитку майбутньо-
го вчителя економіки.

Завдання. Здійснити аналіз психолого-педаго-
гічної літератури з проблеми особистісно-професій-
ного розвитку.

Результати досліджень.
З метою більш ґрунтовного пізнання пробле-

ми особистісно-професійного розвитку майбутньо-
го учителя економіки в умовах підготовки у ВНЗ, не-
обхідно розглянути дефініції „особистість”,
„розвиток”, „розвиток особистості”, „професійний
розвиток”, „розвиток професіоналізму особистості”,
„розвиток професіоналізму діяльності”, „особистіс-
но-професійний розвиток” та зупинитися на теоре-
тичному аналізі проблеми.

Філософська концепція особистості має такі
основні аспекти: розуміння особистості як індивіду-
уму, що інтегрує, соціально значущі риси даного сус-
пільства, які виробляються в процесі предметно-прак-
тичної діяльності людини в конкретно-історичних
обставинах і умовах її життя; опора на природну ос-
нову особистості, її специфічні біологічно – психо-
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логічні властивості та особливості, які є необхідним
посиланням вироблення у індивіда соціально значу-
щих рис особистості; погляд на особистість як су-
купність неповторних, суто індивідуальних рис, які
визначають соціальне обличчя даної людини та
відрізняють її від інших (С.Л. Рубінштейн, В.М.Мя-
сищєв, О.М. Леонтьєв, Б.Г. Ананьєв, В.А. Петровсь-
кий, Б.Ф. Ломов ) [10, С.72].

Серед багатьох і досить об’єктивних визначень
„особистості”, що містяться в науковій літературі, у
межах даного дослідження зупинимося на головних.

В українському педагогічному словнику „осо-
бистість, особа” – у широкому розумінні – конкрет-
на, цілісна людська індивідуальність у єдності її при-
родних і соціальних якостей; у більш вузькому,
філософському розумінні – індивід як суб’єкт соц-
іальної діяльності, властивості якого детерміновані
конкретно-історичними умовами життя суспільства.
Поняття „особистість” не слід цілком ототожнювати
з поняттям „індивід” (одиничний представник людсь-
кого роду) та „індивідуальність” (сукупність рис, що
відрізняють даного індивіда серед усіх інших). З точ-
ки зору педагогіки і психології особистість – це певне
поєднання психічних (включаючи психофізіологічні
і соціально-психологічні) властивостей: спрямова-
ності (потреби, мотиви, інтереси, світогляд, переко-
нання тощо), рис темпераменту й характеру, здібно-
стей, особливостей психічних процесів (відчуття,
сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага, емоцій-
но-вольова сфера) [12, С.243].

В дослідженнях В.М. Мясіщєва „особистість” в
основному визначається як суспільне історично обу-
мовлене найвище, інтегральне психічне утворення, яке
властиве тільки людині, як свідомий потенційний регу-
лятор її психічної діяльності та поведінки [10, С. 95-96].

Поряд з цим вченими підкреслюється, що осо-
бистість не є раз і назавжди сформованою якістю,
структурою, рівнем. Особистість – це образ буття,
спосіб дій, суб’єкт поступання, мета та фактор освіт-
нього процесу на різних рівнях навчання, де відбу-
вається її розвиток (В.І. Слободчиков, Є.І. Ісаєв [13,
С.344-345]).

Щодо поняття „розвиток” з’ясуємо наступні
визначення.

„Розвиток – це зміни, які відбуваються з часом
у побудові тіла, психіці та поведінці людини в резуль-
таті біологічних процесів в організмі та впливів на-
вколишнього середовища (Г. Крайг [4, С.16]).

В словнику-довіднику з педагогіки „розвиток”
трактується як:
1) філософська категорія, яка виражає процес руху,
змін цілісних систем. До найбільш характерних рис
розвитку відносять: виникнення якісно нового об-
’єкту (чи його стану), спрямованість, необо-
ротність, закономірність, єдність кількісних та якіс-
них змін, взаємозв’язок прогресу та регресу,
циклічність, розвиток у часі. Розвиток – універсаль-
на та фундаментальна якість буття, яка складає спец-
іальний предмет дослідження діалектики – учення
про розвиток. Оскільки основним джерелом роз-

витку є внутрішні протиріччя, то даний процес, по
суті, є саморозвитком (саморухом).

2) цілеспрямоване накопичення інформації з наступ-
ним її упорядкуванням, структуруванням. Цілесп-
рямоване збирання, семантичний відбір та інтег-
рування цінної інформації на основі відображення
є умовою появи нової організації, нової структу-
ри. Рушійною силою розвитку є ціленаправлена бо-
ротьба протилежностей – позитивної та негативної
сторін процесу [13, С.315].

В інших словниках знаходимо визначення „роз-
витку” як зміни будь-якої системи, яка супровод-
жується закріпленням і накопиченням попередніх її
станів, у зв’язку з чим виникає певна заданість, виз-
наченість напрямку подальших змін відносно попе-
редніх [14, С.20].

В роботах сучасних вчених поняття „розвиток”
охоплює ті зміни, які відбуваються в мисленні, поведінці
людини як результат біологічних процесів організму і
впливів навколишнього середовища. Розвиток висту-
пає як процес, кожній стадії якого „притаманні риси
фізичного розвитку, власна структура психічної діяль-
ності, власні особливості внутрішніх зв’язків психіч-
них процесів і властивостей особистості, її взаємозв’-
язків з навколишнім середовищем” (Г.С. Костюк [4]).

О.В. Нестерова визначає „розвиток” як про-
цес внутрішніх, послідовних кількісних та якісних змін
фізичних та духовних сил людини [9, С.14].

„Розвиток” розглядають також як процес пе-
реходу від одного якісного стану особистості до іншо-
го, вищого, а суттєві ознаки поняття „розвиватися”
розкривають його зв’язок із самореалізацією і озна-
чають „розгортатися”, „розвертатися”, „досягти знач-
ного ступеня вияву”, ставати розумово, духовно ви-
щим, кращим, досконалішим, підійматися на вищій
щабель, досягти високого рівня в чому-небудь, у тому
числі і професійній підготовці майбутнього вчителя”
[С. 1043 Великий тлумачний словник української

Цієї ж думки дотримуються вчені О. Лазурсь-
кий [6] і А. Маслоу [8], які відзначають, що сутність
розвитку полягає в прагненні людини якомога по-
вніше розкривати і реалізовувати власний життєвий
потенціал у процесі життєдіяльності.

Розвиток, особливо особистісний, не зупи-
няється на протязі всього життя, змінюється тільки
напрям, інтенсивність, характер та якість. Загальні
характеристики розвитку, які надає Л.І. Анциферова,
це необратимість, прогрес/регрес, нерівномірність,
збереження попереднього в новому, єдність зміни та
збереження [9, С.14].

