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НАЛЕЖНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ПО
ВІДРОДЖЕННЮ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ

Архангородський З.С., Вострокнутов Л.Д.,
Єрьоменко В.В., Єрьоменко В.М.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. Належне правове регулювання викладацької діяль-
ності в галузі фізичної культури та спорту являється не-
від’ємною складовою частиною в комплексі заходів, спрямо-
ваних на відродження кращих традицій українського народу,
на укріплення здоров’я нації, де особлива увага приділяється
особистому прикладу викладачів, тренерів, що працюють в
цій  галузі, їх поведінці як на  роботі, так і поза роботою.
Правове регулювання діяльності осіб працюючих на викла-
дацьких  посадах  в галузі фізичної культури і спорту буде
сприяти недопущенню наявності у цих викладачів шкідли-
вих для здоров’я людини звичок.
Ключові слова: здоровий спосіб життя; фізичне вихован-
ня; шкідливі для здоров’я людини звички; правове регулю-
вання; закон; медико-вікові показники; загально-фізична підго-
товка.
Аннотация. Архангородський З.С., Вострокнутов  Л.Д.,
Еременко В.В ., Еременко В.М . Надлежащее правовое
регулирование преподавательской деятельности  в об-
ласти физической культуры и спорта, как одно из при-
оритетных  направлений по  возрождению здоровья на-
ций. Надлежащее правовое регулирование преподавательской
деятельности в области физической культуры и спорта явля-
ется неотъемлемой составляющей частью в комплексе ме-
роприятий, направленных на  возрождение лучших тради-
ций украинского народа, на укрепление здоровья нации , где
особое внимание  уделяется личному примеру преподавате-
лей, тренеров, работающих в этой области, их поведению,
как на  работе, так и вне работы. Правовое регулирование
деятельности лиц работающих на преподавательских долж-
ностях в области физической культуры и спорта будет ока-
зывать содействие недопущению наличия у этих преподава-
телей вредных для здоровья человека привычек.
Ключевые слова: здоровый образ жизни ; физическое вос-
питание; вредные для здоровья человека привычки; правовое
регулирование; закон; медико-возрастные показатели; обще-
физическая подготовка.
Annotation. Arhangorods’kii Z.S. , Vostroknutov L.D.,
Eremenko V.V., Eremenko V.M. Proper legal regulation
of teaching activity in range of physical training and
sports, as one of priority directions on revitalization of
health of the nations. The proper legal adjusting of teaching
activity in industry of physical  culture and sport  appears
inalienable component part in the complex of measures, the
best traditions of the Ukrainian people directed on a revival, on
strengthening of health of nation, where the special attention
is spared the personal example of teachers, trainers which work
in this industry, to their conduct both at work and out of work.
Legal regulation of activity of faces working on teaching posts
in range of physical training and sports will assist not to an
assumption of availability at these teachers unhealthy the person
of habits.
Key words: healthy way of life; physical education; insalubrious
man habits; legal adjusting; law; age-dependent indexes; general-
physical training.

Вступ.
Значні досягнення людства, пов’язані з ростом

науково-технічного прогресу, розповсюдженням ком-
п’ютерної техніки, широким діапазоном телепередач
та багато іншого, впливають на суспільство, як з по-

зитивного боку, так і з негативного – перш за все,
зменшується рухова активність населення. Остання
тенденція негативно впливає на здоров’я людей. Особ-
ливо від цього страждають діти, котрі значну частину
вільного часу приділяють перегляду телепередач, ком-
п’ютерним іграм, тобто тим заняттям, котрі не потре-
бують необхідного в їх віці фізичного навантаження,
що безумовно шкідливо впливає на їх розвиток.

Виходячи з вище сказаного, збільшується роль
фізичного виховання людей на різному етапі життя і,
як наслідок цього – роль особистості працюючої в
галузі фізичної культури та спорту, особистий при-
клад викладача. Для вирішення цієї проблеми по-
трібен державний підхід до неї, котрий через законо-
давчі акти регламентує професійну діяльність та
поведінку осіб, працюючих на ниві фізичного вихо-
вання та спорту.

В теперішній час, коли відкрита «залізна заві-
са» над професійним спортом, звертає на себе увагу
обставина, що велика кількість людей, які тісно пов’я-
зані із спортом дуже далекі від здорового способу
життя. Під «здоровим способом життя» розумієть-
ся комплекс заходів, що передбачають регулярне
заняття фізичною культурою, дотримання сані-
тарно-гігієнічних вимог та перешкоджають по-
ширенню шкідливих для здоров’я людини звичок
[4, с. 11].

У випадку, де мова йде про шкідливі для здо-
ров’я людські звички, то мається на увазі не тільки,
наприклад, вживання наркотиків, алкоголю, куріння,
використання снодійних, збуджувальних та заспокій-
ливих засобів, це і байдуже ставлення до свого здоро-
в’я та здоров’я людей із свого оточення, а саме: до
харчування, добового режиму, профілактики захво-
рювань через загартовування та своєчасну вакцина-
цію, хронічна перевтома.

Нерідко ми можемо побачити картину, коли
викладач фізичної культури в загальноосвітній школі,
замість того, щоб особистим прикладом пропагува-
ти здоровий спосіб життя навпаки має шкідливі для
здоров’я людини звички, не підтримує себе в на-
лежній фізичній формі, має надлишкову вагу тощо.
Більш того, інколи під час занять, коли в школі діти
грають у спортивні ігри, окремі викладачі фізичної
культури, прямо біля спортивного майданчику, зай-
маються тютюнопалінням. Подібні випадки не є
рідкість у вищій та середній школі, на тренерській
роботі.

Мають місце випадки, коли після активних ви-
ступів на спортивних майданах спортсмени, які нео-
дноразово прославляли країну високими спортивни-
ми досягненнями, не реалізували себе за межами
великого спорту. Деякі з них не знаходять для себе
іншого виходу, крім вживання алкоголю, наркотиків,
тютюнопаління тощо. А це, в свою чергу, не є при-
кладом для молоді.

Все це неприпустимо та потребує невідклад-
них заходів реагування з боку держави.

Робота виконана за планом НДР Харківської
державної академії фізичної культури.

© Архангородський З.С., Вострокнутов Л.Д .,
Єрьоменко В.В., Єрьоменко В.М., 2009
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Мета, завдання роботи.
Мета даної публікації полягає у тому, щоб звер-

нути увагу суспільства на необхідність строгої пра-
вової регламентації життя та діяльності осіб задіяних
в будь яких напрямках навчального процесу в галузі
фізичної культури та спорту, обґрунтувати акту-
альність цієї проблеми.

Результати дослідження.
Загострення проблем здоров’я людини, питан-

ня її виживання в умовах сучасного погіршення соц-
іального становища, екологічної кризи примушує
ретельніше придивлятися до досвіду попередніх по-
колінь, бачити в цьому раціональні способи гармон-
ійного розвитку особистості, вивірені століттями
прийоми підтримання фізичного і морального здо-
ров’я. Ознайомлення із джерелами переконує в тому,
що український народ зробив свій достойний внесок
до скарбниці європейської культури з цього питання.

Фізична культура, як важлива складова сусп-
ільного буття, вимагає виваженого правового регу-
лювання і уважної реалізації, – в ім’я здоров’я люди-
ни і нації, захисту їх прав і законних інтересів. Стаття
49 Конституції України, зокрема, стверджує: «Дер-
жава дбає про розвиток фізичної культури і спорту,
забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя».
Охорона здоров’я, забезпечення умов для здорового
способу життя, ефективних санітарно-гігієнічних за-
ходів віднесені до переліку основних прав громадян
України, які захищаються державою на підставі кон-
ституційних положень у відповідності до міжнарод-
них стандартів.

Збереження та розвиток традицій здорового
способу життя та зміцнення фізичної культури не
можливі без удосконалення їх правового регулюван-
ня. Технології постіндустріального суспільства,
складність екологічних умов, знижена рухова ак-
тивність поруч із гостротою і важливістю проблеми
збереження фізичного здоров’я, актуалізують як зав-
дання і відповідальність держави щодо забезпечення
ефективного регулювання відповідних суспільних
відносин, так і дії щодо створення нормативно-пра-
вового підґрунтя цього регулювання. Завдяки ретрос-
пективному аналізу виникає можливість простежи-
ти процес переходу від звичаєвого до писаного права
в галузі відносин, пов’язаних із фізичною культурою
та здоровим способом життя.

У зв’язку з цим на особливу увагу заслуговує
звичаєве право – сукупність неписаних правил пове-
дінки (звичаїв), що склалися в суспільстві в результаті
їх неодноразового традиційного застосування та сан-
кціонування державною владою [5, с. 338].

Також велике значення має і дослідження більш
розвинених юридичних норм, що сприяли охороні
здоров’я, регулювали розвиток фізичної культури.
Масово такі акти почали з’являтися у Східній Європі
з XVIII ст., а в XIX – початку XX ст. вони вже мали
розгорнуту форму. Важливо відзначити, що низка
актів з’явилася завдяки українським культурним, пол-
ітичним, науковим діячам (наприклад, медикам), або
тим, хто на той час мав виключно відношення до ук-
раїнських земель.

Нарешті, політичні, економічні та соціальні
перетворення, що відбуваються сьогодні в нашій дер-
жаві, наполегливо вимагають оновлення і удоскона-
лення законодавства, в тому числі й у сфері фізичної
культури, спорту, охорони здоров’я. Це визначає
життєздатність генофонду нації, а отже, закладає фун-
дамент майбутнього України. Видатний англійський
історик Г.Т. Бокль (1821– 1862) свого часу зауважив:
«Мета та тенденція сучасного законодавства – напра-
вити речі у те природне русло, у яке неосвіченість
попереднього законодавства відвела їх».

На сьогоднішній день основним правовим ак-
том регулюючим загальні питання в галузі фізичної
культури і спорту є Закон України «Про фізичну куль-
туру і спорт».

Цей закон визначає загальні правові, соц-
іальні, економічні і організаційні основи фізичної
культури і спорту в Україні, участь державних
органів, посадових осіб, а також підприємств, уста-
нов, організацій незалежно від форм власності у
зміцненні здоров’я громадян, досягненні високого
рівня працездатності та довголіття засобами фізич-
ної культури і спорту [2, с.1].

Важливе значення має Кодекс законів про пра-
цю (КЗпП). Так, наприклад, у статті 41 п. 3 вказано:
«вчинення працівником, який виконує виховні функції,
аморального проступку, не сумісного з продовжен-
ням даної роботи» [3]. Однак це стосується всіх осіб,
що задіяні в будь яких видах викладацької діяльності,
незалежно від дисципліни, що викладається.

Окремого нормативно-правового акту, який
суворо регламентує діяльність та поведінку осіб пра-
цюючих в галузі фізичної культури та спорту не має.
Авторський колектив вважає такий стан недостатнім,
тому що саме особи задіяні у вказаній галузі суттєво
впливають на формування правильного підходу до
свого здоров’я у населення. Особистий приклад у
даному випадку є зразком поведінки.

Шляхи вирішення поставленої мети:
1 Зобов’язати осіб, працюючих на викладацьких по-
садах в галузі фізичної культури та спорту, неухиль-
но виконувати вимоги здорового способу життя.
Особистий контроль за виконання цього покласти
на їх керівників.

2 Запропонувати депутатам Верховної Ради України
розробити та затвердити додаток до Закону Украї-
ни «Про фізичну культуру і спорт», в якому буде
регламентуватись діяльність та поведінка викладачів
працюючих в галузі фізичної культури та спорту.

3 Щорічно на базі фахових вищих навчальних закладів
проводити перевірку рівня фізичного стану осіб
працюючих на викладацьких (незалежно від форм
власності та рівня акредитації учбового закладу) та
тренерських посадах в галузі фізичної культури і
спорту шляхом здачі контрольних нормативів з за-
гально-фізичної підготовки в залежності від меди-
ко-вікових показників. На здачу заліків особи пере-
бувають з характеристикою де відображене, в тому
числі, і виконання ними вимог здорового способу
життя. Так, наприклад, на базі Харківської держав-
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ної академії фізичної культури здають заліки усі
особи, які працюють в галузі фізичної культури і
спорту на території Харківської області.

Новизна. В новому підході авторів до висвітле-
ної теми є те, що вони обґрунтували необхідність
доповнення до Закону України «Про фізичну культу-
ру і спорт», а саме правового регулювання діяльності
та поведінки осіб працюючих в галузі фізичної куль-
тури та спорту.

Висновки.
Таким чином, правове регулювання діяль-

ності осіб працюючих на викладацьких посадах в
галузі фізичної культури і спорту буде сприяти не-
допущенню наявності у цих викладачів шкідливих
для здоров’я людини звичок і таким чином корисно
відобразиться на здоров’ї осіб, що навчаються. Та-
кож це буде підвищувати авторитет співробітників,
працюючих в цій галузі, сприятиме росту їх про-
фесійної майстерності.

Перспективи подальших досліджень в цій
галузі є підготовка нормативно-правових актів, що
забороняють використання шкідливих для здоров’я
людини звичок викладачами працюючими за будь
яким напрямком викладацької діяльності, зобов’язан-
ня їх виконувати вимоги здорового способу життя,
що безумовно позитивно відобразиться на здоров’ї
населення України.
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ВОДА – ЇЇ ЗНАЧЕННЯ Й ЗАГАЛЬНИЙ ВМІСТ
В ОРГАНІЗМІ СТУДЕНТІВ
Афанасьєв В.В., Гришко Л.Г.,
Пелипейко О.П., Щербаченко В.К.

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Анотація. Організм  людини надзвичайно  гостро відчуває
зміни змісту води, особливо це стосується організму моло-
дої людини. Учнівська молодь, впродовж часу навчання  у
навчальному закладі, має занадто насичений денний режим –
це стосується не тільки напруженого навчання, але й пору-
шеного режиму харчування і споживання достатньої кількості
питної води. Правильне споживання питної води або питний
режим має на увазі збереження фізіологічного водного ба-
лансу – це достатнє надходження рідини в організм й утво-
рення її виділення. У статті обговорюється значення води
для організму людини та аналізується її вміст в організмі
студентів (на прикладі навчального відділення настільного
тенісу).
Ключові слова: вміст, вода, вплив, здоров’я, навчання, на-
стільний теніс, організм, споживання, стан.
Аннотация. Афанасьев В.В., Гришко Л.Г., Пелипейко
О.П., Щербаченко В.К. Вода – ее  значение и общее со-
держание в организме студентов. Организм человека чрез-
вычайно остро ощущает изменения содержания воды, осо-
бенно это касается организма молодой человека. Учащаяся
молодежь, во время обучения в учебном заведении , имеет
слишком насыщенный дневной режим – это касается не толь-
ко напряженного обучения, но и нарушенного режима пи-
тания и потребление достаточного количества питьевой воды.
Под правильным потреблением питьевой воды или под пить-
евым режимом понимается сохранение физиологического
водного баланса – это достаточное поступление жидкости в
организм и образование ее выделения. В статье обсуждается
значение воды для организма человека и анализируется ее
содержание в организме студентов (на примере учебного
отделения настольного тенниса).
Ключевые слова: влияние, вода, здоровье, настольный тен-
нис, обучение, организм, потребление, содержание, состоя-
ние.
Annotation. Afanasyev V.V., Grishko L.G., Pelipejko O.P.,
Scherbachenko V.K. The water – its meaning and general
contents in organism of students. The man’s organism feels
changes of the water’s contents extremely sharply, it is especial
concerns organism of young man. The study youth has too
sated day time mode during education in institution that concerns
not only intense education, but the broken mode of meal and
consumption of sufficient drinking water also. The retaining of
physiological water balance is correct consumption of drinking
water or drinking mode – sufficient going of liquid in organism
and formation of its allocation. The meaning of water for man’s
organism and its contents in organism of students (on example
of tabletennis educational unit) is discussed and analyzed in the
clause.
Key words: condition,  consumption, contents,  education,
health, influence, organism, tabletennis, water.

Вступ.
Вода грає надзвичайно важливу роль у житті

людини, тваринного й рослинного світу. Дієздатність
всіх живих клітин пов’язана із присутністю води. Роз-
глядаючи значення води для людини, ми знаходимо,
що організм людини – це сукупність різних складних
за вмістом водних систем. Вода доставляє до клітин
організму живильні речовини (вітаміни й мінеральні
солі) і виносить відходи життєдіяльності або шлаки
людини. Крім того, вода бере участь у процесі тер-

© Афанасьєв В.В., Гришко Л.Г.,
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морегуляції організму людини й в процесі дихання.
Якщо організм одержує достатню кількість води, то
людина стає більше енергійною і витривалою, йому
простіше контролювати свою вагу, оскільки покра-
щується травлення – буває досить попити води, щоб
знизити апетит людини. Симптомами зневоднення
організму є суха шкіра, втома, погана концентрація
уваги, головні болі, підвищення тиску, погана робота
нирок, сухий кашель, болі у спині й суглобах [1, 2, 3].

Таким чином, вода необхідна для життєдіяль-
ності – кількість води, що виділяється життєвими про-
цесами повинно знову поповнюватися, тому першо-
рядним питанням нашого харчування є постійне
відновлення вмісту води шляхом споживання води у
вільному виді й у вигляді складової частини їжі. Регу-
лярне споживання води покращує мислення й коор-
динаційні дії мозку, якщо питна вода має достатньо
високу якість, тоді головний мозок і весь організм
будуть мати необхідні речовини – буде насичений
мінеральними речовинами. Здорова людина не по-
винна обмежувати себе у споживанні питної води,
при цьому набагато корисніше споживати воду час-
то й небагато – випивати відразу багато кількості ріди-
ни не є корисним для здоров’я, тому що вся рідина
всмоктується у кров, й, поки її надлишок не буде ви-
ведений з організму нирками, серце одержує значне
зайве навантаження [6].

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

Мета, завдання роботи.
Мета дослідження – аналіз води, як складо-

вої частини організму людини й загального вмісту
води в організмі студентів навчального відділення
настільного тенісу.

Результати дослідження.
У преамбулі статуту Всесвітньої організації

охорони здоров’я написано: «Здоров’я – це стан по-
вної фізичної, психічної та соціальної гармонії, а не
тільки відсутність хвороб та фізичних дефектів». Здо-
ров’я значною мірою залежить від взаємин людини із
середовищем його існування, суспільством та вироб-
ництвом, в контексті нашого дослідження це стосуєть-
ся навчання студентів у вищому учбовому закладі.
Перші кроки до майбутнього професіоналізму пра-
цівника починаються з його навчання професії, тоб-
то фізичне здоров’я відображає такий рівень фізич-
ного розвитку студента та його рухових навичок, що
дозволяє реалізовувати свої творчі можливості у
повній мірі.

Навчання у вищій школі є складним і трива-
лим процесом, що пред’являє достатньо високі ви-
моги до стану здоров’я й психофізіологічного ста-
ну студентської молоді – на початку свого навчання
студенти мають певні негативні впливи на свій стан
здоров’я (загально-респіраторні захворювання й
вегето-судинні дистонії), що, значною мірою, пов’я-
зано з перенапругою компенсаторних захисних ме-
ханізмів адаптації; на старших курсах переважають

негативні наслідки, що викликані тривалими впли-
вами хронічних психоемоційних стресів впродовж
навчання (особливо під час заліково-екзаменацій-
них сесій), зростає кількість хворих гіпертонічною
хворобою та неврозами. Все це є наслідками неспри-
ятливого впливу адаптивних процесів організму сту-
дентської молоді, зриву їх адаптації до процесу на-
вчання у вищому учбовому закладі й пов’язано з
особливостями діяльності центральної нервової
діяльності студента [9].

Адаптація студентів до процесу навчання у вузі
пов’язана як з рівнем їх матеріального забезпечення,
так й з можливістю реалізації повсякденних потреб:
житлово-комунальні умови, створення можливостей
для занять у бібліотеках, комп’ютерних класах, науко-
вих кружках, в самодіяльності, спортивних секціях й
особливо це стосується необхідності вирішення про-
блеми, що пов’язано з режимом харчування.

Вода становить основу тіла людини, всі біохімічні
процеси в організмі людини зводяться до хімічних ре-
акцій у водяному розчині – обміну речовин в організмі.
У вигляді різних напоїв або рідкої їжі доросла людина
одержує в добу близько 1,2 л води (або близько 48%
добової норми), іншу відсутню воду організм одержує
з їжею – близько 1 л (40% добової норми), близько 3%
(0,3 л) води утвориться в результаті біохімічних процесів
у самому організмі. Як раціональний режим харчуван-
ня, так й споживання питної рідини і взагалі води, варто
розглядати як одну з головних складових частин здоро-
вого способу життя студентів впродовж навчання у вузі,
як один з факторів продовження активного періоду жит-
тєдіяльності [4, 5].

Дослідження на вміст води в організмі студентів
було проведено у навчальному відділенні настільно-
го тенісу НТУУ «КПІ». В дослідженні приймало
участь 353 студента, серед яких 266 юнаків й 87 дівчат
у віці від 17 до 20 років. Під час вимірювання загаль-
ного вмісту води в організмі студентів автори вико-
ристовували формулу, що включала зріст й вагу тіла
студента [7, 8]. Результати були оброблені з викорис-
танням двох показників – середнього арифметично-
го й стандартного відхилення від середнього ариф-
метичного, і згруповані у чотири вікові групи: юнаки
і дівчата – «17 років», «18 років», «19 років» й «20
років» (табл.1).

Аналізуючи вищенаведені результати може-
мо зробити наступні висновки (рис.1):
1.У юнаків чотирьох вікових груп, що приймали
участь в дослідженні, результати вмісту води в
організмі знаходяться в діапазоні від 63,67-64,27%,
тобто у середньому становить 63,97%. Стандартне
відхилення від середнього результату знаходиться
на рівні ±2,16-2,38%, в середньому це складає 2,27%.

2.Дівчата вікових груп від 17 до 20 років показали се-
редній результат у межах 61,54-63,12%, або 62,33%,
при цьому, стандартне відхилення зафіксовано на
рівні ±1,43-2,97%, в середньому стандартне відхи-
лення склало 2,2% (рис.2).
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Таблиця 1 
Результати дослідження загального вмісту води в організмі студентів, % ( xSX ± ) 

Юнаки (n=266) Дівчата (n=87)  
Частина 
тіла 17 років 

(n=88) 
18 
років 
(n=99) 

19 
років 
(n=57) 

20  
років 
(n=22) 

17 
років 
(n=25) 

18 
років 
(n=32) 

19 
років 
(n=21) 

20  
Років 
(n=9) 

Вміст води в 
організмі 

63,67 
±2,23 

63,93 
±2,37 

62,74 
±2,38 

64,27 
±2,16 

62,38 
±1,43 

62,86 
±2,97 

63,12 
±2,59 

61,54 
±2,5 

 

Рис.1. Динаміка зміни вмісту води в організмі студентів в залежності від віку, %
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Рис.2. Середні показники вмісту води в організмі студентів, %

Висновки.
Підсумовуючи значення води для організму

людини відзначимо:
· недостатня кількість води, тобто наявність негатив-
ного балансу, призводить до зниження ваги тіла та
збільшення в’язкості крові, у зв’язку із чим пору-
шується постачання кисню до тканин, при цьому
може підвищуватися температура тіла, частішає
пульс і подих, виникає спрага, нудота та знижуєть-
ся розумова й фізична працездатність людини;

· надмірне вживанні рідини впливає на переванта-
ження серцево-судинної системи (у зв’язку з розр-
ідженням крові), порушується травлення (через
розведення шлункового соку), збільшується наван-
таження на нирки (через посилення виділення сечі),
розвивається виснажливе виділення поту й послаб-
ляється організм – з потом і сечею виводяться
мікроелементи, що порушує сольовий баланс,
навіть короткочасне перевантаження організму
водою може привести до швидкої стомленості м’язів
й судорог;
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· середній результат юнаків склав 63,97±2,27%; у
дівчат середній результат склав 62,33±2,2% .

Подальші дослідження пов’язано з визначен-
ням ваги тіла студентів й порівняння з ідеальної ма-
сою тіла людини.
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МАСА ТІЛА СТУДЕНТІВ:
 НАСКІЛЬКИ ВОНА Є ІДЕАЛЬНОЮ?

Афанасьєв В.В., Гришко Л.Г.,
Пелипейко О.П., Щербаченко В.К.

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Анотація. Маса тіла, разом з іншими  антропометричними
ознаками людини (довжиною тіла або ростом і окружністю
грудної клітини) є важливим  показником загального фізич-
ного розвитку й стану здоров’я. Ідеальна маса тіла залежить
від статі й росту людини і пов’язана з різними факторами
життя, при цьому, при надлишковій масі тіла органам і сис-
темам важче забезпечувати його нормальне функціонуван-
ня. В статті наведено отримані показники студентів й аналі-
зується різниця між існуючими показниками  маси  тіла
студентів з нормами для певного росту й типу статури.
Ключові слова: здоров’я, ідеальна маса, навчання, організм,
показник, результат, студент, харчування.
Аннотация. Афанасьев В.В., Гришко Л.Г., Пелипейко
О.П., Щербаченко В.К. Масса тела студентов: насколь-
ко  она идеальна? Масса тела, вместе с другими антропо-
метрическими показателями человека (длиной тела или рос-
том и окружностью грудной клетки) является важным
показателем общего физического развития и состояния здо-
ровья. Идеальная масса тела зависит от пола и роста человека
и связана с разными факторами жизни, при этом, при избы-
точной массе тела органам и системам тяжелее обеспечивать
его нормальное функционирование. В статьи приведены по-
лученные показатели студентов и анализируется разность меж-
ду существующими показателями массы тела студентов с нор-
мами для определенного роста и типа телосложения.
Ключевые  слова: здоровье, идеальная масса, обучение,
организм, показатель, результат, студент, питание.
Annotation. Afanasyev V.V., Grishko L.G., Pelipejko O.P.,
Scherbachenko V.K. The weight of students’ body: as far
as it  is ideal? The weight of body, together with other
anthropometric parameters of man (length of body or

circumference of thorax) is the important parameter of general
physical development and condition of health. The ideal weight
of body depends on sex and height of man and connected with
different factors of l ife, thus, the redundant weight of body
influences on normal functioning of organs and systems. The
got parameters of students and difference between existing
parameters of students’ body weight and norms for the certain
height and type of constitution is analyzed in clause.
Key words: education, health, ideal weight, meal, organism,
parameter, result, student.

Вступ.
Маса тіла має достатньо істотне значення у

функціонуванні організму в цілому, але на сьо-
годнішній день особливу увагу приділяють наявності
як надлишкової маси тіла (тобто ожиріння), так й не-
достатньої маси тіла, що є глобальними проблемами
суспільства, які призводять до соціальних й медич-
них наслідків. При цьому, у теперішній час відмічаєть-
ся, що ожиріння є не тільки психологічною пробле-
мою людини, яка характеризується його низькою
дисциплінованістю, а дійсно хворобою сучасності,
яка погіршується у зв’язку з недостатньою руховою
активністю людини [2, 6].

У той же час, неправильний режим харчуван-
ня студентської молоді впродовж їх навчання у вищо-
му учбовому закладі й важкі економічні умови мо-
жуть спричинити як надлишкову масу тіла, так й
втрату маси. В системі виховання нової людини знач-
ну роль також грає і фізичне виховання як фактор
підготовки людей до високопродуктивної праці й іншої
суспільної діяльності [5, 11].

Швидке поширення серцево-судинних захво-
рювань пов’язано з певними соціально-культурни-
ми умовами, серед яких найважливішу роль грає не-
достатнє, надлишкове харчування або його
порушений режим й зниження фізичної активності
населення в сучасному суспільстві [9].

Основними факторами, що ведуть до розвит-
ку стомлення впродовж розумової праці під час на-
вчання у вузі є монотонність проведення занять (за
винятком занять з дисципліни «Фізичне виховання»),
гіпокінезия, підвищена нервово-емоційна напруга та
напруга вищих психічних процесів (увага, мислення
та ін.). Організація навчальної праці студентів впро-
довж навчання у вузі припускає оптимальну взаємо-
дію між режимом дня й харчування, розумовою й
руховою діяльністю, що повинно забезпечувати дос-
татньо високий рівень учбово-пізнавальної, трудової
й суспільної активності, всесторонній розвиток осо-
бистості. Дія впливу помірного фізичного наванта-
ження на організм студентів в оздоровчому режимі,
під час запланованих занять фізичним вихованням й
самостійних занять (згідно з Програмою самостійних
занять відповідного навчального відділення), призво-
дить до покращення показників розумового й фізич-
ного розвитку [1, 3, 4, 8].

Більшість людей прагне досягти ідеальної маси
тіла, тому що ідеальна маса тіла для людини – це гар-
на фігура, відмінне самопочуття й настрій, задовіль-
ний стан здоров’я. На жаль, саме їжа, яка недостат-
ньо збалансованою за змістом живильних речовин, є

© Афанасьєв В.В., Гришко Л.Г.,
Пелипейко О.П., Щербаченко В.К., 2009
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Результати юнаків свідчать про те, що середній
показник фактичної маси студентів нижче за ідеаль-
ну масу студентів на 7-8%, згідно з розрахунком за
формулою з урахуванням росту студентів (рис.1,
табл.1).

Результати дівчат:
· виділяється зменшення фактичної маси тіла впро-
довж навчання у різних вікових групах – від 56,66 кг
у віці 17 років до 54,3 кг у віці 20 років; згідно з
розрахунками ідеальної маси тіла, фактична маса
співпадає з ідеальною масою тіла у віковій групі
дівчат 18 років (рис.2, табл.2);

· фактична маса дівчат має незначне відхилення від
ідеальної маси.

Висновки.
1.Фактична маса тіла студентів-дівчат відділення на-
стільного тенісу є наближеною до ідеальної маси,
яка обчислюється за формулою й враховує зріст.

2.Фактична маса тіла студентів-юнаків є нижче за їх
ідеальну масу.

3.Підходами до профілактики й лікування недостат-
ньої маси тіла є дотримання певної дієти у харчу-
ванні та помірне фізичне навантаження впродовж
навчання у вузі – регулярні заняття фізичною куль-
турою і спортом у поєднанні з режимом харчуван-
ня впродовж дня ведуть до покращення власне спо-
собу життя й зниженню факторів ризику багатьох
захворювань, що є характерними для студентської
молоді.

невід’ємною частиною способу життя студентської
молоді. Повноцінне харчування студентської молоді
є важливою умовою відновлення й збереження здо-
ров’я – живильні речовини необхідні організму по-
стійно, хоча надходять вони лише періодично, з їжею;
наприклад: для нормального функціонування голов-
ного мозку людини глюкоза повинна надходити до
нього незалежно від того, голодна людина або сита,
цей факт має особливе значення для студентів вищих
навчальних закладів, які пізнають значні розумові
навантаження завдяки напруженому режиму впро-
довж навчання [7, 10].

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

Мета, завдання роботи.
Мета дослідження – аналіз відповідності маси

тіла студентів навчального відділення настільного те-
нісу до ідеальної маси тіла людини з врахуванням їх
росту й статури.

Результати дослідження.
У дослідженні маси тіла студентів приймало

участь 353 студента навчального відділення настільно-
го тенісу НТУУ «КПІ»: 266 юнака й 87 дівчат було
розподілено на чотири вікові групи 17-20 років.

Для проведення необхідних вимірів для розра-
хунку показників ідеальної маси тіла, автори викори-
стали данні росту студентів [12].

Рис.1. Динаміка зміни фактичної та ідеальної маси тіла студентів-юнаків у відповідності з віком, кг
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Таблиця 1 
Порівняння фактичної та ідеальної маси тіла студентів-юнаків, кг ( xSX ± ) 
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Рис.2. Динаміка зміни фактичної та ідеальної маси тіла студентів-дівчат у відповідності з віком, кг
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Таблиця 2 
Порівняння фактичної та ідеальної маси тіла студентів-дівчат, кг ( xSX ± ) 
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4.Профілактика порушень маси тіла, як ожиріння, так
й недостатньої маси тіла є актуальним завданням
сьогодення, адже надмірний надлишок й недостат-
ня маса тіла є не тільки «візуальною незручністю»:
надлишкова й недостатня маса тіла сприяє розвит-
ку захворювань серця, підвищеному або знижено-
му кров’яному тиску, хворобам суглобів й іншим
захворюванням.

Ідеальна маса тіла студентів сприяє високій
фізичній працездатності студентів й є необхідним ком-
понентом для майбутнього спеціаліста впродовж
плідної діяльності в обраній спеціальності, разом з
тим, фізична працездатність є основою для підвищен-
ня розумової працездатності, значний обсяг якої уч-
нівська молодь зазнає впродовж навчання у вищому
учбовому закладі. Помірна рухова активність також
є своєрідним фактором й на шляху до вдосконалення
особливостей молодої людини.

Є необхідність проведення подальших дослід-
жень, що пов’язані з аналізом типу статури студентів
вищих навчальних закладів.
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ОСОБЕННОСТИ  МОТИВОВ ВЫБОРА
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ПЛАВАНИЕ» НА

ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
СТУДЕНТАМИ ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ
Баламутова Н.М., Шейко Л.В., Олейников И.П.
Национальная юридическая академия Украины

им. Ярослава Мудрого
Харьковская государственная академия

физической культуры
Харьковский национальный педагогический

университет им. Г.С. Сковороды

Аннотация. В статье определены основные факторы, влия-
ющие на выбор специализации  «Плавание» на занятиях по
физической культуре в вузе. Для анализа мотивации выбора
курса «Плавание» авторы разработали анкету. Результаты
анкетирования позволили выявить главные вопросы постро-
ения учебного процесса обучения плаванию  в вузе. Уста-
новлено, что студенты недооценивают связь теоретического
курса с практическими занятиями. Отмечается влияние про-
фессиональных качеств преподавателя на мотивацию выбо-
ра студентами вида деятельности.
Ключевые  слова: плавание , мотивация , анкетирование.
Анотація. Баламутова Н.М., Шейко  Л.В., Олійник І.П.
Особливості  мотивів  вибору спеціалізації «Плавання»
на заняттях  з фізичної культури студентами гуманітар-
них вузів. У статті визначені основні фактори, які вплива-
ють на вибір спеціалізації «Плавання на заняттях з фізичної
культури у вузі». Для аналізу мотивації вибору курсу «Пла-
вання» автори розробили анкету. Результати анкетування
дозволили виявити головні питання побудови учбового про-
цесу при навчанні плаванню  у вузі. Установлено, що студен-
ти недооцінюють зв’язок теоретичного курсу із практични-
ми заняттями. Відзначається вплив  професійних якостей
викладача на мотивацію вибору студентами виду діяльності.
Ключові слова: плавання , мотивація, анкетування.
Annotation. Balamutova N.M., Sheyko L.V, Olejnikov
I.P. Peculiarities of reasons for choosing specialization
Swimming at the physical training lessons by students
of the humanitarian higher educational establishment.
In this article are determined the main factors that influence
for choosing specialisation «Swimming at the physical training
lessons in a higher educational establishment». For analysing
the motivation of choosing the course «Swimming» authors
developed a questionnaire. The results of this questionnaire
helped to find out the main questions of building educational
process for learning how to swim in the higher educational
establishment.  It  fixed, that  students underestimate
communication of a theoretical rate with practical occupations.
Effect of professional qualities of the teacher on motivation of
a choice students of a kind of activity is registered.
Key words: swimming, motivation, questionnaire

 Введение.
Современная программа по физической куль-

туре в высших учебных заведениях претерпела неко-
торых изменений в части ее содержания, связанные с
введением спортивно-ориентированного физическо-
го воспитания или так называемых специализаций по
видам спорта. Студентам на выбор предоставляется
право заниматься избранным видом спорта в рамках
учебной программы и утвержденным перечнем этих
самых специализаций. Материально-техническая база
спортивных сооружений позволяет развивать широ-
кий спектр игровых видов спорта (волейбол, баскет-
бол, гандбол, настольный теннис), а также ритмичес-
ких упражнений под музыку (шейпинг, фитнесс,

аэробика). Имея в составе спортивных сооружений
бассейн, была введена и специализация плавания, ко-
торая с первых дней стала одной из популярных и по-
сещаемых студентами. Выбор большого количества
студентов не может не радовать, но мотивов этого
выбора не пытается выявить никто.

Плавание является жизненно необходимым
навыком и одним из доступных и полезных видов
спорта, призванных находить комплексный подход к
развитию человека [1, 2, 7].

Занятия плаванием дают совершенно другие
ощущения, нежели упражнения на суше. Так как вода
обладает уникальными свойствами, оказывающими
многогранное положительное воздействие на орга-
низм занимающихся [3, 4, 5]. Наличие бассейна по-
зволяет широко использовать возможности плавания
в вопросе оздоровления, общего физического раз-
вития и спортивного совершенствования [4, 6].

Цели организации занятий по плаванию в вузе:
1. Приобщать студентов к систематическим заняти-
ям плаванием, воспитывая потребность в здоро-
вом образе жизни.

2. Способствовать обеспечению недельного мини-
мума двигательной активности для поддержания
высокого потенциала умственной и физической
работоспособности.

3. Поддерживать и развивать уровень функциональ-
ного состояния всех систем организма.

4. Создать возможность для обучения, совершенство-
вания плавательной подготовленности и дальней-
шего роста спортивного мастерства.

5. Формирования профессионального подхода к ис-
пользованию средств плавательной подготовки в
лечебно-профилактической практике.

Исследование выполнено согласно плану НИР
Национальной юридической академии Украины им.
Ярослава Мудрого и Харьковской государственной
академии физической культуры.

Цель, задачи работы.
Целью работы является выявление основных

мотивов выбора специализации плавания на заняти-
ях по физической культуре в вузе.

Организация исследования.
Исследование проводилось в 2007-2088 учеб-

ном году. В исследовании приняли участие студенты
четырех учебных групп специализации «Плавание»
вторых-третьих курсов в количестве 105 человек (22
девушки и 83 юноши).

Метод исследования.
В качестве основного метода использовался

метод анкетирования. Для реализации программы
исследования была разработана анкета, по которой
проходил опрос респондентов.

Анонимная анкета.
Группа ________ Пол ________________

1. Что повлияло на Ваш выбор заниматься на специ-
ализации «Плавание»?
а) умею хорошо плавать, хотел бы научиться еще
лучше;
б) хотел бы научиться хорошо плавать;

© Баламутова Н.М., Шейко Л.В.,
Олейников И.П., 2009
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в) не найдя ничего подходящего для себя, пришел с
друзьями за компанию;
г) другое.

2. С какой целью Вы посещаете занятия по специали-
зации «Плавание»?
а) узнать и научиться чему-то новому в плавании;
б) только получить зачет по предмету;
в) другое.

3. Насколько личностно-профессиональные качества
преподавателя влияют на Ваш выбор специализа-
ции «Плавание»?
а) повлияли с самого начала и продолжают влиять
сейчас;
б) повлияли и влияют сейчас в незначительной сте-
пени;
в) не повлияли в начале и не влияют сейчас;
г) затрудняюсь ответить.

4. Насколько на Ваш взгляд качественно осуществля-
ется подача учебного материала?
а) качественно;
б) не совсем качественно;
в) не качественно;
г) затрудняюсь ответить.

5. Требуется ли Вам специализированный курс тео-
ретических занятий (лекций) по плаванию?
а) требуется;
б) не требуется;
в) затрудняюсь ответить.

6. Собираетесь ли Вы дальше заниматься плаванием
по окончанию предмета «Физическая культура»?
а) да;
б) возможно;
в) нет;
г) пока не знаю.

Результаты исследования.
Для анализа мотивации выбора курса по спе-

циализации «Плавание» авторы сосредоточились на
ответах данных на вопросы 1, 2 и 3 представленной
анкеты. На вопрос 1 : «Что повлияло на Ваш выбор

заниматься по специализации «Плавание»?» - сту-
денты отвечали следующем образом (табл. 1).

Анализ данных таблицы 1 показывает пример-
ное равенство в содержании ответов А и Б (41,9% и
46,7% соответственно). Ответы на вариант Г («дру-
гое») в большей степени содержит информацию о
том, что данные когда-то занимались плаванием и
хотели бы продолжить эти занятия, продолжая учить-
ся в вузе.

На вопрос 2: «С какой целью Вы посещаете
занятия по специализации «Плавание»?»- студенты
отвечали следующем образом (табл. 2).

С целью только получить зачет по предмету
физическая культура выбрали специализацию пла-
вания 7,6% (Б). Цели узнать и научиться чему-то но-
вому в плавании и получить зачет предпочтение от-
дали 81,9% (А) респондентов. 10,5 % ответили на
вариант В («другое») можно разделить на 2 группы:
первая группа выбрала своей целью общее физичес-
кое совершенствование не связанное с улучшением
результатов или техники плавни, вторая группа мень-
шей численности решила посещать занятия по пла-
ванию для реабилитации после травм и исправления
дефектов опорно-двигательной системы.

Задавая вопрос 3: «Насколько личностно-про-
фессиональные качества преподавателя влияют на
ваш выбор специализации «Плавание»?» - мы полу-
чили следующие ответы (табл.3).

Подавляющее большинство опрошенных (А-
72,4%) посчитали личностно-профессиональные ка-
чества преподавателя решающими в выборе спе-
циализации. 17,7 (Б) определило для себя незначи-
тельную степень этого влияния, а 4,8% вообще
посчитали, что личность преподавателя никак не
повлияла на их выбор.

Создавая анкету по выявлению мотивов вы-
бора у студентов к занятиям по выбранному курсу
специализации, мы ставили перед собой промежу-
точные задачи, связанные с самообследованием по

Таблица 1. 
Результаты исследования 

 Содержание ответа Кол-во студентов Процентное 
соотношение 

А Умею хорошо плавать, хотел бы научиться 
еще лучше 

44 41,9 

Б Хотел бы научиться хорошо плавать 49 46,7 

В Не найдя ничего подходящего для себя 
пришел с друзьями за компанию 

7 6,7 

Г Другое 7 6,7 

 Всего 105 100 

 
Таблица 2. 