Серед визначень, що стосуються розвитку осо-
бистості, звернемо увагу на те, яке дає В.А Петровсь-
кий. Він підкреслює, що „розвиток особистості – це її
саморух, що відбувається „у внутрішньому просторі
особистості”, але це – простір його зв’язків з іншими
людьми (інтер-індивідний, а не интра-індивідний
„простір життя”)” [10, С.448].

В численних зарубіжних та вітчизняних дослі-
дженнях поняття „розвиток” пов’язується з діяльні-
стю (навчання, професійна підготовка) та таким, що
залежить від неї.
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В психолого-педагогічній літературі ми знахо-
димо свідчення про те, що „професійний розвиток –
це зростання, становлення професійно значущих осо-
бистісних якостей і здібностей, професійних знань та
умінь, активне якісне перетворення особистістю сво-
го внутрішнього світу, яке призводить до принципо-
во новому його устрою та способу життєдіяльності
– творчої самореалізації в професії [13, С. 316].

Так, Т.В. Кудрявцев розглядає „професійний
розвиток” як „тривалий процес розвитку особистості
з початку формування професійних намірів до по-
вної реалізації себе в професійній діяльності. Він вклю-
чає конструювання засобів оволодіння операційною
стороною діяльності, які своїм змістом формують
мотиви цього процесу, а також комплекс заходів, які
направлені на усвідомлення суб’єктом навчально-
професійної і власне професійної діяльності і соц-
іальної значущості своєї професії.

Найбільш повне визначення „професійного
розвитку особистості” надає Е.Ф. Зеєр [3]. Вчений
пояснює його як „тривалий процес взаємодії особи-
стості і професії, в якому розвиток особистості по-
в’язаний з розвитком індивідуально-психологічних
особливостей спеціаліста і відбувається у відповід-
ності з оптимальними заходами якісного виконання
професійної діяльності.

З визначенням особистісно-професійного роз-
витку пов’язані такі поняття, як „професіоналізм”,
„розвиток професіоналізму особистості” та „розви-
ток професіоналізму діяльності”, які поглиблюють
характеристику процесу професійного зростання
особистості майбутнього вчителя.

Вивчаючи категорію професіоналізму, ук-
раїнські дослідники посилаються на структуру про-
фесіоналізму педагогічної діяльності І. Бакаєвої і на
праці А. Деркача, О. Зазикіна, Н. Кузьміної, А.К. Мар-
кової, В. Сластьоніна, які розглядають професіоналізм
як систему, що складається з двох підсистем: профес-
іоналізму особистості та професіоналізму діяльності.
Деркач А.О. зазначає, що „професіоналізм педагога
– це інтегральна психологічна характеристика осо-
бистості педагога, яка включає наявність видів про-
фесійної діяльності та сполучення особистісних про-
фесійно важливих якостей, які забезпечують
ефективне вирішення ним професійних завдань на-
вчання та виховання зростаючого покоління, а також
завдань професійного самовдосконалення” [2, С.443].
Ми погоджуємося з Деркачем А.О., що професіо-
налізм педагога несе у собі три сторони: ефективне
виконання з високою результативністю видів педаго-
гічної діяльності (навчальної, розвиваючої, виховної,
діагностичної, корекційної, самоосвітньої та ін.); по-
вноцінне гуманістично спрямоване педагогічне
спілкування, яке спрямоване на забезпечення співро-
бітництво з іншими учасниками педагогічного про-
цесу (з учасниками, з колегами – педагогами, з адм-
іністрацією); зрілість особистості педагога, яка
характеризується сполученням професійно важли-
вих якостей, необхідних для високо результативної
педагогічної діяльності та гуманістично спрямова-
ного педагогічного спілкування [2, С.445,446].

Не можна не погодитися зі словами А.К. Мар-
кової, що „розвиток професіоналізму – це не тільки
досягнення великих результатів в обраній професії,
але і внутрішнє ставлення людини до неї (його моти-
ви, інтерес і т. ін.)”.

Ідучи за вченими, які розглядають професіо-
налізм як тісний взаємозв’язок між процесом про-
фесійної майстерності і формування особистісної
цілісності, можна стверджувати про єдиний особис-
тісно- професійний розвиток особистості майбутнь-
ого вчителя економіки, в якому відбувається розви-
ток особистісних якостей, умінь, розширення кола
інтересів, зміна потреб, актуалізація ролі мотивів,
більш високих щаблів досягнення професіоналізму,
зростання потреб у набутті знань, умінь, навичок (Б.Г.
Ананьєв, О.О. Бодальов, А.О. Деркач, В.Г. Зазикін,
Б.Ф. Ломов).

Маючи на увазі в особистісно-професійному
розвитку наявність двох підструктур: „розвиток про-
фесіоналізму особистості” та „розвиток професіона-
лізму діяльності” (А.О. Деркач, В.Г. Зазикін, В.М.
Дьяков) розглянемо особливості кожної з них.

До підструктури „розвиток професіоналізму
особистості” входять засвоєння нових технологій та
алгоритмів вирішення професійних завдань (аналізу,
прогнозу та прийняття управлінських рішень), вдос-
коналення стилю управління, розвиток деяких осо-
бистісно-ділових якостей (старанності, ініціативності,
дисциплінованості, організованості), розкриття по-
тенціалу особистості, зміна системи мотивів та цінно-
стей. До підструктури „розвиток професіоналізму
діяльності” включають наступне: зростання профес-
ійної компетентності (розширення системи профес-
ійних знань, зростання соціально-психологічної ком-
петентності) вдосконалення системи професійних
вмінь. Особистісно-професійне зростання майбутнь-
ого вчителя економіки, продуктивність його профес-
ійної діяльності забезпечується єдністю професіона-
лізму особистості та діяльності.

У межах нашого дослідження охарактеризує-
мо поняття „особистісно-професійного розвитку”.
Ряд вчених трактують особистісно-професійний роз-
виток як процес розвитку особистості, зорієнтова-
ний на високий рівень професіоналізму і професій-
них досягнень та який здійснюється за допомогою
навчання і саморозвитку в процесі професійної діяль-
ності і професійних взаємодій (Деркач А.О., Зазикін
В.Г., Ніколаєва Н.В., Кузьміна Н.В., Маркова А.К.,
Рибалко Л.С.).

У особистісно-професійному розвиткові не-
обхідно відзначити стійкий зв’язок, сутність якого по-
лягає в тому, що з одного боку, риси особистості того,
хто працює, суттєво впливають на процес і результа-
ти професійної діяльності, з іншого, – процес фор-
мування особистості відбувається саме під впливом
професійної діяльності.

Учені зазначають, що особливістю особистіс-
но-професійного розвитку майбутнього вчителя є те,
що в період формування його професійної зрілості
на творчому рівні відбуваються, з одного боку, роз-
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виток індивідуальних характеристик (потреби, інте-
реси, установлювання, рівень прихильності, особли-
вості інтелекту тощо), які впливають на самовизна-
чення в професії, професійну адаптацію, а з іншого –
педагогічна діяльність позитивно або негативно впли-
ває на формування самооцінки, самоставлення.
Цінним є те, що в процесі особистісно-професійно-
го розвитку майбутнього вчителя відбувається не
лише розкриття його внутрішнього потенціалу, але й
його примноження.

Примноження особистісно-професійного роз-
витку майбутнього вчителя характеризують такі оз-
наки: розширення кола пізнавальних інтересів, домі-
нування потреб самореалізації , зацікавленість
прийомами самоосвіти, підвищення рівня педагогіч-
ної майстерності, розвиток процесів самості. Отже,
ідучи за А.О. Деркачем, Н.В. Ніколаєвою, Л.С. Рибал-
ко, особистісно-професійний розвиток майбутнього
вчителя економіки розуміємо як прогресивні зміни,
які відбуваються в якості знань, набутих умінь та на-
вичок працювати саме вчителем економіки. У про-
цесі особистісно-професійного розвитку майбутнь-
ого вчителя формується його професіоналізм.

Висновки.
Можна зробити висновок, що особистісно-про-

фесійний розвиток майбутнього вчителя економіки –
це, з одного боку, процес цілеспрямованого форму-
вання особистості, з іншого – це процес розкриття,
самостворення особистісно-професійних якостей, спо-
собів діяльності та професійної взаємодії. Особистіс-
но-професійний розвиток учителя включає в себе осо-
бистісний досвід подолання труднощів і перешкод і
самостійного досягнення успішних індивідуальних
результатів професійного росту як фахівця.

Подальшого вивчення потребують проблеми
особистісно-професійного розвитку майбутнього вчи-
теля економіки, створення педагогічних умов для про-
дуктивного особистісно-професійного зростання.
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ПИТАННЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ
ЗАСОБАМИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ЦЕНТРІВ
СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Яшна О.П.
Національний педагогічний

інститут імені Н.П. Драгоманова

Анотація. В статті розглянуто питання соціалізації дітей за-
собами адаптивної фізичної культури (АФК) . Шляхом цілес-
прямованого опитування керівників і фахівців, а також спо-
стережень за організацією занять, визначено зміст і форму
застосування адаптивної фізичної культури в умовах центрів
реабілітації. У процесі спостережень і бесід за дітьми вияв-
лено вплив попередньо сформованого соціального досвіду
на їх мотивацію  і результат на  заняттях АФК. Визначено
особливості впливу статті, віку і відношення батьків до ста-
ну здоров’я своїх дітей на результативність навчання і віднов-
лення засобами АФК.
Ключові слова: соціалізація, відновлення, навчання, занят-
тя, соціальний досвід
Аннотация. Яшна О.П. Вопрос социализации детей  сред-
ствами адаптивной  физической  культуры в условиях
центров социальной  реабилитации. В статье рассматри-
вается вопрос социализации  детей средствами адаптивной
физической культуры (АФК). Путем целенаправленного оп-
роса руководителей и специалистов, а также наблюдений за
организацией занятий, определено содержание и форму ис-
пользования адаптивной  физической культуры в центрах
реабилитации. В процессе наблюдений и бесед с детьми вы-
явлено влияние предварительного социального опыта детей
на их мотивацию и результат на занятиях АФК. Определено
особенности влияния пола, возраста и отношения родителей
к состоянию здоровья своих детей на результативность обу-
чения и восстановления средствами АФК.
Ключевые  слова: социализация, обучение, восстановле-
ние, занятие, социальный опыт
Annotation. Yashna O.P. Question of socializations
children by means of adaptive physical culture in centres
of social rehabilitations. In the art icle the question of
socialization of children means of adaptive physical culture
(APC). By the purposeful questioning of leaders and specialists
and also looking after organization of employments, definition
maintenance and form of the use of adaptive physical culture in
conditions in the centers of rehabilitation. In the process of
supervisions and conversations with children influence of
preliminary social experience of children is exposed on their
motivation and result on employments of APC. Definition of
influence of sex,  age and relation of parents to the state of
health of the children on effectiveness of teaching and recovery
means of APC.
Key words: socialization,  teaching, recovery,  employment,
social experience
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Вступ.
На кожному етапі свого розвитку, у різні часи,

людство з підвищеною увагою ставилося до своїх дітей.
Саме в дітях воно вбачало зростання і розквіт своїх
мрій, вирішення наявних проблем, знаходження відпо-
відей на свої питання, бачило в них своє майбутнє.

Ускладнення соціальної ситуації в Україні при-
вило до зниження життєвого рівня більшості насе-
лення, що негативно вплинуло на розвиток самих не
захищених його громадян – дітях.

Загальне зниження народжуваності і зростан-
ня дитячої інвалідності робить особливо актуальним
питання збереження та покращення здоров’я нації, з
метою забезпечення майбутнього нашої держави.

За останнє десятиріччя сформувалась концеп-
ція діяльності центрів соціальної реабілітації Украї-
ни, яка полягає у комплексному підході до соціаль-
ного, педагогічного, психологічного впливу на
дитину, що має вади в розвитку.

Одними із засобів навчання і відновлення в
Індивідуальній програмі реабілітації дитини-інваліда
визначено фізичну і фізкультурно-спортивну реабіл-
ітацію, які входять до структури адаптивної фізичної
культури [8].

В науковій літературі достатньо висвітлені при-
ватні питання впливу фізичних вправ на фізичну
підготовку, відновлення і підтримання здоров’я, роз-
виток вищих психічних функцій дітей з різними вада-
ми здоров’я. За визначенням багатьох авторів Чудна
Р., Курцевич Т., Озоліна Е., Дмітрієв В., Рубцова Н.,
Євсєєв С.П., Шапкова Л.В. рівень психофізичного
розвитку створює передумови для соціалізації дітей з
вадами в розвитку.

Проте cоціологі, зокрема, Корнева Є.Н. зазна-
чає, що не вірно вважати, що адаптація (тобто існую-
чий рівень розвитку психофізичних якостей) наділя-
ють людину соціальними рисами і дає їй змогу стати
повноправним членом суспільства [5].

І.Б. Котова і Є.Н. Шиянова вказують: «Соціал-
ізація здійснює соціальну типізацію особистості, адап-
тує і інтегрує людину в суспільство, завдяки засвоєн-
ню нею соціального досвіду, цінностей, норм,
установок, властивих як суспільству в цілому, так і
окремим групам. Проте в силу своєї природної авто-
номності особистість зберігає і розвиває тенденцію
до незалежності, свободи, формуванню особистої
позиції, розвитку індивідуальності… Обидві тенденції
– соціальна типізація і автономізація особистості, вла-
стиві соціалізації, зберігають свою стійкість, забезпе-
чуючи, з одного боку, взаємовідновленість суспіль-
ного життя, тобто соціуму, а з іншого – реалізацію
особистісних потенцій, нахилів, здібностей…»[10].