Результаты исследования 

 Содержание ответа Кол-во студентов Процентное 
соотношение 

А Узнать и научиться чему-то новому в плавании 86 81,9 
Б Только получить зачет по предмету 8 7,6 
В Другое 11 10,5 
 Всего 105 100 
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Таблица 3. 
Результаты исследования 

 Содержание ответа Кол-во студентов Процентное 
соотношение 

А Повлияло с самого начала и продолжает влиять 
сейчас 

76 72,4 

Б Повлияло и влияет сейчас в незначительной мере 18 17,1 

В Не повлияло вначале и не влияет сейчас 5 4,8 

Г Затрудняюсь ответить 6 5,7 

 Всего 105 100 

 
Таблица 4.  

Результаты исследования 
 «Насколько на Ваш взгляд качественно осуществляется подача учебного материала». 

 Содержание ответа Кол-во студентов Процентное 
соотношение 

А Качественно 100 95,2 
Б Не совсем качественно 4 3,8 
В Не качественно - - 
Г Затрудняюсь ответить 1 1 
 Всего 105 100 

 
Таблица 5.  

Результаты исследования 
 «Требуется ли Вам специализированный курс теоретических знаний (лекций) по плаванию».  

 Содержание ответа Кол-во 
студентов 

Процентное 
соотношение 

А Требуется 11 10,5 
Б Не требуется 74 70,5 
В Затрудняюсь ответить 20 19 
 Всего 105 100 
 

Таблица 6.  
Результаты исследования 

«Собираетесь ли Вы дальше заниматься плаванием по окончании предмета «Физическая культура»». 

 Содержание ответа Кол-во студентов Процентное 
соотношение 

А Да 49 46,7 
Б Возможно 49 46,7 
В Нет 1 1 
Г Пока не знаю 6 5,7 
 Всего 105 100 
 

вопросам качества подачи учебного материала, по
мнению студентов (вопрос 4) и возможности введе-
ния специализированного курса теоретических за-
нятий (лекций) по специализации «Плавание» (воп-
рос 5). Вопрос 6 задавался с целью проследить
взаимосвязь занятий в рамках учебной программы с
желанием студентов заниматься плаванием по окон-
чании обязательных занятий по предмету «Физичес-
кая культура». С ответами на соответствующие воп-
росы можно ознакомиться из таблиц за номером 4,5
и 6 соответственно.

95,2% (А) отвечавших ответили положительно
на вопрос о качестве подачи учебного материала. На
не совсем качественный уровень согласились в сво-
их ответах 3,8%(Б).

На возможность получения дополнительных
знаний через теоретические занятия (лекции) в до-
полнение к практическим занятиям, согласились в
своих ответах 10,5 % (А). В то же время категоричес-
ки отвергли эту возможность 70,5% (Б). Затруднились
ответить на этот вопрос 19%(В).

Собираются заниматься плаванием в дальней-
шем и рассматривают эту возможность равное ко-
личество отвечавших – по 46,9% (А и Б). Пока не зна-
ют 5,7% (Г). И только 1% (В) ответил отрицательно на
поставленный вопрос.

Выводы.
В результате анкетирования студентов выяв-

лены факторы, повлиявшие на выбор студентами
специализации «Плавание», базирующиеся на стрем-
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лении научиться хорошо плавать, а хорошо плаваю-
щим научиться еще лучше (вопрос 1). На подавляю-
щее большинство опрошенных очень сильно повли-
яли личностно-профессиональные качества
преподавателя, что доказывает лишний раз о роли
личности в мотивации выбора студентами во всех
сферах деятельности (вопрос 3). Но в тоже время из
ответов на вопросы 2 и 5 просматриваются противо-
речия. В частности, рассмотрев зависимость отве-
тов на вопросы «С какой целью Вы посещаете заня-
тия по специализации «Плавание»» (вопрос 2) и
«Требуется ли Вам специализированный курс тео-
ретических занятий (лекций) по плаванию» (вопрос
5),мы получили следующие результаты: Узнать и на-
учиться чему-то новому в плавании (вопрос 2А) с
возможностью узнать новое из лекционных занятий
(вопрос 5А) и применить полученные знания на прак-
тике сослались в своих ответах всего 10,5 %» (9 чело-
век), а 68,9% (59 человек) отвергли такую возмож-
ность. На ответ «Только получить зачет по предмету»
(вопрос 2Б) используя лишь практические занятия
(без лекционных) ответили 75%.

Из полученных ответов можно сделать вывод
о том, что студенты недооценивают связь теорети-
ческого курса с практическими занятиями.

Дальнейшее исследование предполагается
провести в направлении изучения других проблем
определения основных факторов влияющих на мо-
тивацию выбора специализации «Плавание» на за-
нятиях по физической культуре студентами.
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ТЕХНІЧНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ
Барибіна Л., Козіна Ж., Тихенко В., Толстобров А.

Харкiвський нацiональний унiверситет
радiоелектронiки

Харкiвський нацiональний педагогiчний
університет ім.. Г.С. Сковороди

Анотація. У статті розглядаються проблеми, пов’язані з по-
шуком оптимальних шляхів визначення індивідуальних здібно-
стей студентів технічного вищого навчального закладу. На-
ведено  опис розроблених комп’ютерних програм тестування
індивідуальних здібностей студентів. Программ дозволяють
швидко та максимально комфортно проходити тестування та
моментально одержувати результати на всій групі досліджу-
ваних. Зберігання всіх даних по тестам на єдиному сервері
надає максимальну безпеку захисту даних, зручність їх сбо-
ру, проведення статистики.
Ключові слова: комп’ютерні програми, тестування, індив-
ідуальні здібності, студенти.
Аннотация. Барыбина Л., Козина Ж., Тихенко В., Тол-
стобров  А.  Информационное обеспечение  определения
индивидуальных психологических способностей  студен-
тов технического вуза. В статье рассматриваются пробле-
мы, связанные с поиском оптимальных путей определения
индивидуальных способностей студентов технического вуза.
Приведены описания компьютерных программ тестирова-
ния индивидуальных способностей студентов. Программы
позволяют быстро и максимально комфортно проходить те-
стирование и моментально получать результаты по всей груп-
пе испытуемых. Хранение всех данных по тестам на едином
сервере предоставляет максимальную безопасность защиты
данных, удобство их сбора, проведение статистики.
Ключевые слова: компьютерные программы, тестирова-
ние,  индивидуальные способности, студенты.
Annotation. Barybina L., Kozina G., Tikhenko V.,
Tolstobrov A. Informative providing of determination of
individual psychological capabilities of students of
technical institute of higher. Problems, related to the search
of optimum ways of determination of individual capabilities of
students of technical institute of higher, are examined in the
article. The computer program of testing of individual capabilities
of students is resulted. The program allows quickly and maximally
comfort to pass testing and instantly to get results from all group
of examinee. The storage of all datas under tests for the uniform
server grants maximum safety of protection of datas, convenience
of their collecting, realization of statistics.
Keywords: computer programs, testing,  individual capabilities,
students.

Вступ.
Сучасне фізичне виховання студентів потре-

бує від викладачів вміння швидко та ефективно скла-
сти психологічний портрет особистості студента, виз-
начити рівень розвитку його індивідуальних
здібностей та психологічних якостей для подальшої
професійної діяльності.

Якщо тренувальний процес розуміти не тільки
як засіб досягнення спортивних результатів, а і як про-
цес формування особистості, в якому необхідно вра-
ховувати її індивідуальні, соціальні та національні вла-
стивості, можна виділити психологічні задачі цього
процесу, в основі яких полягають досить певні психо-
логічні закономірності [1,8,9].

© Барибіна Л., Козіна Ж., Тихенко В.,
Толстобров А., 2009
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Без врахування психофізіологічних можливостей
студентів як суб’єктів навчально-тренувального проце-
су неможлива висока ефективність застосування вик-
ладачами сучасних засобів та методів навчання [12].

Вивчення індивідуально-психологічних власти-
востей, як внутрішніх детермінант особистості, доз-
воляє наблизитись до розуміння природи різномані-
тності психологічної структури як комбінації найбільш
стійких характеристик людини [12].

Розробка комп’ютерних програм психодіагно-
стичних досліджень дозволяє значно скоротити час
проведення тестування та обробки його результатів.
Впровадження результатів досліджень в практику
навчально-тренувального процесу особливо акту-
альне для сьогодення як механізм підвищення якості
підготовки спеціалістів у вищих технічних навчаль-
них закладах [1,12].

Дослідження виконано згідно Зведеному пла-
ну науково-дослідної роботи Міністерства України у
справах сім’ї, молоді і спорту на 2006-2010 р. по темі
2.1.9 «Теоретико-методичні основи індивідуалізації
навчально-тренувального процесу в окремих групах
видів спорту» (№ держ. реєстрації 0108U010862).

Мета, завдання роботи.
Мета роботи - розробка комп’ютерних про-

грам тестування індивідуальних психологічних здібно-
стей студентів вищих навчальних закладів технічного
профілю.

Завдання:
1. Розглянути проблему використання комп’ютерних
програм для тестування індивідуальних здібностей
студентів за даними сучасної літератури.

2. Розробити комп’ютерну програму для тестування
обсягу зорового сприйняття у залежності від сту-
пеню усвідомленості поданого матеріалу.

3. Розробити комп’ютерну програму для визначення
об’єму зорового сприйняття за методикою повно-
го та часткового звіту.

Результати роботи.
Спираючись на результати досліджень по роз-

робці та використанню комп’ютерних та психодіаг-
ностичних програм [1, 8], було зроблено висновок,

що використання рівня розвитку індивідуальних
здібностей студентів вищих навчальних закладів є важ-
ливим елементом індивідуалізації навчально-трену-
вального процесу з урахуванням різних рівней сприй-
няття та усвідомлення навчального матеріалу.

Для визначення об’єму тимчасової пам’яті та
обсягу сприйняття були розроблені комп’ютерні про-
грами з використанням традиційних психодіагностич-
них методик [5,6].

Програми розроблені на сучасній та багато-
функціональній мові програмування Microsoft .NET
[4], у середовищі для розробки програмних продуктів
Microsoft Visual Studio. У якості бази даних для збер-
ігання результатів та у якості серверу, був використа-
ний продукт фірми Microsoft – Microsoft SQL Server
[2,3,4,7,8,11,13,14].

Програма «Восприятие-1» дозволяє визначи-
ти об’єм тимчасової пам’яті та обсяг зорового сприй-
няття в залежності від ступеню усвідомлювання по-
даного матеріалу. Програма складається з двох серій.
У першій серії в якості об’єктів є набори безглуздих
сполучень літер – 15 кадрів по 8 літер, у другій серії  -
змістовні фрази – 15 кадрів по три слова в кожній
фразі. Поява кожного кадру на 0,2 – 0,3 с супровод-
жується шумовим фоном. Досліджуваний відтворює
літери (слова), які він встиг побачити та запам’ятати.

Головна форма програми (рис.1),  містить в
собі поля для вводу даних про користувача, а саме:
прізвище, ім’я, по-батькові, групу (в якій користувач
навчається в університеті), спеціалізацію (спортивна
секція в університеті) та стать.

На другій формі (рис. 2) розміщується опи-
сання проходження тестування.  Після того, як кори-
стувач ознайомиться з процедурою проходження
тесту він тисне кнопку «Начать тест» і автоматично
переходить на початок тестування (рис. 3).

Одна з особливостей проходження тесту – об-
меження часу, що є стимулюючим фактором у швид-
кості проходження тестування та розвинення такої
риси, як миттєвість прийняття рішень.

Початковою формою другої серії тесту, як і в
першій, є форма з описом процесу проходження те-
стування (рис. 4).

Рис. 1. Вікно програми для вводу даних
про користувача

Рис. 2. Вiкно програми «Восприятие-1»
з описом процедури тестування 1 серiї
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Рис. 3. Вікно програми
для введення матеріалу

та відповіді

Рис. 5. Вiкно програми «Восприятие-1»
з результатами обох серiй тестування

Рис. 4.  Вiкно програми
«Восприятие-1»

з описом процедури тес-
тування 2 серiї

Після того, як користувач пройде всі етапи дру-
гої серії теста, перед ним з’явиться  остання форма
(рис. 5) з результатами щодо його відповідей по двом
пройденим серіям.

Проте слід зазначити, що користувачу відоб-
ражається не повна інформація щодо тестів. Більш
детальні дані про тест, такі як поданий матеріал, но-
мер комп’ютера, на якому проходив тест даний кори-
стувач, час проходження і таке інше – зберігається на
головному сервері з метою безпеки інформації та
чесності і прозорості проходження тестування. Але
якщо користувач має питання щодо результатів тес-
ту, він може звернутися до викладача, який зможе
подивитсь результати тесту на сервері і дати відповідні
пояснення.

Програма «Восприятие-2» дозволяє визначи-
ти об’єм зорового сприйняття за методикою повно-
го та часткового звіту і порівняти одержані результа-
ти. Ця програма, як і «Восприятие-1», складається з
двох серій і є ії продовженням. У серіях використову-
ються безглузді набори літер – 12 літер, розташова-
них у 3 горизонтальні ряди по 4 літери в кожному. В
першій серії (15 кадрів) досліджуваний має відтвори-
ти усі літери, які він побачив і запам’ятав. Друга серія
(15 кадрів) виконується за методикою часткового звіту
(вибір одного з трьох горизонтальних рядків). До по-
яви наступного кадра користувач не знає, з якого ряд-
ка йому доведеться відтворювати літери. Про це йому
надається інструкція.
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Рис. 6. Вiкно програми
«Восприятие-2»

з описом процедури
тестування 1 серiї

Рис. 8. Вiкно програми
для вводу вiдповiдi

1 серiї

Рис. 7. Вiкно програми
з наданим матерiалом

1 серії

Рис. 9. Вiкно програми
«Восприятие-2»

з описом процедури
тестування 2 серiї
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Програма «Восприятие-2 » має характер про-
ходження, подібний до першої.

Після того, як користувач ознайомиться з ме-
тодикою проходження тесту (рис.6) і буде готовий до
його виконання, йому подається матеріал (рис. 7),
після чього з’являється  форма для вводу відповіді
(рис. 8).

Коли користувач пройде усі етапи першої серії
і опиниться на останній формі,  його автоматично
перенесе до наступної форми з описом другої серії
тестування (рис. 9)

Після ознайомлення з процедурою проход-
ження другої серії, користувачу буде подано матері-
ал для запам’ятовування і з’явиться форма для вводу
відповіді (рис. 10).

 Коли користувач пройде всі етапи другої серії,
тестування закінчиться і йому надасться інформація
щодо результатів двох серій (рис. 11).

Висновки.
1. Розроблені комп’ютерні програми є ефективним
методом перевірки сприйняття матеріалу користу-
вачами, які дозволяють швидко та максимально
комфортно проходити тестування, а також момен-
тально отримувати результати проходження тестів.

2. Зберігання всіх даних по тестам на єдиному сер-
вері надає максимальну безпеку захисту даних і
зручність їх сбору та проведення статистики (збір
даних приходить автоматично з кожного ПК).

3.Дані програми є  зручними, єфективними і над-
ійними у використанні, з простим і зрозумілим
інтерфейсом. Беручи до уваги простоту їх пере-
міщення та установки, вони є досить доступним
засобом оцінки сприйняття матеріалу.

В перспективі подальших досліджень перед-
бачається аналіз результатів тестування психологіч-
них здібностей студентів та розробка методик індив-
ідуалізації навчального процесу з  фізичного
виховання студентів технічних вузів.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МУЗИКИ НА ДІТЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Бекетова Ю.В.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті розглядаються питання, пов’язані з впли-
вом музики на дітей з особливими потребами. Розкрити пси-
хологічний (зв’язок основних елементів музики з основни-
ми  сферами життєдіяльності людини) і  фізіологічний
(фізичний вплив музики на органи людини) аспекти впливу
музики на звичайну  дитину. Визначена специфіка музично-
го сприйняття дітей з порушеннями розвитку (фізичного,
психічного, розумового),  розглянуті особливості впливу
музиці на них. Запропоновані  основні шляхи використання
музики у роботі з дітьми з особливими потребами з терапев-
тичною метою.
Ключові слова: діти з особливими потребами (з порушен-
нями фізичного, психічного, розумового розвитку), специф-
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основных элементов музыки с основными сферами челове-
ка) и физиологический (физическое влияние музыки на орга-
ны человека) аспекты влияния музыки на обычного ребён-
ка. Выявлена специфика музыкального восприятия детей с
нарушениями развития (физического, психического,  ум-
ственного), рассмотрены особенности влияния  музыки на
них. Предложены основные пути использования музыки в
работе с детьми с особыми потребностями в терапевтичес-
ких целях.
Ключевые  слова: дети с особыми потребностями (с нару-
шениями физического, психического, умственного разви-
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Annotation. Beketova Y.V. Features of effect of music on
children with the special needs. In the article the problems
of music influence on disabled children are examined. The
psychological (the connection of the main music elements with
the principal human spheres) and the physiological (the physical
music influence on human organs) aspects of music influence
on an ordinary child are revealed. The music perception
specificity of children with development abnormalities (physical,
psychological and mental) is brought out; the peculiarities of
music influence on them are contemplated. The main ways of
using of music while working with disabled children for
therapeutic purposes have been brought forward.
Key words: disabled children (with physical, psychological and
mental development abnormalities);  music perception
specificity; music therapy.

Вступ.
В час, коли в Україні, як власно і в усьому світі,

зростає кількість дітей з певними порушеннями роз-
витку, що потребують спеціальної допомоги з боку
педагогів як спеціальних закладів, так і загально-
освітніх шкіл, питання пошуку нових форм, методів і
засобів навчання та виховання таких дітей стають
життєво необхідними. І в цьому процесі значне місце
належить мистецтву взагалі, та музиці особисто.

Багато видатних музичних педагогів світу при-
вертали увагу до тієї важливішої ролі, яку музика грає
у вихованні дітей і людини взагалі. Питаннями музич-
но-естетичного виховання людини, та дітей особис-
то, займались видатні педагоги та освічені діячі Ук-
раїни та Росії ХХ століття Б.Асаф’єв, Н.Гродзенська,
В.Шацька, В.Сухомлинський, Д.Кабалевський, Б.Я-
ворський, М.Леонтович, М.Лисенко, О.Рудницька та
багато інших. Зі світової практики відомі педагоги,
які щільно займались теоретичними питаннями, по-
в’язаними з формуванням людини за допомогою
музики й, що особливо важливо, практично реалізо-
вували їх у загальноосвітніх школах Європи (З. Кодай,
Г. Піхт, В. Вебер, Ф. Мессершмидт, В. Вюнш та ін.).
До розвитку системи методів музикотерапії на ос-
нові наукових досліджень впливу музики на організм
людини вагомий внесок було зроблено К. Швабе, Х.
Бонні, А. Понтвіком, Руудом, Мансом, Шмейстер-
сом, Тіммерманном та ін. Доцільним вивченням особ-
ливостей дітей з порушеннями розвитку з точки зору
людинознавства займались видатні лікувальні педа-
гоги світу О.Нікольська, Б.Лівехуд, К. Кьоніг, В.Холь-
цапфель, А.Соесман, Р. Штайнер та ін. Але, питан-
ням, пов’язаним з використанням музики під час
роботи з дітьми з вадами розвитку та специфікою
музичного сприйняття у вітчизняній психолого-пе-
дагогічній та методичній літературі практично не
приділяється уваги.

 Безумовно основною метою музики є і зали-
шиться, насамперед, її вплив на естетичне виховання
людини та залучення її до світової культури. Але сьо-
годні ми розглянемо питання, пов’язані з впливом
музики на дітей з особливими потребами і визначи-
мо специфіку музичного сприйняття таких дітей.

Робота виконана за планом НДР Харківського
національного педагогічного університету імені
Г.С.Сковороди.
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Мета, завдання роботи.
Метою статті є визначення особливостей

впливу музики на дітей з порушеннями розвитку
(фізичного, психічного, розумового) з урахуванням
специфіки музичного сприйняття таких дітей (фізіо-
логічний та психологічний аспекти).

Результати досліджень.
Поняття “діти з особливими потребами” або

“діти з порушеннями розвитку” об’єднують у собі
категорії дітей від тих, що мають незначні відхилення
у поведінці, до тих, які мають значні складні пору-
шення фізичного, психічного та розумового розвит-
ку. Загальним для всіх цих дітей є те, що певні пору-
шення розвитку деформують особистість («Я»)
дитини, пов’язану з його емоційною сферою, мов-
ленням та індивідуальністю, що призводить до про-
блем соціалізації дитини, порушенню процесів сприй-
няття навколишнього світу та будування відносин з
ним, зниженню діяльності, що в свою чергу, з часом,
частково або зовсім вилучає людину із соціального
життя.

Тому наше завдання перш за все розглянути
музику, як засіб, що впливає на всі основні сфери
людини (фізичну, психічну та розумову) і допомагає
в роботі з дитиною з порушеннями розвитку:
· встановити контакт з навколишнім світом, побуду-
вати вірні взаємовідносини з ним та іншими людь-
ми;

· закласти уяви про правила та життя суспільства (чо-
ловік та жінка, сім’я, суспільство взагалі), не діючи
в пряму на його «Я»;

· активізувати важливі фізичні та психічні функції
дитини (рух, мовлення, мислення);

· залучити дитину до процесів діяльності, до життя
суспільства в цілому.

Детальний аналіз психолого-педагогічної літе-
ратури показав, що існує два аспекти впливу музики
на дитину й людину взагалі: психологічний та фізіо-
логічний.

Розглянемо психологічний аспект. Значний
вплив музики на людину обумовлюється глибоким
взаємозв’язком елементів музики (ритму, такту, гар-
монії, мелодії, ладу тощо) з усіма важливими сфера-
ми людини – фізичною (вольовою) діяльністю, емоц-
ійною (чуттєвою) або психічною та розумовою
діяльністю.

Музичний ритм й такт, як членування музи-
ки, під час якого вона активно входить в сутність лю-
дини, глибоко пов’язані з діяльністю, яка діє у воль-
овій сфері, а саме – ритм і такт активізують процеси,
пов’язані з фізичним тілом та вольовою діяльністю
людини. Гармонія, як одночасне звучання музичних
тонів, що створюється за використання інтервалів й
акордів, пов’язана з емоційною, чуттєвою сферою
людини. Саме звучання певних інтервалів викликає у
людини душевний рух (усередину та у зовні), а по-
єднання тонів в акорді викликає народження різних
почуттів та емоцій (від симпатії до антипатії, від лю-
бові до ненависті). Мелодія, як лінія руху музики, звер-
тається до сфери сприйняття людини, до розумової

діяльності. Чистота звучання тону та його чіткий рух
за певним шляхом відображає процес ясного та чітко-
го руху думки людини. [3; 10; 14]

Таким чином, виходячи з глибинних взаємоз-
в’язків музики та людини можна зрозуміти, яку роль
у будуванні взаємовідносин дитини з навколишнім
світом відіграє музика. Процеси виникнення та мета-
морфози ставлення до навколишнього світу
співвідносяться з процесами, що виникають в резуль-
таті впливу музики на дитину (В. Вюнш, З.Кодай).

Маленька дитина (до 7-9 років) спостерігаючи
за тим, що відбувається навкруги, за рухами дорос-
лих, не тільки сприймає те, що вони відбивають ду-
шевно, але й переживає їх внутрішнє аж до самої м’я-
зової системи у вигляді якогось жесту. Пізніше це
переживання знаходить своє відображення у грі че-
рез наслідування, через багаторазове відтворення
рухів. Пізніше, у середньому шкільному віці,
зовнішній рух згортається усередину і поступово
перетворюється на внутрішній душевний рух. Дити-
на починає виявляти своє ставлення до світу в першу
чергу виходячи з власних почуттів – симпатій та ан-
типатій. А вже доросла людина нібито протистоїть
світові, спостерігає, зіставляє, виходячи з певного
досвіду, що дає змогу їй охопити цей світ за допомо-
гою суджень та понять – завдяки розуму. [3; 5]

Виходячи з цього, можна зробити певний вис-
новок, що сприйняття світу у дитини відбувається
через метаморфози рухів – від фізичних (вольових)
до емоційних (чуттєвих), та в результаті – до розумо-
вих. Таким чином, елемент руху набуває особливої
значущості у встановленні взаємозв’язку дитини з
навколишнім світом.

Саме в музиці особливо враховується елемент
руху. Мова йде про ритмічний рух (швидко, повільно),
мелодичний рух (угору, униз), а також безпосереднє
(зовнішнє) відображення руху через музику – танок,
супровід музики жестами, що передають образ (рух
річки, птиці, метелика й т.д.) у різному темпі.

Елемент руху та зв’язування дитини з навко-
лишнім світом є присутнім також і в процесі чуттєво-
го сприйняття музики, коли рух розглядається як ду-
шевний жест. Під час активного сприйняття музики,
певних музичних інтервалів, дитина знаходиться то у
переживанні свого внутрішнього душевного світу, то
у переживанні зовнішнього світу – як «вдох-видих» –
своєрідне дихання в «музиці». Мелодійне пережи-
вання музики також пов’язане з рухом почуттів дити-
ни – рух мелодії вгору викликає душевний вихід у
зовні (у світ), а рух мелодії вниз – душевне повернен-
ня до себе. [3;10]

 Таким чином, саме музика стає каталізато-
ром душевного (емоційного) життя дитини. Тут ди-
тина у повній мірі переживає драматизм сприйман-
ня світу – поняття добра та лиха, світла та тьми, любові
та ненависті (мажор й мінор; класика, романтизм та
ін.). Саме завдяки музиці діти більш дорослого віку
мають можливість виразити свій внутрішній світ, своє
розуміння навколишнього світу, своє «Я» (авторсь-
ка пісня, джаз та ін.).



21

Важливішою функцією музики є активізація
розумової діяльності дитини, а саме – образного
сприйняття та мислення, підвищення пізнавальної
активності, активізація самоконтролю та осмислення
свого «Я» (В.Шацька, В. Сухомлинський, Л.Виготсь-
кий, З.Кодай, , В.Вюнш та ін.) Це підтверджує експе-
римент, який було проведено у середині ХХ століття
в загальноосвітніх школах Європи з щоденного вве-
дення музики до розкладу занять. Було доказано
«здатність інтенсивного музичного навчання суттє-
во підвищувати успішність з усіх предметів» (Ф.Мес-
сершмідт) [3, с.5 ] Щоденна музична діяльність, спря-
мована на активізацію мислення (дітей, які
потребують пробудження) або на заспокоєння (дітей,
які занадто збуджені), готує розум дитини до сприй-
няття навчального матеріалу та до пізнавальної діяль-
ності.

Дитина з порушеннями розвитку не може у
повній мірі таким чином сприймати музику і належ-
ним чином самовиразитися через неї. Однак, вплив
музики все одно зберігається та торкається емоційно-
вольової (фізичної та душевної) та розумової сфер
дитини. Це підтверджується й тим фактом, що багато
дітей з особливими потребами обдаровані в музично-
му плані. Тому можна стверджувати, що цей вид мис-
тецтва є своєрідними «воротами» для емоцій і почуттів
(душі) та індивідуальності («Я») такої дитини, крізь які
вона може відкрити свій внутрішній світ, та набути
можливості встановити справжні стосунки з навко-
лишнім світом. Таким чином, коли мова йдеться про
дітей з порушеннями розвитку (фізичного, психічно-
го, розумового), особливо аутичних дітей, важливо
розуміти, що для таких дітей музика є важливим засо-
бом взаємодії з навколишнім світом, підгрунттям для
будування взаємовідносин з ним. [6; 11]

Розглянемо фізіологічний аспект впливу му-
зики на людину. Виходячи з наукових досліджень
фахівців у галузі музичного сприйняття (В.Сухом-
линський, В.Хольцапфель, К.Кьоніг, В.Вюнш та ін.)
було виявлено, що завдяки музиці рухи людини ста-
ють більш повільними, що пов’язане з будовою слу-
хового апарату. Кістки, які знаходяться у порожнині
вуха між барабанною перетинкою та «равликом»
(Сochlea) (молоток, ковадло й стремено) побудовані
таким чином, що на них не діє сила ваги. Таким чи-
ном, процес слухового сприйняття є чистим, неза-
лежним від гравітації рухом, який спонукається з
зовні, тому що у вусі відсутня система м’язів, яка б
могла активізувати цей процес. [3, с.16]

Це дає підставу стверджувати, що слухове
сприйняття музики пов’язане з «легким, повільним
рухом», який відтворюється внаслідок проникнення
звуку з зовні. Тобто, ненав’язане, спокійне звучання
музики легко «входить» у дитину, не викликаючи
відторгнення, та активізує рухливість дитини через
вухо. Й тоді дитина піддається вільному руху, та пря-
мує за ритмом, мелодією, залучаючись до руху всім
тілом. Це створює основу для включення дитини до
наступної діяльності. Однак для дітей з вадами роз-
витку тут необхідно враховувати аспект часу – спо-

чатку активізується внутрішній рух на рівні слуху, і
тільки згодом він переходить у зовнішній рух.

Ще одна функція, що є значно важливою для
багатьох дітей з порушеннями розвитку – це зв’язок з
мовленням. Йдеться про те, що безпосередньо під
час слухового сприйняття активізується ще одна час-
тина людського тіла – гортань. Гортань певним тон-
ким чином відтворює слово або музику, яка до неї
дійшла. Це теж у свою чергу активізує «людину руху»
в дитині, яка відзивається музиці. Завдяки, знову ж
таки, ненав’язливій дії музики на даний орган при
неодноразовому повторенні (що природно є мож-
ливим у пісні), у дитини також з часом активізується
мовлення. [3; 6; 9]

 Розглянуті особливості музичного впливу на
людину з будь якими порушеннями розвитку стали
основою у такому важливому напрямі, як музикоте-
рапія. Цілеспрямоване застосування музики та му-
зичних елементів для досягнення терапевтичних цілей,
а саме, відбудові, підтримці й сприянню психічного
та фізичного здоров’я – і є суть музичної терапії, до
реалізації якої залучені кваліфіковані фахівці (музи-
котерапевти, лікувальні педагоги тощо). [12]

Однак, на наш погляд, існує багато шляхів ви-
користання музики з метою розвитку дитини з особ-
ливими потребами як в спеціальних закладах, так і в
загальноосвітніх школах (для дітей з незначними по-
рушеннями, проблемами у поведінці, педагогічно
запущених, з труднощами у навчанні, з девіантною
поведінкою тощо). Серед них:
· щоденне використання музики, як предмету, в роз-
кладі занять;

· введення спільного співу або будь-якої спільної
музичної діяльності перед заняттями або на почат-
ку дня (загальношкільне або класне), в ритмічній
частині уроку;

· використання елементів музики на уроці з будь-
якого предмету (письма, читання, математики, тру-
дового навчання, образотворчого мистецтва тощо),
особливо у початковій школі;

· індивідуальні або групові заняття з музичної терапії.
Безумовно, у виборі форм, методів і засобів

роботи педагог повинен враховувати специфіку по-
рушення кожної дитини, що потребує від нього пев-
них спеціальних знань та вмінь. Й сьогодні, коли все
більш дітей з порушеннями розвитку потрапляють
до дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл, дитя-
чим закладам необхідні фахівці, які додатково до ос-
новного фаху володіють основами знань у галузі су-
міжних наук та гідно орієнтуються у питаннях
спеціальної (корекційної) педагогіки, психології, ло-
гопедії та соціології.

Висновки.
На основі аналізу психолого-педагогічної,

спеціальної психолого-педагогічної літератури та
практичного досвіду з проблеми було розглянуто
особливості впливу музики (психічний та фізіологіч-
ний аспекти) на людину та розкрито специфіку му-
зичного сприйняття дитини з порушеннями розвит-
ку. Це дає підстави стверджувати, що музика суттєво
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впливає на розвиток всіх сфер дитини (фізичної, пси-
хічної та розумової) та активізує рух, мовлення, мис-
лення дитини; має здатність терапевтично (цілюще,
різнобічно, розвиваючи) впливати на дитину з особ-
ливими потребами. Це, в свою чергу, соціалізує ди-
тину з порушеннями розвитку і надає їй можливість
найбільш гармонійно жити у суспільстві.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем впливу
музики на дітей з особливими потребами.
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АНАЛІЗ СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ
МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ПРОЦЕСІ

НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ
ДИСЦИПЛІН ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ

ФІЗИЧНИХ РЕАБІЛІТОЛОГІВ
Бугеря Т.М.

Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка

Анотація. Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі на-
вчання професійно орієнтованих дисциплін створює умови
для ефективної професійної підготовки майбутніх фізичних
реабілітологів. Ефективна реалізація міжпредметних зв’язків
залежить від володіння науково-методичними засадами взає-
мозв’язків, психологічною готовністю до виявлення й вико-
ристання міжпредметних зв’язків, компетентності викладачів.
Комплексне педагогічне забезпечення міжпредметних зв’язків
у процесі навчання професійно орієнтованих дисциплін при
підготовці майбутніх фізичних реабілітологів безумовно є
важливим та надзвичайно  необхідним.
Ключові слова: міжпредметні зв’язки, ефективна профес-
ійна підготовка, фахівці з фізичної реабілітації.
Аннотация. Бугеря Т.Н. Анализ состояния  реализации
межпредметных связей  в процессе  обучения професси-
онально ориентированным дисциплинам при подготов-
ке будущих физических реабилитологов. Реализация меж-
предметных связей в процессе обучения профессионально

ориентированных дисциплин создает условия для эффектив-
ной профессиональной подготовки физических реабилито-
логов. Эффективная реализация межпредметных связей за-
висит  от владения  научно-методическими основами
взаимосвязей, психологической готовностью к выявлению и
использованию межпредметных связей, компетентности пре-
подавателей. Комплексное педагогическое обеспечение меж-
предметных связей в процессе обучения профессионально
ориентированным дисциплинам  при подготовке будущих
физических реабилитологов является важным и чрезвычай-
но необходимым.
Ключевые слова: межпредметные связи, эффективная про-
фессиональная подготовка, специалисты по физической реа-
билитации.
Annotation. Bugerya T.N. Analysis of a state of realization
of interobject communications during learning to
professionally oriented disciplines at preparation of the
future experts. The application of the theory and practice of
intersubject communications in the process of educational work
creates conditions for effective professional training of experts
in physical rehabilitation. Effective realization of interobject
communications depends on possession of scientific –
methodical bases of interrelations, psychologic readiness for
revealing and use of interobject communications, competence
of teachers. Complex pedagogical maintenance of interobject
communications during learning to professionally oriented
disciplines at preparation of the future experts is important and
extremely necessary.
Key words: intersubject communications, effective professional
training, experts in physical rehabilitation.

Вступ.
Міжпредметні зв’язки служили об’єктом вив-

чення різних дослідників в Україні й за кордоном (Н. -
Андреєва, В. Бевз, М. Берулава, С. Голяка, Л. Демі-
нська, Л. Ковальчук, С. Колесник, В. Кузьменко,
В. Максимова, О. Музальов, Я. Плоткін, Н. Розенберг,
В. Таточенко та ін.).

Аналіз психолого-педагогічної літератури,
урахування педагогічного досвіду багатьох учених
указує нам на успішну реалізацію міжпредметних
зв’язків у навчально-виховному процесі [1-10]. Про
необхідність урахування взаємозв’язку між предме-
тами під час вивчення основ наук розглядалося в ро-
ботах таких видатних педагогів, як Я. Коменський,
Дж. Локк, Й. Песталоцці, Й. Гербарт, А. Дістервег.
Зв’язок між предметами є актуальним і в наш час,
оскільки зв’язки між предметами – одна з основних
вимог дидактики. За допомогою міжпредметних
зв’язків викладач здійснює цілеспрямоване вирішен-
ня навчально-виховних завдань, тому викладачі вищої
школи повинні вміти здійснювати міжпредметні зв’яз-
ки на лекціях, практичних і лабораторних заняттях, а
також при організації наукової роботи та практики.
Для цього необхідна відповідна теоретична підготов-
ка й уміння використовувати міжпредметні зв’язки в
навчанні професійно орієнтованих дисциплін. При
підготовці майбутніх фізичних реабілітологів, у пер-
шу чергу потрібно орієнтуватися на міжпредметні
зв’язки безпосередньо професійно орієнтованих дис-
циплін, які є основними при професійному навчанні
студентів.

Робота виконана згідно з планом НДР Лу-
ганського національного університету імені Тараса
Шевченка.

© Бугеря Т.М., 2009
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Мета, завдання роботи.
Метою статті є: 1) висвітлити проблему

міжпредметних зв’язків у навчанні професійно орієн-
тованих дисциплін у фаховій підготовці майбутніх
фізичних реабілітологів; 2) визначити ставлення вик-
ладачів до використання міжпредметних зв’язків у про-
цесі навчання професійно орієнтованих дисциплін при
підготовці майбутніх фізичних реабілітологів.

 Дослідження були проведені на базі Інститу-
ту фізичного виховання і спорту Луганського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, Ми-
колаївського державного гуманітарного університету
імені Петра Могили, комплексу „Києво-Могилянсь-
ка академія”, Донецького державного інституту здо-
ров’я, фізичного виховання і спорту при Національ-
ному університеті фізичного виховання і спорту
України.

 Методи дослідження містять аналіз науково-
методичної літератури, педагогічне спостереження,
анонімне анкетування, бесіди зі студентами й викла-
дачами, інтерв’ювання.

Результати дослідження.
Програмою дослідження було охоплено 62

викладачі вищих навчальних закладів, які беруть
участь у професійній підготовці майбутніх фізичних
реабілітологів.

На першому етапі нашого дослідження, перш
за все, нас цікавило виявлення недоліків підготовки
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, а також
шляхів її вдосконалення на міжпредметній основі. Об-
робка результатів показала таке: міжпредметні зв’язки
в навчанні професійно орієнтованих дисциплін не
відображені в робочих програмах – 55%; 30% – част-
ково відображені в робочих програмах, конспектах
лекцій, тобто реалізуються безсистемно й епізодично,
і тільки 15% – міжредметні зв’язки в навчанні профес-
ійно орієнтованих дисциплін відображені в робочих
програмах, конспектах лекцій у повному обсязі. У на-
вчальному процесі міжпредметні зв’язки здійснюються
викладачами професійно орієнтованих дисциплін на
лекціях (40%), практичних заняттях (25%), лаборатор-
них (20%). Засобами й методами реалізації міжпред-
метних зв’язків на першому місці є усне викладання
(40%), питання на міжпредметній основі (30%), по-
рівняння (15%), комплексні завдання (10%), самостійна
робота (3%), завдання на міжпредметній основі (2%).
Викладачі професійно орієнтованих дисциплін відзна-
чили труднощі, які впливають організацію міжпред-
метних зв’язків у процесі навчання майбутніх фахівців
з фізичної реабілітації. 42% опитуваних посилалися на
відсутність методик здійснення міжпредметних зв’язків,
34% – на труднощі у відборі навчального матеріалу із
суміжних дисциплін; 24% – на проблеми, які пов’язані
з організацією повторення опорних тем з вивчених
раніше дисциплін. Ми з’ясували причини недостатнь-
ого використання міжпредметних зв’язків: невміння
виявити і встановити їх (30%), методична непідготов-
леність (25%), відсутність єдиних вимог до здійснення
міжпредметних зв’язків і рекомендацій у навчальних
програмах вищого навчального закладу (45%).

Аналіз матеріалів анкетування викладачів про-
фесійно орієнтованих дисциплін виявив недостатність
використання викладачами міжпредметних зв’язків,
тому вирішувати проблеми стосовно встановлення
й реалізації міжпредметних зв’язків необхідно в пері-
од навчання. На основі отриманих даних при вивченні
використання міжпредметних зв’язків у навчально-
виховній роботі зі студентами потрібно вирішувати
цю проблему в період навчання у вищих навчальних
закладах.

Результативність реалізації міжпредметних
зв’язків залежить не тільки від професійної майстер-
ності викладачів, але також від психологічності готов-
ності студентів сприймати та засвоювати навчальний
матеріал на міжпредметній основі.

Нами був проведений аналіз навчальних планів
і програм професійно орієнтованих дисциплін, які
передбачені для підготовки майбутніх фізичних реа-
білітологів (основи фізичної реабілітації, методи дос-
ліджень з фізичної реабілітації, основи догляду за хво-
рими та інвалідами, валеологія, фармакологічні
засоби фізичної реабілітації з основами латинської
мови, масаж, методи фізичної реабілітації , технічні
засоби в реабілітації, метрологічний контроль у
фізичній реабілітації , біомеханіка з елементами ди-
намічної анатомії, спортивна медицина, фізична ре-
абілітація при захворюваннях внутрішніх органів
тощо).

Робочі програми з урахуванням різниці в пла-
нуванні міжпредметних зв’язків викладачі розподіля-
ють таким чином:
1. Робочі програми професійно орієнтованих дис-
циплін, які повністю складені на основі міжпред-
метних зв’язків.

2. Робочі програми професійно орієнтованих дис-
циплін, у яких передбачено реалізацію міжпредмет-
них зв’язків при розгляді більшості тем, які заплано-
вані навчальним планом.

3. Робочі програми професійно орієнтованих дис-
циплін, у яких передбачено реалізація міжпредмет-
них зв’язків тільки певних тем.

4. Робочі програми професійно орієнтованих дис-
циплін, у яких взагалі не планується реалізація
міжпредметних зв’язків.