Як вказував німецький філософ П. Натроп,
розвиваючи ідеї соціальної педагогіки, «людина… не
росте поодиноко, … не виростає і просто одна поряд
із іншою, в приблизно однакових умовах, але кожна
під багатобічними впливами один одної, непристано
реагуючи на ці впливи» [10]. На необхідності безпе-
рервної соціалізації засобами навчання і виховання у
колективі однолітків зауважували Макаренко А.С.,
Виготський Л.С. Сухомлинський В.О. [3, 7, 11].

Робота виконана за планом НДР національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Формулювання цілей роботи.
Визначення доцільності організації процесу

психофізичного розвитку і соціалізації дітей в умовах
центрів соціальної реабілітації України засобами адап-
тивної фізичної культури.

Методи дослідження: теоретичні – аналіз,
синтез, узагальнення; на емпіричному – цілеспря-
мовані опитування, спостереження, бесіди.

Результати досліджень.
Сучасна структура адаптивної фізичної куль-

тури за Т.П. Бегідовою [2] складається з: адаптивного
фізичного виховання, яке призначене для формуван-
ня базових основ фізичної освіти; адаптивної рухової
рекреації – для оздоровчого дозвілля, активного відпо-
чинку, ігор, спілкування; адаптивного спорту – для
вдосконалення і реалізації фізичних, психічних, емо-
ційно-вольових здібностей; фізичної реабілітації – для
лікування, відновлення і компенсації втрачених мож-
ливостей; креативних (художньо-музикальні) тілесно-
ориєнтувальних практик АФК – спрямованих на са-
мовираження і оздоровлення своєї сутності через
рухи, танці, музику, образ, інші засоби мистецтва і
екстремальних видів рухової діяльності – спрямова-
них на подолання комплексів неповноцінності, задо-
волення потреб у стресі, профілактика депресії.

Всі ці види АФК тісно пов’язані між собою і
виконують свої завдання на шляху навчально-віднов-
лювальної роботи з дітьми, що мають вади в розвитку.

Опитування фахівців і керівників 36 реабіліта-
ційних центрів України виявило, що в усіх установах
застосовують індивідуальні заняття, спрямовані на
відновлення організму засобами фізичної реабілітації
(масаж, лікувальна фізична культура, бальнеотера-
пія, фізіотерапія тощо). Тільки в п’ятьох центрах епі-
зодично використовують рухові ігри і фізкультурно-
спортивні свята. У двох центрах заняття проводяться
індивідуально із кожною дитиною, але діти при цьо-
му знаходяться в одній кімнаті.

На сьогодні діяльність центрів соціальної реа-
білітації відіграє роль одного з перших соціальних
інститутів, до якого вступають діти з вадами в розвит-
ку. Тому важливим є вирішення питання доцільно
організованого педагогічного середовища, добір
адекватних завданням і меті діяльності центру форм і
змісту навчальних занять, а саме занять з адаптивної
фізичної культури, їх методичного забезпечення, що
впливатиме на подальший розвиток дитини, її на-
вченість і відновлення.

Впровадження на базі Мелітопольського цен-
тру реабілітації і соціальної адаптації інвалідів прак-
тики відновлення засобами не лише фізичної, але і
фізкультурно-спортивної реабілітації дало змогу про-
вести соціально-педагогічний експеримент і виявити
сфери впливу цього засобу на психофізичний і соц-
іальний розвиток дитини.

У процесі цілеспрямованого педагогічного
спостереження за 104 дітьми віком з 4 до 18 років на
заняттях адаптивною фізичною культурою, нами
було виявлено, що поряд із психофізичним розвит-
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ком заняття значно сприяють формуванню соціаль-
них якостей [12].

Особливості навчально-відновлювальної робо-
ти з дітьми залежать від нозологічної групи, віку, сту-
пеню важкості і структури дефекту, часу його виник-
нення, причини і характеру протікання захворювання,
медичного прогнозу, наявності супутніх захворювань
і вторинних відхилень, стану соматичного здоров’я,
рівня фізичного розвитку і фізичної підготовки.

Проте аналіз науково-методичної літератури по-
казав, що дотепер не висвітлено питання навчання адап-
тивній фізичній культурі дітей в умовах центрів соціаль-
ної реабілітації, яке полягає у поєднанні різних категорій
дітей на заняттях. У процесі навчально-відновлюваль-
ної роботи ми застосували групові, мало групові і інди-
відуальні заняття поєднуючи різні види АФК.

Спостереження за дітьми протягом року дали
змогу виявити, що діти з вродженими і набутими ва-
дами мають не однакову мотивацію відносно про-
цесів навчання і відновлення на заняттях АФК. Якщо
дитина набула ваду у свідомому віці, мала досвід пе-
ребування у одному або декількох соціальних інсти-
тутах (дитячий садок, школа), то така дитина має більш
міцну мотивацію до відновлення, старанно виконує
завдання, прислуховується до порад і рекомендацій
вчителя, систематично відвідує заняття, приймає ак-
тивну і свідому участь у загальному процесі реабіл-
ітації (78% дітей з набутими вадами). Діти, що мають
вроджені вади і були з дитинства ізольовані від сусп-
ільства, навчалися в домашніх умовах, не мали дос-
татньо сформованих мотивів до навчанні і відновлен-
ня засобами АФК, несистематично відвідували
заняття, ігнорували поради, приймали пасивну участь
у процесі реабілітації (86% дітей з вродженими вада-
ми). За П.К.Анохіним є чотири компонента аферент-
ного синтезу, тобто етапи досягнення системою
(організму) робочого результату:
1.Домінантна мотивація – передумова, що спонукає
до дії.

2.Обстановочна аферентація – стимул, що запускає
пристосувальну дію.

3.Пускова аферентація (прийняття рішення) – після
чого збудження приймає еферентний (виконавчий)
характер.

4.Пам’ять (акцептор результату діяльності) – ідеальні
параметри заданої дії (прогноз очікуваного резуль-
тату дії, порівнює одержаний результат із ідеаль-
ним образом) [1] .

У ході бесід ми встановили, що для дітей з на-
бутими вадами є важливим відновити своє здоров’я
з метою повернення до навчання у школі або дитсад-
ку із своїми однолітками, здобуття освіти за обраним
фахом, тобто відновлення свого соціального статусу.
Це і складає, перш за все, мотивацію їх навчання, по-
друге, це власний попередній досвід можливості во-
лодіти своїм тілом, певна форма самодостатності у
реалізації своїх потреб і інтересів. Таким чином, ди-
тина з набутою вадою, у своїх мотиваціях спирається
на пам’ять, яка зберігає попередньо сформований
зразок результату дії. Діяльність цих дітей набувала

змістовності, тому що в своєму минулому досвіді
вони досягали певних результатів від спланованої і
виконаної дії.

Таким чином, нами було встановлено, що на-
вчання і відновлення дітей з вадами в розвитку буде
ускладнюватися нестачею не лише фізичного або пси-
хічного досвіду, але і насамперед соціального досвіду.

Поряд із Русовою С.Ф. [9], ми також звернули
увагу на те, що діти наслідують рухам один одного на
заняттях. Так, діти, що мали більш високий рівень
розвитку психофізичних можливостей займали
лідерську позицію і справляли своєю активною діяль-
ністю вплив на тих дітей в групі, що мали значні пору-
шення фізичних, психічних або соціальних якостей.

Так, Іванова І.Б. і Ляшенко В.І. визначають, що
спілкування – це не тільки процес взаємодії людей,
змістом якого є обмін інформацією, але і головний
розвиваючий фактор. Припиняється спілкування –
припиняється розвиток [4, 6]. Якщо традиційно на-
вчання й відновлення дитини з вадами в стані здоро-
в’я засобами фізичної і фізкультурно-спортивної ре-
абілітації розглядалися у контексті її психофізичного
відхилення, то твердження науковців вказують, що без
доцільної організації групових занять психофізичний
розвиток буде не тільки формуватися у відриві від
розвитку соціальних якостей, а й уповільнюватися.

У процесі групових занять протягом деякого
часу відбувається ідентифікація дітей у колективі. Діти
із значними порушеннями і обмеженнями шляхом
інтеріоризації переймають соціальні потреби, ціннісні
орієнтації і інтереси, наслідують рухам і загальної
поведінки дітей-лідерів з набутими вади.

 За нашими спостереженням дівчата виявля-
ють більшу активність у процесі відновлення свого
здоров’я аніж хлопці, які виявляють індиферентне
відношення під час корекційних занять. Вони частіше
за дівчат, займають позицію «людини, що опинилась
у складних обставинах життя» (64 % хлопців), тому
нехтують порадами і зауваженнями, займають пасив-
ну позицію, очікують на співчуття, ухиляються від
відповідальності за процес реабілітації. Проте, хлопці
виявляють більший інтерес до занять спортом і рек-
реаційними видами діяльності. На наш погляд, вито-
ки проблеми недостатньої мотивації до відновлення
здоров’я необхідно шукати у проблемах гендерного
виховання хлопців в нашій країні, це:
- недостатня актуалізація характеристик архетипич-
ного образу українського «чоловіка, батька, сина»,
не сформованість сучасного образу і характерис-
тик чоловічої статі, що відповідали би соціальним
вимогам;

- переважна роль матері і жінки у вихованні хлопців в
сім’ї і поза сім’єю (дитсадок, центр реабілітації,
школа і т.п.)

- ухилення батька від обов’язків опіки над дитиною,
що має інвалідизуюче захворіння (ухід батька з сім’ї);

- загальна криза інституту сім’ї в суспільстві.
Діти до 5 років (а іноді і старші) не завжди усв-

ідомлюють свою ваду і необхідність цілеспрямова-
ного впливу на своє здоров’я. Усвідомлення і оцінка
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особливостей розвитку дитини приходить через зво-
ротній зв’язок найближчих оточуючих, по-перше,
батьків, по-друге, близьких родичів та інших оточую-
чих (друзів, сусідів), по-третє, фахівців медичних і
освітніх закладів. Так Ляшенко В.І., у своєму дослід-
женні зазначив, що батьки можуть займати наступні
позиції у процесі відновлення дитини: енергійну, па-
сивну або байдужу, агресивну, пристосувальну [6].
Відношення батьків і близьких оточуючих до стану
здоров’я дитини формує згодом її власне відношен-
ня до своєї вади. Звісно, що основні якості дитини
закладаються в до 5 років, тому позиція батьків щодо
відновлення стану здоров’я дитини, на ранньому етапі
її розвитку, має вирішальне значення і закладає осно-
ви для її майбутнього життя в соціумі.

Висновки.
Отже, у ході дослідження нами було встанов-

лено наступне:
1. Навчально-відновлювальна робота в центрах реаб-
ілітації ґрунтується переважно на характеристиках
первинного відхилення дитини, про що свідчить
практика використання фізичної реабілітації у
формі індивідуальних занять.

2. Врахування при побудові навчально-відновлюваль-
ної роботи, поряд із іншим, соціального досвіду
дітей з психофізичними вадами дає змогу доцільно
організувати групові заняття.

3. Визначення сімейних обставин і особливостей ви-
ховання хлопців з вадами в розвитку надає мож-
ливість дібрати ефективні виховні підходи і прийо-
ми до процесу їх навчання й відновлення.

4. Визначення часу і умов набуття інвалідизуючого
захворювання, стану збереження інтелекту, стате-
вих і вікових особливостей, характеру відношення
батьків і близьких оточуючих щодо стану здоров’я
дитини, сприятимуть корекції і профілактиці неадек-
ватної реакції батьків на стан здоров’я дитини. Доз-
волять якомого раніше активно включити дитину
до процесу відновлення і навчання.

5. Практика застосування різних видів адаптивної
фізичної культури у формі групових і колективних
занять показує, що доцільно організоване педагог-
ічне середовище впливає не тільки на психофізич-
ний, а й соціальний розвиток дітей і підлітків з пси-
хофізичними вадами.

Напрямки подальшого дослідження. Розроб-
ка методичного підходу до навчання адаптивної фізич-
ної культури дітей з різними вадами в стані здоров’я.
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SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA W MAŁYCH GRACH
MŁODYCH SIATKAREK A TRENERSKA OCENA

GRY KLASYFIKOWANEJ
Krzysztof Wnorowski

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w
Gdańsku

Streszczenie. Celem pracy było zbadanie zależności między
ekspercką oceną kompetencji do gry klasyfikowanej a
skutecznością w grach „jeden-na-jeden” i „dwóch-na-dwóch” u
młodych siatkarek. Przydatność do gry klasyfikowanej oceniono
metodą niezależnych ekspertów, a skuteczność działań
indywidualnych i grupowych osiągnięciami w małych grach .
Wyniki badań przeliczono na rangi i skorelowano ze sobą.
Dowiedziono, że siatkarka o wysokich umiejętnościach działania
indywidualnego posiada również ponadprzeciętne dyspozycje
warunkujące sprawne współdziałanie w grach: właściwej i „dwóch
na dwóch”.
Słowa kluczowe: piłka siatkowa, młodziczki,  ocena gry,
skuteczność działań.
Анотація. Вноровські К. Ефективність  дій молодих во-
лейболісток  у малих іграх і тренерська оцінка класиф-
ікаційної гри. Метою праці було дослідження залежності
поміж експертною оцінкою перспективності виступів моло-
дих волейболісток в класифікаційних іграх і ефективністю їх
дій в іграх “один-до-одного” і “два-на-два”. Придатність до
класифікаційної гри оцінювалася за методом незалежних ек-
спертів, а ефективність індивідуальних і групових дій визна-
чалася в малих іграх. Результати досліджень перераховані
на ранги і скоректовані поміж собою. Доведено, що волей-
болістки з високими показниками  індивідуальних дій також
більше схильні до чітких взаємодій як у малих, так і кваліфі-
каційних іграх.
Ключові слова:  юні  волейболістки,  оцінка гри ,  ефек-
тивність дій.
Аннотация. Вноровский К.  Эффективность  действий
молодых волейболисток  в малых играх и тренерская
оценка квалификационной игры. Целью работы явилось
исследование зависимости между экспертной оценкой перс-
пективности выступлений молодых волейболисток в класси-
фикационных играх и эффективностью их действий в играх
“один-на-один” и “два-на-два”. Предрасположенность к клас-
сификационным играм оценивалась методом независимых
экспертов, а эффективность индивидуальных  и групповых
действий определялась в малых играх. Результаты исследо-
вания пересчитывались на ранги  и были скорректированы
между собой. Установлено, что волейболистки с высокими
показателями индивидуальных действий более склонны к
четким взаимодействиям, как в малых, так и в квалификаци-
онных играх.
Ключевые слова: юные волейболистки, оценка игры, эф-
фективность действий.
Annotation. Wnorowski K. Expert assessment of
qualified games and achievements in small  games of
young women volleyball players. The aim of the study was
to evaluate the relationship between effectiveness in games
one-to-one and achievements in games two-to-two and expert
estimation of competence to qualified game of young women
volleyball players. Usefulness for the qualified game was stated
by the independent experts’  method, and the ef ficiency of
individual and group activities – by the achievements in games
1x1 and 2x2. The results of the study were calculated into
rank and were correlated with each other. It was proved that a
player who is highly – skilled in individual playing is also
extremely capable of effective cooperation in small  and
qualified games.
Key words: volleyball,  young players, assessment of game,
game efficacy