Нами були проаналізовані 65 робочих навчаль-
них програм, з яких 4 були складені з урахуванням ре-
алізації міжпредметних зв’язків, 7 програм передбача-
ли використання міжпредметних зв’язків при розгляді
більшості тем, 25 навчальних програм передбачали
необхідність міжпредметних зв’язків тільки певних тем,
а 29 не передбачали реалізацію міжпредметних зв’язків
взагалі. Широке використання міжпредметних зв’язків
відображало в робочих програмах у 38,5% викладачів,
у 10,7% – відображені частково, у 6,1% – складені по-
вністю на основі міжпредметних зв’язків, а 44,7% вик-
ладачів не планують взагалі.

Нами були виділені навчальні програми про-
фесійно орієнтованих дисциплін, у яких широко зас-
тосовуються міжпредметні зв’язки. Прикладом є про-
грама дисципліни „Фізична реабілітація  при
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захворюваннях нервової системи” (викладач – Гали-
на С.). Робочою навчальною програмою передбачені
міжпредметні зв’язки з такими дисциплінами, як ана-
томія людини з основами спортивної морфології,
фізіологія людини, вікова фізіологія, основи фізичної
реабілітації, методи дослідження з фізичної реабілі-
тації, методи фізичної реабілітації, технічні засоби в
реабілітації, лікувальна фізична культура та лікарсь-
кий контроль, психологія, педагогіка, дієтотерапія,
методика викладання фізичної культури в спеціаль-
них групах з основами лікувальної фізичної культу-
ри. Ця програма складена таким чином, щоб май-
бутні фізичні реабілітологи, спираючись на
міжпредметні зв’язки, мали можливість використо-
вувати різні методі й способи при реабілітації захво-
рювань нервової системи. Також одним з прикладів
побудови навчальної робочої програми з викорис-
танням міжпредметних зв’язків є програма навчаль-
ної дисципліни „Фізична реабілітація при захворю-
ваннях опорно-рухового апарату” (викладач – Ігор
П.). В анотації цієї програми автор зазначає, що знан-
ня з інших навчальних дисциплін значно підвищать
ефективність підготовки майбутніх фізичних реабілі-
тологів. Тому робочою програмою передбачено
міжпредметні зв’язки з такими дисциплінами, як не-
традиційні методи медицини, курортологія, анатомія
людини з основами спортивної морфології, фізіоло-
гія людини, вікова фізіологія, основи фізичної реабіл-
ітації, методи дослідження з фізичної реабілітації,
методи фізичної реабілітації, технічні засоби в реабі-
літації, психологія, педагогіка, дієтотерапія, методика
викладання фізичної культури в спеціальних групах з
основами лікувальної фізичної культури, лікувальна
фізична культура та лікарський контроль. У на-
вчальній програмі „Валеологія” (проф. Валерій Г.)
передбачені міжпредметні зв’язки з такими дисципл-
інами, як психологія, педагогіка, нетрадиційні мето-
ди медицини, здоровий спосіб життя та профілакти-
ка СНІДу. У лекційних, семінарських заняттях, а також
у питаннях для самостійного вивчення студентам на-
дається можливість спиратися на понятійну базу
інших дисциплін, що готує їх до успішного засвоєння
навчального матеріалу.

Нажаль, значна кількість викладацького скла-
ду (44,7%) проаналізованих нами програм не бачать
необхідності використання міжпредметних зв’язків у
навчальному процесі при підготовці майбутніх фізич-
них реабілітологів. На підставі цього аналізу можна
дійти висновку, що в програмах обмежено викорис-
тання міжпредметної інформації.

У результаті проведених досліджень ми може-
мо констатувати, що міжпредметні зв’язки виклада-
чами в процесі навчання професійно орієнтованих
дисциплін плануються по-різному. У багатьох викла-
дачів, як показала практика, при підготовці майбутніх
фізичних реабілітологів виникають значні труднощі в
організації навчання на міжпредметній основі.

Тематичне й хронологічне погодження на-
вчальних програм з різних дисциплін має важливе
значення при підготовці майбутніх фізичних реабілі-
тологів, оскільки кожна навчальна дисципліна спи-

рається на попередню, тим самим використовуючи
поняття, теорії, закони, наукові факти й мобілізує сту-
дентів на сприйняття та засвоєння нового навчально-
го матеріалу професійно орієнтованої дисципліни.

Викладачі вищої школи відзначили труднощі,
які пов’язані безпосередньо з нестачею навчально-
методичної літератури для майбутніх фізичних реаб-
ілітологів на міжпредметній основі. Відомо, що сту-
денти засвоюють нову навчальну інформацію більш
ефективно, якщо використовують раніше отриман-
ня знання з інших дисциплін. Як відзначила викладач
(Ольга Н.), при вивченні професійно орієнтованої
дисципліни „Масаж” міжпредметна інформація має
важливе значення, оскільки студент, застосовуючи
знання дисципліни „Анатомія людини з основами
спортивної морфології”, краще засвоює новий на-
вчальний матеріал і в процесі навчання формується
цілісна система знань, умінь, навичок, якостей, необ-
хідних майбутнім фізичним реабілітологам для вико-
нання функціональних обов’язків у своїй професійній
діяльності. Викладачі вищої школи використовують
прийоми міжпредметної інформації, нагадуючи май-
бутнім фізичним реабілітологам про знання з інших
дисциплін, які отримали раніше, як: „як вам відомо з
дисципліни, яку ви вивчали раніше…” тощо.

Проведений нами аналіз навчально-методич-
ної літератури показує, що в книгах, посібниках, ме-
тодичних рекомендаціях рідко можна знайти вказівки
про те, на які джерела або теми з вивчених раніше
дисциплін можуть зосередити свою увагу студенти.
Також відсутність книг, посібників, методичних реко-
мендацій професійно орієнтованих дисциплін украї-
нською мовою серйозно перешкоджають організації
навчального процесу на міжпредметній основі.

На нашу думку, книги, посібники, методичні
рекомендації професійно орієнтованих дисциплін для
вищих навчальних закладів повинні розроблюватися
з урахуванням інтегративності, а також професійної
спрямованості підготовки майбутніх фізичних реабі-
літологів.

Професіоналізм як стійка властивість особис-
тості та діяльності фахівця формується у процесі про-
фесійної освіти. Тому, викладач вищої школи пови-
нен допомагати студентам самоудосконалюватися,
розвивати свої творчі задатки та здобувати початко-
вий досвід творчої діяльності.

На наш погляд, сучасний викладач вищої шко-
ли повинен уміти творчо впроваджувати міжпред-
метні зв’язки на лекціях, практичних та лабораторних
заняттях. Для цього необхідно мати відповідну теоре-
тичну підготовку та володіти практичними вміннями
щодо пошуку нових шляхів використання міжпред-
метних зв’язків у навчанні професійно орієнтованих
дисциплін.

Готовність викладачів до використання
міжпредметних зв’язків у навчальному процесі виз-
начена нами як одна з педагогічних умов ефективно-
го вирішення цієї проблеми.

Готовність викладачів до використання
міжпредметних зв’язків є важливою педагогічною
умовою й містить:
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· прояви у викладачів інтересу до використання
міжпредметних зв’язків у процесі підготовки май-
бутніх фізичних реабілітологів;

· розуміння цілі й основних завдань міжпредметних
зв’язків у навчальному процесі;

· володіння теоретико-методологічними засадами
використання міжпредметних зв’язків у навчально-
виховному процесі.

Для нашого дисертаційного дослідження про-
яв інтересу до використання міжпредметних зв’язків у
навчанні професійно орієнтованих дисциплін має важ-
ливе значення, оскільки від цього залежить ефек-
тивність підготовки майбутніх фізичних реабілітологів.

Прояву у викладачів інтересу до використання
міжпредметних зв’язків можуть сприяти такі чинни-
ки: відповідальне ставлення до своєї професійної діяль-
ності, участь у міжпредметних методичних семінарах,
дослідницьких програмах, конференціях професорсь-
ко-викладацького складу тощо. Мотивом у викладачів
використовувати міжпредметні зв’язки в цьому випад-
ку є потреба в самореалізації й професійному само-
розвитку для вдосконалення педагогічної діяльності.

Висновки.
Аналіз проведеного дослідження дозволив

дійти таких висновків:
• необхідність реалізації міжпредметних зв’язків в
процесі навчання професійно орієнтованих дис-
циплін підтверджують усі викладачі, але не завжди
обирають найбільш ефективні шляхи здійснення цих
зв’язків;

• серед причин, які зумовлюють недоліки у викорис-
танні міжпредметних зв’язків у навчанні професій-
но орієнтованих дисциплін, потрібно відзначити
слабке методичне забезпечення з цих питань, що у
свою чергу потребує наукового дослідження цієї
проблеми та розробки методичних рекомендацій з
реалізації міжпредметних зв’язків;

• недостатнє використання міжпредметних зв’язків
при навчанні призводить до того, що значна части-
на студентів не бачить цілі вивчення професійно
орієнтованих дисциплін, слабо розуміють значен-
ня поняття „міжпредметні зв’язки”, не використо-
вують зв’язки в процесі вивчення дисциплін, не
мають системних знань з цих предметів;

• ефективна реалізація міжпредметних зв’язків у на-
вчально-виховному процесі залежить від володіння
науково-методичними засадами взаємозв’язків, пси-
хологічною готовністю до виявлення й використання
міжпредметних зв’язків, компетентності викладачів;

• комплексне педагогічне забезпечення міжпредмет-
них зв’язків у процесі навчання професійно орієн-
тованих дисциплін при підготовці майбутніх фізич-
них реабілітологів безумовно є важливим та
надзвичайно необхідним.

Таким чином, ефективна реалізація міжпред-
метних зв’язків у навчально-виховному процесі за-
лежить від володіння науково-методичними основа-
ми взаємозв’язків, компетентності викладачів.

Цю проблему будемо намагатися й надалі дос-
ліджувати в наших подальших роботах стосовно підго-
товки майбутніх фізичних реабілітологів.
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ФОРМУВАННЯ ДРУГОГО РІВНЯ
ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИЧНОЇ, ТЕХНІЧНОЇ ТА
ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ГУРТКАХ
З ФУТБОЛУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ

Васильчук А.Г.
Буковинська державна фінансова академія

Анотація. В науковій статті представлена технологічна схе-
ма для формування фізичної, технічної та теоретичної підго-
товки у футболі. Ця технологічна схема може використову-
ватись і під час вивчення інших спортивних ігор. Вона
придатна для розробки технології формування фізичної, тех-
нічної та теоретичної підготовки школярів різного віку та
статі. Представлено основні складові технологічної схеми ІІ
рівня середніх технологій навчання технічної, фізичної та
теоретичної підготовки у футболі.
Ключові слова: технологія, технологічна схема, прийоми
гри в футбол.
Аннотация. Васильчук А.Г. Формирование второго уров-
ня физической , технической и теоретической  подготов-
ки в секциях по футболу общеобразовательных школ.
В статье представлена технологическая схема для формиро-
вания физической, технической и теоретической подготовки
в секциях по футболу. Эта технологическая схема может
использоваться и во время изучения других спортивных игр.
Она  пригодная для разработки технологий формирования
физической, технической и теоретической подготовки школь-
ников разного возраста и пола. Представлены основные со-
ставляющие технологической схемы ІІ уровня средних тех-
нологий обучения технической, физической и теоретической
подготовки в футболе.
Ключевые слова: технология, технологическая схема, фут-
бол.
Annotation. Vasylchuk A.H. Formation of the second level
of physical, technical and theoretical preparation on football
of comprehensive schools. In clause the technological circuit
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for formation of physical, technical and theoretical preparation in
sections on football is submitted. This technological circuit can be
used and during study of other sports games. It is suitable for
development of technologies of formation of physical, technical
and theoretical preparation of the schoolboys of different age and
floor. The basic are introduced amounting a flowsheet ІІ a level of
average technologies of learning of technical, physical and
theoretical preparation in football.
Key words: technology, technological circuit, football.

Вступ.
У Законах України «Про освіту» та «Про се-

редню освіту» поставлено стратегічне завдання –
оновлення змісту освіти відповідно до сучасних по-
треб особистості і суспільства. Значна роль у цьому
процесі належить інформатизації.[1]

 На даний час фахівцями у галузі фізичного
виховання і спорту розроблена велика кількість різно-
манітних технологій. Виходячи з викладеного, вивчен-
ня структури й змісту фізичної, технічної, психологі-
чної та ігрової підготовки школярів на етапі навчання
футболу в ЗНЗ є актуальним, як для теорії, так і для
практики підготовки юних футболістів у ЗНЗ та відбо-
ру їх у ДЮСШ.

Викладене вище і послужило підставою для
обрання теми, мети і задач дослідження.

Дисертаційну роботу виконано відповідно до
Зведеного плану науково-дослідної роботи з фізич-
ного виховання та спорту на 2005-2008 рр. Держав-
ного комітету молодіжної політики, спорту і туризму
України за темою 1.2.15 “Моделювання загальної та
спеціальної підготовленості футболістів” (номер дер-
жавної реєстрації 0102U002641).

Мета, завдання роботи.
Метою дослідження було розробити й експе-

риментально обґрунтувати систему вдосконалення
фізичного виховання і підвищення ефективності ро-
боти гуртків з футболу у загальноосвітніх навчаль-
них закладах шляхом використання комп’ютерних тех-
нологій для викладання навчального матеріалу.

Завдання:
1. Виявити індивідуальну і командну структуру техн-
ічної, фізичної та теоретичної діяльності школярів.

2. Визначити рівень фізичної, технічної та теоретич-
ної підготовленості учнів загальноосвітніх навчаль-
них закладів.

3. Розробити й експериментально обґрунтувати ме-
тодику комп’ютерних технологій навчання футболу
на основі навчальних програм техніко-тактичних дій.

4. Експериментально перевірити ефективність ав-
торської технології навчання футболу в позауроч-
них формах занять у загальноосвітніх навчальних
закладах.

Об’єкт дослідження – процес фізичного ви-
ховання в позаурочний час у загальноосвітніх на-
вчальних закладах.

Предмет дослідження – фізична, технічна,
теоретична підготовка юних футболістів старших
класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Робоча гіпотеза – полягає у припущенні, що
розробка та застосування алгоритмів технології на-
вчання грі у футбол учнів старших класів загально-

освітніх навчальних закладів дозволить підвищити
ефективність навчально – тренувального процесу.

Методи дослідження
Теоретичний аналіз і узагальнення досвіду.
Педагогічні спостереження з застосуванням

інструментальних методик.
Організація дослідження

1) вивчення науково-методичної літератури;
2) вивчення стану на практиці
3) вивчення структури й змісту фізичної, технічної,
психологічної та ігрової підготовленості старших
школярів загальноосвітніх навчальних закладів;

4) розробка алгоритму методики навчання загально-
освітніх навчальних закладів згідно виявленої струк-
тури фізичної, технічної, та теоретичної підготов-
леності.

Наукова новизна полягатиме у:
– доповненні знань стосовно технічної підготовленості
школярів загальноосвітніх навчальних закладів;

– з’ясуванні модельних характеристик фізичної, тех-
нічної, та теоретичної підготовленості старшоклас-
ників загальноосвітніх навчальних закладів;

– вивченні взаємозв’язку показників фізичної, техні-
чної, теоретичної підготовленості старшокласників;

– науковому обґрунтуванні структури й змісту фізич-
ної, технічної, та теоретичної підготовки школярів
у загальноосвітніх навчальних закладах;

– розробці алгоритмів фізичної технічної та теоре-
тичної підготовки школярів загальноосвітніх на-
вчальних закладів.

Результати дослідження.
Розроблена технологія навчання школярів пе-

редбачає наявність трьох рівнів у процесі опануван-
ня гри у футбол. Перший рівень (початковий) – це
навчання елементів техніки гри у футбол на уроках
фізичної культури, другий (середній) рівень – удос-
коналення спортивної майстерності в секціях з фут-
болу загальноосвітніх шкіл, третій (вищий) рівень –
перевірка отриманих знань і вмінь під час участі у
позашкільних змаганнях.

 Вивчення технічних прийомів здійснювалося
з використанням спеціально розроблених вправ, об-
’єднаних у навчальні програми, які відповідали ета-
пам навчання і підпорядковувалися основним прин-
ципам дидактики, супроводжувалися комплексом
спеціальної мультимедійної програми і технічних ав-
томатизованих комп’ютерних засобів.

Наступна складова технологічної схеми вивчен-
ня теорії та всіх видів підготовки є – система конкрет-
них завдань. Вона рекомендується проводити на за-
няттях в гуртках з  футболу, яка передбачає
забезпечення всіх сторін підготовки (фізичної, теоре-
тичної, технічної, тактичної та ігрової), а також врахо-
вує типові помилки, що виникають при підготовці, пе-
редбачає шляхи їх профілактики та усунення. Для
вирішення завдань підбираються засоби, методи і ме-
тодичні прийоми навчання і методи організації діяль-
ності учнів, способи виконання вправ, їх дозування,
організаційно-методичні вказівки; прогнозується
кількість годин для засвоєння матеріалу і визначається
його розміщення протягом року; підбираються мето-



27

ди контролю й самоконтролю, а також добираються
засоби для самостійної роботи. Під час підбору за-
собів для вирішення усіх завдань необхідно врахову-
вати позитивний перенос навичок, взаємозв’язок да-
ного прийому з іншими прийомами та з навчальним
матеріалом інших розділів шкільної програми.

Ця технологічна схема може використовува-
тись і під час вивчення інших спортивних ігор. Вона
придатна для розробки технології навчання різних
видів підготовки школярів різного віку та статі.

У галузі фізичної культури і спорту технології
розробляються на різних рівнях, починаючи від тех-
нологій навчання окремих рухів, рухових дій, закін-
чуючи технологіями засвоєння цілісних рухових діяль-
ностей. Оскільки опанування гри в  футбол
передбачає оволодіння визначеною сукупністю еле-
ментами техніки гри, теоретичними знаннями, ігро-
вими вміннями, тактикою ведення гри, то і відповід-
но технологія навчання гри в футбол складається з
“менших” технологій, а саме навчання елементів тех-

Рис.1. Технологічна схема фізичної, технічної та теоретичної підготовки в гуртках
з футболу загальноосвітніх шкіл.
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ніки гри в футбол, тактичної, ігрової підготовки та
самостійної роботи. Тому для кращого розуміння
рівнів технологій ми пропонуємо поняття І рівень
(простий), ІІ рівень (середній) – і ІІІ рівень (вищий)
технологій. В даній статті ми рекомендуємо су-
купність і визначену послідовність простих технологій
які формують середні технології.

Висновки.
Основними складовими технологічної схеми

ІІ рівня середніх технологій навчання технічної, фізич-
ної та теоретичної підготовки у футболі є:
1.Передумови (техніко-тактичний досвід; необхідний
рівень розвитку фізичних якостей; теоретичні знан-
ня тренувальної діяльності);

2.Форми навчання; система конкретних завдань для
вивчення техніко-тактичних дій на полі; типові по-
милки і шляхи їх профілактики та усунення; систе-
ма засобів для вирішення кожного завдання та проф-
ілактики виникнення помилок;

3.Взаємозв’язок техніко-тактичних дій та з фізичною
та теоретичною підготовкою;

4.Планування кількості занять у гуртках та їх розподіл
впродовж навчального року.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем форму-
вання другого рівня технологій фізичної, технічної та
теоретичної підготовки в гуртках з футболу загаль-
ноосвітніх шкіл.
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ФОРМУВАННЯ ЗДІБНОСТІ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ
СТАТИЧНОЇ РІВНОВАГИ ДІТЕЙ 4-5-РІЧНОГО

ВІКУ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ
ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

Воловик Н.І.
Національний педагогічний університет імені М.

Драгоманова

Анотація. Метою статті було перевірити ефективність ме-
тодики формування координаційної здібності до збереження
стичної рівноваги дітей 4-5 років з функціональними пору-
шеннями зору. Виявлено позитивні зрушення в рівні розвит-
ку цього виду координаційних здібностей, про що свідчить
більш виражені зміни показників у дітей експериментальних
груп у порівнянні з контрольними. Застосування спеціаль-
них навчальних завдань є ефективним підходом у методиці
навчання здібності до збереження стичної рівноваги та роз-
криває нові можливості у підвищенні ефективності фізично-
го виховання у дітей дошкільного віку з порушенням зору.
Ключові слова: діти, зір, методика, рівновага, формування.
Аннотация. Воловик Н.И. Формирование способности  к
сохранению статического  равновесия  детей  4-5-летне-
го возраста с функциональными нарушениями зрения.
Целью статьи было проверить эффективность методики фор-
мирования  координационной способности к сохранению
статического равновесия у детей 4-5 лет с функциональны-
ми нарушениями зрения. Выявлено положительные сдвиги в
уровне развития данной координационной способности, о
чем свидетельствуют более выраженные изменения показа-
телей экспериментальных групп. Использование специаль-
ных заданий  является эффективным подходом в методике
обучения способности к сохранению статического равно-
весия и раскрывает новые возможности повышения эффек-
тивности физического воспитания у детей дошкольного воз-
раста с нарушением зрения.
Ключевые слова: дети, зрение, методика, равновесие, фор-
мирование.
Annotation.Volovik N.I. The formation of static balance
skill  of four and five-year-old children with functional
visual impairment.  The purpose of the article was to test
methods for the formation of static balance skill of four and
five-year-old children with functional visual impairment. It was
find out the positive changes in level of the development of the
coordination skills, according to the date that show more
expressed changes indicators of four and five-year-old children
with functional visual impairment of experimental groups
comparing with control groups. The using of special training
tasks is an effective approach in the methods of static balance
skill training and ensures new possibilities for the increasing
ef fectiveness of physical education in infant school for
preschool children with visual impairment.
Key words: balance, children, formation, methods, vision.

Вступ.
Соціальна адаптація дітей із різноманітними

вадами сенсорних систем є важливою проблемою
сьогодення. В Україні за різними причинами стрімко
збільшилась кількість дітей, які мають відхилення у
розвитку, зокрема кількість дітей з вадами зору пост-
ійно зростає [10]. Фізична культура є невід’ємною
ланкою виховання дітей з вадами зору і має на меті
сприяти всебічному розвитку в них фізичних та ро-
зумових якостей, формування компенсаторних спо-
собів діяльності водночас з корекцією первинних і
вторинних відхилень у розвитку для забезпечення
оптимальної інтеграції в сучасні умови життєдіяль-
ності [5]. У дітей з патологією зору, як правило, значні
відхилення моторики розповсюджуються на сферу
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координаційних здібностей [8], які за всіма показни-
ками відстають від параметрів здорових однолітків
[1,9]. Найбільше відставання від показників здорових
дітей виявляється за показниками тестів, які відобра-
жують рівень розвитку здібності до орієнтації у про-
сторі та збереження статичної рівноваги [1]. Аналіз
науково-методичної літератури та інформація отри-
мана протягом педагогічного дослідження показали,
що недостатня кількість робіт з проблеми методики
формування здібності до збереження стичної рівно-
ваги дітей дошкільного віку з порушенням зору, що
суттєво знижує ефективність навчання спрямовано-
го на розвиток та удосконалення рухової сфери дітей
дошкільного віку з даною патологією.

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

Мета, завдання роботи.
Перевірити ефективність методики формуван-

ня здібності до збереження стичної рівноваги дітей 4-
5 років з функціональними порушеннями зору. Ви-
користано такі методи: аналіз науково-методичної
літератури; аналіз медичних карт; педагогічні спос-
тереження, педагогічний експеримент, методи мате-
матичної статистики (критерій W Шапіро-Уілкі, F-
критерій Фішера, t-критерій Стьюдента,
модифікований t-критерій Стьюдента для зв’язаних
вибірок, для оцінки приросту показників координац-
ійних здібностей використовували формулу, запро-
поновану В.І. Усачевим ).

Результати дослідження.
Дослідження проводилось з дітьми 4-5 років

на заняттях з фізичної культури на базі спеціалізова-
ної школи-дитячого садка „Пізнайко” для дітей з по-
рушенням зору та на базі дошкільного навчального
закладу № 712 м. Києва. Всього в експериментально-
му дослідженні взяло участь 213 дітей. У констату-
вальному педагогічному експерименті взяло участь
139 дітей 4-5 років: 37 дітей з порушенням зору, 42
дітей без зорової патології 5 років, 32 дитини з вадами
зору та 28 без них 4 років. У формувальному педаго-
гічному експерименті – 74 дітей 4-5 років з вадами
зору: 20 дівчаток та 18 хлопчиків 5 років, 16 хлопчиків
та 20 дівчаток 4 років.

Результати проведеного констатувального пе-
дагогічного експерименту з визначення рівня розвит-
ку здібності до збереження статичної рівноваги дітей
4-5-річного віку виявлено відставання від показників
здорових однолітків: у дівчаток 4 років на – 55,12%, 5
років – 49,77%, у хлопчиків 4 років на 54,24%, 5 років
– 49,06% (табл. 1,2).

При порівнянні показників між дівчатами та
хлопцями 4-5 років з патологією зору та між дівчата-
ми та хлопцями без порушення зору не виявлено ста-
тистично достовірної різниці за результатами цих
тестів (Р>0,05).

Наведені вище результати дослідження свідчать
про суттєве відставання функції статичної рівноваги,

яка є однією із складних функцій організму. Пору-
шення зорового сприйняття примушувало дитину
підключити інші аналізатори, проте у зв‘язку з тим,
що процес компенсації у дітей недостатньо сформо-
ваний, збереження стійкості рівноваги відстає від віко-
вих норм дітей дошкільного віку. Отримані результа-
ти констатувального педагогічного експерименту
свідчать про те, що у дітей з функціональними пору-
шеннями зору 4-х років більш низькі показники спо-
стерігаються при виконанні тесту із закритими очи-
ма, тоді як у дітей 5-ти років більше зниження розвитку
спостерігається під час тесту з відкритими очима.
Проте формування вміння зберігати статичну рівно-
вагу є важливим засобом розвитку балансування тіла
у дітей середнього та старшого дошкільного віку з
функціональними порушеннями зору. Саме тому
необхідна спеціальна робота з розвитку цього важ-
ливого для життєдіяльності виду координаційної
здібності. При цьому необхідно враховувати стан зо-
рового дефекту дитини, її попередній досвід, рівень
фізичної підготовленості, вікові та індивідуальні мож-
ливості, використовуючи фізичні вправи координац-
ійної спрямованості з метою подолання та поперед-
ження виникнення вторинних відхилень у розвитку
здібності до збереження статичної рівноваги.

На підставі цих даних та аналізу науково-мето-
дичної літератури розроблена методика розвитку
координаційної здібності до збереження статичної
рівноваги [2]. Зважаючи на результати констатуваль-
ного експерименту, у дітей 4 років більшу увагу звер-
тали на розвиток збереження статичної рівноваги у
вправах із закритими очима. У дітей 5 років приділе-
но увагу вправам з відкритими очима.

Формуючи цю координаційну здібність у дітей
цієї категорії, ми брали до уваги ступінь зорового
дефекту, особливості діагнозу, наявність попереднь-
ого рухового досвіду, стан та можливості інших анал-
ізаторів, вік. З метою формування вміння до збере-
ження статичної рівноваги, ми використовували
наступні методичні прийоми: подовження часу збе-
реження нестійкості пози, зменшення площини опо-
ри, введення нестійкості опори, втрати рівноваги з
наступним поверненням у стійке положення, вклю-
чення попередніх та супутніх рухів, які утруднюють
збереження рівноваги, використання умов природ-
ного середовища, які ускладнюють підтримання
рівноваги при переміщеннях, розвиток вестибуляр-
ної функції. Ці вправи виконувалися на фоні подраз-
нення вестибулярного апарату. З метою формуван-
ня вміння до збереження статичної рівноваги ми
застосовували вправи, що включали в себе різно-
манітні стійки: на носках, із зімкнутими стопами, одна
ступня перед іншою з різними рухами рук та тулуба,
стійки на одній нозі з різними положеннями рук,
рівновага в основній стійці з закритими очима. Впра-
ви на утримання рівноваги: на лаві, кубі з відкритими
та закритими очима, балансування на зменшеній
площі опори (намальованому коридорі, лаві, канаті
тощо), ходьба із зупинкою, зміною напрямку руху,
фіксованими позами. Також нами використовували-
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Таблиця 1 
Порівняльний аналіз рівня розвитку здібності  до збереження стичної рівноваги у дітей 4 років  

у нормі та з функціональними порушеннями зору 
 

Норма Порушення зору Тести 

Ст
ат

ь 

X ±m X ±m 

Знижен- 
ня рівня 
розвитку 

в % 

t-Стью-
дента, P 

д 12,84 0,97 6,12 0,41 52.30 <0.05 методика Бондаревського, 
с 
(відкриті очі) 

х 12,83 1,05 6,21 0,37 51.60 <0.05 

д 6,23 0,42 2,62 0,21 57.94 <0.05 методика Бондаревського, 
с 
(закриті очі) х 6,24 0,28 2,69 0,18 56.89 <0.05 

 
Таблиця 2 

Порівняльний аналіз рівня розвитку здібності до збереження стичної рівноваги у дітей 5 років  
у нормі та з функціональними порушеннями зору 

 
Норма Порушення зору Тести 

Ст
ат

ь 

X ±m X ±m 

Знижен- 
ня рівня 
розвитку 

в % 

t-Стью- 
дента, P 

д 21,87 1,32 9,45 0,85 56.79 <0.05  методика 
Бондаревського, с 
(відкриті очі) х 20,09 1,42 9,04 0,61 55.0 <0.05 

д 8,22 0,30 4,70 0,38 42.75 <0.05  методика 
Бондаревського, с 
(закриті очі) х 8,00 0,42 4,55 0,22 43.12 <0.05 

 

Таблиця 3
Аналіз ефективності методики формування здібності до збереження стичної рівноваги у дітей 4 років  з

функціональними порушеннями зору

До 
 експерименту 

Після експерименту Тести 

ст
ат

ь 

гр
уп

а X ±m V X ±m V 

% 
приріст 
показ-
ника 

t-
Стью-
дента, 

P  
Е
Г 

6.19 0.46 19.55 7.58 0.65 22.56 20.19 <0.05  
х 
К
Г 

6.24 0.46 19.71 6.54 0.50 20.17 4.69 <0.05 

Е
Г 

6.09 0.59 29.21 7.51 0.51 20.51 20.88 <0.05 

методика 
Бондарев-
ського, с 
(відкриті 
очі) 
 

 
д 
К
Г 

6.11 0.60 29.46 6.46 0.65 30.12 5.57 <0.05 

Е
Г 

2.68 0.25 24.48 3.18 0.32 26.41 17.07 <0.05  
х 
К
Г 

2.72 0.24 23.73 2.91 0.50 22.65 6.75 <0.05 

Е
Г 

2.59 0.27 31.27 3.25 0.26 24.38 22.30 <0.05 

методика 
Бондарев-
ського, с 
(закриті 
очі)  

д 
К
Г 

2.63 0.29 33.46 2.87 0.32 33.10 8.73 <0.05 
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ся вправи, що виконуються із закритими очами, ста-
тичні вправи у рівновазі на фоні подразнення вести-
булярного апарату після поворотів та нахилів голови
вперед та назад, вправо та вліво, поворотів на 1800,
3600 [3,4,6,7‘,8].

Позитивні зрушення в рівні розвитку цього
виду координаційної здібності відображають вікові
особливості її розвитку, а також вплив цілеспрямова-
ного педагогічного впливу, про що свідчить більш
виражені зміни показників у дітей експерименталь-
них груп у порівнянні з контрольними (табл. 3,4).

Результати виконання тестів протягом форму-
вального педагогічного експерименту поліпшились
в експериментальній групі хлопчиків 4 років на
18,63%, 5 років на 24,085%, у дівчаток 4 років пол-
іпшення параметрів склало 21,59%, 5 років – 28,59%.
У дітей 4-5 років контрольної групи приріст показ-
ників становить: у дівчаток 4 років – 6,92%, 5 років –
9,315%, у хлопчиків 4 років – 5,72%, 5 років – 3,75%. У
дітей 4-5 років спостерігається статистично достовір-
не поліпшення показників у контрольній групі, проте
темпи приросту значно нижчі.

Темпи приросту показників дітей 4 років за
тестом з відкритими очима в контрольній групі нижчі,
ніж в експериментальній групі хлопчиків у 4,3 рази, а
у дівчаток у 3,75 рази, а за тестом з закритими очима:
хлопчиків у 2,53 рази, а дівчаток – у 2,55 рази. У дітей
5 років темпи приросту показників контрольних груп
за тестом з відкритими очима нижчі, ніж в експери-
ментальних: хлопчиків у 6,42 рази, а дівчаток у 2,94
рази, а за тестом з закритими очима в контрольній
групі нижчі, ніж в експериментальній: хлопчиків у
6,43 рази нижчі, а дівчаток у 3,34 рази.

Висновки.
1. У результаті проведеного формувального педагог-
ічного експерименту виявилась ефективність зап-

ропонованої методики формування здібності до
збереження статичної рівноваги у дітей 4-5 років з
функціональними порушеннями зору. Причому
більша ефективність приросту показників спосте-
рігається у дітей 5 років.

2. Результати дослідження підтверджують, що засто-
сування спеціальних навчальних завдань є ефектив-
ним підходом у методиці навчання та формування
координаційної здібності до збереження статичної
рівноваги дітей дошкільного віку з функціональни-
ми порушеннями зору. Розроблена методика роз-
криває нові можливості для підвищення ефектив-
ності фізичного виховання дітей 4-5 років, дає
можливість досягнути більш високого рівня коор-
динаційного базису.

Наші подальші дослідження присвячені ана-
лізу особливостям приросту здібності до оцінки й
регуляції просторово-часових та динамічних пара-
метрів рухів дітей середнього та старшого дошкіль-
ного віку з функціональними порушеннями зору.
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Аналіз ефективності методики формування здібності до збереження стичної рівноваги у дітей 5 років  

 з функціональними порушеннями зору 
 

До 
експерименту Після експерименту 

Тести 

ст
ат

ь 

гр
уп

а 

X ±m V X ±m V 

% 
приріст 
показни

ка 

t-Стью-
дента, P 

Е
Г 
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х 
К
Г 

8.96 1.04 32.88 9.39 1.28 38.65 4.69 <0.05 

Е
Г 

9.48 1.16 36.71 13.73 1.26 27.65 36.64 <0.05 

методика 
Бондаревс
ького, с 
(відкриті 
очі) 
 

 
д 
К
Г 
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Е
Г 
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К
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Е
Г 
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методика 
Бондаревс
ького, с 
(закриті 
очі)  
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К
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ГЕНДЕРНЫХ
ОТЛИЧИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ
СИЛЬНЕЙШИХ ПЛОВЦОВ НА ЛЕТНЕМ

ЧЕМПИОНАТЕ УКРАИНЫ В ЕВПАТОРИИ-2008
Ганчар А.И.

Одесская национальная морская академия

Аннотация. В статье выявлены сходства и различия в состо-
янии плавательной подготовленности среди мужчин и жен-
щин разного возраста, участников финальных заплывов на
летнем чемпионате Украины в Евпатории -2008. Получен-
ные данные внесут существенный вклад в дальнейшее совер-
шенствование программного обеспечения системы физичес-
кого воспитания  и спорта на  основе гендерного подхода.
Выявленные параметры динамики  плавательной подготов-
ленности позволяют объективно оценить состояние плава-
тельной подготовленности с учетом гендерного подхода у
представителей различных возрастных групп и спортивной
квалификации  в разных звеньях системы народного образо-
вания, физического воспитания и спорта.
Ключевые  слова: результат, отличие, пловцы, мужчины,
женщины, чемпионат Украины.
Анотація. Ганчар О.І. Особливості  гендерних відмінно-
стей  результатів виступу плавців на літному чемпіо-
нату України в Євпаторії-2008. У статті виявлені подібності
і відмінності в стані плавальної підготовленості серед чо-
ловіків і жінок різного віку, учасників фінальних запливів на
літному чемпіонату України в Євпаторії-2008. Отримані дані
внесуть істотний вклад у подальше вдосконалювання про-
грамного забезпечення системи фізичного виховання  і
спорту на  основі гендерного підходу. Виявлені параметри
динаміки  плавальної підготовленості дозволяють об’єктивно
оцінити стан плавальної підготовленості з урахуванням ген-
дерного підходу у  представників різних вікових груп  і
спортивної кваліфікації в різних ланках системи народної
освіти, фізичного виховання і спорту.
Ключові слова: результат, відмінність, плавці, чоловіки,
жінки, чемпіонат України.
Annotation. Ganchar A.I. Features of dynamics of gender
differences of swimmers’  results on the Summer
Championship of Ukraine,  Eupatoria – 2008. The
similarities and distinctions of swimming performance among
men and women of different age, who were participants of the
Summer Championship of Ukraine, Eupatoria – 2008 are
revealed. The obtained datas will  introduce a substantial
contribution to the further perfecting software of a system of
physical training and sports on the basis of the gender approach.
The revealed parameters of dynamics of swimming readiness
allow to evaluate objectively a state of swimming readiness with
allowance for the gender approach at representatives of different
age-grades and sports qualification in different parts of a system
of national education, physical training and sports.
Key words: result, difference, swimmer, man, woman, Summer
Championship of Ukraine.

Введение.
Дальнейшее развитие спортивного плавания

среди детей, подростков, молодёжи и взрослых на
современном этапе характеризуется реальной воз-
можностью для них поступательного улучшения сво-
их результатов и в более зрелом возрасте, на что ре-
ально указывают наиболее яркие примеры из
последней Олимпиады в Пекине-2008. Так американ-
ская пловчиха Дара Торрес (1967 г. рождения) суме-
ла в возрасте более 40 лет всё ещё успешно старто-
вать в финальных заплывах и получить олимпийскую
награду. Исходя из этого, всё большую значимость
для специалистов приобретают достоверные сведе-
ния о различных возможностях в достижении своих
лучших результатов представителями различного
пола и возраста при обучении и совершенствовании
у них двигательных навыков плавания [1,2,3,4,5]. По-
этому профессиональные интересы ученых и спе-
циалистов должны быть направлены на обоснова-
ние и разработку более эффективных технологий
обучения и совершенствования навыков спортивно-
го плавания в разных возрастных группах с учетом
гендерного подхода обучающихся.

Опыт отечественной и зарубежной теории и
практики, касающихся вопросов развития и совер-
шенствования плавания показывает, что определен-
ное внимание уделено поиску улучшения техники
существующих способов, методики обучения,
спортивного отбора и тренировки спортсменов раз-
ной квалификации в различных возрастных группах.
Однако, каких-либо конкретных сведений о динами-
ке отличий показателей в спортивном плавании сре-
ди юношей и девушек в существующих публикациях
по теории и методике физического воспитания и
спорта мы  не обнаружили [6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16]. Вместе с тем имеются отдельные публи-
кации по особенностям тренировки в женском пла-
вании, как отечественных авторов [17,18,19,20], так и
в зарубежной печати [21,22,23,24,25,26,27]. Поэтому
для специалистов и любителей спортивного плава-
ния наибольший интерес представляют особеннос-
ти отличий в динамике результатов выступления плов-
цов на достаточно престижных соревнованиях,
какими являются финальные старты летнего чемпи-
оната Украины.

Избранная тема нашего исследования связа-
на с планом НИР ОНМА и МОН Украины  на 2008-
2010 гг., РК № 0108U001487.

Цель, задачи работы.
Исходя из разработки этой названной актуаль-

ной проблемы, нами избран, соответствующий
объект исследования: динамика плавательной под-
готовленности юношей и девушек, мужчин и жен-
щин на  этапах обучения и совершенствования на-
выков спортивного плавания. Предмет
исследования: особенности проявления сходства и
различий формирования навыков спортивного пла-
вания у представителей разного пола и возраста на
стартах летнего чемпионата Украины.

Цель исследования: выявить уровень и степень
формирования навыков спортивного плавания у
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представителей мужского и женского пола на раз-
личных дистанциях по результатам участия их в силь-
нейших финальных заплывах на летнем чемпионате
Украины в Евпатории-2008.

 Основными задачами явились:
а) выявление доминирующих отличий и сходства в
динамике показателей плавательной подготовлен-
ности у представителей мужского и женского пола
на различных дистанциях по данным их  стартов на
летнем чемпионате Украины в Евпатории-2008;
б) внедрение наиболее существенных результатов
проведенного исследования в практику физичес-
кого воспитания и спорта для возможного улучше-
ния показателей плавательной подготовленности в
разных возрастных группах на различных дистан-
циях. Основными методами  проведения  исследо-
вания явились: теоретический анализ литературных
источников, обобщение документальных матери-
алов, математическая статистика.

Результаты исследования.
На финальных стартах летнего чемпионата

Украины, состоявшегося в июне 2008 г., призовые
медали достались представителям 12 регионов Укра-
ины, которые соревновались в 16 видах программы,
как у мужчин, так и у женщин. Наибольшее количе-
ство призовых наград, включая золотые, серебряные
и бронзовые медали, досталась (табл. 1) представите-
лям Киева – 23 (14 муж., 9 жен.).

Далее,  по мере снижения рейтинга в получе-
нии призовых наград на летнем чемпионате Украи-
ны в Евпатории-2008 оказались пловцы Харьковской
области – 18 (12 муж., 6 жен.),  Донецкой – 13 (5 муж.,
8 жен.), Запорожской – 13 (3 муж., 10 жен.), Днепро-
петровской – 12 (8 муж., 4 жен.), Ровенской – 4 (4
жен.), Киевской – 4 (4 муж.), Николаевской – 3 (3 жен.),
Одесской – 2 (2 муж.), Луганской – 2 (2 жен.), Киро-
воградской – 1 (1 жен.), Полтавской – 1 (1 жен.).

Другие команды-участницы из разных регио-
нов Украины призовых наград не получили, что ост-
ро ставит перед специалистами физического воспи-
тания и спорта проблему более качественной,
интенсивной подготовки спортивного резерва в

спортивном плавании с учетом современных тенден-
ций обучения и совершенствования.

В первую очередь это касается тех регионов
Украины, где ранее воспитывались пловцы высокого
класса, которые довольно успешно представляли свои
достижения на республиканских и международных
соревнованиях.

Таким образом, среди мужчин наиболее ус-
пешными оказались пловцы Киева, Харьковской об-
ласти, Днепропетровской, Донецкой, Киевской и За-
порожской областей, а среди женщин в большей
мере отличились пловчихи  Запорожской области,
Киева, Донецкой и Харьковской областей. Следует
персонально отметить достаточно успешное выступ-
ление многих пловцов из различных регионов Укра-
ины на этих соревнованиях.

Так на финальных стартах летнего чемпиона-
та Украины золотые, серебряные и бронзовые меда-
ли получили, соответственно у мужчин и женщин:
50 м вольный стиль – Ю. Егошин, А. Цепух, Д. Сизо-
ненко, а также О. Серикова, Д. Степанюк, К. Рагушен-
ко; 100 м вольный стиль – Ю. Егошин, А. Цепух, С. -
Адвена, а также Д. Степанюк, Н. Худякова, Л. Король;
200 м вольный стиль – А. Цепух, С. Адвена, Д. Вере-
итинов, а также И. Амшенникова, Н. Худякова,
А. Повстяна; 400 м вольный стиль – И. Снитко,
А. Лутченко, К. Фесенко, а также Н. Худякова, К. Ск-
рипель, О. Гусак; 1500 вольный стиль – И. Червинс-
кий, А. Лутченко, И. Снитко, а на 800 м вольный стиль
– К. Скрипель, Н. Самородина, Ю. Нагорная.

В плавании на спине золотые серебряные и
бронзовые медали получили соответственно у муж-
чин и женщин: 50 м на спине – А. Проценко, Д. Ов-
сов, А. Баранец, а также И. Амшенникова, К. Дикид-
жи, К. Григоренко; 100 м на спине – А. Проценко,
Д. Овсов, А. Исаков, а также И. Амшенникова, К. Г-
ригоренко, Д. Зевина; 200 м на спине – А. Исаков,
Д. Овсов, В. Лепский, а также И. Амшенникова, К. Г-
ригоренко, Д. Зевина.

В плавании брассом золотые серебряные и
бронзовые медали получили соответственно у муж-
чин и женщин: 50 м брассом – О. Лисогор, И. Бори-

Таблица 1 
Рейтинг команд-участниц летнего чемпионата Украины по плаванию в Евпатории-2008 

 
№  Команды областей Золотые=м+ж Серебряные=м+ж Бронзовые=м+ж Всего=м+ж 
1. Киев 7=4+3 7=3+4 9=7+2 23=14+9 
2. Харьковская 7=5+2 6=4+2 5=3+2 18=12+6 
3. Донецкая 6=3+3 3=1+2 4=1+3   13=5+8 
4. Запорожская 5=0+5 3=1+2 5=2+3 13=3+10 
5. Днепропетровская 2=1+1 7=6+1 3=1+2 12=8+4 
6. Ровенская 1=0+1 3=0+3  4=0+4 
7. Киевская 1=1+0 1=1+0 2=2+0 4=4+0 
8. Николаевская  2=0+2 1=0+1 3=0+3 
9. Одесская 2=2+0   2=2+0 
10. Луганская   2=0+2 2=0+2 
11. Кировоградская 1=0+1   1=0+1 
12. Полтавская   1=0+1 1=0+1 
Итого: к-во медалей 32=16+16 32=16+16 32=16+16 96=48+48 
Примечание: м – количество медалей у мужчин, ж – количество медалей у женщин 
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сик, В. Димо, а также А. Хлыстунова, А. Дзеркаль, С. -
Бондаренко; 100 м брассом – И. Борисик, В. Димо,
А. Коваленко, а также А. Дзеркаль, А. Хлыстунова,
С. Бондаренко; 200 м брассом – И. Борисик, В. Димо,
Д. Соболь, а также А. Дзеркаль, К. Бруско, Я. Усова.

В плавании баттерфляем золотые серебряные
и бронзовые медали получили соответственно у муж-
чин и женщин: 50 м баттерфляем – С. Бреус, А. Сер-
динов, Д. Силантьев, а также Л. Король, Н. Худякова,
Д. Степанюк; 100 баттерфляем – А. Сердинов, С. Б-
реус, И. Чуев, а также Я. Клочкова, Л. Король, Т. Ха-
ла; 200 м баттерфляем – С. Адвена, И. Чуев, И. Люб-
чак, а также Т. Хала, Ю. Нагорная, К. Скрипель.

В комплексном плавании золотые серебряные
и бронзовые медали получили соответственно у муж-

чин и женщин: 200 м комплексное – В. Лепский, В. -
Фастенко, Р. Шудренко, а также Я. Клочкова, А. Хлы-
стунова, А. Дзеркаль; 400 м комплексное – А. Бе-
зуглый, Д. Дубров, И. Жайворонок, а также А. Евчак,
Д. Волк, А. Муштей.

Следует также отметить, что многие извест-
ные пловцы из других регионов Украины призовых
наград не получили, что остро ставит перед ними и
тренерами проблему качественной подготовки
спортивного резерва в плавании на  перспективу.

При рассмотрении результатов финальных
заплывов на различных дистанциях, нами получены
средние результаты, которые наиболее характерны
восьми участникам финальных заплывов  разными
способами плавания, как у мужчин, так и среди жен-
щин с учетом их возрастных особенностей.

Таблица 2 
Средние данные отличия результатов финальных заплывов и возраста участников летнего чемпионата Украины 

по плаванию в Евпатории-2008  
 

Результаты финалов, мин, с Возраст пловцов, г. 
Мужчины женщины отличие 

Дистанции способов 
плавания мужчины женщины ± отличие 

23,70 27,05 3,35 50 м в/стиль 21,1 17,8 +3,3- 
51,50 57,96 6,46 100 м в/стиль 23,1 18,5 +4,6- 
1.55,22 2.07,72 12,50 200 м в/стиль 20,0 19,2 +0,8- 
4.04,59 4.28,13 23,54 400 м в/стиль 20,9 18,6 +2,3- 
16.19,79 9.20,09 6.59,70- 1500/800 м в/стиль 24,2 19,7 +4,5 
27,75 30,66 2,91 50 м на спине 21,1 17,9 +3,2- 
58,83 1.06,12 7,29 100 м на спине 20,4 17,2 +3,2- 
2.07,65 2.20,64 12,99 200 м на спине 20,4 17,2 +3,2- 
29,03 33,73 4,70 50 м брасс 22,9 20,8 +2,1- 
1.04,12 1.13,28 9,16 100 м брасс 21,9 20,9 +1,0- 
2.19,96 2.38,77 18,81 200 м брасс 20,5 17,5 +3,0- 
24,99 28,60 3,61 50 м баттерфляй 22,9 18,2 +4,5- 
54,79 1.03,48 8,69 100 м баттерфляй 22,4 20,0 +2,4- 
2.06,43 2.24,23 17,80 200 м баттерфляй 19,5 16,2 +3,3- 
2.07,23 2.25,52 18,29 200 м комплексное 20,8 19,0 +1,8- 
4.38,28 5.21,53 43,25 400 м комплексное 19,2 15,6 +3,6- 

 
Таблица 3 

Отличие результатов в плавании у мужчин и женщин на летнем чемпионате Украины в Евпатории-2008 
 

Дистанция, м Средняя скорость, 
дистанция: время, м/с,    
 мужчины - женщины 

Отличие средней 
скорости плавания м/ж 

Отличие спо-
соба плавания 
м/ж, м/с 

Отличие 
пловцов  
м/ж, м/с 

50 м в/стиль 50:23,70-50:27,05 2,109-1,848=0,261 
100 м в/стиль 100:51,50-100:57,96 1,941-1,725=0,216 
200 м в/стиль 200:1.55,22-200:2.07,72 1,735-1,565=0,170 

0,215 

400 м в/стиль 400:4.04,59-400:4.28,13 1,635-1,491=0,144 
1500/800 м в/стиль 1500:16.19,79- 800:9.20,09 1,530-1,428=0,102 0,123 

50 м на спине 50:27,75-50:30,66 1,801-1,630=0,171 
100 м на спине 100:58,83-100:1.06,12 1,708-1,512=0,196 
200 м на спине 200:2.07,65-200:2.20,64 1,566-1,422=0,144 

0,170 

50 м брасс 50:29,03-50:33,73 1,722-1,482=0,240 
100 м брасс 100:1.04,12-100:1.13,28 1,559-1,364=0,195 
200 м брасс 200:2.19,96-200:2.38,77 1,428-1,259=0,169 

0,201 

50 м баттерфляй 50:24,99-50:28,60 2,000-1,748=0,252 
100 м баттерфляй 100:54,79-100:1.03,48 1,825-1,575=0,250 
200 м баттерфляй 200:2.06,43-200:2.24,23 1,581-1,386=0,195 

0,232 

200 м комплексное 200:2.07,23-200:2.25,52 1,571-1,374=0,197 
400 м комплексное 400:4.38,28-400:5.21,53 1,437-1,244=0,193 0,195 

 
0,193 
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Рассмотрение финальных заплывов в своей
совокупности, которая отражает их имеющиеся мо-
дельные характеристики, позволяет детально изучить
состояние подготовленности сильнейших пловцов на
различных дистанциях, а также выявить особенности
динамики результатов мужчин и женщин в разных
возрастных группах (табл. 2).

Наибольшее отличие возраста участников муж-
чин от женщин оказалось в плавании вольным стилем
на 100 м (4,6), на 50 м баттерфляем (4,5), на 1500 м и 800
м вольным стилем (4,5), на 400 м комплексным плава-
нием (3,6), 50 м вольным стилем (3,3), на 200 м баттер-
фляем (3,3), а в плавании 50 м, 100 м, 200 м на спине
возраст мужчин был больше чем у женщин (3,2). Наи-
меньшее отличие возраста мужчин от женщин было
отмечено в плавании 200 м вольным стилем (0,8), а
также в плавании 100 м брассом (1,0).

Абсолютные значения отличия результатов
мужчин от женщин проявляются в соответствии с
увеличением длины проплываемой дистанции, по-
этому их целесообразно рассматривать в соотноше-
нии показателей средней скорости плавания на ту или
иную дистанцию, а также тем или иным способам
плавания.

В таблице 3 приведены обобщенные резуль-
таты отличия показателей средней скорости в пре-
одолении дистанций различными способами среди
мужчин и женщин, участников летнего чемпионата
Украины-2008.

Так на дистанции 50 м вольный стиль зафик-
сирован у мужчин более высокий уровень результа-
та на 0,261 м/с, чем у женщин, на 100 м этот уровень
составляет 0,216 м/с, на 200 м – 0,170 м/с,  на 400 м –
0,144 м/с,  а на 800 м и на 1500 м – 0,102 м/с.

В плавании способом на спине отмечено так-
же некоторое отличие показателей: на 50 м – 0,171 м/
с, на 100 м – 0,196 м/с, на 200 м – 0,144 м/с.

Более высокое отличие результатов у женщин
от мужчин зафиксировано и в плавании брассом: на
50 м – 0,240 м/с, на 100 м – 0,195 м/с, а на 200 м –
только 0,169 м/с.

В плавании баттерфляем отличие показателей
у мужчин от женщин в финальных заплывах сходно с
тенденцией как при плавании вольным стилем и брас-
сом, но в меньшей степени как при плавании на спи-
не: на 50 м – 0,252 м/с, на 100 м – 0,250, на 200 м –
0,195 м/с.

В комплексном плавании на 200 м отличие
результатов мужчин от женщин составляет до 0,197 м/
с, а на 400 м –  0,193 м/с.

Таким образом, отличие результатов по пара-
метрам средней скорости  у мужчин и женщин на
разных дистанциях  в определенной мере характери-
зуется различными способами плавания: наименьшее
отличие свойственно им на средних и стайерских дис-
танциях вольным стилем – 0,123 м/с, в плавании на
спине – 0,170 м/с, комплексном плавании – 0,195 м/с.
Далее по степени увеличения отличия результатов
следует плавание брассом – 0,201 м/с, вольным сти-
лем – 0,215 м/с, а самое большое отличие зафиксиро-
вано в плавании баттерфляем –  0,232 м/с.

Можно также с определённой уверенностью
утверждать, что отличие результатов в плавании среди
мужчин и женщин в большей мере определяется раз-
личной длиной проплываемыми дистанциями (от 0,231
м/с – на 50 м разными способами, до 0,102 м/с – в
плавании на 800-1500 м вольным стилем), чем  спосо-
бами плавания (от 0,232 м/с в плавании баттерфляем до
0,123 м/с  в стайерском плавании вольным стилем).

В конечном итоге,  обобщенное отличие всех
зафиксированных результатов у мужчин от женщин,
по параметрам средней скорости плавания  состави-
ло 0,193 м/с, которое будет характерным для всех уча-
стников-пловцов на летнем чемпионате Украины в
Евпатории-2008 (табл. 4).

Таблица 4 
Динамика результатов в плавании у мужчин и женщин на летнем чемпионате Украины в Евпатории-2008 

 

Дистанция, м 
Средняя скорость, 
дистанция: время, м/с, 
мужчины – женщины 

Отличие средней 
скорости плавания м/ж 

Отличие дис-
танции 

плавания м/ж, 
м/с 

Отличие 
пловцов 
м/ж, м/с 

50 м в/стиль 50:23,70-50:27,05 2.109-1,848=0,261 
50 м баттерфляй 50:24,99-50:28,60 2,000-1,748=0,252 
50 м брасс 50:29,03-50:33,73 1,722-1,482=0,240 
50 м на спине 50:27,75-50:30,66 1,801-1,630=0,171 

0,231 

100 м баттерфляй 100:54,79-100:1.03,48 1,825-1,575=0,250 
100 м в/стиль 100:51,50-100:57,96 1,941-1,725=0,216 
100 м на спине 100:58,83-100:1.06,12 1,708-1,512=0,196 
100 м брасс 100:1.04,12-100:1.13,28 1,559-1,364=0,195 

0,214 
 

200 м комплексное 200:2.07,23-200:2.25,52 1,571-1,374=0,197 
200 м баттерфляй 200:2.06,43-200:2.24,23 1,581-1,386=0,195 
200 м в/стиль 200:1.55,22-200:2.07,72 1,735-1,565=0,170 
200 м брасс 200:2.19,96-200:2.38,77 1,428-1,259=0,169 
200 м на спине 200:2.07,65-200:2.20,64 1,566-1,422=0,144 

 
0,175 

400 м комплексное 400:4.38,28-400:5.21,53 1,437-1,244=0,193 
400 м в/стиль 400:4.04,59-400:4.28,13 1,635-1,491=0,144 0,169 

1500/800 м в/стиль 1500:16.19,79- 800:9.20,09 1,530-1,428=0,102 0,102   

 
 
0,193 
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Выводы:
1. Отчётливо показана динамика плавательной под-
готовленности пловцов  различного профиля в за-
висимости от гендерных отличий участников фи-
нальных заплывов на летнем чемпионате Украины
в Евпатории-2008: наибольшее отличие результа-
тов у женщин от мужчин наблюдается в плавании
баттерфляем – 0,232 м/с, далее несколько меньшее
в плавании вольным стилем на коротких дистанци-
ях – 0,215 м/с, в плавании брассом – 0,201 м/с, в
комплексном плавании – 0,195 м/с, в плавании на
спине – 0,170 м/с, а наименьшее их отличие отме-
чается на средних дистанциях вольным стилем и в
стайерском плавании только – 0,123 м/с.
Таким образом отличие максимума – 0,232 м/с от
минимума – 0,123 м/с составляет – 0,109 м/с, что
подчёркивает определенное влияние того или ино-
го способа плавания на гендерные отличия резуль-
татов выступления участников финальных заплы-
вов летнего чемпионата Украины по плаванию в
Евпатории-2008.

2. Выявлена сходная тенденция и различия в состоя-
нии плавательной подготовленности на этапах
многолетнего спортивного совершенствования
среди мужчин и женщин разного возраста, на раз-
личных дистанциях среди участников финальных
заплывов на летнем чемпионате Украины в Евпа-
тории-2008. Наибольшее отличие проявляется на
коротких дистанциях разными способами плавания,
а по мере их увеличения, это различие существен-
но уменьшается: на 50 м – 0,231 м/с, на 100 м –
0,214 м/с, на 200 м – 0,175 м/с, на 400 м – 0,169 м/с,
а на 800-1500 м  только 0,102 м/с, что подчеркивает
влияние  длины преодолеваемой дистанции от мак-
симума – 0,231 м/с до минимума – 0,102 м/с, пара-
метр которого – 0,129 м/с, определяет её домини-
рующее отличие результатов мужчин от женщин.
Обобщенное отличие всех результатов составило

0,193 м/с, что свидетельствует об уровне гендер-
ных различий на изучаемом уровне спортивных
соревнований.

3. Полученные данные внесут существенный вклад в
дальнейшее совершенствование программного обес-
печения системы физического воспитания и спорта
на основе гендерного подхода для учебно-трениро-
вочного процесса в спортивном плавании по улуч-
шению рейтинга выступления сильнейших пловцов
Украины на престижных соревнованиях, какими для
них является летний чемпионаты, а также другие меж-
дународные соревнования самого высокого уровня.
Выявленные параметры динамики плавательной под-
готовленности позволяют объективно оценить состо-
яние плавательной подготовленности с учетом ген-
дерного подхода у представителей различных
возрастных групп и спортивной квалификации в раз-
ных звеньях системы народного образования, физи-
ческого воспитания и спорта.

Дальнейшие исследования в избранном на-
правлении следует сконцентрировать на изучении
особенностей проявления гендерного фактора сре-

ди сильнейших пловцов-участников чемпионатов
Европы и чемпионатов Мира, проходящих как длин-
ной (50 м), так и на короткой воде (25 м), а также на
Олимпийских играх и всемирных Универсиадах, что
позволит выяснить степень его определенного, до-
минирующего влияния на динамику результативно-
сти элитных пловцов в спортивном плавании.
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АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЕКОНОМІКИ
ДО РОБОТИ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Гуцан Т.Г.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. Стаття присвячена питанням вдосконалення про-
фесійної підготовки майбутнього вчителя економіки до ро-
боти в профільній школі через запровадження в навчальний
процес педагогічних ВНЗ  спецкурсу «Діяльність вчителя
економіки в умовах профільного навчання». Вивчення спец-
курсу допоможе студентам ознайомитися з актуальними про-
блема методики викладання економічних дисциплін. з особ-
ливостями роботи вчителя економіки в  профільних
економічних класах, здобути практичні  вміння робити в
умовах профільного навчання.
Ключові слова: вчитель, економіка, профільне навчання ,
спецкурс.
Аннотация. Гуцан Т.Г. Аспекты усовершенствования
профессиональной  подготовки будущего учителя  эко-
номики к работе в профильной школе. Статья посвящена
вопросам усовершенствования профессиональной подготов-
ки будущего учителя экономики к работе в профильной шко-
ле путем внедрения в учебный процесс педагогических ву-
зов спецкурса «Деятельность учителя экономики в условиях
профильного обучения». Изучение спецкурса поможет сту-
дентам ознакомиться с актуальными проблема методики пре-
подавания экономических дисциплин. с особенностями ра-
боты учителя экономики в профильных экономических
классах, получить практические умения работы в условиях
профильного обучения.
Ключевые слова: учитель, экономика, профильное обуче-
ние, спецкурс.
Annotation. Gutsan T.G. Aspects of improvement of
professional preparation of a future economy teacher to
work at the profile school.  The article is devoted to the
questions of perfection of professional preparation of а future
economy teacher to work at the profile school through
introduction in the educational process of the pedagogical

university of the special course «Activity of economy teacher
in the conditions of profile studies». The study of a special
course will help students to familiarize with actual a problem of
procedure of teaching of economic disciplines. With features of
work of the teacher of economy in profile economy classes to
receive practical skill of work in conditions of profile learning.
Keywords: teacher, economy, profile studies, special course.

Вступ.
Необхідною умовою розвитку сильної, кон-

курентоздатної держави є економічна освіта і куль-
тура населення. Запровадження профільної еконо-
мічної освіти в старшій школі висуває сьогодні
високі вимоги до професійної підготовки майбут-
нього вчителя економіки, серед яких – викладання
на високому рівні економічних дисциплін, як того
вимагає профіль. Різні аспекти професійної підго-
товки майбутнього вчителя були предметом дослід-
жень О. Абдулліной, А. Бойко, В. Гриньової, О. Ду-
басенюк, І. Зязюна, Н. Кузьміної, В. Лозової,
І. Прокопенка, Г. Троцко та ін., питання економіч-
ної освіти й виховання учнів загальноосвітніх на-
вчальних закладів висвітлені в працях А.Абрамової,
Н.Бєскової, О.Камишанченко, О.Мельникової,
І. Прокопенка, Д. Разуменка, О.Шпак та ін., особли-
вості запровадження профільного навчання в ЗНЗ
та підготовка вчителів до профільного навчання стар-
шокласників з окремих дисциплін (інформатика,
математика, фізика) досліджені такими науковцями
як С.Гончаренко, Т.Гордієнко, М.Губанова, Ю.Ма-
льований, В.Орлов, А.Хуторський, О.Шестакова, Н. -
Шиян та ін. Але проблема підготовки вчителя еко-
номіки до професійної діяльності в  умовах
профільного навчання в педагогічній площині роз-
роблена недостатньо.

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

Мета, завдання роботи.
Метою статті є обґрунтування доцільності зап-

ровадження у навчальний процес педагогічних ВНЗ
спецкурсу «Діяльність вчителя економіки в умовах
профільного навчання» для підготовки бакалаврів.
Завданнями  статті є: 1) розробка тематичного плану,
робочої програми спецкурсу; 2) надання методич-
них рекомендацій щодо проведення практичних та
семінарських занять з урахування особливостей про-
фесійної діяльності вчителя економіки в профільних
економічних класах ЗНЗ.

Результати досліджень.
Підготовка сучасного вчителя економіки

здійснюється за навчальними планами класичних
університетів, які готують економістів. В таких на-
вчальних планах не враховані вимоги сучасної шко-
ли, яка функціонує як профільна. Поява в ЗНЗ проф-
ільних економічних класів, недостатня розробленість
змісту економічної освіти в таких класах, вивчення
майбутніми вчителями економіки у педагогічних ВНЗ
предметів загальноекономічного і професійного цик-
лу без їх диференціації на ті, що необхідні для викла-
дання економіки у профільних і непрофільних класах
ЗНЗ, отримання значного обсягу економічних знань

© Гуцан Т.Г.., 2009
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студентами економічних факультетів педагогічних
ВНЗ за умови недостатності методичного забезпе-
чення підготовки до професійної діяльності в умовах
профільного навчання зумовили необхідність підго-
товки вчителя економіки здатного забезпечити на
високому рівні навчально-виховний процес у таких
класах. Забезпечити таку підготовку допоможе роз-
роблений нами спецкурс «Діяльність вчителя еко-
номіки в умовах профільного навчання».

Необхідність розробки такого спецкурсу обу-
мовлена результатами анкетування, що було прове-
дене серед 144 студентів 4 та 5 курсів економічного
факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди, менше по-
ловини респондентів (45,83%) змогли правильно вка-
зати з якого ступеню в ЗНЗ починається профільне
навчання; 93,75% опитаних спробували з’ясувати, що
таке профільне навчання, але, відповіді були такого
плану: «поглиблене вивчення предметів», «навчан-
ня за обраною учнем спеціалізацією», «поділ дітей
на класи за інтересами та здібностями», «наявність
багатьох економічних дисциплін» тощо; 81,25% спро-
бували визначити задачі економічної освіти в проф-
ільних класах ЗНЗ, серед яких були названі підготовка
до ВНЗ, глибоке вивчення економічних дисциплін,
формування економічного мислення тощо, але жо-
ден зі студентів правильно не відповів на питання «Які
економічні дисципліни вивчають учні в звичайному
ЗНЗ?», а на питання «Які економічні дисципліни вив-
чають учні в профільних економічних класах?» 33,33%
опитаних назвали мікроекономіку, 35,42% – макро-
економіку, 22,91% – менеджмент, 20,83% – маркетинг,
14,58% – не відповіли взагалі, а також були названі
дисципліни, що вивчалися протягом навчання в уні-
верситеті, але які не вивчаються в школі (історія еко-
номічних вчень, фінанси, інвестування, бухгалтерсь-
кий облік тощо). Також студентами було зазначено,
що найбільше сприяло б їх підготовці до роботи у
профільних економічних класах – це вивчення еконо-
мічних дисциплін (91,7%), проходження педагогічної
практики в ЗНЗ (77,1%) та вивчення спецкурсів та
спецсемінарів (52,1%) (вказати можна було декілька
причин). Тому пропонуємо спецкурс «Діяльність
вчителя економіки в умовах профільного навчання»,

метою якого є формування готовності майбутнього
вчителя економіки до професійної діяльності в ЗНЗ з
економічним профілем навчання. Завдання спецкур-
су – сформувати: знання про організацію навчання
економіки в умовах профільного навчання, про-
фесійні вміння до викладання економіки в умовах
профільного навчання, позитивну мотивацію до вик-
ладання економіки в умовах профільного навчання.

У результаті вивчення спецкурсу студенти по-
винні знати: теоретичні основи відбору змісту еко-
номічної освіти в ЗНЗ з економічним профілем на-
вчання; зміст навчання економіки в  умовах
профільного навчання; основи методичних знань
щодо розробки авторських програм з економіки та їх
навчально-методичного забезпечення; особливості
роботи вчителя економіки в ЗНЗ з економічним проф-
ілем навчання; методи і форми, які є доцільними при
поглибленому вивчені економіки. Студенти повинні
вміти: планувати навчальні заняття, визначати типи і
структуру уроку, відбирати доцільні методи і форми
вивчення економіки на різних ступенях ЗНЗ з еконо-
мічним профілем навчання; розробляти конспекти
уроків, наочні засоби навчання; розробляти ділові і
рольові ігри, моделювати ситуації та спрощені ре-
альні економічні процеси з використанням комп’ю-
терних засобів навчання; проводити уроки з економ-
іки у початковій, основній і старшій школі;
встановлювати міжпредметні і міжкурсові зв’язки з
економіки; здійснювати профорієнтаційну роботу з
економіки з учнями та їх батьками.

Робоча програма спецкурсу
Тема 1. Організація економічної освіти у ЗНЗ

з економічним профілем навчання. Профільне на-
вчання. Концепція профільного навчання в старшій
школі. Економічний профіль. Економічна освіта. Нор-
мативно-правова база вивчення економіки у ЗНЗ з
економічним профілем навчання. Державний стан-
дарт з економіки

Тема 2. Структура шкільної економічної осв-
іти у ЗНЗ з економічним профілем навчання.
Шкільний курс економіки у ЗНЗ з економічним проф-
ілем навчання та його структура. Взаємозв’язок проф-
ільних економічних дисциплін з іншими навчальни-

Тематичний план спецкурсу  
 

Назва теми Л1  С1  С/р1 І/р1 Разом  

1. Організація економічної освіти у ЗНЗ з економічним профілем 
навчання 

2 -  2 - 4 

2. Структура шкільної економічної освіти у ЗНЗ з економічним 
профілем навчання 

2 2 2 - 6 

3. Методика викладання економіки у ЗНЗ з економічним профілем 
навчання на  етапі допрофільної підготовки 

2 2 4 - 8 

4. Методика навчання економіки у профільних економічних класах 
старшої школи 

2 2 4 - 8 

5. Авторські програми в курсі економіки в профільних класах 2 2 - 6 10 
Разом 10 8 12 6 36 

1 – Л – лекції, С– семінари, С/р – самостійна робота, І/р – індивідуальна робота 



39

ми дисциплінами. Питання профорієнтаційної робо-
ти з учнями основної та старшої школи. Особливості
шкільних програм з економіки для профільних еко-
номічних класів.

Тема 3. Методика викладання економіки у
ЗНЗ з економічним профілем навчання на  етапі
допрофільної підготовки. Мета і зміст допрофесій-
ного навчання економіки в ЗНЗ з економічним проф-
ілем. Планування навчального процесу. Особливості
викладання економіки у початковій і основній школі.
Типи і структура уроків допрофесійного навчання.
Організація і проведення ділових (рольових)  ігор у
початковій і основній школі.

Тема 4. Методика навчання економіки у проф-
ільних економічних класах старшої школи. Завдан-
ня і зміст навчання економіки в старшій школі. Особ-
ливості планування навчального процесу в
профільних економічних класах. Відбір змісту та роз-
робка програм курсів за вибором та факультативних
занять. Методи та основні моделі викладення навчаль-
ного матеріалу в профільних економічних класах стар-
шої школи. Методика проведення занять з окремих
розділів програми. Особливості підготовки учнів до
олімпіад з економіки.

Тема 5. Авторські програми в курсі економі-
ки в профільних класах.  Навчально-методичне за-
безпечення викладання економіки в профільних еко-
номічних класах. Поняття про авторські навчальні
програми. Підготовка вчителя до роботи над авторсь-
кими програми вивчення профільних економічних
дисциплін. Вимоги до авторських програм з економ-
іки. Їх місце в начальному плані ЗНЗ з економічним
профілем навчання.

Зміст семінарських і практичних занять виз-
начався метою і завданнями спецкурсу, навчальним
планом і поглиблював знання студентів про особли-
вості викладання економічних дисциплін або курсів
за вибором у профільних економічних класах ЗНЗ
через застосування технологій особистісно-орієнто-
ваного навчання. Семінарсько-практичні заняття бу-
дувалися на фаховому і загально-педагогічному спря-
муванні лекцій, передбачали актуалізацію знань на
практиці, вправи на засвоєння знань, їх застосуван-
ня, самостійну та індивідуальну роботу студентів. Так,
семінарсько-практичні заняття включали вивчення
таких тем:

Заняття №1
Тема: Структура шкільної економічної осві-

ти у ЗНЗ з економічним профілем навчання
Мета: З’ясувати структуру шкільної економ-

ічної освіти у ЗНЗ з економічним профілем навчан-
ня, визначити особливості шкільних економічних про-
грам для профільних класів та їх взаємозв’язок з
іншими дисциплінами, сформувати уміння прово-
дити профорієнтаційну роботу з учнями основної та
старшої школи та їх батьками.

План:
1.Педагогічна розминка
2. Структура і зміст шкільної економічної освіти у
профільних класах.

3.Особливості шкільних програм з економіки для ЗНЗ
з економічним профілем навчання. Їх взаємозв’я-
зок економічних дисциплін з іншими навчальними
предметами.

4.Профорієнтаційна робота з учнями ЗНЗ та їх бать-
ками (практична робота).

Література:
1.Концепція профільного навчання в старшій школі /
Освіта України №68 25 листопада 2003р.

2.Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи вихо-
вання і навчання: Навчальний посібник / Харк. держ.
пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – 2-ге вид., випр. і доп.
– Харків: «ОВС», 2002. – 400с.

3.Методичні рекомендації МОНУ до вивчення еко-
номіки у навчальному році // Географія та основи
економіки в школі за відповідний рік

4.Нормативно-правова база з питань розвитку осві-
ти України [Електронний ресурс] – Режим доступу
: http://www.mon.gov.ua

5.Основы вузовской педагогики. Учебное пособие
для студентов ун-та. [Ред. коллегия: Н. В. Кузьмина,
(отв. ред.) и И. А. Урклин] – Л. : Изд-во Ленинград-
ского ун-та, 1972. – 311 с.
Методичні рекомендації до проведення заняття

1. Заняття починається з педагогічної розминки[1; 2;
4]: Дати відповіді на запитання: Що таке проф-
ільна підготовка? Чим вона відрізняється від загаль-
ноосвітньої? Визначте основні завдання профільно-
го навчання. Назвіть принципи профільного
навчання. Які профілі навчання запропоновані Кон-
цепцією профільного навчання в старшій школі?
Що таке економічний профіль навчання? Якими є
його мета? Визначте завдання економічного проф-
ілю. Які нормативні документи регламентують пе-
релік дисциплін з економіки? Дайте визначення
поняття «базова дисципліна». Що таке елективні
курси? У чому відмінність елективних курсів від
факультативних занять? Яку кількість годин відве-
дено на вивчення економіки у ЗНЗ, що не має еко-
номічного профілю навчання? Яку кількість годин
відведено на вивчення економіки у ЗНЗ з економі-
чним профілем навчання?

2. Розглядаючи друге питання, використовуючи нор-
мативно-правову базу розробки змісту економіч-
ної освіти (Концепція розвитку економічної освіти
в Україні, Державний стандарт загальної середньої
освіти в Україні та проект Державного стандарту з
економіки для загальної середньої освіти, Концеп-
ція споживчої освіти для загальноосвітніх навчаль-
них закладів, щорічні методичні рекомендації МОН
України щодо вивчення економіки у ЗНЗ необхід-
но [3; 4]: а) з’ясувати: які є шкільні предмети, де
учні знайомляться з економічними поняттями, ка-
тегоріями та процесами; які базові економічні дис-
ципліни вивчають учні в ЗНЗ з економічним проф-
ілем навчання; які в ЗНЗ з іншим профілем
навчання; які курси за вибором з економіки запро-
поновані МОН України; на якому етапі їх доцільно
вивчати; б) проаналізувати навчально-методичне
забезпечення базових дисциплін та курсів за вибо-

http://www.mon.gov.ua
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ром з економіки. Вивчаючи шкільні навчальні про-
грами, що запропоновані МОН України, та ав-
торські програми спецкурсів з економіки для проф-
ільних класів, визначити їх особливості та їх
взаємозв’язок з іншими шкільними дисциплінами.

 3. Для кращого засвоєння питань теми розробіть
структуру і зміст шкільної економічної освіти в ЗНЗ
з економічним профілем навчання. Запишіть ре-
зультати в таблицю 1 [1; 3; 4].

4. Складіть план профорієнтаційної роботи з економ-
іки для [2; 5]: а) учнів початкових класів; б) учнів
основної школи; в) старшокласників; г) батьків
учнів основної і старшої школи. При розробці пла-
ну профорієнтаційної роботи враховуйте вікові
особливості учнів молодшого шкільного віку (по-
зитивне ставлення учнів початкових класів до шко-
ли в цілому, необмежений авторитет учителя, нова
соціальна роль учня тощо), основної школи (ново-
утвореннями у цьому віці є домагання визнання
свого «Я» навколишніми, усвідомлення суспільної
значущості діяльності, навчання виступає в ролі
головного засобу засвоєння знань і формування
дорослості й самоствердження, поява суперечності
між прагненнями й домаганнями учня-підлітка та
реальними можливостями, подолання якої стає
рушійною силою розвитку, потреба в самопізнанні
з метою самовизначення тощо), старшокласників
(провідною діяльністю у старшому шкільному віці
є навчально-професійна, яка стає необхідною умо-
вою визначення учнем свого життєвого шляху, об-
рання професії); мотивацію до вивчення економі-
ки, різний досвід в родині тощо.

Питання для самоконтролю
1.У чому сутність економічного профілю навчання?
2.Які нормативно-правові документи визначають
зміст шкільної економічної освіти в Україні?

3.Охарактеризувати структуру економічної освіти в
ЗНЗ з економічним профілем навчання.

4.Якими є особливості шкільних навчальних програм
з економіки для профільних економічних класів?

5.Обґрунтувати доцільність вивчення елективних
курсів з економіки на різних ступенях ЗНЗ.

Заняття №2
Тема: Методика викладання економіки у ЗНЗ

з економічним профілем навчання на етапі допроф-
ільної підготовки

Мета: з’ясувати сутність змісту допрофесій-
ного навчання економіки в ЗНЗ з економічним проф-
ілем навчання, засвоїти типи і структуру уроку з еко-
номіки на етапі допрофільного навчання, ознайомити
з вимогами до підготовки та проведення уроків з еко-
номіки в початковій та основній школі, сформувати
практичні вміння проведення ділових (ролевих) ігор з
молодшими школярами та учнями основної школи.

План:
1.Педагогічна розминка.
2. Вимоги до уроків з економіки в початковій і ос-
новній школі.

3.Особливості викладання економіки у початковій
школі (практична робота з розробки фрагменту
мікроуроку).

4.Особливості викладання економіки в основній
школі (практична робота з розробки фрагменту
мікроуроку).

5.Ділові (ролеві) ігри та моделювання реальних еко-
номічних процесів на уроках економіки в почат-
ковій та основній школі (практична робота в малих
групах).

Література:
1.Аксьонова О.В. Методика викладання економіки /
О.В. Аксьонова. – К. : КНЕУ, 2006. – 708с.

2.Довгопол Г. Як викладати економіку малюкам /
Г.Довгопол, Л.Крупська // Географія та основи еко-
номіки в школі. – 1997. – № 2. – С. 30-32

3. Зінченко Н. Сучасний урок і ділові ігри / Н.Зінчен-
ко // Географія та основи економіки в школі. – 1998.
– № 3. – С. 32-85

4. Ільїн С. Ділові ігри до факультативного курсу «Лю-
дина і ринок» / С.Ільїн Географія та основи еконо-
міки в школі. – 1999. – № 1. – С. 31

5. Киркула О. Розвязування задач і проведення діло-
вих ігор у профільних класах / О.Киркула // Геогра-
фія та основи економіки в школі. – 1998. – № 2. –
С. 30-31

6.Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи вихо-
вання і навчання: Навчальний посібник / Харк. держ.
пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – 2-ге вид., випр. і доп.
– Харків: «ОВС», 2002. – 400с.

7.Педагогічна майстерність : Підручник / І.А. Зязюн,
Л.В. Крамощенко та ін.. : За ред. І.А. Зязюна. – К. :
Вища школа, 1997. – 349 c.

8.Профільне навчання: Рекомендації до складання на-
вчальних планів у профільній школі: цикл профільних
предметів. – Харків : ХОНМІБО, 2003. – С. 34-35.

9.Щербаха О.М. Ділові та ролеві ігри з курсу «Еконо-
мічна теорія» / О.М.Щербаха, О.С.Крамарева,
Н.І.Бережна. – Харків : ХДЕУ, 1994, 20с.
Методичні рекомендації до проведення заняття

1. Користуючись психолого-педагогічною, економі-
чною літературою, підготуватися до педагогічної
розминки: дати визначення таких понять як допро-
фесійне навчання, навчальна програма, класифі-
кація уроків з економіки, факультатив [1; 6; 8].
Дати відповіді на запитання: Якою є мета допрофесій-
ної підготовки учнів? На яких етапах здійснюється
допрофесійна підготовка школярів? Як здійснюєть-
ся планування навчального процесу на етапі допро-

Таблиця 1 
Структура і зміст шкільної економічної освіти (економічний профіль) 

 
Ступені ЗНЗ Етапи підготовки Сутність економічної освіти  
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фільної підготовки? Що таке навчальна програма з
економіки для профільних економічних класів? Виз-
начте її особливості. Які вимоги висуваються до роз-
робки навчальної програми з економіки? Які фа-
культативи або курси за вибором проводяться у
початковій школі? Які факультативи або курси за
вибором проводяться в основній школі? Яким ви-
могам повинен відповідати сучасний урок з еконо-
міки? Від чого залежить його структура? Назвати
основні типи уроків з економіки та їх структуру.

2.Провести порівняльний аналіз типологій уроку. З’я-
сувати, якою є структура уроку з економіки. За вка-
заною типологією скласти короткий план уроку з
економіки [6].

3-4. Робота в малих групах: підготовка фрагменту
уроку з економіки [1; 2; 7]. Презентувати перед гру-
пою розроблений фрагмент уроку з економіки  для
учнів: а) початкової школи; б) основної школи. Дати
самоаналіз. Обґрунтувати вибір форм і методів
навчання. Визначити особливості проведення да-
ного уроку. Результати записати в таблицю 2.

5. Робота в малих групах: підготовка та проведення
фрагменту ролевої (ділової) гри [1; 3; 4; 5; 7; 9].

Розробити та провести фрагмент ролевої (діло-
вої) гри з економіки для учнів: а) початкової школи;
б) основної школи. Дати самоаналіз. Обґрунтувати,
які ігри і на якому етапі доцільно проводити. Довес-
ти, які реальні економічні процеси можна змоделю-
вати на уроці економіки в початковій школі, які – в
основній.

Питання для самоконтролю
1. Якою є мета і зміст навчання економіки в ЗНЗ з
економічним профілем?

2. Як здійснюється планування навчального процесу
на етапі допрофільної підготовки?

3.Назвати вимоги до розробки та проведення уроку
з економіки в початковій та основній школі.

4. Визначити особливості методики викладання еко-
номіки в початковій школі.

5. Визначити особливості методики викладання еко-
номіки в основній школі.

6. Які форми і методи навчання доцільно використо-
вувати на етапі допрофесійної підготовки в ЗНЗ з
економічним профілем навчання?

Заняття №3
Тема: Методика навчання економіки у проф-

ільних економічних класах старшої школи
Мета: Закріпити й поглибити знання студентів

про  методику викладання економіки в профільних
економічних класах старшої школи, сформувати вміння
реалізовувати цю методику в практичній діяльності.

План:
1.Планування навчального процесу в профільних
економічних класах (конференція).

2.Методи та основні моделі викладення навчального
матеріалу в профільних економічних класах стар-
шої школи.

3.Мікровикладання (презентація фрагменту уроку з
економіки, робота в мікрогрупах).

4.Особливості підготовки учнів до олімпіад з еконо-
міки (повідомлення).

Література:
1.Аксьонова О.В. Методика викладання економіки /
О.В. Аксьонова. – К. : КНЕУ, 2006. – 708с.

2.Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи вихо-
вання і навчання: Навчальний посібник / Харк. держ.
пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – 2-ге вид., випр. і доп.
– Харків: «ОВС», 2002. – 400с.