Wstęp
Współczesna gra w piłkę siatkową stawia przed

zawodnikami nowe wyzwania. Od graczy oczekuje się
najwyższego poziomu dyspozycji psychofizycznych,
skuteczności i widowiskowości co nie jest możliwe bez
wysokich umiejętności działania zespołowego. Często
jednak wśród wielu ważnych wymagań, jako jedną z
najbardziej fundamentalnych dla gry uważa się
kompetencję w zakresie indywidualnych działań gracza
[1, 5, 6]. Mecz piłki siatkowej prowadzony jest w zmiennym
tempie, co wymaga od zawodnika wszechstronnego
przygotowania fizycznego i psychicznego. Gracze
poruszają się na krótkich odcinkach (1 do 6 metrów)
szybko i często zmieniając charakter ruchu. Dlatego też
konieczne jest, aby grający w piłkę siatkową zawodnicy
rozwijali pewne podstawowe zdolności motoryczne.
Siatkarz powinien dysponować doskonale rozwiniętymi
zdolnościami przewidywania i reagowania, by móc
skutecznie bronić piłki zbliżające się z dystansu 4-10
metrów z prędkościami rzędu 80 do 130 kilometrów na
godzinę. Gra w piłkę siatkową wymaga więc od każdego
zawodnika olbrzymiej ciągłej koncentracji na niewielkiej
przestrzeni. Szybko zmieniające się sytuacje oraz szybkie
przyjmowanie i przetwarzanie informacji wymuszają
nieustann ą obserwację i odpowiednio wczesne
ustawienie się względem partnerów i rywali. Technika gry,
która jest bardzo specyficzna, obejmuje rozmaite elementy
odbić i uderzeń, które nadają piłce różną prędkość i
kierunek lotu. Jedynie pierwsze uderzenie określonej akcji
gry (zagrywka) odbywa się bez przeszkód zza linii
końcowej boiska. W dalszej części gry zawodnicy muszą
odbijać piłkę w najróżnorodniejszych pozycjach:
stabilnych i o zachwianej równowadze. Wykonanie i
wykorzystanie elementów technicznych jest jeszcze
dodatkowo utrudnione poprzez fakt, iż zawodnik w czasie
prowadzonej akcji nigdy nie znajduje się w posiadaniu
piłki. Można tu jedynie mówić o kontakcie z piłką, a czasy
pomiędzy poszczególnymi jej odbiciami niejednokrotnie
wynoszą tylko dziesiętne części sekundy. Pojedyncze
akcje gry obejmują najczęściej mniej niż sześć odbić i
trwają przeciętnie od 8 do 12 sekund, co daje się
wytłumaczyć dominacją ataku nad obroną. Większość
zadań tu opisanych i wykonywanych w grze właściwej
realizowanych jest również w grach małych. Przejście z
obrony do ataku i odwrotnie przebiega tu w porównaniu
z innymi grami zespołowymi w sposób szybszy, częstszy
i bardziej regularny, przy czym rzadko zdarza się, by
wszyscy zawodnicy pełnili równocześnie zadania
ofensywne i defensywne.

Gra w piłkę siatkową wyróżnia się spośród innych
gier zespołowych nielimitowanym czasem gry, krótkim
kontaktem zawodnika z piłką, ograniczoną liczbą odbić
piłki, z których każde ma odmienne, ściśle określone
zadanie, decydujące o powodzeniu następnego
działania.

 Ocena poprawności wykonania elementów
technicznych należy do sędziego. Mamy więc do
czynienia z błędami odbicia piłki, gdy zostanie ona
przytrzymana lub rzucona. Każdorazowy kontakt
zawodnika z piłką nie może trwać dłużej niż ułamek
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sekundy. Oczywiście od wszystkich zagrań wymaga się
maksymalnej dokładności wykonania. Ograniczenia
dotyczące kontaktów z piłką i czasu ich trwania
powodują konieczność powzięcia odpowiednich decyzji
jeszcze przed odbiciem piłki. W trakcie gry w piłkę
siatkową możemy wyróżnić dwie podstawowe sytuacje:
pierwsza : obrona (pierwsze odbicie) i druga : wystawienie
i atak (drugie i trzecie odbicie)

 W piłce siatkowej wyróżnić można trzy
podstawowe rodzaje taktyki gry. Pierwszym jest taktyka
indywidualna, rozumiana jako celowe wykorzystanie
umiejętności technicznych jednego zawodnika przy
uwzględnieniu wpływów zewnętrznych i wewnętrznych.
Drugim rodzajem jest taktyka grupowa, polegająca na
współpracy przynajmniej dwóch lecz nie więcej niż
pięciu zawodników i ma na celu wypełnienie pewnych
zadań będących częścią taktyki drużynowej. Ostatnim
rodzajem jest taktyka drużynowa która jest
współdziałaniem wszystkich graczy w celu uzyskania
określonych efektów w obu sytuacjach podstawowych.

 Z definicji taktyki indywidualnej wynika, że jej
najważniejszym czynnikiem są umiejętności techniczne.
Dlatego technika gry zajmuje tu bardzo istotne miejsce.
Równocześnie jest ona częścią działań w ramach taktyki
grupowej i zespołowej. Na podstawie struktury gry
można śmiało stwierdzić, że technika ma w siatkówce
większe znaczenie niż w innych grach zespołowych.

Piłka siatkowa jest grą zespołową gdzie sytuacje
w grze sprawiają, że zawodnik nie może indywidualnie
przeprowadzić akcji. Jest on przygotowywany do
współpracy na boisku.