3.Щорічні методичні рекомендації МОНУ до вивчен-
ня економіки у навчальному році // Географія та
основи економіки в школі за відповідний рік

4.Нормативно-правова база з питань розвитку осві-
ти України [Електронний ресурс] – Режим доступу
: http://www.mon.gov.ua

5.Педагогічна майстерність : Підручник / І.А. Зязюн,
Л.В. Крамощенко та ін.. : За ред. І.А. Зязюна. – К. :
Вища школа, 1997. – 349 c.

6.Про стан науково-методичного супроводу модер-
нізації дошкільної та загальної середньої освіти у
Харківському регіоні. – Х.: ХОНМІБО, 2007. – 200с.

7.Профільне навчання: Рекомендації до складання на-
вчальних планів у профільній школі: цикл профільних
предметів. – Харків : ХОНМІБО, 2003. – С. 34-35.
Методичні рекомендації до проведення заняття

1.Обговорення першого питання можна провести у
формі конференції [1; 3; 4; 7]. Мета конференції –
визначення особливостей планування навчально-
го процесу, відбору змісту навчального матеріалу
для факультативних занять з економіки.  Запрошу-
ються два (можливо більше) доповідача, яким не-
обхідно підготувати доповіді (до 10 хвилин), де має
бути розкрито сутність планування навчального
процесу в профільних економічних класах старшої
школи та в ЗНЗ, що має інші профілі навчання.
Учасникам конференції пропонується виступити
із запитаннями або доповненнями. Приклади запи-
тань: 1. З якими труднощами стикається вчитель
економіки при плануванні? 2. У чому особливості
планування навчального процесу в профільних
економічних та непрофільних класах старшої шко-
ли? 3. Які чинники впливають на розробку змісту
курсів за вибором чи факультативів з економіки?

Таблиця 2 
Результати дослідження 

 

Ступені ЗНЗ Форми і методи навчання Особливості методики викладання 
економіки 

1-4 класи   
5-9 класи   

http://www.mon.gov.ua
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2.Ознайомитися з методами та основними моделя-
ми викладення навчального матеріалу в профільних
економічних класах старшої школи. Довести
доцільність їх застосування в профільних економі-
чних класах старшої школи [1; 2].

3. Робота в малих групах: групам пропонується роз-
робити та презентувати фрагмент уроку з економ-
іки для учнів профільних економічних класів стар-
шої школи [1; 5]. Одна із груп отримує завдання
розробити та презентувати фрагмент уроку з еко-
номіки для старшокласників універсального та
інших, крім економічного, профілів навчання. Після
презентації проводиться самоаналіз проведених
фрагментів уроків, обґрунтовується вибір форм і
методів навчання, з’ясовуються особливості мето-
дики викладання в профільних економічних класах
в старшій школі, а також визначається її відмінність
від методики в початковій та основній школі.

4.Для аналізу четвертого питання за можливості зап-
росити на семінарське заняття вчителів економіки,
які працюють у профільних економічних класах та
в звичайних ЗНЗ для передачі досвіду щодо підго-
товки старшокласників до олімпіади з економіки.
Обговорюються можливі варіанти та проблеми
такої підготовки. Студентам пропонується висло-
вити свою думку щодо можливості удосконалення
підготовки учнів до олімпіади з економіки [6].

Питання для самоконтролю
1.Визначити завдання і зміст економічної освіти в
старшій школі.

2.Окреслити проблеми відбору змісту та розробки
навчальних програм курсів за вибором з економі-
ки в профільних класах.

3.Визначити особливості методики викладання еко-
номіки на ІІІ ступені ЗНЗ з економічним профілем
навчання.

4.Назвати методи та основні моделі викладення на-
вчального матеріалу в профільних економічних
класах. Довести їх доцільність.

5.Як підготувати старшокласника до олімпіади з еко-
номіки?

Заняття №4
 Тема: Авторські програми в курсі економіки

в профільних класах
Мета: Ознайомити з вимогами щодо напи-

сання авторських програм з економіки та запровад-
ження їх у навчальний процес, сформувати вміння
розробки власних програм.

План:
1.Виїзне заняття в ОНМІБО. Участь у науково-мето-
дичних семінарах з питань навчально-методично-
го забезпечення викладання економіки в проф-
ільних економічних класах.

2.Круглий стіл з проблем авторських програм та їх
запровадження в навчальний процес.

Індивідуальне науково-дослідне завдання.
На підставі вивчення нормативного та навчаль-

но-методичного забезпечення викладання економіки
в профільних економічних класах, з’ясування особли-
востей роботи вчителя економіки розробити навчаль-
ну програму спецкурсу або факультативу та його на-

вчально-методичне забезпечення. Перелік спецкурсів
(факультативів): «Сімейна економіка», «Економіка
споживача», «Споживач і держава» «Організація влас-
ної справи», «Правовий захист бізнесу»,  «Географія
світового господарства з основами економіки».

Висновки.
Отже, вивчення спецкурсу «Діяльність вчи-

теля економіки в умовах профільного навчання»
допоможе студентам ознайомитися з актуальними
проблема методики викладання економічних дис-
циплін, що не охоплені навчальним планом підготов-
ки майбутніх вчителів економіки, зокрема, з особли-
востями роботи вчителя економіки в профільних
економічних класах ЗНЗ, отримати знання, які не-
обхідні для підготовки та проведення занять у таких
класах на різних ступенях ЗНЗ, здобути практичні
вміння робити в умовах профільного навчання.

Перспективами подальших досліджень є
обґрунтування введення в навчальний план підготов-
ки магістрів у педагогічних ВНЗ спецкурсу «Мето-
дичні основи викладання економіки в профільних
класах», який продовжує наш спецкурс для студентів
– майбутніх бакалаврів.
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ
І УПРАВЛІННЯ СПОРТОМ ДЛЯ ВСІХ

У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Дутчак М.В.

Національний університет
фізичного виховання і спорту України

Анотація. Проводиться аналіз засобів і методів кадрового
забезпечення сфери управління спортом для всіх в сучасних
умовах. З цією метою розглянуто досвід зарубіжних країн з
формування систем професійної підготовки фахівців з ме-
неджменту фізичного виховання і спорту. Особлива увага
приділяється вивченню змісту навчального процесу у вузах
Великої Британії, Франції, Швейцарії, Німеччини, Росії.
Ключові слова: спорт для всіх, менеджмент, менеджер, си-
стема підготовки, навчальний процес.
Аннотация. Дутчак М.В. Подготовка специалистов  по
менеджменту и управлению спортом для  всех в зару-
бежных странах. Проводится анализ средств и методов кад-
рового обеспечения сферы управления спортом для всех в
современных условиях. С этой целью рассмотрен опыт за-
рубежных стран по формированию систем профессиональ-
ной подготовки специалистов по менеджменту физического
воспитания и спорта. Особое внимание  уделяется изучению
содержания учебного процесса в вузах Великобритании,
Франции, Швейцарии, Германии, России.
Ключевые слова: спорт для всех, менеджмент, менеджер,
система подготовки, учебный процесс.
Annotation. Dutchak Myroslav. Preparation of specialists
on a management sport for all in foreign countries. The
analysis of facilities and methods of the skilled providing of
sphere of management sport is  conducted for all in modern
terms. To that end experience of foreign countries is considered
on forming of the systems of professional preparation of
specialists on the management of physical education and sport.
The special attention is spared the study of maintenance of
educational process in institutes of higher of Great Britain,
France, Switzerland, Germany, Russia.
Keywords: sport for all , management, manager , system of
preparation, educational process.

Вступ.
Ефективне управління сферою спорту для всіх

вимагає відповідного кадрового забезпечення. Су-
часні заклади фізичної культури і спорту потребу-
ють фахівців з вищою освітою, які могли б кваліфіко-
вано реалізувати функції управління відповідно до
вимог сучасного ринку. З огляду на це у різних краї-
нах докладались і докладаються зусилля для форму-
вання систем фахової підготовки менеджерів фізич-
ного  виховання і спорту.

Перші спроби вирішити кадрову проблему у
менеджменті фізичного виховання і спорту відносять-
ся до 1970-х років. У той час у країнах Західної Євро-
пи склалася практика, коли менеджерами у сфері
спорту ставали колишні спортсмени, які після завер-
шення кар’єри закінчували вищі навчальні заклади
за спеціальностями “менеджмент організацій” або
“економіка”. Це давало їм змогу, спираючись на кла-
сичні знання із загальної теорії менеджменту, вирі-
шувати проблеми, з якими стикалися спортивні орган-
ізації під впливом ринку, комерціалізації спорту. Така
практика підготовки фахівців з менеджменту давала
можливість лише частково забезпечити адаптацію
спортивних організацій до вимог ринкового середо-
вища, оскільки потреби стрімко зростаючої кількості

організацій спорту для всіх не могли бути задоволені
повною мірою.

Робота виконувалась відповідно до теми 1.3.1.
„Управлінські та педагогічні засади гуманізації масо-
вого спорту в Україні” Зведеного плану науково-дос-
лідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на
2006-2010 роки (державний реєстраційний номер
0107U000493).

Мета, завдання роботи.
Мета роботи – здійснити порівняльний аналіз

досвіду підготовки фахівців з менеджменту спорту
для всіх, накопиченого вищими навчальними закла-
дами зарубіжних країн.

Результати дослідження.
Починаючи з другої половини 1980-х років у

світі почала складатись система регулярної підготов-
ки фахівців з менеджменту фізичного  виховання і
спорту у вищих навчальних закладах. При цьому зас-
тосовувались два головних підходи до побудови на-
ціональних систем освіти. У країнах Північної Аме-
рики (США та Канаді) вищі навчальні заклади
орієнтувалися на підготовку менеджерів вузької спец-
іалізації, які могли працювати переважно у бейсболі,
боксі та гольфі. Натомість навчальні заклади країн
Західної Європи започаткували освітню практику, яка
ґрунтувалась на принципі універсальності підготов-
ки менеджерів. Їхні випускники отримують широкі
знання у сфері менеджменту фізичного  виховання і
спорту  і можуть працювати не лише в професійних
спортивних структурах а й в інших організаціях
фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому
числі і в організаціях спорту для всіх.

На сьогодні системи підготовки менеджерів
фізичного  виховання і спорту існують у всіх країнах
Європи. Проте провідними в цій сфері визнають Ве-
ликобританію, Францію, Швейцарію та Німеччину.
Лідером в сфері освіти з менеджменту фізичного
виховання і спорту в Європі традиційно вважається
Великобританія. Вищі навчальні заклади цієї країни
здійснюють підготовку менеджерів за двома освіт-
ньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр (BSc
Honours) Sport Business Management) та магістр
(Master of Business Administration in Sport
Management) [5].

Підготовка менеджерів освітньо-кваліфікац-
ійного рівня бакалавр передбачає, наприклад, в
Sheffield Hallam University трирічний термін навчан-
ня. Протягом першого року навчання студенти вив-
чають теорію менеджменту з урахуванням особли-
востей її застосування у сфері фізичної культури і
спорту. У них формуються уявлення про ринок
фізкультурно-спортивних послуг та товарів, методи
дослідження ринків  фізкультурно-спортивних по-
слуг та товарів, процес проектування фізкультурно-
спортивних організацій, процес обґрунтування та
прийняття управлінського рішення. Під час ознай-
омчої практики студенти отримують практичні на-
вики майбутньої фахової діяльності у відповідних
організаціях установах та закладах – професійних
спортивних клубах, школах, органах місцевої влади,
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комерційних  та добровільних спортивних організа-
ціях, оздоровчих закладах.

Другий рік навчання присвячується форму-
ванню практичних навичок аналізу ринку фізкуль-
турно-спортивних послуг. Значну частину навчаль-
ного часу студенти присвячують проектуванню
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості,
особливо фінансовому обґрунтуванню проектів. На
прикладі модельної організації студенти навчаються
планувати свої робочі місця, ухвалювати та аналізу-
вати управлінські рішення.

На цьому етапі навчання студентами також
надається можливість працювати над реальними про-
ектами розвитку конкретних спортивних організацій.
Наприклад, студенти одного із випусків здійснили
аналіз просування на ринок м. Шеффілда послуг із
залучення до занять футболом 7-12-річних дітей.

Поглиблення знань студентів другого року на-
вчання забезпечується шляхом освоєння спецкурсів
за вибором. Навчальний план містить різноманітні
спецкурси: «Менеджмент фізкультурно-спортивних
подій», «Менеджмент суспільного сектора фізичної
культури і спорту», «Вдосконалення фізкультурно-
спортивної діяльності».

Головним завданням третього року навчання є
безпосередня підготовка студентів до виконання фа-
хових обов’язків щодо вирішення конкретних управл-
інських завдань. Серед типових практичних завдань:
• аналіз  фінансового забезпечення професійної
спортивної команди;

• аналіз маркетингової діяльності оздоровчого клубу;
• формування стратегічного плану керівних органів
фізичної культури і спорту тощо [10].

Навчання майбутніх бакалаврів менеджменту
фізичного  виховання і спорту у британських універ-
ситетах здійснюється за кредитно-модульною систе-
мою. Навчальний план містить класичний  набір дис-
циплін (табл. 1).

Отже, бакалаврський курс дає змогу випуск-
никам університетів отримати фундаментальну осв-
іту з менеджменту з урахуванням специфіки сфери
фізичної культури і спорту в цілому. Особливості
менеджменту в організаціях спорту для всіх студенти
вивчають побічно – у процесі виконання конкретних
навчальних проектів, проходження практики на ро-
бочих місцях, виконання кваліфікаційної роботи. Та-
ким чином, на цьому освітньо-кваліфікаційному
рівні закладається підґрунтя для подальшої конкрети-
зації знань та навичок діяльності у конкретних сферах
менеджменту, в тому числі й у сфері спорту для всіх.

Випускники бакалаврату університету можуть
застосувати свої знання та навички у кількох сферах
фахової діяльності, серед яких: менеджмент спортив-
них споруд; менеджмент ризиків (Adventure
Management); менеджмент муніципальних, приват-
них та громадських фізкультурно-спортивних орган-
ізацій; менеджмент сфери послуг [10]. Крім цього,
вони також можуть продовжити навчання за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем магістр в бізнес-школах
або на відповідних факультетах одинадцяти універси-

тетів Великобританії отримати кваліфікацію Master
of Business Administration in Sport Management. Ти-
повий навчальний план підготовки магістрів з менед-
жменту фізичного виховання і спорту в зазначеній
країні наведено в таблиці 2.

Навчальні плани різних університетів можуть
мати певні відмінності від вказаного плану. Наприк-
лад, в університеті Ковентрі на річній магістерській
програмі (два семестри, останній присвячений на-
писанню магістерської дисертації) засвоюють як за-
гальні дисципліни (основи маркетингу, керівництво
персоналом, фінансовий менеджмент), так і вузькос-
пеціалізовані – спортивну журналістику, спортивну
економіку, роботу із спонсорськими організаціями,
управління спортивними спорудами і навіть спортив-
ний кастинг [7].

Характерною ознакою навчальних планів підго-
товки менеджерів фізичного  виховання і спорту у
Великобританії є тривалі терміни практики за май-
бутнім фахом. Її тривалість – від трьох до дев’яти
місяців.

Французькі вищі навчальні заклади відрізня-
ються від британських тим, що вони здійснюють
підготовку менеджерів фізичного  виховання і спорту
лише на освітньо-кваліфікаційному рівні магістр. Два
провідних з них (Школа менеджменту та бізнесу у м.
Марсель та Школа менеджменту в м. Нант) готують
магістрів головним чином для структур спорту ви-
щих досягнень (Specialised Master in International
Sport & Event Management) – професійних клубів,
спортивних федерацій, національних олімпійських
комітетів тощо. В обох школах передбачена чотирим-
ісячна практика у спортивних організаціях [6].

У Швейцарії менеджмент фізичного  вихован-
ня і спорту виділився із готельного менеджменту.
Відповідно до цього фахівців з менеджменту фізич-
ного  виховання і спорту готують вищі навчальні зак-
лади, головним напрямом діяльності яких є підготов-
ка кадрів для готелів. Провідним серед них є Інститут
готельного господарства у м. Гліоні.

На відміну від університетів Великобританії та
Франції вищі навчальні заклади Швейцарії акценту-
ють увагу на практичній спрямованості підготовки
менеджерів фізичного  виховання і спорту за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (термін навчан-
ня – до 2-х років). Так,  Інститут у м. Гліоні готує
бакалаврів за двома відносно вузькими спеціалізаці-
ями – “Спортивний маркетинг” та “Менеджмент
спортивно-видовищних споруд”. Також здійснюєть-
ся підготовка менеджерів за скороченими програма-
ми (із здобуттям сертифікату) та післядипломна підго-
товка [8].

У Німеччині вищим навчальним закладом,
який визначає політику у сфері підготовки менеджерів
фізичного  виховання і спорту є Інститут економіки
спорту та спортивного менеджменту при Вищій
школі спорту Німецького університету спорту у м.
Кельні (Institut fuer Sportoekonomie und
Sportmanagement). Інститутом здійснюється підготов-
ка фахівців з менеджменту фізичного  виховання і
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Таблиця 1 
Навчальний план підготовки бакалаврів з менеджменту фізичного  виховання і спорту  

(Sport Management (BSc (Hons)  в University of Northumbria м. Ньюкасл [11] 
 

Код модуля Назва модуля Статус модуля Кількість 
кредитів 

1-й курс 
SP0413 Основи спортивної науки Обов’язковий 20 
SP0464 Управління і розвиток спорту Обов’язковий 20 
SP0465 Принципи менеджменту фізичного  виховання і 

спорту 
Обов’язковий 20 

SP0466 Вступ до спортивного маркетингу Обов’язковий 20 
SP0482 Наукові дослідження Обов’язковий 20 
SP0494 Розвиток індивідуальної майстерності Обов’язковий 20 

2-й курс 
SP0565 Менеджмент людських ресурсів в спорті  Обов’язковий 30 
SP0567 Стратегічне і перспективне планування в спорті Обов’язковий 20 
SP0580 Проектування та аналіз Обов’язковий 20 
SP0595 Менеджмент робочого місця в спорті 

(практика за профілем майбутнього фаху) 
Обов’язковий 30 

3-й курс 
MK0389 Глобальний маркетинг та комунікації За вибором 20 
SM0375 Бізнес-планування малих підприємств в спорті За вибором 20 
SP0667 Менеджмент спортивних подій Обов’язковий 20 
SP0668 Медіа-менеджмент у спорті За вибором 20 
SP0680 Кваліфікаційна робота  Обов’язковий 40 
SP0690 Професійний розвиток через спорт За вибором 20 
TE0653 Педагогічна майстерність  За вибором 10-20 

 
Таблиця 2 

Навчальний план підготовки магістрів з менеджменту фізичного  виховання і спорту  
(Master of Business Administration in Sport Management) в University of Northumbria м. Ньюкасл [11] 

 
Код модуля Назва модуля Статус модуля Кількість 

кредитів 
SP0421 Менеджмент спортивних споруд За вибором 20 
SP0434 Менеджмент спортивних подій За вибором 20 
SP0435 Менеджмент спортивних організацій Обов’язковий 20 
SP0436 Спортивний маркетинг Обов’язковий 20 
SP0438 Наукові дослідження Обов’язковий 20 
SP0450 Менеджмент людських ресурсів в спорті Обов’язковий 20 
SP0700 Спорт як соціальний феномен За вибором 20 

SP0702 Розвиток спорту в сучасному суспільстві За вибором 20 

SP0704 Магістерська дисертація Обов’язковий 60 

 
спорту за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями
– бакалавр та магістр. За освітньо-кваліфікаційним
рівнем бакалавр вищий навчальний заклад готує
фахівців за спеціальністю “Менеджмент фізичного
виховання і спорту та комунікації” (Sport management
and sport communication) (термін навчання – 4 роки).
За освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр (1 рік) –
за спеціальностями “Менеджмент спортивного ту-
ризму та рекреації” (Sport tourism and recreation
management) та “Менеджмент сфери реабілітації  та
здоров’я” (Rehabilitation and health management). Під
час  навчання студенти також мають можливість вив-

чити окремий курс і отримати внутрішній сертифі-
кат за спеціалізацією “Спорт та менеджмент довкіл-
ля” (Sport and Environment Management).

Підготовку фахівців забезпечують п’ять кафедр
– економіки спорту, менеджменту фізичного  вихо-
вання і спорту, спортивного маркетингу та спонсор-
ства, обліку та фінансів у спорті, спортивного зако-
нодавства. Це дає змогу давати студентам всебічні
знання шляхом вивчення комплексу навчальних дис-
циплін, серед яких: Управління бізнесом, Національ-
на економіка, Економіка спорту, Управління бізне-
сом у спорті, «Підприємництво у спорті, Основи



46

менеджменту, Прикладний менеджмент, Менедж-
мент фізичного  виховання і спорту, Менеджмент
спортивних споруд, Основи маркетингу, Спортивний
маркетинг, Маркетинг подій, Маркетинг послуг,
Паблік рілейшнз, спонсорство і реклама у спорті,
Інноваційний менеджмент, Теорія бухгалтерського
обліку та фінансів, Облік та фінанси у спорті, Основи
права, Спортивне право, Спортивна політика.

Важливою особливістю освітньої діяльності
Інституту є широке залучення студентів до науково-
дослідницької роботи з проблем менеджменту фізич-
ного  виховання і спорту. [9].

В цілому аналіз діяльності західноєвропейсь-
ких вищих навчальних закладів свідчить про те, що
ними ведеться значна робота з підготовки менеджерів
для сфери фізичної культури і спорту. Впроваджено
багаторівневу систему освіти. Визначено сукупність
навчальних дисциплін та спецкурсів, викладання яких
забезпечує формування системних знань як із загаль-
ної теорії менеджменту, так і з прикладних аспектів
менеджменту стосовно  специфіки фізкультурно-
спортивних організацій.

Західноєвропейські університети послідовно
вдосконалюють зміст підготовки менеджерів фізич-
ного  виховання і спорту шляхом перегляду відповід-
них навчальних планів. Так, якщо на початку 1990-х
років у навчальних планах превалювали дисципліни
загально теоретичного характеру, такі як Методоло-
гія системного та проблемного аналізу, Моделюван-
ня спортивних досягнень та соціально-економічних
систем, Спорт і соціальне середовище та ін. [1], то на
початку 2000-х років майбутні менеджери отримали
можливість вивчати комплекс дисципліни, що відоб-
ражають як теоретичні, так і прикладні аспекти ме-
неджменту фізичного  виховання і спорту.

Водночас слід відзначити, що підготовка
фахівців з менеджменту фізичного  виховання і спорту
більшістю західноєвропейських вузів зорієнтована,
головним чином на задоволення кадрових потреб
структур спорту вищих досягнень. Значно менша
увага приділяється формуванню у майбутніх менед-
жерів знань та навичок, які давали б їм можливість
ефективно виконувати свої фахові обов’язки в орган-
ізаціях спорту для всіх. Вказаний недолік вузи частко-
во нівелюється за рахунок введення до навчальних
планів таких дисциплін, як Бізнес-планування малих
підприємств в спорті, Менеджмент спортивних спо-
руд, Менеджмент спортивних подій, які передбача-
ють врахування специфіки діяльності організацій
спорту для всіх.

Виключенням слід вважати освітню діяльність
Інституту економіки спорту та менеджменту фізич-
ного  виховання і спорту при Вищій школі спорту
Німецького університету спорту у м. Кельні. Він
здійснює підготовку фахівців за спеціальностями
“Менеджмент спортивного туризму та рекреації” та
“Менеджмент сфери реабілітації та здоров’я”.

Заслуговує уваги досвід підготовки менеджерів
фізичного  виховання і спорту, накопичений вищими
навчальними закладами Російської Федерації. Безсум-

нівним лідером у цій сфері є Російський державний
університет фізичної культури, спорту та туризму.  В
межах спеціальності “Фізична культура і спорт” у 1995
році на кафедрі спортивного менеджменту і економі-
ки бузо започатковано спеціалізацію “Спортивний
менеджмент” на денній та заочній формах навчання.
Щорічно  кафедра випускає по 10-15 дипломованих
менеджерів фізичного  виховання і спорту. Аналіз дос-
віду працевлаштування випускників кафедри свідчить,
що багато з  них працюють менеджерами у
Міністерстві спорту, туризму та молодіжної політики
Російської Федерації, Національного олімпійського
комітету Російської Федерації та їхніх структурах, в
фітнес-клубах, в професійних спортивних командах, в
спортивному комплексі “Лужники” та інших фізкуль-
турно-спортивних організаціях. Ряд випускників ство-
рили власні приватні фірми [4].

За рідким виключенням (менеджер з персо-
налу та реклами) випускники повинні мають володі-
ти різнобічними знаннями та навичками у сфері ме-
неджменту фізичного  виховання і спорту.  Виходячи
з цього навчання студентів спеціалізації “Спортив-
ний менеджмент” здійснюється за освітньою програ-
мою другого рівня вищої професійної освіти за на-
прямом 521900 – “Фізична культура”. Кваліфікація
випускника – бакалавр фізичної культури . Студенти,
що орієнтуються на практичну роботу, можуть про-
довжити навчання протягом одного року за фахом
022300 із здобуттям диплома “Фахівець з фізичної
культури і спорту”. Студенти спеціалізації, що про-
явили схильність до дослідницької та педагогічної
діяльності, можуть продовжити навчання в магістра-
турі за програмою “Менеджмент і економіка у сфері
фізичної культури і спорту” спеціальності 521900 –
“Фізична культура” [3].

На межі тисячоліть у Росії виникли дискусії
щодо визначення принципового підходу до підготов-
ки менеджерів фізичного  виховання і спорту. До цьо-
го часу у межах спеціальності “Фізичне виховання і
спорт” здійснювалась підготовка фахівців за спеціалі-
зацією “Спортивний менеджмент”. Випускники отри-
мували право працювати як за спортивним фахом (тре-
нерами з видів спорту, вчителями та викладачами
фізичної культури), так і займати посади менеджерів у
різних фізкультурно-спортивних організаціях.

З часом почала превалювати думка про те, що
вищим навчальним закладам фізичного виховання і
спорту слід замість вказаної спеціалізації впровадити
підготовку фахівців за спеціальністю “Менеджмент
організацій” з наданням випускникам кваліфікації
“Економіст”.

Опоненти такого підходу наводять досить ва-
гомі аргументи на користь збереження спеціалізації
“Спортивний менеджмент”. Зокрема, вони звертали
увагу на те, що випускники спеціалізації – це фахівці
з фізичного  виховання і спорту, що мають юридич-
но закріплене право вести безпосередню тренерсь-
ко-викладацьку діяльність. Випускники ж спеціаль-
ності «Менеджмент організацій» будуть
економістами, що не мають правових підстав для
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праці тренером або викладачем фізичної культури,
що істотно звузить сферу їх працевлаштування в
організаціях сфери фізичної культури і спорту. Досвід
працевлаштування випускників спеціалізації свідчить,
що велика їх частина після закінчення вузів працев-
лаштується як тренери або викладачі і лише пізніше,
у міру накопичення досвіду, переходять на управлі-
нську роботу [3].

За підсумками дискусії, зрештою, було досяг-
нуто компромісного рішення: залишено спеціаліза-
цію “Спортивний менеджмент” і запроваджено нову
спеціальність “Менеджмент організацій”. Як на-
слідок, сфера управління фізичною культурою і
спортом Росії отримує фахівців широкого профілю,
які можуть посідати різноманітні управлінські поса-
ди  (табл. 3).

Водночас інтенсивна диверсифікація фізкуль-
турно-спортивної діяльності потребує значної
кількості фахівців з менеджменту, що володіють знан-
нями та навичками управління фізкультурно-спортив-
ними організаціями певного профілю. Зокрема, це
стосується сфери спорту для всіх, який активно роз-
вивається в країні у рамках усіх форм власності. Сьо-
годні потреби спортивно-оздоровчих організацій у
менеджерах вже не може бути задоволена за раху-
нок випускників традиційної спеціалізації “Спортив-
ний менеджмент”.

Окрім того не можна обійти увагою ще одну
важливу обставину, що випливає з особливостей су-
часного розвитку спорту для всіх в Росії. В країні
функціонує значна кількість фітнес-центрів, трена-
жерних залів, оздоровчих комплексів тощо, які відно-
сяться до малого та середнього бізнесу. Відповідно
вони мають обмежені можливості у формуванні
штату. Тому у таких організаціях посади менеджерів

часто не вводяться взагалі або залишаються вакант-
ними. Функції менеджерів виконують за сумісницт-
вом інші працівники (тренери, інструктори тощо).
Природно, що вони  не мають відповідної підготов-
ки. Водночас вони не бажають полишати свої основні
посади аби отримати фах менеджера фізичного  ви-
ховання і спорту.

Зважаючи на це, Всеросійським добровільним
товариством “Спортивна Росія” за підтримки Феде-
рального агентства з фізичної культури і спорту зас-
новано некомерційну організацію – Дирекція
спортивного дистанційного навчання. Розроблено
систему дистанційного навчання, центром якої є сайт
www.E-sportlearning.ru. Мета проекту – підготовка
висококваліфікованих кадрів для державних органів,
муніципального самоуправління та бізнесу. Навчан-
ня здійснюється на  базі п’ятнадцяти провідних рос-
ійських вузів із застосуванням дистанційних освітніх
технологій. Фахівцями розроблені електронні освітні
програми з важливих напрямів менеджменту фізич-
ного  виховання і спорту та адміністрування.

Особливої уваги заслуговує та обставина, що
у процесі фахової підготовки за спеціальністю “Фізич-
не виховання і спорт” студенти мають змогу отрима-
ти вузько спеціалізовані знання у сфері менеджмен-
ту спорту для всіх й підстави офіційно посісти  одну із
посад, серед яких: Менеджер тренажерного залу,
Менеджер дитячого клубу, Менеджер групових про-
грам, Менеджер водних програм. Таку можливість
мають і фахівці-практики, які навчаються на дистанц-
ійних курсах підвищення кваліфікації. Обсяги назва-
них навчальних курсів становить 75 годин. Вивчення
кожного курсу здійснюється під керівництвом вик-
ладача.

Таблиця 3 
Номенклатура професій фахівців з менеджменту фізичного  виховання і спорту у Російській Федерації [2] 

 
Код 
професії 

Контрольне 
число 

Назва професії 

20068 0 Адміністратор залу  
21228      3 Черговий по залу (більярдному, спортивному та ін.) 
21362 3 Директор палацу спорту  
21410 9 Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристичного та ін.)  
21542 1 Директор спортивної школи      
22043 4 Завідувач відділу (спеціалізованого)    
22056 1 Завідувач відділу (функціонального)   
24060   1 Менеджер (в інших галузях) 
24062 0 Менеджер (в адміністративних підрозділах (службах)) 
24063 5 Менеджер з персоналу  
24068 8 Менеджер (в  підрозділах (службах) маркетингу та збуту)  
24071 5 Менеджер з реклами 
24075 8 Менеджер (в інших функціональних підрозділах (службах))   
24563 9 Начальник клубу (дельтапланерного, службового собаководства, 

спортивного, спортивно-технічного, стрілково-спортивного) 
24607 8 Начальник табору(оборонно-спортивного, оздоровчого та ін.) 
25388 5 Оргсекретар (асоціації, союзу, федерації) 
25655 9 Голова асоціації (конфедерації, федерації)  
25733 5 Голова ради (науково-технічної, навчально-методичної, вченої, 

фізкультурно-спортивної) 
 

http://www.E-sportlearning.ru
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Наприклад, курс Менеджер тренажерного залу
можна пройти лише після вивчення курсу Тренер
тренажерного залу або складання вступного іспиту.
Перелік дисциплін, що входять до складу курсу наве-
дено в таблиці 4.

Дистанційне підготовка передбачає відповід-
ну систему навчання та оцінки наведених курсів і
включає такі етапи:
1)студент отримує доступ до навчального матеріалу
першої дисципліни;

2)після закінчення вивчення матеріалу, студент вико-
нує передекзаменаційний тест. Для успішного скла-
дання тесту, студентові необхідно правильно відпо-
вісти не менше ніж на 80% питань;

3)здійснюється автоматична перевірка тесту;
4)у разі невдачі студентові надається можливість ре-
тельніше вивчити матеріал розділу і перездати пе-
редекзаменаційний тест; 

5)у разі успішного складання передекзаменаційного
тесту, студентові висилається навчальний матеріал
з наступної дисципліни, далі процес повторюється
до останньої дисципліни;

6)після вивчення кожної дисципліни, студент пише
відповідне есе на вибір з 3-х запропонованих варі-
антів, його обсяг має складати від 300 до 500 слів.
Есе перевіряється викладачем за системою залік/
незалік;

7)після закінчення вивчення всіх дисциплін, здачі всіх
есе та передекзаменаційних тестів, студент допус-
кається до складання іспиту. Іспит включає 50 пи-
тань з усьому курсу, для його успішного складан-
ня, студентові необхідно правильно відповісти не
менше як на 80% питань;

8) іспит перевіряється викладачам;
9)після успішного складання іспиту студент отримує
сертифікат.

Висновки.
З метою формування вітчизняної системи підго-

товки менеджерів спорту для всіх доцільно застосува-
ти досвід європейської школи підготовки менеджерів з
фізичного виховання і спорту, насамперед здобутків
вищих начальних закладів Великої Британії та Німеч-
чини. Найціннішими серед них є набуття студентами
фахівцями фундаментальних знань в області менедж-

менту, що поєднуються з тривалою практикою або
стажуванням за майбутнім фахом. Слід також взяти до
уваги досвід вищих навчальних закладів фізичного ви-
ховання Російської Федерації. Насамперед мова йде
про застосування практики набуття майбутніми бака-
лаврами фізичного виховання і спорту навичок вико-
нання функцій менеджерів на нижчих ланках управл-
іння спортом для всіх.

Перспективи подальших досліджень. Отри-
мані результати  дозволяють послідовно вирішувати
ряд важливих питань, пов’язаних з формуванням
вітчизняної системи підготовки менеджерів спорту
для всіх. Зокрема, мова може йти про формулюван-
ня принципів підготовки менеджерів, визначення
підходів до формування змісту підготовки на різних
освітніх рівнях.
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Таблиця 4 
Перелік дисциплін курсу «Менеджер тренажерного залу» 

 
№ 
пп Дисципліна 

1 Вступ у фітнес-менеджмент 
2 Устаткування тренажерного залу 
3 Сервіс та послуги 
4 Ефективний розподіл клієнтів 
5 Робота з персоналом 
6 Основні бізнес-процеси тренажерного залу 
7 Ціноутворення послуг тренажерного залу 
8 Моніторинг та  оцінка діяльності тренажерного залу 
9 Тести та контрольні завдання 
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ОСОБЕННОСТИ  СТИЛЕВОЙ
САМОРЕГУЛЯЦИИ ТЕННИСИСТОВ НА ЭТАПЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БАЗОВОЙ
ПОДГОТОВКИ
Емшанова Ю.А.

Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины

Аннотация. В работе рассмотрены особенности стилевой
саморегуляции теннисистов на  этапе специализированной
базовой подготовки. Проанализированы как степень выра-
женности отдельных показателей, так и общий уровень са-
морегуляции теннисистов. Выявленно зависимость показа-
телей стилевой саморегуляции от темперамента спортсменов,
а также их возраста и стажа. Уровень большинства показате-
лей стилевой саморегуляции у обследуемых теннисистов не
превышает 50% от возможного максимума. Это указывает
на необходимость проведения специальной работы над по-
вышением способности спортсменов к саморегуляции соб-
ственного состояния.
Ключевые  слова: стилевая саморегуляция, спортсмен-тен-
нисист.
Анотація. Ємшанова Ю.А. Особливості  стильової  са-
морегуляції тенісистів  на етапі  спеціалізованої базо-
вої підготовки. В роботі розглянуто особливості стильової
саморегуляції тенісистів на  етапі спеціалізованої базової
підготовки. Проаналізовано як ступінь вираженості окре-
мих показників, так і загальний  рівень саморегуляції тені-
систів. Виявлено залежність показників стильової саморегу-
ляції від темпераменту спортсменів та їх віку й спортивного
стажу. Рівень більшості показників стильової саморегуляції
в обстежуваних тенісистів не перевищує 50% від можливого
максимуму. Це вказує на необхідність проведення спеціаль-
ної роботи над підвищенням здатності спортсменів до само-
регуляції власного стану.
Ключові слова:  стильова саморегуляція, спортсмен-тені-
сист.
Annotation. Yemshanova Y.A. Style self-regulation
peculiarities of tennis players who are on the specialized
base training stage. There are stylish self-regulation
peculiarities of tennis players who are on the specialized base
training stage viewed in the article. The sportsmen’s self-
regulation extent of intensity both of single indices and the
general level were analyzed. Dependences between indices of
stylish self-regulation and sportsmen’s temperament and also
their age and length of sports career are showed up. The level of
the majority of parameters of style selfregulation at inspected
tennis players does not exceed 50 % from a possible maximum.
It specifies necessity of realization of special work above increase
of ability of sportsmen to selfregulation of an eigenstate.
Keywords: stylish self-regulation, athlete – tennis player.

Введение.
Современный уровень развития игровых ви-

дов спорта позволяет утверждать, что победа в слож-
ных и изменчивых условиях соревнований зависит
не только от уровня физической и функциональной
подготовленности спортсмена, но и, в значительной
мере, от его способности управлять своими действи-
ями и поведением в сложнейших условиях соревно-
вательной борьбы. Доказано, что психические состо-
яния, переживаемые спортсменами во время
соревновательной деятельности, оказывают разно-
направленные, не всегда положительные, воздей-
ствия на эффективность их деятельности. Нет необ-
ходимости убеждать в  том, что для
квалифицированного спортсмена (теннисиста) спо-

собность регулировать свои психические состояния
во время игры является одним из главных шагов к
успеху [1,2,5].

Однако данному вопросу, а именно, – выра-
ботке стилей саморегуляции психических состояний
во время соревновательной деятельности, а также изу-
чению особенностей регуляции психического состо-
яния на сегодня уделено недостаточное внимание.

Феномен стиля саморегуляции проявляется в
том, каким образом спортсмен планирует и програм-
мирует достижение своих целей, учитывает значи-
мые внешние и внутренние условия, оценивает ре-
зультаты и корректирует свою активность для
достижения субъективно-приемлемых результатов и
в том, в какой мере процессы саморегуляции разви-
ты и осознаны [3,4].

Анализ данных специальной литературы, а
также обобщение опыта ведущих специалистов-прак-
тиков показывает, что изучение особенностей влия-
ния индивидуального стиля деятельности по саморе-
гуляции теннисистами психического состояния
непосредственно в процессе соревновательной дея-
тельности ранее не проводилось, хотя данный фено-
мен является предопределяющим относительно эф-
фективности деятельности и успешности игры
спортсменов.

Индивидуальный стиль саморегуляции чело-
веческой активности характеризуется комплексом
стилевых особенностей. В спорте к ним относятся
типичные для спортсмена особенности регулятор-
ных процессов, реализующие основные звенья сис-
темы саморегуляции, в том числе и при пережива-
нии им психических состояний [2,3,4,5].

Таким образом, стилевая саморегуляция пси-
хических проявлений спортсмена на сегодня являет-
ся одним из малоизученных аспектов психологичес-
кой подготовки теннисистов. Поэтому разработка и
использование конкретного стиля саморегуляции
психических состояний теннисистов позволит суще-
ственно повысить надёжность соревновательной де-
ятельности, а также совершенствовать содержание
их психологической подготовки.

Важно отметить, что вопрос психологической
подготовки особое значение приобретает на заклю-
чительных этапах спортивного совершенствования,
когда другие виды подготовки в значительной мере
уже исчерпали свои возможности.

Работа выполнена согласно «Сводного плана
научно-исследовательской работы в сфере физичес-
кой культуры и спорта» Государственного комитета
молодежной политики, спорта и туризма Украины;
тема 1.3.9. «Исследование психологических резервов
личности в процессе профессиональной подготовки
специалистов в сфере физического воспитания и
спорта»; номер государственной регистрации
0102U006133.

Цель, задачи работы.
Целью нашей работы было выявить особен-

ности стилевой саморегуляции теннисистов на этапе
специализированной базовой подготовки.

© Емшанова Ю.А.., 2009
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Для достижения поставленной цели в работе
решались следующие задачи:
1. Теоретически проанализировать существующие
подходы к проблеме стилевой саморегуляции в
жизнедеятельности личности спортсмена.

2. Изучить личностные особенности проявления сти-
левой саморегуляции у квалифицированных спорт-
сменов-теннисистов и детерминирующие ее фак-
торы.

Объект исследования – стилевая саморегуля-
ция поведения спортсмена.

Предмет исследования – личностные харак-
теристики квалифицированных теннисистов и их вли-
яние на особенности стилевой саморегуляции пси-
хических состояний в процессе многолетнего
совершенствования.

В исследовании были использованы следую-
щие общепринятые методы: теоретический анализ
и обобщение данных специальной литературы и
опыта передовой практики; анкетирование; педа-
гогический констатирующий эксперимент с исполь-
зованием спортивно-педагогических  и психодиаг-
ностических методов; методы математической
статистики.

Результаты исследования.
Из всех показателей, составляющих индивиду-

альный стиль саморегуляции (по методике В.И.Мо-
расановой) – семи подшкал, формирующих склон-
ность к тому или иному стилю (планирование,
моделирование, программирование, оценивание
результатов, гибкость, самостоятельность), у обсле-
дованных спортсменов наиболее выраженной явля-
ется гибкость (рис. 1) – х =5,9 баллов s=0,6 балла (чтоо
составляет примерно 65,6% от возможного макси-
мума). Это указывает на высокий уровень сформи-
рованности регуляторной гибкости, т.е. способности
перестраивать систему саморегуляции в связи с из-
менением внешних и внутренних условий в процес-
се деятельности.