Gracz w zespole sportowym jest o tyle jego
elementem o ile spełnia faktyczne funkcje na rzecz
zbiorowości. Wspólnota celu określa strukturalne i
zadaniowe podziały oraz wynikające stąd rozpisanie
stanowisk i ról w grupie. Funkcjonowanie zespołu polega
na dopełnianiu się i dostosowywaniu funkcji i ról, na
scalaniu różnorodnych i ciągle zmieniających się działań
jego członków. Realizacja zadania przebiega więc w
warunkach sta łego podejmowania taktycznych i
strategicznych akcji, kontrakcji w ataku i obronie oraz

ciągłego przewidywania zamiarów tak partnera jak i
dezintegrujących działań przeciwnika.

Ważne znaczenie przypisuje się pojedynkom w
grze jeden przeciwko jednemu (1x1), czyli zmaganiom
dwóch graczy przeciwnych drużyn mających niezgodne
cele. Grę „jeden-na-jeden” definiuje się jako, ogół
specyficznych reakcji i działań zawodnika na
zmniejszonym obszarze gry przy ograniczonej liczbie
odbić (dwa lub jedno).

Twierdzi się, że piłka siatkowa jest najbardziej
zespołowa ze wszystkich gier. Niewątpliwie jednak
gracze o wybitnych umiejętnościach gry indywidualnej
stanowią o wartości zespołu, a poprzez ścisłą kooperację
w działaniach grupowych mogą w znaczący sposób
wpływać na jego ostateczne dokonania. Wzajemne
„pomaganie” sobie podczas gry, sprawiające, że
wspólnie działający zawodnicy osiągają więcej niż każdy
z osobna wywołuje efekt synergistyczny - „zjawisko
potęgowania się jakości w wyniku współpracy” [1].

W prezentowanej pracy sformułowano hipotezę:
zawodnik sprawniej działający indywidualnie w grze jest
także skuteczniejszy w działaniach grupowych, ponieważ
lepiej realizuje zadania oparte na ścisłej współpracy
podczas gry; potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest
częstsze wygrywanie gier „dwóch na dwóch” oraz wysoka
pozycja na trenerskiej liście rankingowej porządkującej
graczy według ich kompetencji w grze klasyfikowanej.

Postawiono następujące pytanie badawcze, jaka
jest siła związku korelacyjnego pomiędzy wygrywaniem
przez młode siatkarki gier ma łych, singlowych a ich
skutecznością w grach parami „dwóch na dwóch” i grach
klasyfikowanych?

 Materiał i metoda
Badania przeprowadzono na przestrzeni trzech

dni na sali sportowej w Gdańsku. Objęto nimi 16
dziewcząt zawodniczek do lat 15 uprawiających piłkę
siatkową w kategorii kadetek uczestniczących w
zorganizowanym szkoleniu i rozgrywkach
młodzieżowych (tabela 1).

Numer gracza Inicjały 
 

Pozycja na boisku 

1 B. M. atakująca 
2 B. K.  atakująca 
3 C. R. rozgrywająca 
4 D. P . środkowa bloku 
5 G. D. przyjmująca 
6 J. P . przyjmująca 
7 J. M. libero 
8 J. N. atakująca 
9 K. P . rozgrywająca 
10 K. A. przyjmująca 
11 K. T. przyjmująca 
12 K. T. środkowa bloku 
13 S. Ł. środkowa bloku 
14 T. R. atakująca 
15 P . D. przyjmująca 
16 A. K. przyjmująca 

Tabela 1.
Badane siatkarki
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W pierwszym etapie, podczas jednodniowej sesji
badawczej oceniono skuteczność dzia łań
indywidualnych w grach 1x1. Zorganizowano, w
systemie gier singlowych, łącznie po 15 gier (setów) dla
każdej siatkarki; sety rozgrywano do 15 punktów z
jednym punktem przewagi; pole gry 3 x 6 m; siatka
rozwieszona była na wysokości 215 cm. Celem gier w
pierwszej kolejności było zdobycie jak największej liczby
zwycięstw oraz w drugiej, punktów w poszczególnych
pojedynkach, które decydowały o kolejności w
przypadku równej liczby wygranych. Jeżeli i to nie
rozstrzygało, w ostateczności o miejscu w turnieju
decydował bilans bezpośrednich konfrontacji.

Na podstawie miejsca zajętego w tym turnieju
ustalono ranking skuteczności graczy w grze „jeden-na-
jeden”.

Następnego dnia oceniano działania grupowe w
grach „dwóch-na-dwóch”. W tym celu, ściśle według
listy rankingowej skuteczności w grach 1x1 (tj., I drużyna
-  1 i 2 gracz z listy rangowej, II dru żyna -  3 i 4 gracz z
listy, itd.), skompletowano osiem drużyn
dwuosobowych. W systemie każda z każdą - mecz i
rewanż zorganizowano im po 7 gier deblowych 2x2 (set
do 25 punktów, z przewagą jednego punktu); pole gry
4,5x9 m, i ustalono ranking skuteczno ści zespołów
dwuosobowych.

W trzecim dniu badań ustalono listę rankingową
zawodniczek według ich kompetencji siatkarskiej w
oparciu o ocenę gier klasyfikowanych.. Poproszono
dwóch trenerów-ekspertów, aby, niezależnie od siebie,
dokonali bezpośredniej obserwacji gry badanych
dziewcząt w serii 4 meczów sparingowych odbytych
podczas turnieju. Eksperci wypełnili specjalny arkusz
obserwacyjny, na którym oszacowali wskaźniki
skuteczności gry w 6 podstawowych działaniach skali
od 0 do 5 punktów (0 -  bardzo źle, 1 - raczej źle, 2 -  słabo,
3 -  dostatecznie, 4- dobrze, 5-bardzo dobrze)

Wyniki trenerskiej oceny kompetencji gry,
skuteczności w grach „jeden-na- jeden” i „dwóch-na-
dwóch” skorelowano ze sobą i obliczono współczynnik
R Spearmana [3].

 Wyniki badań i ich omówienie
Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, że

ekspercka ocena siatkarek w grze klasyfikowanej jest
zbieżna z miejscami zajmowanymi przez nie na li ście
rankingowej utworzonej na podstawie wyników
skuteczności w grach singlowych (1x1). Pomimo, iż tylko

w dwóch przypadkach osiągnięto pełną zgodność
między oceną ekspercką a wynikami gier 1x1 (badane -
K.T., S.Ł.), miejsca aż 12 kolejnych siatkarek odbiegały
od osiągnięć w grach 1x1 nie więcej niż 3 pozycje.

Obliczona wartość współczynnika korelacji rang
Spearmana równa 0,84 oznacza, że między wynikami
uzyskiwanymi przez badane siatkarki w grach 1x1 a
ekspercką oceną ich zachowań w dużej grze zachodziła
statystycznie istotna zależność (p ≤ 0,01). Zatem,
wysoka skuteczność działań indywidualnych w grach
1x1 wskazuje na istniejące kompetencje młodej
zawodniczki do gry klasyfikowanej (właściwej).