При том обращает на себя внимание тот факт,
что у обследованных спортсменов уровень выражен-
ности большинства остальных показателей стилевой
саморегуляции (планирования, программирования,
оценивания результатов, самостоятельности) не пре-
вышает 50% от возможного и соответствуют средне-
му уровню выраженности данного показателя (в пре-
делах 3–6 баллов).

Общий уровень саморегуляции для исследован-
ной группы спортсменов составил – х =25,8 баллов
S=2,5 балла (56% от возможного максимума). Это
обстоятельство во-первых, указывает на существую-
щий значительный потенциал повышения надёжнос-
ти соревновательной деятельности и, во-вторых, –
предполагает необходимость проведения специальной
работы для совершенствования способности спорт-
сменов к саморегуляции собственного состояния.

Изучение детерминант стилевой саморегуля-
ции дает возможность предполагать, что ее показа-
тели зависят от выраженности особенностей нервных
процессов и свойств темперамента, а также возраста
и стажа теннисистов.

Проведенное тестирование и результаты пос-
ледующего корреляционного анализа полученных
данных подтвердили наличие зависимостей между
показателями стилевой саморегуляции теннисистов
и выраженностью индивидуальных особенностей
спортсменов, их возраста, стажа спортивной деятель-
ности, свойств нервных процессов, а также – показа-
телями, характеризующими темперамент (табл. 1).

Представленные данные показывают, что от
возраста обратно пропорционально зависит выра-
женность программирования (r=-0,61; p≤0,01) и пря-
мопропорционально – способность к оценке полу-
ченного результата (r=0,40; p≤0,05). Также с
выраженностью программирования связан обрат-
нопропорционально спортивный стаж (r=-0,52;
p≤0,01).

От силы процессов возбуждения обратно про-
порционально зависит выраженность показателей
планирования (r=-0,36; p≤0,05) и прогнозирования
(r=-0,39; p≤0,05); прямопропорционально – показа-
теля моделирования (r=0,36; p≤0,05). Обратно про-
порционально от силы процессов торможения зави-
сит выраженность показателя самостоятельности
(r=-0,40; p≤0,05). Вместе с тем, уровень подвижности
нервных процессов прямо пропорционально влияет
на выраженность моделирования (r=0,47; p≤0,01),
самостоятельности (r=0,43; p≤0,05) и обратно пропор-
ционально – на выраженность показателя програм-
мирования (r=-0,38; p≤0,05).

Такое психологическое свойство темперамен-
та, как экстраверсия прямо пропорционально связа-
но с показателем самостоятельности (r=0,66; p≤0,01),
а также обратно пропорционально – с уровнем про-
граммирования (r=-0,54; p≤0,01) и способностью к
оценке результата (r=0,40; p≤0,05).

Следует также отметить, что нейротизм влия-
ет на ряд показателей стилевой саморегуляции: его
уровень связан прямо пропорционально с выражен-
ностью планирования (r=0,65; p≤0,01), оценки резуль-
тата (r=0,57; p≤0,01); обратно пропорционально – с
показателем самостоятельности (r=-0,53; p≤0,01).

Из всех рассмотренных индивидуальных осо-
бенностей спортсменов-теннисистов только нейро-
тизм  связан с общим уровнем саморегуляции – пря-
мопропорционально (r=0,60; p≤0,01). С повышением
нейротизма снижаются показатели эмоциональной
устойчивости спортсменов, они становятся более
чувствительны, эмоциональны, тревожны, и в боль-
шей мере склонны болезненно переживать неудачи
– что, на наш взгляд, и побуждает их, как показано
выше, более тщательно планировать свои действия,
детальнее оценивать полученные результаты. Одна-
ко с повышением нейротизма повышается также не-
уверенность в своих силах – снижается самостоятель-
ность спортсменов.

Таким образом, на показатели стилевой само-
регуляции влияют рассмотренные индивидуальные
особенности теннисистов, и влияют не во всех слу-
чаях однонаправленно, что должно учитываться при
планировании соответсвующего раздела психологи-
ческой подготовки спортсменов.
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Рис.1. Выраженность показателей, составляющих
индивидуальный стиль саморегуляции у теннисистов КМС

Табл. 1. 
Корреляционная матрица взаимосвязи между индивидуально-типологическими особенностями  
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  (n = 15) 

Возраст -0,16 0,33 -0,61** 0,40* 0,04 0,27 0,07 

Стаж  0,32 -0,11 -0,52** 0,18 0,30 0,27 0,35 

Сила процессов возбуждения -0,36* 0,36* -0,39* 0,14 -0,11 0,12 -0,22 

Сила процессов торможения -0,19 0,10 -0,04 0,27 -0,21 -0,40* -0,23 

Баланс нервных процессов -0,20 0,21 -0,41* -0,03 0,13 0,37* -0,05 

Подвижность нервных процессов -0,16 0,47** -0,38* -0,01 0,12 0,43* -0,02 

Экстраверсия -0,31 -0,03 -0,54** -0,40* -0,09 0,66** -0,23 

Нейротизм 0,62** 0,19 0,35 0,58** 0,25 -0,53** 0,60** 
Условные обозначения: * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01; иначе р ≥ 0,05 
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Выводы.
Анализ данных о показателях стилевой само-

регуляции теннисистов, находящихся на этапе спе-
циализированной базовой подготовки (квалифика-
ции КМС), показывает, что из всех показателей,
составляющих индивидуальный стиль саморегуля-
ции, наиболее выраженной является гибкость.

Уровень большинства показателей стилевой
саморегуляции у обследуемых теннисистов не пре-
вышает 50% от возможного максимума, что указы-
вает на необходимость проведения специальной ра-
боты над повышением способности спортсменов к
саморегуляции собственного состояния.

Результаты тестирования выявили зависимость
показателей стилевой саморегуляции от свойств не-
рвных процессов и темперамента, то есть от тех па-
раметров, которые в наибольшей мере определяют
индивидуальный стиль деятельности теннисистов и,
вместе с тем, показали, что на стиль саморегуляции
влияют также возраст и стаж спортсменов.

Дальнейшее изучение особенностей детерми-
нации стилевой саморегуляции теннисистов их лич-
ностными особенностями (такими, как самооценка,
уровень субъективного контроля, тревожность, мо-
тивация и свойства внимания) в связи с влиянием на
результативность спортивной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ  ПОСТРОЕНИЯ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
СПОРТСМЕНОВ В ЧЕРЛИДЕНГЕ

НА ЭТАПЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ

Зинченко И.А.
Национальная юридическая академия
Украины им. Ярослава Мудрого

Аннотация. В статье анализируются особенности построе-
ния  тренировочного процесса, теоретически разрабатыва-
ются и экспериментально обосновываются системы трени-
ровочного процесса специализированного базового периода
подготовки на основе учета ведущих показателей подготов-
ленности, обуславливающих результативность в соревнова-
тельной деятельности спортсменов в черлиденге.

Не все команды используют разностороннюю подготовку,
упускают важные  компоненты структуры тренировки. Тем
самым снижают показатели результативности в соревнова-
тельной деятельности.
Ключевые  слова: тренировочный процесс, специализиро-
ванная  базовая подготовка, спортсмены черлиденга.
Анотація. Зінченко  І.О. Особливості  побудови трену-
вального процесу  спортсменів  у черлідингу на етапі
спеціалізиваної базової підготовки. У статті аналізують-
ся особливості побудови тренувального процесу, теоретич-
но розробляються і експериментально обґрунтовуються си-
стеми тренувального процесу спеціалізованого базового
періоду підготовки на основі обліку провідних показників
підготовленості, обумовлюючих результативність в зма-
гальній діяльності спортсменів в черліденгу. Не всі команди
використають різнобічну підготовку, упускають важливі ком-
поненти структури тренування. Тим самим знижують по-
казники результативності в змагальній діяльності.
Ключові слова: тренувальний процес, спеціалізована базо-
ва підготовка, спортсмени черліденга.
Annotation. Zinchenko I.A. Features of construction of
training process of sportsmen in cheerleading at the
stage of specialized base preparation. In the art icle the
peculiarities of the training process design are analyzed, the
training process systems of the specialized basic process of
training period taking into account key qualification indicators
that condition the effectiveness of sportsmen’s emulative
activity in cheerleading are worked out theoretically and tested
experimentally. Not all teams use scalene preparation, miss the
important ingredients of frame of training. Reduce parameters
of productivity in competitive activity.
Key words: t raining process; specialized basic training;
cheerleading sportsmen.

Введение.
Совершенствование системы подготовки

спортсменов является основной проблемой теории
и методики спорта (Алабин В.Г., Волков Н.В., Кази-
ков И.Б., Матвеев Л.П., Озолин Н.Г., В.Н. Платонов
В.Н., Филин В.П. и| др.).

Непрерывный рост спортивных достижений в
черлиденге приводит к необходимости поиска раци-
ональной системы тренировки. Решения зависят от
оптимизации содержания учебно-тренировочного
процесса на разных этапах многолетней подготовки,
причем все этапы должны тщательно планироваться
с использованием системного подхода в процессе
подготовки спортсмена (Матвеев Л.П., Озолин Н.Г.,
Платонов В.Н. и др.).

Большой интерес специалистов к различным
этапам подготовки не случаен, так как от них самым
непосредственным образом зависит итоговый ре-
зультат всей долговременной предыдущей трениро-
вочной работы.

Ряд авторов распределяют процесс многолет-
ней подготовки на условные этапы: Филин В.П. всю
многолетнюю подготовку спортсменов делит на че-
тыре основных этапа – предварительной подготов-
ки, начальной спортивной специализации, углублен-
ной тренировки в  избранном виде спорта,
спортивного совершенствования; Алабин В.Г. счи-
тает возможным к ним добавить пятый этап – олим-
пийской подготовки; Озолин Н.Г. всю многолетнюю
подготовку спортсменов от начала занятий до дости-
жения лучших результатов рекомендует разделять на
два периода – подготовительный и специальный,
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последний из которых делится в свою очередь на пер-
вый, второй и третий этап; Матвеев Л.И. считает, что
в процессе многолетних занятий спортом можно
выделить в качестве крупных звеньев три стадии –
стадию базовой подготовки, стадию максимальной
реализации спортивных возможностей, стадию
спортивного долголетия.

Нам представляется, что предложенная Пла-
тоновым В.Н. периодизация тренировочного процес-
са спортсменов в наибольшей степени отвечает прак-
тическим запросам тренеров-преподавателей,
работающим в черлиденге. И на примере этого вида
спорта нами рассматривается этап специализирован-
ной базовой подготовки, на котором не только созда-
ются всесторонние предпосылки для напряженной
специализированной подготовки на следующем эта-
пе, целью которого является достижение наивысших
результатов, но и обеспечивается достаточно высо-
кий уровень спортивного мастерства в избранных
видах соревнований, уточняется будущая спортив-
ная специализация.

Опыт последних лет убедительно показывает,
что этап специализированной базовой подготовки
правомерен по отношению к спортсменам предрас-
положенным к высоким достижениям, пришедших в
черлиденг из смежных видов спорта или смежных
номеров программы.

Сведенья о показателях функционального со-
стояния спортсменов на этом этапе подготовки, ко-
торый влияет на результативность соревновательной
деятельности в черлиденге, встречается только фраг-
ментарно, поскольку он немногочисленный и не
подтвержденный многолетними научными исследо-
ваниями. Следствием этого является отсутствие обо-
снованных методик построения тренировочного
процесса спортсменов в черлиденге.

Методология решения этих вопросов сложна
и разработана недостаточно, однако здесь, по мне-
нию специалистов [1, 6, 7, 8], таятся основные резер-
вы тренировочного процесса и повышения его каче-
ства. При этом обязательным условием, изучения
структуры подготовленности спортсменов в сорев-
новательной деятельности, является изучение специ-
ализированного базового этапа подготовки.

Эти обстоятельства предопределяют смеще-
ние акцентов в системе подготовки спортсменов чер-
лиденга, а также диктуют повышенные требования к
уровню их подготовленности.

Работа выполняется по плану НИР ХГАФК в
сфере физической культуры и спорта на 2006-2010 гг.
в рамках темы 2.2.4 «Усовершенствование механиз-
мов управления двигательной деятельностью спорт-
сменов».

Цель, задачи работы.
Целью данного исследования является теоре-

тическая разработка и экспериментальное обосно-
вание системы тренировочного процесса специали-
зированного базового периода подготовки на основе
учета ведущих показателей подготовленности, обус-
лавливающих результативность в соревновательной

деятельности спортсменов черлиденга. Объектом
проводимых исследований является процесс подго-
товки спортсменов в черлиденге на этапе специали-
зированной базовой подготовки. Предмет исследо-
вания – структура и содержание тренировочного
процесса спортсменов в черлиденге на этапе специ-
ализированной базовой подготовки.

Исходя из вышеизложенного, нами были оп-
ределены следующие задачи и этапы исследования:
1. Изучить и проанализировать современное состоя-
ние спортивной подготовки спортсменов на этапе
специализированной базовой подготовки в черли-
денге.

2. Определить наиболее значимые показатели физи-
ческой и технической подготовленности спортсме-
нов в черлиденге на этапе специализированной
базовой подготовки.

3. Исследовать структурные компоненты тренировоч-
ного процесса на этапе специализированной базо-
вой подготовки в черлиденге, с учетом показате-
лей соревновательной деятельности и
подготовленности спортсменов.

4. Разработать и экспериментально обосновать струк-
туру тренировочного процесса спортсменов в чер-
лиденге на этапе специализированной базовой под-
готовки.

5. Разработать практические рекомендации относи-
тельно использования структуры спортивной тре-
нировки и методики усовершенствования процес-
са физической и технической подготовленности
спортсменов на этапе специализированной базо-
вой подготовки в черлиденге.

В соответствии с поставленными задачами
проведение исследования планируется в несколько
этапов.

На первом этапе планируется изучение тре-
нировочных программ и соревновательной деятель-
ности спортсменов в черлиденге. Исследовать содер-
жание тренировочного процесса черлидеров на
этапе специализированной базовой подготовки. Про-
вести анализ научно-методической литературы, обоб-
щить опыт тренеров, провести анкетирование и бе-
седы, педагогическое наблюдение за спортсменами,
что позволит обосновать цель, объект, предмет и за-
дачи исследования.

На втором этапе планируется определить фун-
кциональное состояние, подобрать и апробировать
методику оценки физической и технической подго-
товленности спортсменов в черлиденге.

На третьем этапе запланировано, полученны-
ми результатами, дополнить теорию новыми сведе-
ниями. В рамках последовательно-организованного
педагогического эксперимента в тренировочном
процессе спортсменов в черлиденге апробировать
разработанную структуру этапа специализирован-
ной базовой подготовки в черлиденге.

На завершающем этапе выполнить математи-
ческую обработку и анализ полученных результатов,
сформулировать выводы, разработать методические
рекомендации.
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Результаты исследования.
В исследовании принимали участие спортсме-

ны и тренеры 4-х команд черлиденга. Всего 36 чело-
век. Для исследования были использованы педагоги-
ческие наблюдения, опрос и анкетирование
спортсменов и тренеров. Нас интересовали следую-
щие вопросы: привлекаются ли в тренировочный
процесс черлиденга специалисты из других видов
спорта; какая нагрузка микроцикла, тренировочно-
го занятия; какое количество соревнований, стартов
у спортсменов в год; в каком процентном соотноше-
нии дается нагрузка по ОФП (общей физической под-
готовке), СФП (специальной физической подготов-
ке), хореографии, акробатике, работе с помпонами.

Спортивная направленность черлиденга вклю-
чает достаточно большое количество элементов слож-
ности, которые требуют определенной подготовлен-
ности, а важным фактором, определяющим ее
показатели, является физическая, специально-техни-
ческая и хореографическая подготовка [4, 5].

Анализ анкетирования показал, что идет рас-
хождение во мнениях по вопросу о соотношении
времени, отводимого на ОФП, СФП, хореографию,
акробатику и работу с помпонами. Кроме того, оп-
рос и беседы с тренерами и спортсменами показал,
что особенно проблемные ситуации возникают на
этапе специализированной базовой подготовки, ког-
да спортсмены приходят в команды черлиденга из
смежных видов спорта, уже получившие определен-
ный уровень подготовки. Специалистам по черли-
денгу необходимо организовать работу с командой
и построить тренировочный процесс со спортсме-
нами разного уровня подготовленности, подводя ко-
манду к высшему спортивному мастерству.

Нами были рассмотрены вопросы: подготовка
спортсменов в черлиденге, в отдельных видах сорев-
нований; рассматривались проблемы, отражающие
основные компоненты системы управления подготов-
кой спортсменов; моделирования состояний и струк-
туры тренировки; прогнозирования и комплексного
контроля за подготовкой и разработкой основных ме-
тодов. Были проведены комплексные исследования,
наиболее оптимальных соотношений средств и мето-
дов тренировки в черлиденге. Проанализированы по-
лученные результаты и показаны соотношения ис-
пользуемых средств подготовки в тренировочном
процессе 4-х команд черлиденга.

Сравнивая и анализируя результаты анкетиро-
вания, которые показаны на рис.1-4, возникает необ-
ходимость исследования тренировочного процесса
на этапе специализированной базовой подготовки в
черлиденге. Обоснование оптимального построения
тренировочного процесса на этом этапе подготовки
в черлиденге с учетом соотношения всех сторон под-
готовки в процессе нашего исследования является
актуальным.

На рисунке показано распределение средств
ОФП, СФП, хореографии, акробатики, работы с пред-
метом в учебно-тренировочных занятиях 4-х команд
черлиденга.

В тренировочном процессе 1-й команды пре-
имущественно преобладают средства специальной
физической подготовки, и совсем не значительное
время уделяется воспитанию координационных спо-
собностей (акробатика – 4%). Команда №2 – 50% тре-
нировочного времени уделяет работе с предметом,
и практически не уделят времени (0%) хореографи-
ческой подготовке.

Большую часть времени тренировки (60%)
команда №3 использует для специальной физичес-
кой подготовки и всего 10% – для общей физической
подготовки. Команда №5 распределяет нагрузку по
30% ОФП и 50% СФП.

Выводы.
Согласно результатам сравнения показателей,

соотношения средств подготовки, можно сделать
соответствующие выводы.

Исследуемые команды не все используют раз-
ностороннюю подготовку, упускают важные компо-
ненты структуры тренировки, тем самым снижают
показатели результативности в соревновательной
деятельности.

Разрабатывая структуру тренировки нужно
ясно представлять себе взаимосвязь структурных
компонентов, относящихся к различным сторонам
подготовки. Необходимо ориентироваться на пока-
затели, которые свидетельствуют о качествах и спо-
собностях соревновательной деятельности, функци-
ональных возможностей основных систем
обеспечения подготовленности. Таким образом, по
результатам педагогического наблюдения мы реко-
мендуем предусмотреть желательную вариативность
отдельных параметров в зависимости от состояния
организма спортсмена, участка деятельности, этапа
тренировочного макроцикла.

В дальнейшем планируется разработать и эк-
спериментально обосновать систему контроля фи-
зической и технической подготовки с учетом сорев-
новательной деятельности, определить модельные
характеристики и оценочные шкалы, построить
структуру тренировочного процесса в черлиденге
на этапе специализированной базовой подготовки.
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вочном процессе спортсменов в черлиденге.



56

УПРАВЛІНСЬКА ПІДТРИМКА ЗРОСТАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА

Ізбаш С.С., Бутурліна Ю.О.
Мелітопольський державний педагогічний
університет ім. Б. Хмельницького

Анотація. У статті автори, аналізуючи сутність управлінсь-
кої підтримки зростання професійної майстерності педаго-
га, визначають специфічні ознаки зростання професійної
майстерності педагога, дають педагогічну інтерпретацію
рівнів професійного розвитку педагога та пропонують сис-
тему заходів, спрямовану на управлінську підтримку зрос-
тання професійної майстерності педагога. Розглянуті різно-
манітні заходи спрямовані на  зростання професійної
майстерності педагога. Вони дають підстави виділити ос-
новні ефективні напрямки здійснення цього процесу.
Ключові слова: стимулювання, управління, майстерність,
компетентність, самовдосконалення, саморозвиток, самовиз-
начення, мікроклімат, атестація, мотивація, зростання, ем-
патія, комунікативність.
Аннотация. Избаш С.С., Бутурлина Ю.О. Управленчес-
кая  поддержка роста  профессионального  мастерства
педагога. В статье авторы, анализируя сущность управлен-
ческой поддержки роста профессионального мастерства пе-
дагога, определяют специфические признаки роста профес-
сионального мастерства педагога, дают  педагогическую
интерпретацию уровней профессионального развития педа-
гога и предлагают систему мероприятий, направленную на
управленческую поддержку роста профессионального мас-
терства педагога. Рассмотренные разнообразные меры на-
целены на рост профессионального мастерства педагога. Они
дают основания выделить основные эффективные направле-
ния осуществления этого процесса.
Ключевые слова: стимулирование, управление, мастер-
ство, компетентность, самосовершенствование, саморазви-
тие, самоопределение, микроклимат, аттестация, мотивация,
рост, эмпатия, коммуникативность.
Annotation. Izbash S.S., Buturlina Y.O. The administrative
support of the professional teachers advance. By analyzing
the essence of the administrative support of the professional
teachers advance, the authors determine the specific features of
the professional skills development , give the description of the
mastership levels and propose the most suitable system for
supporting the professional teachers advance. The considered
diverse measures are aimed at body height of professional skill of
the teacher. They give the establishments to secure the basic
effective directions of realization of this process.
Keywords: st imulation, control , skil l, competence, self-
improvement, self-development, self-determination,  a
microclimate, certification, motivation, body height, empathy,
communicativeness.

Вступ.
Особливе місце серед реалій сьогодення по-

сідає проблема освіти, яка привертає увагу держав-
них діячів, науковців, практиків, зокрема, її сектор
управління. Актуальність цієї проблеми зумовлена,
насамперед, необхідністю реформування освіти,
модернізації галузі управління [1, с.33]. Як засвідчує
практика, закріплені десятиліттями механізми праці
педагогів важко піддаються трансформації, тому на-
буває актуальності питання зовнішнього впливу кер-
івників шкіл на активізацію діяльності вчителів з про-
фесійної самокорекції та самовдосконалення [2, с.31].

Перші спроби аналізу процесу педагогічного
стимулювання професійного зростання вчителів за-
гальноосвітніх навчальних закладів були започатко-
вані ще в 70-80-х роках минулого століття. З’ясовано,

що специфічність педагогічного стимулювання ви-
являється в особливостях керівництва цим процесом,
в основі якого повинно бути гармонійне поєднання
навіювання, переконання, пояснення та створення
умов для взаємодії зовнішніх і внутрішніх спонукаль-
них чинників. Дослідники дали дефініцію основного
поняття, визначили специфічні ознаки стимулу як
основної категорії педагогічного стимулювання,
сформулювали загальні положення та принципи про-
цесу. Проаналізували його структуру і створили кла-
сифікацію педагогічних стимулів, яка дає підставу
стверджувати, що педагогічне стимулювання –
відкрита динамічна система взаємодіючих і взаємоп-
роникаючих стимулів [2, с.31].

Сьогодні аналізом проблеми управлінської
підтримки зростання професійної майстерності пе-
дагога займається багато науковців. Зокрема, Л. Лит-
винюк у своїх працях говорить про те, що у педагог-
ічному стимулюванні професійного зростання
вчителів потрібно звертати увагу на рівень їх само-
оцінки, і особливо на вчителів з низьким рівнем са-
мооцінки [2]. К. Віаніс-Трофименко впевнений, що
управлінська підтримка є підґрунтям для зростання
компетентності педагога. Л. Гузова стверджує, що
розвиток професійної культури вчителя – це фактор
успішної роботи. О. Темченко вважає, що для підви-
щення компетентності педагогів необхідним є впро-
вадження  інноваційних підходів, які б допомогли ре-
алізувати нові способи і  форми здійснення
професійної педагогічної діяльності. О. Стадник вва-
жає, що однією з провідних функцій науково-мето-
дичної діяльності загальноосвітньої школи є забезпе-
чення необхідних умов для розвитку творчої
особистості вчителів, надання їм допомоги у проход-
женні ступенів становлення  і розвитку системи ро-
боти [6].  О. Перехейда наголошує на тому, що сти-
мулювання професійної майстерності педагога – це
важливий чинник управління [5]. В. Бондар стверд-
жує, що не менш важливим є управління формуван-
ням професійної компетентності вчителя. Крім того,
питанням творчого зростання вчителів займалися такі
вчені, як А. Берест, С. Курганський, Б. Тевлін, М. Чаус,
Л. Шульга.

Вчені зосередили свою увагу на формуванні
творчості, компетентності вчителя, але важливою на
сьогодні залишається проблема управлінської
підтримки зростання професійної майстерності пе-
дагога, яка потребує подальшого більш ґрунтовного
розгляду.

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

Мета, завдання роботи.
Мета статті – проаналізувати сутність уп-

равлінської підтримки зростання професійної  май-
стерності  педагога та визначити систему заходів ро-
боти з  педагогами, яка сприяє зростанню їх
професійної майстерності.

Згідно з метою дослідження були визначені
наступні завдання: 1) на підставі аналізу існуючої

© Ізбаш С.С., Бутурліна Ю.О.., 2009



57

теорії і практики виявити специфічні ознаки зростан-
ня професійної майстерності педагога та визначити
управлінський аспект цього процесу; 2) дати педаго-
гічну інтерпретацію рівнів професійного розвитку
педагога; 3) визначити систему заходів, спрямовану
на управлінську підтримку зростання професійної
майстерності педагога.

Результати досліджень.
Педагогічна діяльність в якій би формі вона не

відбувалася – це складна за функціональною струк-
турою та психологічним змістом праця, яка потре-
бує від педагога прояву всіх властивостей і характе-
ристик його особистості. Педагогічна діяльність по
суті є управлінською, але і вона потребує управління
з боку керівника загальноосвітнього закладу та удос-
коналення [4, с.70].

Однією з провідних функцій управлінської
діяльності загальноосвітньої школи стає забезпечен-
ня необхідних умов для творчої діяльності педагогів,
надання їм допомоги у проходженні ступенів станов-
лення і розвитку системи роботи. Для того, щоб вчи-
тель зміг втілити свої професійні задуми, необхідні
спеціальні знання. Очевидно, що певне коло знань
має отримати учитель ще на етапі його навчання у
вузі, доповнювати і поглиблювати у безпосередній
роботі в школі, а це – підвищення кваліфікації, ознай-
омлення з провідними педагогічними ідеями, одер-
жання інформації через наукові видання, використан-
ня очного досвіду, і  насамперед, шлях до
самовдосконалення. Адже професіоналізм сучасно-
го педагога яскравіше всього виявляється в умінні
аналізувати власну діяльність, але для цього необхід-
но розробити, обґрунтувати і розвивати свою індив-
ідуальну систему [6, с.30].

Учителі – люди різні, кожний – індивідуальність.
І характер, і підготовка, і майстерність – різноманітні.
Переважна більшість вчителів ставляться до роботи
сумлінно, але досягають вершин майстерності дале-
ко не всі. Важливу роль у створенні творчої атмосфе-
ри в педагогічному колективі, удосконаленні профес-
ійної майстерності вчителів відіграє стимулювання
діяльності педагогів [5, с.30].

Дослідження соціально-психологічних про-
блем з управління загальноосвітнім навчальним зак-
ладом показують, що в стимулюванні професійного
зростання вчителів основна  роль належить керівни-
кові та самоосвітній діяльності педагога. Дієвими сти-
мулами підвищення кваліфікації вчителів визнані:
увага до особистості, врахування здібностей педаго-
га, об’єктивна оцінка діяльності, популяризація перс-
пективного педагогічного досвіду, загальна для педа-
гогічного колективу проблема навчально-виховного
процесу, аналіз відвіданого уроку, анкетування, соц-
іальний і морально-психологічний мікроклімат у пе-
дагогічному колективі, що сприяє самореалізації та
самоствердженню особистості, забезпечення орган-
ізаційно-педагогічних умов; залучення до конструк-
тивно-дослідницької діяльності, формування установ-
ки на неперервну освіту, «стимулювання з
випередженням як знак довіри», престиж педагогіч-

ної професії, атестація педагогічних працівників, зао-
хочення самостійності й ініціативи, доручення більш
складних завдань, участь у професійних конкурсах,
публічна похвала за досягнуті успіхи, заохочення до
інноваційної діяльності, можливість працювати у пре-
стижних класах, підкреслення значущості роботи осо-
бистості для колективу, можливість займатися важ-
ливими для навчального закладу видами робіт [2, с.31].

Під час розгляду питань професійного само-
вдосконалення педагогів особливу увагу необхідно
приділяти мотивації зростання вчителя як основного
чинника  підвищення продуктивності праці. Деякі
вчені розробили цикл з керування самоосвітою вчи-
телів, виявили залежність особливостей цього про-
цесу від стажу роботи педагогів [2, с.31].

Таким чином, процес педагогічного стимулю-
вання професійного зростання вчителів вимагає з’я-
сування його особливостей та окреслення психолог-
ічних основ його здійснення. Це складний процес,
що характеризується такими специфічними ознака-
ми:
1.Педагогічне стимулювання має викликати зміни в
мотиваційній сфері вчителя для підвищення резуль-
тативності досягнення педагогічної мети. Складність
цього процесу полягає в тому, що в усталеній мо-
тиваційній сфері особистості необхідно сформу-
вати такі мотиви, які б стали для неї смислоутворю-
ючими і діяли без додаткової допомоги впливу
зовнішніх чинників.

2.Процес педагогічного стимулювання професійно-
го зростання вчителів відображає взаємозалежність
об’єктивного і суб’єктивного. Цілеспрямоване сти-
мулювання повинно бути особистісно значущим
для педагога. Воно тлумачиться неоднозначно. По-
перше, це об’єктивні явища навчально-виховного
процесу, які викликають зацікавленість учителя і
пізнання яких сприяє задоволенню його професій-
них потреб. По-друге, особистісно значущими для
педагога є індивідуальні потреби особистості, реа-
лізація яких здійснюється у професійній діяльності.
У свою чергу, врахування особистісно значущих
для вчителя факторів сприяє підвищенню продук-
тивності праці.

3.Процес педагогічного стимулювання професійно-
го зростання вчителів загальноосвітніх навчальних
закладів залежить від ставлення оточуючих до вчи-
теля. Воно підвищує оцінку особистості, оскільки
результати її діяльності обов’язково отримують схва-
лення чи несхвалення тих, с ким пов’язана її
діяльність.

4.Педагогічне стимулювання спрямоване викликати
такі ситуативні позитивні психологічні стани, як ус-
відомлення значущості своєї професії, радість від
успіхів у роботі, творчого натхнення, які сприяють
зростанню фізичної енергії та працездатності педа-
гога. Крім того, процес педагогічного стимулюван-
ня покликаний зміцнити особистісний стан профес-
ійної зацікавленості, який сприяє активній діяльності
з максимальними витратами фізичних і розумових
зусиль.
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5.На процеси стимулювання вчителів до професій-
ного зростання впливають, на думку дослідника З.І.
Равкіна, такі фактори як: ставлення до людей (адмі-
ністрації, колег, учнів та їхніх батьків); ставлення до
себе (самооцінка), яке визначає рівень домагань
особистості, формує усвідомлене бажання само-
вдосконалюватися, самостверджуватися тощо;
ставлення до оточуючого середовища, зокрема до
школи [2, с.31-32].

Секретом управлінської діяльності ми вважає-
мо залучення педагогів до творчості, набуття вмінь і
навичок пошуково-дослідницької роботи. На думку
О. Перехейди не можна правильно побудувати ро-
боту з педагогічним колективом з питань підвищен-
ня їх професійної майстерності без врахування таких
чинників як: а) знання рівня освіченості та професій-
ної підготовки кожного вчителя, коло інтересів та
здібностей; б) створення в колективі атмосфери по-
ваги і довіри до вчителя, вияв уваги до його потреб і
запитів; в) здійснення постійного духовного взаємоз-
в’язку діяльності педагогів, учнів та їх батьків; г) все-
бічне сприяння самоутвердженню вчителя в колек-
тиві, підвищенню його фахової підготовки; г)
допомога вчителеві в усвідомленні, узагальненні сво-
го досвіду на основі синтезу теорії і практики [5, с.30].
Урахування цих факторів є надійною гарантією підви-
щення ефективності навчально-виховного процесу в
загальноосвітньому закладі.

Не має сумніву, що у сучасному суспільстві
педагог є фігурою, яка потребує особливої уваги.
Там, де його місце займають професійно не підго-
товлені люди, страждають перш за все діти. Це по-
требує від суспільства створення таких умов, щоб
серед вчителів і вихователів виявлялися такі люди,
які інтелектуально і морально  були б готові до ро-
боти з дітьми. А якщо тільки творчо розвинутий вчи-
тель може виховати такого ж учня, то особливу ува-
гу слід приділяти активізації професійного і
індивідуального самовизначення педагога, його са-
морозвитку, а також розвитку його професійного і
творчого потенціалів.

Отже, дослідники виділяють декілька рівнів
професійного розвитку педагога. Першим рівнем
розвитку педагога є педагогічні вміння, під якими
розуміють достатньо добре володіння системою на-
вчаючих та виховних вмінь і навичок, які дозволяють
педагогу здійснювати навчально-виховну діяльність
на професійному рівні та досягати поставлений цілей.
Сукупність різноманітних професійних вмінь педа-
гога називають педагогічною технікою, яка являє
собою базовий компонент педагогічної майстер-
ності. Наступним рівнем професійного розвитку пе-
дагога є педагогічна майстерність, під якою розу-
міють доведену до високого рівня досконалості
навчаючу та виховну діяльність, яку педагог застосо-
вує на практиці, завдяки чому досягається висока
ефективність навчально-виховного процесу. Важли-
вим компонентом педагогічної майстерності є її гу-
маністична спрямованість, у зв’язку з чим особливу
увагу треба звернути на психологічні особливості,

якими повинен володіти педагог, а це: емпатія, кому-
нікативність, толерантність та ін. Розвиток цих якос-
тей, високий рівень загальної культури, психолого-
педагогічна та технологічна компетентність, творчі
здібності педагога – все це сприятиме підвищенню
рівня його готовності до інновацій. Готовність до
інновацій – це такий індивідуальний прояв творчого
стилю діяльності, в якому поєднуються певна індиві-
дуальна направленість (прагнення впроваджувати
щось нове), знання і практичні вміння реалізувати
нові способи й форми здійснення професійної діяль-
ності. Готовність педагога до створення авторсь-
кої технології, яка характеризується узгодженням
методичних прийомів, оригінальність їх поєднання у
цілісній системі відповідно задуму і індивідуальному
досвіду вчителя –  є однією з найважливіших показ-
ників особистісного розвитку педагога. Авторська
методична система – це сукупність індивідуальних
прийомів, засобів, а також оптимальних для педаго-
га, його індивідуального стилю діяльності форм та
методів, які характеризуються цілісністю, оригіналь-
ністю і результативністю їх застосування. Вищим
рівнем професійного саморозвитку педагога є ство-
рення їм власної авторської педагогічної системи
роботи, яка складається з індивідуальної дидактич-
ної, виховної та методичної систем. Результатом інди-
відуальної дидактичної та виховної систем є авторські
програми та технології, а результатом методичної
системи – індивідуальний авторський стиль та педа-
гогічна техніка.

Враховуючи вище викладені факти, можна
зробити висновок про те, що педагог, який знає свій
справжній рівень професійного розвитку може пла-
нувати траєкторію свого подальшого особистісно-
професійного росту, а завдання адміністрації школи
полягає у створенні таких умов, які б сприяли цьому
саморозвитку.

Без сумніву, це ускладнює функцію управлін-
ня, змінює зміст діяльності, вимагає пошуку нових
форм і методів індивідуальної науково-методичної
роботи з педагогічними кадрами, коректування змісту
основних напрямків управлінської діяльності,
підтримки мотивації прагнення педагогів до форму-
вання свого індивідуального творчого стилю та ін.
Тому система заходів, спрямована на управлінську
підтримку зростання професійної майстерності пе-
дагога повинна містити кілька напрямків. Більш док-
ладно ми вирішили зупинитися на двох основних на-
прямках:
1. Курси в системі підвищення кваліфікації праців-
ників освіти. Сьогодні педагогам пропонують ве-
лику кількість курсів по підвищенню кваліфікації,
які організовуються різноманітними структурами.
Завдання адміністрації полягає у забезпеченні дос-
тупу педагогів до цих курсів і надання консульта-
тивної та інформаційної підтримки при виборі на-
прямку підвищення кваліфікації.

2.  Розробка адміністрацією школи спільно з методич-
ною радою школи та методичними об’єднаннями
постійно діючої програми підвищення кваліфікації
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кадрів, яка б містила: а) діагностико-розвиваючу
роботу психолога з педагогами; б) методичну та
інформаційну підтримку вчителів; в) організацію
обміну досвідом роботи колег-вчителів; г) органі-
зацію і допомогу у самоосвіті вчителів. Така про-
грама є необхідною організаційною основою для
формування інноваційної спрямованості педагогі-
чної діяльності, а також створення умов у школі для
професійного і особистісного розвитку педагогів.
Робота в такому напрямку може в значній мірі за-
довольнити потреби вчителів з вдосконалення нау-
ково-методичної підготовки, але тільки при дотри-
манні принципів індивідуалізації та диференціації.
Слід зазначити, що модернізація системи роботи з
педагогами повинна бути спрямована на процес
соціального захисту педагогів через надання їм си-
стематичної адресної допомоги з урахуванням по-
треб та індивідуальних якостей.

Висновки.
Управління процесом зростання професійної

майстерності педагога не легка справа, яка потребує
багато сил від керівника загальноосвітнім навчаль-
ним закладом. В основі управлінської підтримки ле-
жить процес стимулювання педагогів, який, на нашу
думку, полягає в умінні керівника надихнути вчи-
телів, спонукати їх до зростання своєї професійної
майстерності. Розглянуті різноманітні заходи, які спря-
мовані на зростання професійної майстерності педа-
гога, дають нам підстави виділити основні ефективні
напрямки здійснення цього процесу – це курси в
системі підвищення кваліфікації вчителів і створення
програми підвищення кваліфікації кадрів.

Перспективи подальших досліджень. Необ-
хідно провести діагностику рівня компетентності пе-
дагогів з метою виявлення внутрішніх стимулів їх про-
фесійного самовизначення та створити модель
організації роботи з підвищення професійної компе-
тентності педагогів, яка б віддзеркалювала взаємозв-
’язок рівня педагогічної майстерності педагога, го-
товність його до інноваційної діяльності з вибором
ефективних форм і методів роботи.
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ФУНКЦИИ ТУРИЗМА ЛЮДЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
С УЧЕТОМ ТИПА ИХ ФИЗИЧЕСКОГО

ОГРАНИЧЕНИЯ
Кшиштоф Каганек, Тадеуш Амброжи
Академия физического воспитания

в Кракове, Польша

Аннотация. В случае нарушений зрения наибольшее значе-
ние имеет рекреационная функция (64%). Также высоко оце-
нивается оздоровительная (50,6%) и реабилитационная фун-
кция  (47,5%). Респонденты с нарушениями слуха самой
важной  считают оздоровительную функцию (55%). Также
важной признана  ими рекреационная функция (52,2%). Кар-
тина значения исследуемых функций туризма среди респон-
дентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата по-
хожа на картину в группе людей с нарушениями слуха.  Самой
важной считается оздоровительная функция (51,4%). Также
большой процент испытуемых в этой группе (43,1 %) ста-
вит на первое место рекреационную функцию. Познаватель-
ной и реабилитационной функции  эта группа испытуемых
придает значительно большее значение, чем остальные две
группы, для которых они не были важны. Для всех трех ти-
пов физических ограничений  наименьшее значение имеет
воспитательная функция туризма.
Ключевые  слова: туризм, ограничения , рекреация, реаби-
литация, здоровье.
Анотація. Кшиштоф Каганек, Тадеуш Амброжі. Функції
туризму людей з  обмеженими можливостями з ураху-
ванням типу їхнього фізичного обмеження. У випадку
порушень зору найбільше значення має рекреаційна функ-
ція (64%). Також високо оцінюється оздоровча (50,6%) і
реабілітаційна функція (47,5%). Респонденти з порушен-
нями  слуху найважливішої вважають  оздоровчу функцію
(55%). Також важливою визнана  ними рекреаційна функція
(52,2%). Картина значення досліджуваних функцій туриз-
му  серед респондентів з порушеннями опорно-рухового
апарату схожа на  картину в групі людей з порушеннями
слуху.   Найважливішої  вважається  оздоровча функція
(51,4%). Також великий відсоток випробуваних у цій групі
(43,1 %) ставить  на  перше місце рекреаційну функцію.
Пізнавальної й реабілітаційної функції  ця група випробу-
ваних надає значно більше значення, чим інші дві групи,
для яких вони не були важливі. Для всіх трьох типів фізич-
них обмежень найменше  значення має виховна функція
туризму.
Ключові слова: туризм, обмеження, рекреація, реабіліта-
ція, здоров’я.
Annotation. Kshishtof Kaganek, Tadeush Ambrozhi.
Functions of tourism of people with circumscribed
possibil ities with allowance for  such as their physical
limitation. In an event of breaking of vision recreational
function (64 %) has the greatest value. Also highly estimates
improving (50,6 %) and rehabilitational function (47,5 %).
Respondents with hearing disorder of the most important
consider{count} improving function (55 %). Also important
recreational function (52,2 %) admitted by them. The picture
of value of examined functions of tourism among respondents
with breaking a locomotorium is similar to a picture in bunch of
people with hearing disorder.  The most important considers
improving function (51,4 %). Also the big percent of examinees
in this bunch (43,1 %) puts recreational function on the first
place. This bunch of examinees attaches cognitive and
rehabilitational function the much greater value, than remaining
two bunches for which they were not important. For all three
phylums of physical limitations educational function of tourism
has the least value.
Keywords: tourism, limitations,  a recreation, an
aftertreatment, health.

© Кшиштоф Каганек, Тадеуш Амброжи., 2009



60

Введение
Проблематика туризма людей с ограниченны-

ми возможностями все чаще и чаще рассматривается
в научных исследованиях.  Причиной того является
изменение подхода к людям-инвалидам и проявление
все большего понимания к их жизненной ситуации.
Одним из важных элементов жизни человека является
проведение свободного времени, в том числе туризм.
В последние годы наступил большой прогресс в раз-
витии туризма среди людей с особыми потребностя-
ми. Проводятся исследования, связанные с вовлече-
нием  этой группы населения в туризм. Возникает
вопрос, в каком направлении эти исследования долж-
ны развиваться, какие аспекты являются наиболее важ-
ными и использованы ли все ракурсы и возможности
для выяснения явлений, связанных с туризмом людей
с ограниченными возможностями?

На основании анализа литературы и результа-
тов исследований, кажется, что можно указать но-
вые варианты научных подходов. Данная статья яв-
ляется попыткой показать на примерах эти
возможности нового взгляда на функции туризма для
людей с ограниченными возможностями.

Цель, задачи работы.
Целью данной работы является определение

значения отдельных функций туризма для людей с
ограниченными возможностями. Цель работы
можно определить в следующих исследовательс-
ких вопросах:
1)Связано ли значение отдельных функций туризма
с типом физического ограничения?

2)Какая из функций туризма имеет наибольшее зна-
чение для отдельных типов ограничений?

Материал и метод
Случайная выборка из 979 человек состояла

из людей с нарушениями зрения (334), слуха (224) и
опорно-двигательного аппарата (421). Исследования
проводились при помощи стандартизированного
интервью среди членов организаций и центров для
инвалидов в Польше на территории малопольского,
подкарпатского, силезийского, свентокшисткого, за-
паднопоморского и мазовецкого воеводств. Иссле-
дования среди представленной в статье выборки про-
водились в  2003-2005 годы. По расчетам на 2002 –
2003 г. в Польше было 5.456.700 людей с ограничен-
ными возможностями, что составляло 14,3% всей
популяции. Это означает, что каждый седьмой поляк
был инвалидом. В течение последнего десятка лет
число таких людей выросло на 46,1%, что связано,
прежде всего, с процессом старения общества и воз-
растающей аварийностью.

Выборка состояла из 507 мужчин (51,8%) и 472
женщин (48,2%). Средний возраст составлял для: муж-
чин 45,3 ± 15,1, для женщин 46,5±19,9. Разница между
средним возрастом мужчин и женщин  не является
статистически значимой (p=0,244). Для обработки
статистических данных по результатам исследований,
касающихся функций туризма,  которые были пред-
ставлены в виде таблиц, был применен тест однород-
ности c2. Этот тест позволяет проверить гипотезу, что

результаты исследований независимых случайных
выборок (людей с определенными дисфункциями),
представленных с рядах таблиц, взяты из одной и той
же популяции, что обозначает, что с точки зрения
исследуемых характеристик они являются однород-
ными. Отрицание нулевой гипотезы позволяет уста-
новить наличие существенного влияния типа дисфун-
кции на оценку исследуемых функций туризма людей
с ограниченными возможностями.

В то же время для определения усиления из-
менений оценки исследуемых функций для отдель-
ных типов физических ограничений был применен
тест соответствия c2. Для определения степени связи
между определенной дисфункцией и способом (ка-
чеством) оценки определенных функций туризма
был использован коэффициент (мера) степени зави-
симости  T Чупрова. Применение  T коэффициента,
значение которого находится в интервале 0-1, с од-
ной стороны облегчает показание степени этой за-
висимости, а с другой – дает возможность сравнить
степени зависимости различных дисфункций в связи
с исследуемыми функциями туризма.

Результаты исследований
Результаты изучения того, как оценивается

значение функций туризма для людей с  нарушения-
ми зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата
представлены в таблицах 1-7. Основанием для оцен-
ки значения отдельных функций туризма было
субъективное ощущение испытуемых.  Значения всех
функций были определены по шкале от 1 до 5, где 1
обозначает наибольшее значение, а 5 – его отсутствие.
Определение оздоровительной функции опиралось
на понятии здоровья в широком смысле этого слова.
Функционирование туризма в сфере здравоохране-
ния особенно значимо тогда, когда учитывают его
роль в уменьшении негативных последствий совре-
менной цивилизации, отражающихся на состоянии
здоровья человека [Gaworecki 1997]. Туризм укреп-
ляет здоровье. Именно желание сохранить здоровье
для многих жителей урбанизированных центров яв-
ляется одним из основных мотивов туристических
поездок [Przecławski 1996]. Оценку значения оздоро-
вительной функции туризма представляет таблица 1.

Оценка результатов исследования оздорови-
тельной функции туризма для людей с ограниченны-
ми возможностями позволяет выявить отсутствие
существенного различия между группами людей с
нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательно-
го аппарата. Это вытекает из относительно низкого
значения  χ2 (33,021), а еще лучше это демонстрирует
значение коэффициента T Чупрова,  которое состав-
ляет 0,110 – оно слишком мало и показывает ничтож-
но малую зависимость оценки оздоровительной фун-
кции от типа физического ограничения, хотя разницы
между результатами людей с различными дисфунк-
циями и являются статистически значимыми (p =
0,0000). Примененный здесь тест однородности χ2

позволяет только установить, что результаты иссле-
дований независимых случайных выборок взяты из
одной популяции, но не дает ответа на вопрос о свя-
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Таблица 1.  
Оценка значения оздоровительной функции  − оценка по шкале 1−5. 

 
Шкала оценок Нарушение  

1 2 3 4 5 
Итого χ2 T 

n 163 56 60 23 20 322 зрения 
% 50,6 17,4 18,6 7,1 6,2 100 

209,584  
p=0,0000 

0,570 

n 122 51 19 13 17 222 слуха 
% 55,0 23,0 8,5 5,8 7,7 100 

190,252  
p=0,0000 

0,655 

n 212 52 58 33 58 413 Опорно-
двигательного 
аппарата 

% 51,4 12,6 14,0 8,0 14,0 100 
258,489  

p=0,0000 
0,559 

Источник: собственное исследование    

χ2 = 33,021; p = 0,0000; T = 0,110 

Таблица 2.  
Оценка значения реабилитационной  функции  − оценка по шкале 1−5. 

 
Шкала оценок Нарушение  

1 2 3 4 5 
Итого χ2 T 

n 153 61 39 32 37 322 зрения 
% 47,5 18,9 12,1 9,9 11,5 100 

160,050 
p=0,0000 

0,499 

n 88 65 35 11 23 222 слуха 
% 39,6 29,3 15,8 5,0 10,4 100 

89,802 
p=0,0000 

0,450 

n 153 100 62 41 57 413 Опорно-
двигательного 
аппарата 

% 37,0 24,2 15,0 9,9 13,8 100 
97,690 

p=0,0000 
0,344 

Источник: собственное исследование    
χ2 = 19,226; p = 0,014; T = 0,084 

зи между структурой оценок значения и типом фи-
зического ограничения. Поэтому для определения
этой связи был применен тест соответствия χ2 в груп-
пах с определенной дисфункцией, при принятии оди-
наковой вероятности для всех оценок.

Для оздоровительной функции она была вы-
соко оценена людьми со всеми типами физических
ограничений. Наиболее высоко оздоровительную
функцию  (55,0% испытуемых) оценили люди с нару-
шениями слуха, а в группах с остальными дисфунк-
циями оценки были приблизительно одинаковыми и
составили соответственно 50,6% и 51,4%. Остальные
наблюдаемые оценки – значительно ниже.

Оздоровительная функция  туризма оценена
как функция второго и третьего плана – соответствен-
но  17,4% и 18,6% испытуемых и нарушениями зре-
ния. Вместе как  функция четвертого плана и не име-
ющая значения – 13,3% испытуемых с нарушениями
зрения. Разница в значении оздоровительной функ-
ции являются статистически значимой p = 0,000. Сте-
пень связи между дисфункцией и оценкой измеря-
лась с помощью теста T Чупрова и составила 0,570,
что обозначает, что она выражена, а зависимость
является значимой. Следует обратить внимание на
тот факт, что эта дифференциация особенно велика в
случае присвоенного испытуемыми значения пер-
вого и второго плана, а также считающих эту функ-
цию незначительной. В остальных двух случаях такой
дифференциации нет.

При нарушениях слуха оздоровительную фун-
кцию сочли второстепенной 23% испытуемых. Ос-
тальные значения, т.е.: третьего и четвертого плана, а
также отсутствие значения  составили соответствен-
но 8,5%, 5,8%, и 7,7%. Эти различия являются статис-
тически значимыми (p = 0,0000, T = 0,655).

Респонденты с нарушениями слуха считают
оздоровительную функцию наиболее значимой, так
как 51,4% испытуемых ставит ее на первом месте в
иерархии. Остальной расклад присвоенных мест сре-
ди людей с этим типом физического ограничения
является значительно ниже  и удерживается в интер-
вале от 8% до 14%.

Оценку значения реабилитационной функций
туризма представляет таблица 2.

Анализ результатов исследования оценки зна-
чения реабилитационной функции (таблица 2) по-
зволяет на основании значения χ2 = 19,226 и коэффи-
циента T = 0,084 констатировать отсутствие
зависимости и значительно меньшую дифференци-
ацию результатов исследования групп с данными
нарушениями. Наблюдаемые различия хотя и неболь-
шие, но являются статистически значимыми (p= 0,014).

Как и в случае оздоровительной функции, ре-
абилитационная функция высоко оценивается испы-
туемыми и находится также на первом месте (это
вытекает из независимости оценок отдельных функ-
ций). Однако, оценки ее несколько ниже, чем оценки
оздоровительной функции. Это особенно заметно
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при нарушениях слуха и опорно-двигательного ап-
парата. 47,5% испытуемых с нарушениями зрения
помещают эту функцию на первое место в иерар-
хии, на второе место – 18,9%, на третье –  12,1%, чет-
вертое – 9,9% и на пятое – 11,5%. Различия являются
значимыми (p = 0,0000; T = 0,499). У лиц с нарушени-
ями слуха значение этой функции снижается (39,6%
испытуемых считают ее функцией первого плана),
второго – 29,3%. А вот третье и четвертое место ей
приписывает уже меньшее число респондентов, рав-
но как и немногие из них считают реабилитацион-
ную функцию незначимой (соответственно: 15,8%,
5,0%, 10,4% испытуемых). Эти различия являются
статистически значимыми (p = 0,0000; T = 0,450).

Похожая ситуация и среди испытуемых с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата. Одна-
ко дифференциация этих оценок ниже (T = 0,344), а
различие является статистически значимым.

Статистические расчеты результатов оценки
интеграционной функции (таблица 3) показывают
большую разницу между результатами исследова-
ния групп с различными нарушениями по сравне-
нию с результатами исследования оздоровительной
и реабилитационной функции. Полученное значение
теста однородности χ2 = 60,702 в три раза больше зна-
чения того же теста для реабилитационной функции,
а значение коэффициента T = 0,150 – почти в два раза
больше. Лучше всего отражает разницу между ре-
зультатами исследований в группах с различными
типами физических ограничений значение теста со-
ответствия χ2, который в случаях нарушения зрения
составляет  112,441 и снижается до  13,186 при нару-
шениях опорно-двигательного аппарата. Эти разли-
чия уточняет, а также позволяет их сравнить  значе-
ние коэффициента T, которое соответственно
снизилось с  0,418 до 0,126, т.е. на 0,292.

Оценка значения интеграционной функции
представлена в таблице 3. Она показывает большую
дифференциацию в зависимости от типа физическо-
го ограничения, чем в предыдущих случаях. В оцен-
ках лиц с нарушениями зрения 42,9% испытуемых
считает ее функцией первого плана, т.е. самой важ-
ной, а в остальных случаях респонденты придают ей
значительно меньшее значение. Эти различия явля-
ются статистически значимыми, а степень связи –
явной (T = 0,418).

Респонденты с нарушениями слуха проявля-
ют меньшую дифференциацию в оценке интеграци-
онной функции. На четвертое место поставили эту
функцию  11,3% испытуемых, а на первое – 28,4%.
Эта разница является статистически значимой (p =
0,0005). Степень связи низкая (T = 0,238). В случае
испытуемых с дисфункциями опорно-двигательно-
го аппарата дифференциация еще меньше и нахо-
дится в интервале от 15,2% до 24,4%. Эта разница так-
же является статистически значимой (p = 0,0104), а
значение коэффициента  T = 0,126 определяет ничего
не значащую зависимость.

Таблица 4 представляет оценку значения рек-
реационной функции. Статистический анализ иссле-
дования этой функции показывает, что равно как зна-

чение теста однородности χ2 = 63,138, так и коэффи-
циент T = 0,153 очень похожи на соответственные
значения интеграционной функции. Зато если срав-
нить значения теста соответствия χ2 и коэффициента
T, разница для рекреационной функции значительно
выше. В группе с нарушениями зрения  значение χ2 =
409,584 и оно уменьшается до  140,184 в группе с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата. Боль-
шая изменчивость величины χ2 показывает диапазон
различий между группами.

Среди респондентов с нарушениями зрения
очень большой процент испытуемых считает эту
функцию туризма функцией первого плана (64,0%).
На остальных местах заметно систематическое сни-
жение с 17,7% до 2,8%. Эти различия являются стати-
стически очень значимыми (p=0,0000), а степень свя-
зи относительно высока и составляет T = 0,797.
А 52,2% испытуемых с нарушениями слуха помеща-
ют рекреационную функцию на первое место, а за-
тем оценка падает с  22,5% до 5,9%. Эта разница явля-
ется статистически значимой (p=0,0000). В то же время
значение T ниже и составляет 0,620.

Относительно наименьший процент респон-
дентов с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата считают эту функцию самой важной (первого
плана) (43,1%). Среди этой группы испытуемых, од-
нако, вырос процент людей, поставивших эту функ-
цию на более далекие места. Это явление нашло свое
отражение в значении коэффициента  T, которое рав-
но 0,412, что означает наличие явной и значимой за-
висимости.  Эти разницы являются статистически
значимыми (p = 0,0000).

Оценка значения воспитательной функции
туризма представлена в таблице  5. Низкое значение
для этой таблицы теста однородности χ2 = 18,619 и
вытекающее отсюда низкое значение коэффициента
T = 0,083 определяют слабую связь между оценками
значения воспитательной функции в зависимости от
типа физического ограничения. Несмотря на слабую
дифференциацию результатов, они все же являются
статистически значимыми (p = 0,017). Существен-
ность разницы касается групп с нарушениями зре-
ния и слуха, а также слуха и опорно-двигательного
аппарата.

Воспитательная функция не нашла большого
признания у респондентов. Относительное неболь-
шое их число ставит ее на первое и второе место, но
большой процент, т.е. более 50%  считают эту функ-
цию функцией четвертого плана или неважной. Раз-
ница во всех случаях является статистически значи-
мой, а значение коэффициента  T колеблется от 0,276
при нарушениях слуха до 0,389 при нарушениях зре-
ния. Наибольшая дифференциация наблюдается в
группе с нарушениями слуха.

Таблица 6 представляет оценку образователь-
ной функции. Можно заметить тот факт, что в этом
случае тип физического ограничения не влияет на
расклад оценки значения этой функции туризма. Рас-
считанное значение теста однородности χ2 = 4,077,  p=
0,851 и T = 0,039 свидетельствует об отсутствии статис-
тически значимых различий между раскладами оце-
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Таблица 3.  

Оценка значения интеграционной функции  − оценка по шкале 1−5. 
 

Шкала оценок Нарушение  
1 2 3 4 5 

Итого χ2 T 

n 138 47 63 34 40 322 зрения 
% 42,9 14,6 19,6 10,5 12,4 100 

112,441 
p=0,0000 

0,418 

n 63 56 49 25 29 222 слуха 
% 28,4 25,2 22,1 11,3 13,1 100 

25,117 
p=0,00005 

0,238 

n 84 69 101 63 96 413 Опорно-
двигательного 
аппарата 

% 20,3 16,7 24,4 15,2 23,2 100 
13,186 

p=0,0104 
0,126 

Источник: собственное исследование    
χ2 = 60,702; p = 0,0000; T = 0,150 

Таблица 4.  
Оценка значения рекреационной функции  − оценка по шкале 1−5. 

 
Шкала оценок Нарушение  

1 2 3 4 5 
Итого χ2 T 

n 206 57 32 18 9 322 зрения 
% 64,0 17,7 9,9 5,6 2,8 100 

409,584 
p=0,0000 

0,797 

n 116 55 25 13 13 222 слуха 
% 52,2 22,5 11,3 5,9 5,9 100 

170,883 
p=0,0000 

0,620 

n 178 71 54 56 54 413 Опорно-
двигательного 
аппарата 

% 43,1 17,2 13,1 13,6 13,1 100 
140,184 

p=0,0000 
0,412 

Источник: собственное исследование    
χ2 = 63,138; p = 0,0000; T = 0,153 

Таблица 5.  
Оценка значения воспитательной функции  − оценка по шкале 1−5. 

 
Шкала оценок Нарушение  

1 2 3 4 5 
Итого χ2 T 

n 44 28 70 50 130 322 зрения 
% 13,4 8,7 21,7 15,5 40,4 100 

97,565 
p=0,0000 

0,389 

n 28 39 40 37 78 222 слуха 
% 12,6 17,6 18,0 16,7 35,1 100 

33,811 
p=0,0000 

0,276 

n 55 41 71 92 154 413 Опорно-
двигательного 
аппарата 

% 13,3 9,9 17,2 22,3 37,3 100 
94,591  

p=0,0000 
0,338 

Источник: собственное исследование    
χ2 = 18,619;  p = 0,017;  T = 0,083 

Таблица 6.  
Оценка значения образовательной функции  − оценка по шкале 1−5. 

 
Шкала оценок Нарушение  

1 2 3 4 5 
Итого χ2 T 

n 56 42 66 62 96 322 зрения 
% 17,4 13,0 20,5 19,3 29,8 100 

24,522 
p=0,00006 

0,195 

n 29 35 47 48 63 222 слуха 
% 13,1 15,8 21,2 21,6 28,4 100 

15,568 
p=0,00366 

0,187 

n 65 67 87 85 109 413 Опорно-
двигательного 
аппарата 

% 15,7 16,2 21,1 20,6 26,4 100 
15,438 

p=0,00387 
0,137 

Источник: собственное исследование    
χ2 = 4,072; p = 0,851; T = 0,039 
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нок значения образовательной функции в группах с
нарушениями зрения. Слуха и опорно-двигательного
аппарата, что означает отсутствие влияния типа физи-
ческого ограничения на оценку образовательной фун-
кции. Этот вывод обосновывают приближенные и
низкие значения коэффициента T, которые составляет
соответственно: 0,195; 0,187 и 0,137. Обращает внима-
ние также факт, что в случае этой функции наиболь-
ший процент респондентов не приписывает ей ника-
кого значения. Этот процент удерживается в диапазоне
от 26,4% при нарушениях опорно-двигательного ап-
парата до 29,8% при нарушениях зрения.

Оценка значения образовательной функции
при отдельных типах физических ограничений очень
похожа. Образовательная функция туризма играет
наименее значимую роль для респондентов. В слу-
чае нарушений зрения процентные значения отдель-
ных оценок от 1 до 4 очень похожи друг на друга, а в
случае отсутствия значения (код 5 в таблице) количе-
ство ответов значительно выросло и составило 29,8%.
Разница в оценке для этой группы является статисти-
чески значимой (p = 0,00006).

При остальных двух дисфункциях, т.е. слуха и
опорно-двигательного аппарата наблюдается рост
числа ответов  со снижением значения функции, а
ответы об  отсутствии значения составляют соответ-
ственно 28,4 и 26,4%. В этом случае разницы являют-
ся статистически значимыми (p= 0,00366 и p= 0,00387).
Удивляет низкий уровень оценки этой функции, осо-
бенно по сравнению с высокой оценкой следующей
– познавательной – функции. Можно предположить,
что респонденты не видят связи между познанием и
образованием, что может быть результатом относи-
тельно низкого уровня образования респондентов.

В таблице 7 представлена оценка познаватель-
ной функции. При всех типах физических ограниче-
ний эта функция играет важную роль и считается
функцией первого плана.

В случае этой функции, равно как и предыду-
щей, отмечается относительно низкое значение c2  и
коэффициента T, которые составляют соответствен-
но 16,304 и 0,078.  Эти значения позволяют говорить о
том, что различия между раскладами оценок значе-
ния познавательной функции очень невелики, хотя и
являются статистически значимыми (p= 0,038).

Анализ результатов и выводы
Анализ результатов исследования позволил

установить, что оценка значения функций туризма с
одной стороны зависит от типа физического ограни-
чения, а с другой – от пользы, которую дает туристи-
ческая активность.

Отсюда в случае одной функции мы наблю-
даем большую дифференциацию, а с другой – от-
сутствие существенной дифференциации этих ре-
зультатов.

Наибольшая дифференциация результатов
исследования значения функций туризма имеет ме-
сто в случае рекреационной функции, где значение
теста однородности χ2 составляет 63,138, а T = 0,153
(таблица 4).

В случае нарушений зрения наибольшее зна-
чение имеет рекреационная функция (64%), также
высоко оценивается оздоровительная (50,6%) и реа-
билитационная функция (47,5%). Наименьший про-
цент испытуемых (42,9%) оценивает интеграционную
функцию как самую важную. Частота оценки позна-
вательной функции снижается до 38,2%. А вот для
образовательной и воспитательной функции следу-
ет отметить, что они не имеют существенного значе-
ния для испытуемых с этой дисфункцией.

Респонденты с нарушениями слуха самой важ-
ной считают оздоровительную функцию (55%). Так-
же важной признана ими рекреационная функция
(52,2%). Познавательная функция, по мнению 37,8%
испытуемых с этим типом физического ограниче-
ния, является самой важной, равно как и реабилита-
ционная функция  (39,6%). Остальные функции ту-
ризма (образовательная, интеграционная и
воспитательная) не имеют существенного значения.

Картина значения исследуемых функций ту-
ризма среди респондентов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата похожа на картину в группе
людей с нарушениями слуха.  Самой важной счита-
ется оздоровительная функция (51,4%). Также боль-
шой процент испытуемых в этой группе (43,1 %) ста-
вит на первое место рекреационную функцию.
Познавательной и реабилитационной функции  эта
группа испытуемых придает значительно большее
значение, чем остальные две группы, для которых они
не были важны.

Таблица 7.  
Оценка значения познавательной функции  − оценка по шкале 1−5. 

 
Шкала оценок Нарушение  

1 2 3 4 5 
Итого χ2 T 

n 123 44 47 44 64 322 зрения 
% 38,2 13,7 14,6 13,7 19,9 100 

70,950 
p=0,0000 

0,332 

n 84 48 43 23 24 222 слуха 
% 37,8 21,6 19,4 10,4 10,8 100 

55,342 
p=0,0000 

0,353 

n 142 70 73 49 79 413 Опорно-
двигательного 
аппарата 

% 34,4 16,9 17,7 11,9 19,1 100 
59,579 

p=0,0000  
0,269 

Источник: собственное исследование    
χ2 =16,304; p = 0,038; T = 0,078 
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Для всех трех типов физических ограничений
наименьшее значение имеет воспитательная функ-
ция туризма.

Профессор К. Пшецлавски в одной из своих
статей пишет: „…для того, чтобы расширить возмож-
ность занятия туризмом для людей с ограниченны-
ми возможностями (инвалидам), следует учитывать
предпочитаемые виды туризма и потребности, вы-
текающие из особенностей ситуации данной катего-
рии людей” [Przecławski 1997].  Несмотря на очевид-
ность этого мнения, исследования, которые в
настоящее время проводятся в Польше, не дают от-
вета на вопрос о том, как практически реализовать
этот совершенно верный постулат.

Заявленная проблема кажется слишком слож-
ной, потому что с одной стороны следует учитывать
так называемые внутренние условия, такие как: воз-
можность занятия туризмом с учетом типа физичес-
кого ограничения, личные предпочтения, потребно-
сти и т.п., с другой стороны – внешние условия, такие
как: материальная ситуации, транспорт, база и т.п.

Обращаясь также к словам К.Пшецлавского,
который утверждает: «туризм, особенно туризм лю-
дей с ограниченными возможностями, помогает
себя испытать, преодолеть свои возможности»
[Przecławski 1997, следует подчеркнуть, что если при
организации и создании условий для туризма этой
группы людей не учитывать как внешних, так и внут-
ренних условий, то вместо активизации может на-
ступить разочарование туризмом. Такого же мне-
ния и Джонс, который указывает организаторам
туризма для инвалидов, что самое лучшее, что они
могут сделать, это проявить понимание к потребно-
стям своих клиентов [Jones 2004]. Действительно,
здесь необходимо полное понимание и идентифика-
ция барьеров для туризма, а также организация от-
дыха в местах, приспособленных для приема людей с
ограниченными возможностями. В Соединенных
Штатах по инициативе «The Society for Accesible Ravel
and Hospitality» обучают непосредственных работ-
ников в сфере туристических услуг, агентов и орга-
низаторов в области потребностей людей с ограни-
ченными возможностями. В  2002 году в США были
проведены исследования, касающиеся организато-
ров и туристических пакетов с точки зрения их под-
готовки для людей-инвалидов, а также  барьеров, ко-
торые появляются при планировании и во время
путешествия. Они показали, что, например, база ноч-
легов и рестораны были наименее адаптированной
средой для людей с ограниченными возможностя-
ми. Туристические достопримечательности и транс-
порт также были признаны недоступными [Takeda,
Card, 2002].

Двигательная активность, в том числе и тури-
стическая,  существенно влияет на изменения в пси-
хической и физической сфере. В то же время иссле-
дования Е.Блинде и Л.Р.Макклунга представляют
результаты наблюдения за инвалидами, принимаю-
щими участие в различных видах активной деятель-
ности [Blinde, McClung, 1997]. Из них следует, что бла-

годаря этой активности люди с ограниченными воз-
можностями начали по-новому воспринимать свою
физическую форму. Это привело к появлению воз-
можности испытать свои силы в организованных
формах активности, адаптированных к потребностям
конкретных людей с различными видами физичес-
ких ограничений.

Следует отметить, что значения отдельных
функций туризма для людей-инвалидов могут зави-
сеть от различных факторов, например, вида туриз-
ма. Этот аспект является предметов дальнейших ис-
следований автора.

В данной статье представлены результаты пред-
варительных исследований, касающихся значения
функций туризма с точки зрения типов физического
ограничения. Они показывают потребность дальней-
шего проведения исследований в этой области.
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ВПЛИВ СИСТЕМИ “ФОРЧЕКІНГ” НА
ФОРМУВАННЯ АДАПТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
В ПІДГОТОВЦІ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ

 В ЗАХИСТІ У БАСКЕТБОЛІСТІВ
 ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
Коваленко О. П., Захаріна Є. А.

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Анотація. В статі проведений аналіз тренувальної і підтри-
муючої системи захисту „форчекінг”, яка спирається на
інтервальний метод, розглядаються питання формування адап-
таційних процесів в підготовці техніко-тактичних дій у бас-
кетболістів вищої кваліфікації. Вправи системи „форчекінг”
вирішують питання адаптації спортсменів до виконання гра-
ничних навантажень в захисті і нападі. Система ставить гра-
ничні вимоги до психічних процесів. Завдяки цим вправам
формується психічна стійкість до стресу. Створення мікрок-
лімату змагань  при виконанні комплексу вправ  допомагає
збільшенню приросту працездатності баскетболістів і мобі-
лізації функціональних резервів їх організму.
Ключові слова: захист, адаптація, „форчекінг”, макроцикл,
перехоплення, дриблінг, передача.
Аннотация. Коваленко О. П., Захарина Е. А. Влияние си-
стемы  „форчекинг” на формирование адаптационных
процессов в подготовке технико-тактических  действий в
защите у баскетболистов  высокой  квалификации. В ста-
тье проведен анализ тренировочной и поддерживающей сис-
темы защиты „форчекинг”, которая опирается на интерваль-
ный  метод, рассматриваются вопросы формирования
адаптационных процессов в подготовке технико-тактических
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действий у баскетболистов высокой квалификации . Упражне-
ния системы „форчекинг” решают вопросы адаптации спорт-
сменов к выполнению предельных нагрузок в защите и напа-
дении. Система ставит предельные требования к психическим
процессам. Благодаря этим упражнениям формируется пси-
хическая стойкость к стрессу. Создание микроклимата сорев-
нований  при выполнении комплекса упражнений помогает
увеличению прироста работоспособности баскетболистов и
мобилизации функциональных резервов их организма.
Ключевые слова: защита, адаптация , „форчекинг”, макро-
цикл, перехват, дриблинг, передача.
Annotation. Kovalenko O.P., Zakharina Y.A. The
‘forchecking’  system affect on adaptation processes
formation in preparing technical-tactical guarding of
highly qualified basketball players. The art icle analyses
the training and supporting system of guarding ‘forchecking’
which is  based on interval method. The author defines the
problem of adaptation processes in preparing technical-tactical
actions of highly qualified basketball players. Exercises of a
system “ forchecking “ decide problems of acclimatization of
sportsmen to fulfilment of ultimate loads in protection and an
offence. The system puts limiting requests to mental processes.
Due to these exercises mental durability to a stress is shaped.
Building of a microclimate of competitions at fulfilment of a
complex of exercises helps augmentation of an accretion of
work capacity of basketball players and mobilization of
functional redundancies of their organism.
Key words: guarding, forchecking, adaptation, macrocycle,
interception, dribbling, pass.

Вступ.
Баскетбол не уклінно рухається в бік інтенси-

фікації всіх його елементів: швидкості кидків і пере-
дач, переміщенню гравців з м’ячем і без нього,
збільшення швидкості гри за рахунок зменшення часу
на одну атаку.

За останні роки значно розширився арсенал
„бойових” прийомів гри та покращилася виконавча
майстерність баскетболістів. Зріс атлетизм спорт-
сменів і динамізм самої гри. Сьогодні підготувати
висококласного спортсмена можливо лише застосо-
вуючи сучасні методи тренування, які враховують
анатомо-фізіологічні особливості спортсмена, най-
новіші теоретичні основи виду спорту, психологічні
питання управління процесом тренування, тощо.

Але не дивлячись на це, баскетбол має досить
серйозні проблемі, які стримують його розвиток і
популярність. Проблеми ці заключаються в багатьох
його аспектах – в технічній підготовленості, в органі-
зації захисту та нападу, в тактичній, психологічній
підготовці гравців [1, 4].

Специфічні особливості адаптації в баскетболі,
виявляються в тому, що спортсмену потрібно взає-
модіяти з партнерами і суперниками в умовах трену-
вання і змагань використовуючи для цього м’яч та
кошик, що створює додаткові проблеми пристосу-
вання організму до умов оточуючого середовища.
[5, 7]. Нам потрібно розглянути місце адаптації в су-
часному учбово-тренувальному процесі баскетболь-
ної команди вищої кваліфікації.

Проявлення адаптації в спорті мають багато
проявлень в тренуванні-адаптація до фізичного наван-
таження самої різноманітної спрямованості, коорди-
наційної складності, інтенсивності, удосконалення тех-
ніко-тактичної майстерності, психічних функцій в

змаганнях – наявністю екстремальних умов, що виз-
начають формування адаптаційних процесів [2, 6, 7].

Ефективність захисних дій баскетболістів зале-
жить від швидкості простих і складних рухових реакцій,
швидкості одного руху і взаємопов’язаного комплек-
су рухів при виконанні ігрових прийомів. В трену-
вальній і змагальній діяльності ці рухи проявляються в
комплексі. Поняття „швидкість” в баскетболі вбирає в
собі не тільки швидкість рухів, а й швидкість ситуацій-
ного мислення, яке знаходиться в прямій залежності
від технічного і тактичного уміння гравця [4].

У баскетболі головною адаптацією до великих
навантажень стала техніко-тактичні адаптація до дій в
нападі. В той час адаптація до екстремальних дій в
захисті поступово згасає. Спортсмени поступово ста-
ють адаптивно готовими до сучасної суперактивної
гри в нападі і неадаптованими до активної гри у за-
хисті. І це саме співпадає з важливим періодом мак-
роциклу – змагальним, коли команди беруть участь
у головних змаганнях [3, 4]. Так в нападі всі гравці
діють активно: агресивно, напористо, а в захисті це
трапляється рідко. „Принцип баскетболу” в захисті,
на жаль, більшість гравців „відпочиває”. Гравці вклю-
чаються в активні захисні протидії в боротьбі за м’яч,
який відскочив від власного кошика. В останніх ви-
падках, вони практично відпочивають, стоячи разом
зі „своїми” підопічними.

Сучасний баскетбол з його вимогами швид-
костями вимагає від захисника великого рухового діа-
пазону [1, 4, 8]. Йому потрібно застосовувати всю
вправність, спритність, силу, стрибучість, щоб встиг-
нути за гравцями нападу, вибити м’яч у дріблера,
оволодіти неконтрольованим м’ячем, устигнути на-
крити м’яч, спрямований у кошик, виконуючи
відштовхування уже не з відпрацьованої стійки, а з
самої незвичайної: двома широко розставленими
ногами, однією ногою і т. д.

Але стати баскетболістом, який вміє ефектив-
но застосовувати активні форми захисту, можна, лише
засвоївши школу пресингу, де гравець навчиться про-
тистояти супернику в жорстокій безкомпромісній
боротьбі один на один з партнерами, які грають в
такому ж цейтноті, і, в той же час, вміють своєчасно
прийти на поміч один одному.

Не дивлячись на досить високий рівень науко-
вих досліджень в галузі спорту [2, 8], в спортивній
практиці баскетболу навантаження дозуються за суб-
’єктивними критеріями, які не піддаються оцінюван-
ню та обліку.

Одним із перших з тренерів України, В. О. Шаб-
лінський, застосував для збірної команди інтерваль-
ний метод тренування, намагаючись сформувати
необхідну адаптацію організму до дозованих гранич-
них можливостей у гравців. Дослідження адаптацій-
них процесів в підготовці техніко-тактичних дій в за-
хисті у баскетболісток є доцільним і актуальним.

Дослідження виконано згідно теми „Теорети-
ко-методичні засади фізичного виховання і фізичної
реабілітації різних груп населення” Зведеного плану
науково-дослідної роботи в галузі фізичного вихован-
ня і спорту.
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Мета, завдання роботи.
Мета дослідження: визначення динаміки роз-

витку адаптаційних процесів при субмаксимальних
навантаженнях у баскетболісток при грі в захисті за
допомогою системи вправ “форчекінг” в процесі
підготовки до фінальних ігор Чемпіонату Європи се-
ред університетських команд.

Методи дослідження: аналіз і узагальнення
навчально-методичної і нормативної документації,
наукової інформації з проблеми дослідження; систе-
матизація теоретичних і експериментальних даних;
моделювання навчально-тренувального процесу
баскетболісток; педагогічний експеримент.

Організація дослідження. Для створення адап-
тації до великих навантажень у техніко-тактичних діях
в захисті, нами було проведено дослідження на базі
жіночої баскетбольної команди вищої ліги Чемпіо-
нату України „ЗІДМУ” (Запоріжжя). Дослідження
проводилось в два етапи: на першому етапі – підго-
товка до Чемпіонату Європи серед університетських
колективів (м. Копер, Словенія, 2002 р.), на другому –
підготовка до Чемпіонату Європи серед універси-
тетських колективів (м. Нові Сад, Сербія, 2003 р.).

Результати дослідження.
Для підготовки до важливих міжнародних зма-

гань ми використовували розроблену нами трену-
вальну систему „форчекінг” – тренувальну і підтри-
муючу систему захисту, яка опиралася на
інтервальний метод. Інтервальний метод з „діючими”
паузами відпочинку і високою інтенсивністю робо-
ти, удосконалює анаеробні (алактатні і лактатні)
здібності. Збільшення обсягу інтенсивного фізично-
го навантаження є ефективним засобом підвищення
функціональних резервів організму в перенесені
складних змін у внутрішньому середовищі організ-
му, зв’язаних з накопиченням продуктів анаеробно-
го обміну.

Створення мікроклімату змагань при вико-
нанні комплексу тренувальних вправ типу „фор-
чекінг” допомагає збільшенню приросту працездат-
ності баскетболістів і мобілізації функціональних
резервів їх організму.

В основі запропонованої системи лежить впра-
ва „човник”. Суть даної вправи полягає в тому, що
атака на щит триває лише до першого кидка в кошик.
Після кидка досяг він цілі чи ні, гравець чи гравці, що
оволоділи м’ячем який відскочив, атакують проти-
лежний щит. Гравець чи гравці, які не змогли оволод-
іти м’ячем, стають захисниками i протидіють напада-
ючим, чинячи їм шалений опір.
1. „Човник 1х1”. Вправа починається з центру май-
данчика розігруванням спірного м’яча. Оволодів-
ши м’ячем гравець атакує щит, обличчям до якого
він стояв. Якщо одним з гравців робиться фол
(мається на увазі грубий, навмисний фол), м’яч
миттєво кладеться на паркет, його зразу ж підхоп-
лює потерпілий i атака продовжується. Коли м’яч
виходить в аут, гра не припиняється. Оволодівши
м’ячем в ауті гравець виводить його на майданчик
i атака продовжується. Якщо захисник відібрав
м’яч, він атакує протилежний щит.

Гра продовжується 1-2 хвилини в залежності від цілей
запропонованих тренером. Потім ця пара гравців
відпочиває, а на майданчик виходить наступна.
Після контрольованого відпочинку серія повто-
рюється. Кількість серій постійно збільшується від
2 до 8. Переможцем в одній грі стає гравець, що
забив більшу кількість м’ячів (значить, пропустив-
ши менше м’ячів), в серії – той хто виграв більш
мікро – матчів.

2. „Човники 2x2 та 3х3”. Вправи виконуються ідентич-
но вищезгаданому „Човнику 1х1”. Викликає інте-
рес боротьба за м’яч, який відскочив та захисні дії
проти групових взаємодій нападаючих („Віддай-
вийди”, „Двійка”, „Трійка”, „Хрест” i iн.). Гра дещо
втрачає в фізичній напрузі, але психологічна на-
пруга збільшується. Адже захисникам додається
тримання нападаючого без м’яча, блокування при
6opoтьбі за відскок, груповий відбір м’яча.

3. „Човник 5х5”. Проводиться за правилами попередніх
човників. В цій грі i нападаючі, i захисники повинні
показати швидкісну командну гру. Захисники по-
винні регулярно проводити груповий підбір м’яча,
перехоплення, агресивно тримати гравців без м’я-
ча, забезпечити командний підбір м’яча, який
відскочив від щита, щосекунди бути готовим до
переходу від захисту до нападу навпаки.

Конструкція системи дозволяє розвивати
швидкість, стрибучість, силу, швидкісну витривалість,
а також уміння діяти тактично i технічно вірно в умо-
вах максимальної швидкості i стомлення, в умовах
максимально обмежених в часі. Трьома ланками кон-
струкції системи є: „ланка швидкості”, „ланка нейт-
ральності”, „ланка швидкісної витривалості”.
1. „Ланка швидкості”. 3астосовуючи в тренувально-
му процесі „ланку швидкості”, тренер буде розви-
вати у спортсменів не тільки баскетбольну
швидкість, але й стрибучість, буде удосконалювати
у них уміння технічно i тактично вірно діяти в умо-
вах роботи на максимальній швидкості. Тривалість
роботи – 60-90 сек., інтенсивність – 90-95% від швид-
кісних можливостей спортсмена, ЧСС досягає 180-
200 уд/хв., тривалість відпочинку між серіями – 90-
120сек., кількість повторень вправи – 4 -8 разів.

2. „Ланка нейтральності”. 3астосовується для підтрим-
ки на досягнутому рівні функціонального стану
організму, ступеня адаптації спортсмена. Три-
валість вправи – 90-120 сек., інтенсивність – 80-85%
від можливостей спортсмена, ЧСС досягає 160-170
уд/хв., тривалість відпочинку – 120-150 сек., кількість
повторень – 4-6 разів.

3. „Ланка швидкісної витривалості”. 3астосовується для
розвитку швидкісної витривалості, а також для удос-
коналення технічних i тактичних навичок в умовах
жорстокого стомлення. Тривалість вправи – 90-120
сек., інтенсивність – 85-90% від можливостей спорт-
смена, ЧСС досягає 170-190 уд/хв., тривалість відпо-
чинку – 60-90 сек., кількість повторень – 6-10 разів.

В підготовчому періоді макроциклу застосо-
вуються „ланки швидкості” i „швидкісної витрива-
лості”. В змагальному періоді ланки швидкості i ней-
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тральності, які виконують роль системи навантажень
техніко-тактичних дій у захисті, яка забезпечує підтри-
мання досягнутого в підготовчому періоді рівня адап-
тації. Система вирішує питання адаптації спортсме-
на до виконання граничних навантажень в захисті, а
також вольової підготовки, без якої неможливий су-
часний спортсмен..

Для перевірки системи вправ „форчекінг” пе-
ред виїздом на Чемпіонат Європи нами були прове-
дені наступні тести, дані наведені в таблиці 1.

Результати контрольних тестів на початку і кінці
І та ІІ етапів підготовки до важливих змагань свідчать:
в обох випадках команда виїздила на фінал чемпіона-
ту Європи більш фізично і психологічно готовою ніж
на початку етапів.