Obliczona wartość współczynnika korelacji rang
Spearmana równa 0,84 oznacza, że między wynikami
uzyskiwanymi przez badane siatkarki w grach 1x1 a
ekspercką oceną ich zachowań w dużej grze zachodziła
statystycznie istotna zależność (p ≤ 0,01). Zatem,
wysoka skuteczność działań indywidualnych w grach
1x1 wskazuje na istniejące kompetencje młodej
zawodniczki do gry klasyfikowanej (właściwej).

Rywalizacja zespołów dwuosobowych,
utworzonych na podstawie miejsc zajętych przez
badanych w grach singlowych (1x1), dowiodła ścisłej
współzależności między osiągnięciami indywidualnymi
a grupowymi (wartość współczynnika korelacji r = 0,87
potwierdza siłę tego wzajemnego powiązania na poziomie
istotności p ≤ 0,01).

Podsumowując wyniki przeprowadzonego
badania należy stwierdzić, że w badanej grupie istnieje
wyraźna zależność między skutecznością dokonań w
grach singlowych, wygrywaniem w małych grach 2x2 a
ekspercką oceną gracza w grach klasyfikowanych.

Można zatem, na podstawie przytoczonych
wyników badań zaryzykować stwierdzenie, że młoda
siatkarka o wysokich umiejętnościach dzia łania
indywidualnego posiada także ponadprzeciętne
dyspozycje warunkujące sprawne współdziałanie w grze
klasyfikowanej.

 Wnioski
1. Kompetencja siatkarska oceniana na podstawie

obserwacji zachowań młodych zawodniczek w grze
właściwej potwierdza się w skutecznym działaniu
indywidualnym w grach „jeden-na-jeden”.

2. Młode siatkarki z uzdolnieniami do dzia łania
indywidualnego posiadają również ponadprzeciętne
dyspozycje warunkujące sprawne współdziałanie
w grach z udziałem większej liczby zawodników.

Tabela 2.
Miejsce badanych na li ście rankingowej według eksperckiej oceny gier klasyfikowanych, skuteczno ści w grach

1x1 oraz skuteczności zespołów dwuosobowych.

 
Badany 

 
BM BK CR DP GD JP JM JN KP KA KT KT SŁ TR PD AK 

Gra 
klasyfikowana 10 12 16 8 11 5 3 4 9 7 15 1 6 3 12 14 

Gra 1x1  7 16 14 11 12 8 2 1 10 3 15 4 6 5 9 13 
Gra 2x2  4 7 5 8 8 4 1 1 6 2 7 2 3 3 6 5 
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3. Małe gry, (1x1) i (2x2) stanowią właściwą formę
nauczania w piłce siatkowej, zalecaną szczególnie
w szkoleniu młodzieży.
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НЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

V международная электронная научная конференция (3 февраля 2009 года)

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
V международная электронная научная конференция (21 апреля 2009 года)
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ключевые слова, текст статьи, литература.

Аннотации и ключевые слова на 3-х языках - рус., укр., англ.. Объем первой аннотации - ≈ 500 знаков,
остальные – по переводу. Дополнительно во вторую и третью аннотации включить перевод фамилии и иници-
алов автора(ов) и названия статьи. Для авторов из России перевод на укр. язык выполняет редакция.

Ключевые слова: (≈  1-2 строки слов. Не употреблять словосочетания).
Статья должна иметь такие разделы:

1. Введение (постановка проблемы в общем виде; анализ исследований и публикаций по проблеме статьи;
выделение нерешенных прежде частей общей проблемы, которым посвящается статья).

2. Связь работы с важными научными программами или практическими задачами.
3. Формулирование целей работы (цель статьи; автор также может включать: задачи, методы, организация,
объект, предмет исследования).

4. Результаты исследования (изложение основного материала исследования с полным обоснованием полу-
ченных научных результатов).

5. Выводы.
6. Перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
7. Литература (5 и более).

Указать почтовый адрес для пересылки издания, e-mail, номер моб.телефона для срочной связи (по
желанию автора). Материалы направлять по e-mail: konf09@bk.ru  с пометкой «статья N1 и сокращенное назва-
ние конференции». Имя файла - фамилия автора (например: Петров1, . Петров2, Петров3).

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ
в сборник материалов конференции

Текст объемом 4 и более страниц формата А4 на русском, украинском или английском языке. Шрифт
- Times New Roman 14, поля 20 мм, ориентация страницы - книжная, интервал 1,5. Структура статьи: название
статьи, фамилия, имя, отчество автора, звание, полное название организации, текст статьи, почтовый адрес, е-
mail. Автор на каждую из конференций может представить не более 3-х статей.

Материалы направлять по e-mail: konf09@bk.ru  с пометкой «статья N1 и сокращенное название конфе-
ренции». Имя файла - фамилия автора (например: Петров1, . Петров2, Петров3).

По итогам каждой конференции будут изданы:
1 том сборника материалов конференции.
3 тома сборника научных трудов «Физическое воспитание студентов творческих специальностей», утвержден-
ного ВАК Украины. Аннотации статей будут опубликованы в украинском реферативном журнале «Источник».

Основные даты: Время подачи статей соответственно -  20 января и 8 апреля 2009г. Заседание, семи-
нар, круглый стол,  соответственно  3 февраля и 21 апреля 2009г. в 14:00 по адресам:

- г.Белгород, БелГТУ (конференция  - Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств
в высших учебных заведениях. Уточнения, запись на выступления с докладом за неделю до начала
работы конференции, тел. 057-755-73-58 или konf09@bk.ru).
- г. Харьков, ХНУ им. В.Н.Каразина (конференция  - Физическое воспитание и спорт в высших учебных
заведениях. Уточнения, запись на выступления с докладом за неделю до начала работы конференции,
тел. 057-755-73-58 или konf09@bk.ru).
- г. Красноярск, пр. Крас. раб.,31, СибГАУ ауд.211- конф.зал; факультет физической культуры и спорта -
(3912) 62-95-95. Кузьмин Владимир Андреевич atosn35@mail.ru .

Авторы из других городов могут принять участие в заседании, семинаре, круглом столе только по приглашению
кафедр ВУЗов-организаторов. Все затраты на счет командирующих организаций. Рассылка материалов конфе-
ренции авторам до начала работы конференций. Обсуждение, дискуссия, материалы конференций - http://
www.sportsscience.org/
Стоимость публикации – 12 грн. за 1 стр. (статьи докторов наук публикуются бесплатно). Оплата только после
рецензирования статей и получения автором положительного решения редколлегии (высылается счет на опла-
ту). Справки: konf09@bk.ru  (057) 755-73-58.

ОРГКОМИТЕТ
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НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

Видання зареєстровано у Державному комітеті
інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.
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