Не дивлячись на те, що штрафні та дистанційні
кидки відносяться до нападу, можемо констатувати
(що фізична і психологічна адаптація організму
спортсменок дозволила значно підсилити гру і в та-
ких елементах атаки як штрафні і дистанційні кидки.

В Словенії середня результативність команди
матч в умовах відповідних ігор Чемпіонату Європи в
штрафних кидках була 74%, а в дистанційних кидках
60%. В Сербії – в штрафних кидках – 79%, в дистанц-
ійних кидках – 65%. В захисті команда в Словенії мала
– 4 перехоплення та 4 відборів м’яча за матч. В Сербії
– перехоплень – 8 разів, відборів м’яча – 6 разів. Ці
результати  показані в умовах напружених, відпові-
дальних ігор Чемпіонату Європи, с показниками ви-
сокої спортивної підготовки команди.

Ми вважаємо, що саме система інтервальної
підготовки „форчекінг”, дозволила адаптувати
організм спортсменок до подібної кондиції. У Чемп-
іонаті Європи 2002 р. команда „ЗІДМУ” провела 5
ігор і поступилася лише у півфінальній грі про-
фесійній команді „Воєводіно” (Нові Сад, Сербія), 7
очок. У фінальній грі за ІІІ місце проти господарів
змагання наша команда впевнено виграла більше 20
очок.

У Чемпіонаті Європи 2003 р. команда „ЗІДМУ”
у фінальній грі з господарями чемпіонату, командою
„Воєводіно” (Нові Сад, Сербія) – в овертаймі програ-
ла 1 очко, завоювавши срібні медалі чемпіонату.

Висновки.
Вправи системи „форчекінг” вирішують пи-

тання адаптації спортсменів до виконання граничних
навантажень не тільки в захисті, але й в нападі. Крім
вищеназваних видимих якостей, система ставить гра-
ничні вимоги до психічних процесів. Завдяки цим
вправам формується психічна стійкість до стресу, що
виявляється у підвищенні здатності психіки для до-
сягнення поставленої мети.

Створення мікроклімату змагань при вико-
нанні комплексу вправ допомагає збільшенню при-
росту працездатності баскетболістів і мобілізації фун-
кціональних резервів їх організму.

Переходячи до тренувань з використанням
системи „форчекінг” спортсмен повинен бути впев-
неним в необхідності виконання великої роботи, тільки
в цьому випадку можна мобілізувати його фізичні і
психічні на виконання наміченого плану.

Подальші дослідження будуть спрямовані на
апробування вправ системи захисту „форчекінг” на ко-
мандах різного рівня від новачків до майстрів вищої ліги.
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Таблиця 1 
Результати тестування 

 
1 етап 2 етап № 

п/п 
Види тестування 

початок кінець початок кінець 
1 Човниковий біг, с 28,66 ± 0,42 25,94 ± 0,32  27,72 ± 0,40  25,42 ±0,44  
2 Переміщення захисника, 

кіл-ть разів 
 

36,2 ± 0,08  
 

40,4 ± 0,08  
 

39,6 ± 0,08  
 

44,6 ± 1,00  
3 Штрафні кидки, кіл-ть 

влучень після 3-ї серії 
„форчекінг” 

5,6 ± 1,2  (56%)- 7,6 ± 1,02 (76%) 6,9 ±  0,4 (69%) 8,4 ±  1,20(84%) 

4 Дистанційні кидки, кіл-
ть влучень після 4-ї серії 
„форчекінг” 

4,4 ± 0,8 (42%) 6,2 ± 0,6 (60%) – 5,8 ± 0,6(58%) 7,2 ± 0,80 (72%) 
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Анотація. Формування здорового способу життя повинно
відбуватись згідно основним принципам  педагогічної осві-
ти і бути невід’ємним компонентом фізичної культури сту-
дентської молоді. Найбільш важливим  результатом повноці-
нного використання засобів фізичного виховання сучасними
студентами є виховання в них готовності взяти  відпові-
дальність за власний фізичний стан і здоров’я. Самий вірний
та ефективний шлях до високої працездатності, творчої ак-
тивності, фізичного вдосконалення і довголіття – висока
фізична активність у режимі кожного дня.
Ключові слова: студентська молодь, фізична культура, здо-
ров’я, спосіб життя, життєдіяльність.
Аннотация. Кожевникова Л.К. Структура формирова-
ния здорового образа жизни современной студенческой
молодежи. Формирование здорового способа жизни долж-
но осуществляться согласно принципам  педагогической на-
уки и быть неотъемлемым  компонентом физической культу-
ры студенческой молодёжи. Наиболее важным результатом
полноценного использования средств физического воспита-
ния современными студентами является воспитание  у них
готовности взять ответственность за своё физическое состо-
яние и здоровье. Самый верный и эффективный путь к высо-
кой работоспособности, творческой активности , физичес-
кому усовершенствованию и долголетию – высокая
физическая активность в режиме каждого дня.
Ключевые слова: студенческая молодёжь, физическая куль-
тура, здоровье, образ жизни, жизнедеятельность.
Annotation. Kozhevnikova L.K. Frame of forming of an
able-bodied mode of l ife of state-of-the-art student’s
youth. The forming healthy life style has to be due to the main
principles of pedagogical education and becomes the necessary
component of student youth’  physical  culture. The most
important results  of complex usage the means of physical
training education is the formation of readiness of taking
responsibility for their own physical state and health. The most
valid and effective path{route} to high work capacity, creative
activity, physical improvement and longevity – high physical
activity in a regime of each day.
Keywords: student youth,  physical training culture, health,
life style, vital functions.

Вступ.
Рівень освіти багатьох розвинених країн світу

підтверджує, що одним із важливих факторів, який
значно впливає на показники здоров’я є фізична куль-
тура і спорт. Тобто, система освіти і виховання може
суттєво впливати на спосіб життя та стан здоров’я
молодої людини. В практичній діяльності вітчизня-
них вищих навчальних закладів ключову роль у роз-
витку негативних тенденцій зниження рівня здоров’я
молоді відіграє відсутність культури, недооцінка
цінності здоров’я та ведення здорового способу жит-
тя. Проблеми формування здорового способу життя
студентів у нових соціально-економічних умовах в
Україні набувають особливої актуальності. Перш за
все, це пов’язане з несприятливими екологічними
обставинами, неправильним способом життя, пост-
ійними стресами та іншими факторами. Концепція
державної фізкультурно-спортивної політики поля-
гає у переході від формальної погоні за масовістю –
до рекреаційно-оздоровчого та профілактичного

ефекту, утвердженню здорового способу життя. На
відміну існуючих підходів, в основу системи фізич-
ного виховання необхідно покласти не стільки праг-
нення досягти певних характеристик фізичного роз-
витку та фізичної підготовленості молодої людини,
скільки переорієнтацію на профілактику захворювань
і реабілітацію після них, подовження життя та актив-
не довголіття [5, 8].

Перебудова вищої школи вимагає вирішення
проблем здорового способу життя студентів, як важ-
ливого компоненту гармонійного розвитку особис-
тості. Зростає роль впливу на особистість студента
засобами фізичної культури, тому що стан здоров’я,
фізична і розумова працездатність є вирішальними
факторами та провідними передумовами активної
життєвої позиції. Активне довге життя – є складовою
людського фактору, а здоров’я – першою та найваж-
ливішою потребою людини, що визначає її здатність
до праці та забезпечує гармонійний розвиток особи-
стості. Здоровий спосіб життя, що є найважливішим
складовим елементом культури, сприяє формуван-
ню здоров’я майбутнього фахівця. Під здоровим спо-
собом життя розуміють форми і способи повсякден-
ного життя [1, 2, 3, 4].

Забезпечити людині необхідний діапазон при-
стосування до зовнішніх умов, створити його механізм
можуть тільки високорозвинені фізична культура і
спорт. Їхні практичні результати повинні задовольняти
ті  біологічні потреби людини, які сформувалися у
процесі її тривалої еволюції, адаптувати людину до існу-
ючих зовнішніх умов і встигати за тенденціями змін
цих умов, які реалізуються швидше, ніж людина вия-
виться готовою до цього. Теорія здорового способу
життя відображує систему знань, накопичених та скон-
центрованих за певний період у спеціалізованих нау-
кових дисциплінах: фізичного виховання та спорту,
педагогіки, медицини, соціології. Формування потре-
би у здоровому способі життя – це багатолітній, пози-
тивний результат усієї діяльності з фізичного вихован-
ня у вищих закладах освіти [6, 7, 9].

Робота виконана за планом НДР Миколаї-
вського державного університету ім.В.О.Сухом-
линського.

Мета, завдання роботи.
Мета роботи – визначення структури фор-

мування здорового способу життя сучасної студен-
тської молоді засобами фізичного виховання.

Результати дослідження.
Фізичне виховання у вищих навчальних закла-

дах освіти є органічною частиною загального вихо-
вання і тому воно характеризується усіма загальни-
ми ознаками, що притаманні педагогічному процесу,
який спрямований на вирішення конкретних завдань.
Головним напрямком фізичного виховання є фор-
мування здорової, розумово-підготовленої, соціаль-
но-активної, морально стійкої, фізично вдосконале-
ної і підготовленої до майбутньої професії молодої
людини. Саме тому до основних завдань фізичного
виховання треба віднести:
• підвищення функціональних можливостей організ-
му студентів засобами фізичної культури;
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• формування у студентів думки про систематичні
заняття фізичними вправами з урахуванням особ-
ливостей їхньої майбутньої професії, фізичне са-
мовдосконалення та здоровий спосіб життя;

• отримання студентами необхідних знань, умінь та
навичок у галузі фізичної культури і спорту з ме-
тою профілактики захворювань, відновлення фізич-
ного здоров’я та підвищення професійної працез-
датності;

• сприяння всебічному, гармонійному розвитку,
відмова від шкідливих звичок, покращення розу-
мової і фізичної працездатності.

Перебудова свідомості, використання нових
досягнень і методик, переорієнтування ціннісних
мотивацій з матеріальних на загальнолюдські дозво-
ляють корінним чином змінити спосіб життя сучас-
ної молодої людини.

Здоровий спосіб життя містить такі основні
елементи: плідна праця, раціональний режим праці і
відпочинку, викорінювання шкідливих звичок, опти-
мальна рухова діяльність, особову гігієну, загартову-
вання тощо. Поведінка людини перетворює потенці-
ал здоров’я, спонукає до активності, робить людину
енергійною, а її життя сповнює сенсом. У величезно-
му комплексі поведінкових впливів на життєдіяльність
ми можемо виділити три основні фактори, які відігра-
ють виключно важливу роль, а саме:
• соціальний (взаємодію між людьми, які формують
різноманітні оздоровчі та анти оздоровчі ефекти);

• внутрішня налаштованість людини, що породжує
різні дії на здоров’я;

• рухова активність, яка здатна суттєво розвинути та
зміцнити потенціал здоров’я.

Усвідомлення того, що повнота життя безпо-
середньо залежить від рівня здоров’я, його “якісних”
характеристик, які в значній мірі визначають його
спосіб і стиль, дає можливість зробити такі висновки,
що фізичне виховання та загальнодоступний спорт
мають посісти особливе місце в житті кожної моло-
дої людини та стати обов’язковим атрибутом відпо-
чинку на засадах здорового способу життя. Студен-
тський вік – заключний етап поступального вікового
розвитку психологічних і рухових можливостей орган-
ізму. Саме тому фізична культура і спорт стають для
студентів важливішим засобом зміцнення здоров’я.

Найпопулярнішими серед студентів є заняття,
які підвищують емоційність, розвивають необхідні
рухові якості, підвищують фізичну підготовленість та
працездатність, а найбільш очевидним для більшості
молодих людей, що залучилися до здорового способу
життя, є покращання зовнішнього вигляду та загаль-
ного самопочуття. Молоді необхідні знання, що допо-
магають дотримуватись принципів активного життя:
• необхідно знати про користь, яку приносять фізичні
вправи, і перевірити їх на власному досвіді;

• бути достатньо гнучкими і навіть обережними на
шляху до здорового способу життя;

• використовувати найбільш інтенсивні види діяль-
ності, особливо силового характеру, що забезпе-
чують істотне зниження маси тіла;

• забезпечити регулярне виконання фізичних вправ
для попередження розвитку захворювань.

Шляхи оптимізації формування у студентів
ведення здорового способу життя засобами фізич-
ного виховання повинні забезпечуватись комплекс-
но-цільовими програмами, ефективність функціону-
вання яких забезпечується керівництвом вищих
навчальних закладів[9].

Оздоровчі ефекти занять фізичними вправа-
ми проявляються не в одній загально стимулюючій
дії, а в різних специфічних змінах функцій організму,
котрі зміцнюють здоров’я та підвищують життєз-
датність людини. Вони формують велику кількість
різних станів організму, а зміни суб’єктивно-емоцій-
них станів разом із життєздатністю формують здоро-
в’я – адже воно являє собою життєздатність в її суб-
’єктивному сприйманні. Останнє, в свою чергу,
завжди емоційне і визначає пріоритетність мотивів
поведінки, прагнення до фізичного й душевного ком-
форту, відчуття задоволення.

Перехід від малорухливого способу життя до
активного – одне з найбільш корисних досягнень, на
яке здатна людина, але проблеми, з якими стикаються
молоді люди при спробі розпочати активне життя, ви-
никають тому, що дуже часто знаходяться вагомі, на
перший погляд, пояснення для збереження існуючого
стану речей. Подолання тенденції до пошуку виправ-
дань  та інших перешкод на шляху змін у житті студен-
тської молоді, на наш погляд, залежить від факторів:
• бажання змінити спосіб життя на кращий;
• віри у можливості таких змін;
• розуміння того, яку користь принесуть такі зміни;
• знання про те, що треба змінити і як це зробити.

Для досягнення цілеспрямованих змін необхі-
дна віра в те, що молодь здатна змінитися і, що такі
зміни призведуть до результатів, які необхідні їй.
Структура здорового способу життя являє собою
динамічну систему, яка припускає зміну та вибірко-
ве використання тих чи інших елементів і ситуацій у
відповідності з фізичним станом людини. Узагальню-
ючи роботи авторів (Амосов М.М., 1987; Віленський
М.Я., 1987; Паффенбаргер Р.С., Ольсен Е., 1999; Бу-
лич Е.Г., Муравов І.В., 2003) структуру здорового
способу життя можна уявити такими основними еле-
ментами:
• соціально-економічне забезпечення життя;
• побудова режиму життєдіяльності з урахуванням
біологічних ритмів;

• профілактика та відмовлення від шкідливих звичок;
• оптимальна рухова активність, яка регулюватиметь-
ся контролем і самоконтролем функціонального
стану і фізичного розвитку;

• загартовування з використанням природничо-кліма-
тичних факторів;

• особова гігієна та психогігієна;
• раціональне та збалансоване харчування;
• вміння свідомо та цілеспрямовано використовува-
ти можливості традиційної і народної медицини;

• наявність душевного комфорту на основі любові та дбай-
ливого ставлення до навколишнього середовища.
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Навчання здоровому способу життя повинно
враховувати специфіку ефективної людської діяль-
ності, яка полягає в тому, що вона не буде конструк-
тивною та плідною, якщо не буде здійснюватися свідо-
мо. Глобальність питання навчання здоровому
способу життя вимагає міждисциплінарного підхо-
ду, що враховує цілісність природи людини та орієн-
тації на виховання свідомого відношення до власно-
го здоров’я. Здоровий спосіб життя – це комплекс
оздоровчих заходів, який забезпечує гармонійний
розвиток і зміцнення здоров’я, підвищення працез-
датності, подовження творчого довголіття. Засоби
оздоровлення і виховання свідомого відношення до
власного здоров’я можна поділити на такі групи:
• група засобів, спрямована на зміцнення фізичного
тіла та управління енергетичним життєвим потен-
ціалом тіла.

• засоби психоемоційної культури: виховання куль-
тури думок, відчуттів, емоцій, тобто вмінь управ-
ляти своїм психічним станом.

• засоби духовної культури людини: розуміння ду-
ховних і матеріальних прагнень, думок, слів, справ
і здоров’я; засоби, спрямовані на розкриття твор-
чого потенціалу особистості; усвідомлення влас-
ної духовної шкідливості, комплексів і помилок.

Стійка зацікавленість до систематичних
спортивно-оздоровчих занять фізичними вправами
є ціннісно-мотиваційним ядром індивідуально сфор-
мованої та розвиненої фізичної культури молодої
людини. Критерієм ефективності фізичного вихован-
ня студентів вищої школи має стати достатній рівень
їхньої компетентності, що виражається в опануванні
теоретико-методичних знань проведення фізичних
вправ у здоровому способу життя.

Висновки.
Узагальнюючи вищезазначене, можна конста-

тувати:
• Практика свідчить, що фізична культура об’єднує
багато компонентів: культуру рухової активності,
загартовування, дихання, харчування, масажу, ме-
дитації, використання факторів природи. Про фізич-
ну культуру слід вести розмову в першу чергу саме
в цьому розумінні. Тоді стає очевидним, що вона є
основною рушійною силою формування здорово-
го способу життя.

• Суттєвим компонентом здорового способу життя
сучасної студентської молоді є організація рухової
активності. Самий вірний та ефективний шлях до
високої працездатності, творчої активності, фізич-
ного вдосконалення і довголіття – висока фізична
активність у режимі кожного дня.

• Рухова активність може служити унікальним засо-
бом боротьби зі стресами, зниженням стану деп-
ресії та занепокоєння, оскільки наукові висновки,
зроблені в цій галузі, повинні увійти до повсякден-
ної свідомості і стати однією з норм ведення здоро-
вого способу життя. Головним завданням цього
напрямку виховання виявиться, скоріш за все, не
тільки забезпечення необхідного рівня фізичної
підготовленості студентів, але й і виховання усві-

домленої потреби у фізичному вдосконаленні на
все життя.

• Щоб зберегти і зміцнити здоров’я за час навчання у
вищому навчальному закладі студентам необхідно
постійно бути зорієнтованими на ведення здоро-
вого способу життя.

Перспективи подальших досліджень. По-
дальший пошук формування здорового способу
життя пов’язаний з роботою створення індивідуаль-
них систем, які дозволять стимулювати не тільки стан
здоров’я, але й і продовжувати у студентської молоді
прагнення жити в русі, в гармонії із сучасним здоро-
вим суспільством.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ
ПІДРУЧНИКІВ У ВИЩІЙ ФІЗКУЛЬТУРНІЙ

ОСВІТІ УКРАЇНИ
Клопов Р.В.

Запорізький національний університет

Анотація. У статті розглядається актуальне питання  роз-
робки і використання електронних навчальних  посібників
(підручників) у процесі професійної підготовки майбутніх
фахівців з фізичного виховання і спорту в Україні. Відзна-
чається необхідність розробки технології комплексної екс-
пертизи електронних навчальних видань в Україні. Проведе-
но  аналіз доступної науково-методичної літератури по
проблемі використання електронних підручників у вищий
фізкультурній освіті України.
Ключові слова: інформаційні технології, інформатизація,
електронний підручник, фізкультурна освіта.
Аннотация. Клопов Р.В. Применение электронных учеб-
ников в высшем физкультурном образовании Украины.
В статье рассматривается актуальный вопрос разработки и
использования электронных учебных пособий (учебников)
в процессе профессиональной подготовки будущих специа-
листов по физическому воспитанию  и спорту в Украине.
Отмечается необходимость разработки технологии комп-
лексной экспертизы электронных учебных изданий в Украи-
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не. Проведен анализ  доступной научно-методической лите-
ратуры по проблеме использования электронных учебников
в высшем физкультурном образовании Украины.
Ключевые слова: информационные технологии, инфор-
матизация, электронный учебник, физкультурное образова-
ние.
Annotation. Klopov R.V.. E-textbooks in further physical
education in Ukraine. The art icle focuses on the issue of
developing and usage of e-textbooks for further education of
specialists in Physical Education and Sports. The author provides
arguments in favour of e-textbooks complex expertise
technology. The article covers and cites a great number of special
reference literature on e-textbooks in Ukraine targeted at further
education in PT.
Key-words: Information technologies,  Informatisation, e-
textbook, Physical Training Education.

Вступ.
У сучасному професійній освіті інформати-

зація професійної підготовки майбутніх фахівців з
фізичної культури і спорту нерозривно пов’язана із
впровадженням у процес підготовки майбутніх
фахівців досягнень сучасних інформаційних техно-
логій.

Одним з напрямків, який активно розроб-
люється, є застосування інформаційних технологій у
професійній підготовці майбутніх фахівців, а саме
використання електронних навчальних посібників
(підручників).

Електронні навчальні посібники (електронні
підручники) являють собою складний продукт, у яко-
му застосовуються досягнення сучасної техніки, що
дозволяють програмно реалізовувати всі структурні
компоненти навчального посібника: зміст з предмет-
ної області, методику навчання, тематичне мульти-
медіа, дизайн і художні якості. У порівнянні із друко-
ваним навчальним посібником, для застосівання ЕП
(електронного підручника) потрібен певний програм-
но-технічний комплекс. ЕП включає інформацію у
всіх відомих на сьогодні форматах: текст, мова, музи-
ка, фото, відео, графіка, анімація, а також комбіно-
вані інтерактивні компоненти віртуальної реальності.
Електронний навчальний посібник або мультимедиа
видання – не тільки складна науково-технічна про-
дукція, це ще і повнота дидактичного змісту, мето-
дичні аспекти навчання, високий рівень творчості
авторів [1].

Сисоєва С.О. відзначає необхідність створен-
ня і впровадження нового типу навчальних видань –
електронних навчальних посібників на всіх рівнях ос-
віти, в процесі інформатизації всієї освіти. Автор ак-
центує увагу на глобальному процесі інформатизації,
що сприяє підвищенню ефективності навчально-ви-
ховного процесу за рахунок підвищення обсягів і
якості надання освітньої інформації завдяки викорис-
танню можливостей сучасних інформаційних техно-
логій. Так само зазначається, що електронні навчальні
видання дозволять підвищити ефективність безперер-
вної професійної освіти людини протягом всього
життя [2, c.78]. Сучасні електронні навчальні видання
є основою дистанційної форми навчання, що дозво-
ляє постійно підвищувати професійну компе-
тентність, конкурентноздатність і забезпечує

мобільність на ринку праці для майбутнього фахів-
ця. Застосування в професійній підготовці з фізично-
го виховання та спорту електронних навчальних ви-
дань дозволить постійно підвищувати кваліфікаційний
рівень фахівців цієї найважливішої галузі суспільства,
що забезпечує формування та збереження здоров’я..

Робота виконана за планом НДР Запорізького
національного  університету.

Мета, завдання роботи.
Проаналізувати стан проблеми використання

електронних підручників у вищий фізкультурной
освіті. Виявити проблеми інформатизації професій-
ної підготовки майбутніх фахівців з фізичного вихо-
вання і спорту та шляхи їх рішення.

Результати дослідження.
Осін О.В. проаналізував ринок електронних

освітніх видань і розділив їх на три групи: видання для
підтримки і розвитку навчального процесу, інфор-
маційно-довідкові джерела і видання загальнокультур-
ного характеру [1]. Перша група видань орієнтована
на підтримку навчального процесу і розширення
можливостей викладачів для подання навчального
матеріалу. Так само електронні видання забезпечу-
ють самостійну роботу, і самоконтроль рівня знань
тих, яких навчають, тому вони одержали назву на-
вчальних електронних видань.

Інформаційно-довідкові джерела забезпечують
загальну інформаційну підтримку професійної підго-
товки. До цих джерел належать: енциклопедії, довід-
ники, словники, атласи різного призначення, збірни-
ки економічних і нормативно-правових документів.
Ці електронні освітні видання не прив’язані до про-
грами підготовки фахівців, а націлені на використан-
ня як вихідний матеріал при рішенні навчальних твор-
чих завдань.

Електронні навчальні видання загальнокуль-
турного характеру призначені для створення вірту-
ального культурно-виховного середовища. Цей тип
електронних навчальних видань сприяє формуван-
ню загальнокультурних цінностей, розширенню
світогляду. Для цих цілей використовують віртуальні
екскурсії, мультимедійні видання, присвячені шедев-
рам класичної музики, архітектури, живопису.

Електронні навчальні видання надають мож-
ливість підвищити ступінь індивідуалізації і диферен-
ціювання процесу навчання, забезпечити організа-
цію контролю і самоконтролю за рівнем знань тих,
яких навчають, на різних етапах професійної підго-
товки майбутніх фахівців з фізичного виховання та
спорту. ЕП сприяють підвищенню мотивації до на-
вчання і забезпечують високий ступінь інтерактив-
ності (зворотного зв’язку).

Аналіз наукової літератури показав, що в су-
часній педагогічній науці поки ще немає чіткого виз-
начення електронних навчальних засобів. Не розроб-
лена їхня класифікація, особливості застосування в
процесі навчання різних вікових груп [3, с.145]. Деякі
автори розглядають електронне навчальне видання
як комплекс друкованої і електронної книги взаємо-
доповнюючий один одного. Електронна книга ще
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розглядається як автоматизований варіант друкова-
ного видання із збереженням структури і за рахунок
застосування інформаційних технологій дозволяє
розширити її можливості. Застосування комп’ютера
дозволяє додати до електронної книги повний спектр
мультимедіа (графіка, звук, відео). Електронні на-
вчальні видання компактні при зберіганні на різних
магнітних і оптичних носіях, мобільні при переносі та
передачі по локальній мережі або мережі Інтернет.
Самі найпростіші електронні навчальні видання мо-
жуть бути створені автором без використання спец-
іальних знань в області програмування, застосовую-
чи гіпертекстовий формат HTML подання інформації
в стандартному текстовому редакторі Microsoft Word
широко розповсюдженому у світі.

Однак же використання електронних навчаль-
них видань у професійній підготовці майбутніх
фахівців потребує від авторів у процесі створення ЕП
відповідності певним критеріям. Міністерством осв-
іти Росії була розроблена технологія комплексної ек-
спертизи електронних навчальних видань, що містить:
технічну, змістовну експертизи й експертизу дизай-
ну-ергономіки [1].

Технічна експертиза досліджує працездатність
ЕП на програмно-технічних комплексах різних конф-
ігурацій. Оцінюється простота і коректність встанов-
лення/видалення в операційній системі, функціональ-
на працездатність, ресурсоємність і  якість
мультимедіа компонентів і якість програмної реалі-
зації, якщо ЕП розроблявся за допомогою мов про-
грамування.

Змістовна експертиза спрямована на оціню-
вання повноти змісту предметної області, дидактич-
них і методичних властивостей електронного на-
вчального видання. Оцінюється обсяг матеріалу,
актуальність, новизна. Педагогічна оцінка дається з
урахуванням інтересів викладача і того, кого навча-
ють, організації навчального матеріалу. Методична
частина розглядається на основі принципів варіатив-
ності, послідовності подачі навчального матеріалу,
наявності системи контролю і самоконтролю за
рівнем отриманих знань.

Експертиза дизайну-ергономіки оцінює якість
аудіо-відеоряду, психологічні, ергономічні і художні
властивості електронного навчального видання. У ці
параметри входять комфортність використання,
організація інтерактивності, навігації, інтуітивної яс-
ності, оригінальність.

Аналіз публікацій російських авторів показав,
що з 2000 року в декількох провідних центрах підготов-
ки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту
активно почали вестися роботи з впровадження і ап-
робації електронних навчальних посібників. Це Санкт-
Петербурзька державна академія фізичної культури
ім. П.Ф. Лесгафта під керівництвом ректора академії
Таймазова В.А., Удмуртський державний університет
(м. Іжевськ) під керівництвом Петрова П.К., Самарсь-
кий державний аерокосмічний університет ім. С.П.Ко-
рольова, науково-дослідний інститут інформаційних
технологій Московської державної академії фізичної
культури [4, с.45, 5; 6, с.14; 7, с.57; 8, с.41].

В Україні розробкою і впровадженням елект-
ронних навчальних посібників, в процес професій-
ної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культу-
ри і спорту займаються такі наукові центри як:
Харківська академія фізичної культури кафедра
інформатики і біомеханіки під керівництвом Ашані-
на В.С., Національний університет фізичного вихо-
вання і спорту кафедра кинезіології під керівництвом
Кашуби В.О., Львівський державний університет
фізичної культури, Тернопільський державний педа-
гогічний університет імені В. Гнатюка, факультет
фізичного виховання.

У Харківській академії фізичної культури на
кафедрі інформатики і біомеханіки були розроблені
та впроваджені ряд електронних навчальних посібників
для професійної підготовки майбутніх фахівців з фізич-
ного виховання і спорту: «Математичні основи
спортивної інформатики», «Основи інформатики»,
«Мови програмування», «Біомеханіка», «Інформац-
ійне забезпечення спеціальності». Більшість електрон-
них навчальних посібників розроблені на основі гіпер-
текстової технології подання матеріалу (HTML). А
також використаються стандартні програми пакета
Microsoft Office – Exel, Access для подання, організації
навчального матеріалу, обробки і накопичення резуль-
татів тестування рівня знань майбутніх фахівців з фізич-
ного виховання та спорту [9-12].

У Національному університет фізичного вихо-
вання й спорту України на кафедрі кінезіології був
розроблений і впроваджений інформаційно-тематич-
ний комплекс «Постава» для вдосконалювання викла-
дання навчальної дисципліни «Динамічна анатомія».
В інформаційно-тематичний комплекс входять матер-
іали, що сприяють вивченню теоретичних аспектів і
практичному освоєнню технології профілактики по-
стави – друкована монографія в електронному виг-
ляді «Біомеханіка постави» і програмно-апаратний
комплекс, що складається із пристроїв отримання відео
зображення сполучених з персональним комп’ютером
і авторським програмним забезпеченням «Torso» і
«Bigfoot» [13, с.25; 14, с.421].

У Львівському державному університеті фізич-
ної культури розроблений і впроваджений у навчаль-
ний процес з предмету «Основи здоров’я і фізична
культура» мультимедійний навчальний посібник
«Футбол – джерело здоров’я». У процесі професій-
ної підготовки майбутніх фахівців з фізичного вихо-
вання та спорту навчальний посібник вирішує на-
ступні завдання:
- виступає в ролі основного джерела навчальної
інформації з навчального предмета «Основи здо-
ров’я і фізична культура» і «Програмоване навчан-
ня на уроках з футболу у школі»;

- містить основні матеріали для самостійної роботи
майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту;

- на різних етапах вивчення навчального матеріалу
дає можливість проводити самоконтроль і контроль
за рівнем засвоєння знань студентів;

-  ефективне ознайомлення і вивчення техніки і такти-
ки футболу;
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- ознайомлення майбутніх фахівців з фізичного вихо-
вання і спорту з позитивним впливом організова-
ної рухової активності, раціонального харчування,
режиму дня на фізичний стан організму людини
[15, с. 24].

Електронний навчальний посібник містить
спеціалізовані програмні продукти:
- «Методика програмованого навчання техніки гри у
футбол» – містить методику початкового навчання
основам техніки гри і її біомеханічної структури;

- «Функціональний тест» – використовується для виз-
начення рівня здоров’я;

- «Комплексний тест» – використовується для оцінки
фізичного розвитку;

- «Футбольний тест» – оцінює рівень освоєння техн-
іки і тактики гри у футбол;

- програма для оцінки рівня психо-фізіологічного стану;
- «Аналіз змагальної діяльності» – оцінює рівень ігро-
вої діяльності. [15, с. 25].

У Тернопільському державному педагогічно-
му університеті імені В. Гнатюка на факультеті фізич-
ного виховання з 2003 року розпочалась розробка і
впровадження електронних навчальних посібників з
кожного предмета. На сайті університету представ-
лений інтерактивний електронний навчальний по-
сібник «Плавання з методикою викладання», інтерак-
тивні мультимедійні курси «Плавання з методикою
викладання» і «Спортивний туризм» розроблені
Скалієм О.В., навчально-методичні web-проекти
«Лижний спорт» і «Легка атлетика» розроблені Єднак
В.Д. і соавт [16-20].

Вищенаведені електроні навчальні посібники
розроблені за допомогою текстового редактора
Microsoft Word із застосуванням гіперпосилань и
переведені у формат HTML. Посібники містять тео-
ретичний і практичний матеріали вищезазначених
начальних дисциплін, графічні зображення та відео
матеріали окремих елементів рухових дій для ство-
рення уяви про структуру і траєкторії рухів біомеха-
нічних сегментів. Навчально-методичні web-проек-
ти наряду з електронними навчальними посібниками
містять робочі та навчальні програми, матеріали для
самостійної роботи майбутніх фахівців із фізичного
виховання та спорту, індивідуальні та тестові завдан-
ня для контролю рівня знань, залікові вимоги і пе-
релік основної і додаткової літератури. Навчально-
методичні web-проекти – є повними
навчально-методичними комплексами дисциплін у
електронному вигляді. Авторами зазначається, що
використання електронних навчальних посібників в
процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з
фізичного виховання та спорту значно підвищило
рівень засвоєння начального матеріалу, але відміче-
но, що найбільшої ефективності навчальний процес
набуває при спільному використанні традиційного
навчання із застосуванням інформаційних технологій
[21, с.384]. Однак, педагогічного експерименту який
підтверджує ефективність використання сучасних
електронних навчальних посібників і навчально-ме-
тодичних web-проектів проведено не було, що дово-

дить необхідність проведення більше детальної екс-
периментальної роботи з оцінки ефективності засто-
сування електронних навчальних посібників у про-
фесійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного
виховання та спорту.

Висновки.
Аналіз науково-методичної літератури з про-

блеми використання електронних підручників у про-
фесійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного
виховання та спорту у вищих навчальних закладах
фізкультурного профілю дає нам можливість конста-
тувати: не розроблені чіткі критерії до змісту елект-
ронних підручників, не визначені критерії ефектив-
ності застосування електронних навчальних видань у
професійній підготовці майбутніх фахівців з фізич-
ного виховання та спорту. Експериментально не
підтверджена ефективність впровадження електрон-
них навчальних матеріалів у процес професійної
підготовки, хоча більшість авторів зазначають, що
застосування електронних навчальних посібників
сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх
фахівців з фізичного виховання та спорту.

В Україні не створений і не відпрацьований
механізм експертизи, стандартизований для всіх на-
вчальних закладів різного рівня акредитації. На нашу
думку, експертиза відповідності електронних навчаль-
них видань повинна проводитися на рівні науково-
методичної ради кожного навчального закладу відпо-
відно до розроблених вимог Міністерства освіти і
науки України. Одним з немаловажних аспектів вико-
ристання електронних підручників у професійній
підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання
та спорту є мотивація професорсько-викладацького
складу вищих навчальних закладів до створення і ви-
користання ЕП у навчальному процесі. Тому що на
створення сучасних електронних підручників потрібні
більші часові і інтелектуальні витрати, на нашу дум-
ку, керівництво навчальних закладів може підняти
рівень мотивації до створення і застосування елект-
ронних підручників за рахунок фінансового фактора
– встановлення надбавок за створення і використан-
ня електронних підручників у навчальному процесі
або за рахунок зменшення навчального навантажен-
ня професорско- викладацькому складу.

Однак, незважаючи на всі вище описані про-
блеми застосування електронних підручників у про-
фесійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного
виховання та спорту в Україні, основною проблемою
є матеріально-технічна база для прискорення проце-
су впровадження ЕП. На нашу думку, без державної
підтримки, приведення матеріально-технічної бази у
відповідність із існуючими міжнародними стандар-
тами, впровадження інформаційних технологій у про-
цес професійної підготовки майбутніх фахівців з
фізичного виховання і спорту не представляється
реальним у сучасних економічних умовах.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем викорис-
тання електронних підручників у вищій фізкультурній
освіті України.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СТИЛЮ
ЖИТТЯ ЯК ЦІННІСНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Компанієць Ю.А.
Луганський державний університет внутрішніх

справ імені Е.О. Дідоренка

Анотація. В статті вказано на можливі причини  зниження в
учнівської молоді мотивації до систематичних занять фізич-
ною культурою та спортом. Розглянуто необхідність та важ-
ливість інформаційного забезпечення формування здорово-
го стилю життя як системоутворюючого концепту фізичної
культури. Ефективне формування культури рухової діяль-
ності людини, культури життя, здорового, спортивного сти-
лю життя можливе лише при умові відповідного інформацій-
ного забезпечення.  Доцільно внести зміни  до змісту та
організаційних  форм фізичного виховання учнівської мо-
лоді. Саме завдяки цьому ми зможемо добитися необхідних
змін в психології, формування нових цінностей і установок
суспільства.
Ключові слова: здоровий стиль життя, фізична культура,
інформаційне забезпечення.
Аннотация. Компаниец Ю.А. Информационное  обеспе -
чение формирования здорового стиля  жизни как ценно-
стной  ориентации . В статье указаны возможные причины
утраты учащейся молодежью мотивации к систематическим
занятиям физической культурой и спортом. Рассмотрена
необходимость и значимость информационного обеспече-
ния формирования здорового стиля жизни как системообра-
зующего концепта физической культуры. Эффективное фор-
мирование культуры двигательной деятельности человека,
культуры жизни , здорового, спортивного стиля жизни воз-
можно лишь при условии соответствующего информацион-
ного обеспечения. Целесообразно внести изменения в со-
держание и организационные формы физического воспитания
учащейся молодежи. Именно благодаря этому мы сможем
добиться необходимых изменений в психологии, формиро-
вании  новых ценностей и установок общества.
Ключевые слова: здоровый стиль жизни, физическая куль-
тура, информационное обеспечение.
Annotation. Kompaniets Y.A. Informative provision of
forming the healthy lifestyle as the valued orientation.
In the article it is shown the possible reasons of loss of students’
motivation to systematic physical training. It is considered the
necessity and significance of the informative provision of
forming the healthy lifestyle as systematic and creative concept
of physical culture. Effective formation of crop of motorial
human activity, crop of life, able-bodied, sports style of life is
possible only under condition of the conforming data support.
Expediently to make changes to the contents and organizational
forms of physical training of learning youth. Due to this we can
achieve necessary changes in psychology, formation of new
worth and installations of company.
Key words: healthy lifestyle,  physical culture, informative
provision.
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Вступ.
У вітчизняній та зарубіжній соціології та пси-

хології поняття „здоровий спосіб життя”, „здоровий
стиль життя” набули широкого вжитку, останнім же
часом цей напрямок наукових досліджень особливо-
стей поведінки особистості, її діяльності, реагування
і процесів пізнання став актуальним і для педагогіч-
ної науки. Образ життя прийнято розглядати як одну
з найважливіших біосоціальних категорій, в якій інтег-
рально поєднуються уявлення про певний вид (тип)
життєдіяльності людини: навчання або трудова
діяльність, побут, використання вільного часу, задо-
волення матеріальних і духовних потреб, участь у
суспільному житті, норми та правила поведінки.

Здоровий стиль життя, як індивідуалізований
варіант здорового образу життя (головної передумо-
ви збереження здоров’я), проявляється через світог-
лядну позицію, поведінку та діяльність.

Аналіз літературних джерел, власні спостере-
ження та матеріали соціологічних опитувань, дають
підстави констатувати відсутність відповідної чітко
сформованої світоглядної позиції, адекватної поведі-
нки та діяльності як в учнів старшокласників так і у
студентської молоді. Як свідчать численні досліджен-
ня, їм притаманний досить високий рівень валеолог-
ічної грамотності, зокрема наявність знань про важ-
ливість та вплив на стан особистого здоров’я занять
фізичною культурою та спортом з одного боку та
шкоду від паління тютюну, вживання алкоголю та нар-
котичних засобів з іншого боку. Однак, на жаль, оріє-
нтація на здоровий спосіб життя не набула якості
цінностей, що розділяються особистістю і виступа-
ють у ролі мети життя й основних способів досягнен-
ня цієї мети, не набула функції регулятора соціальної
поведінки індивіда; він (здоровий спосіб життя) не
«опредмечений у речах, зв’язках, стосунках, потре-
бах, цінностях людини». [9, С.124].

З огляду на те, що функції ціннісних орієнтацій
полягають у формуванні системи визначених уста-
новок людини, що регулюють її поведінку в різних
ситуаціях, доводиться констатувати відсутність у пе-
ресічної особистості внутрішньої установки на ве-
дення здорового стилю життя. Ще донедавна безза-
перечно вважалося, що існують ціннісні орієнтації,
що відтворюють об’єктивні вимоги буття, і які люди-
на відчуває як істинні цінності, що мають абсолют-
ний сенс і задані самим Богом, серед них – прагнен-
ня бути здоровим. Це підтверджують численні
дослідження ціннісних орієнтацій як дорослого насе-
лення, так і студентів, які дають підстави стверджува-
ти, що здоров’я займає серед них провідне місце.

Однак не зважаючи на це, знання про зміст
здорового образу життя, значущість його компо-
нентів не набули реального втілення на рівні повсяк-
денного буття. Зазначається, що найбільший розрив
між „необхідним” і „реальним” стосовно характери-
стик здорового образу життя, спостерігається за та-
кими показниками як „свідоме і відповідальне став-
лення до свого здоров’я”, „регулярна фізична
активність”, „психологічна урівноваженість”, „задо-

воленість матеріальним становищем”, „заняття фізич-
ною культурою та спортом”. Ми поділяємо думку,
що така суттєва відмінність між розумінням важли-
вості здорового образу життя і його реалізацією на
практиці, є одним із основних негативних наслідків
періоду економічних реформ, яка супроводжується
якісною зміною системи суспільних і особистісних
цінностей.

Робота виконана за планом НДР Луганського
державного університету внутрішніх справ ім. Е.О.
Дідоренка.

Мета, завдання роботи.
Мета статті – визначити на рівні теоретичних

узагальнень можливі причини втрати учнівською
молоддю мотивації до систематичних занять фізич-
ною культурою та спортом, а також визначити на-
прямок докладання зусиль щодо подолання цих не-
гативних тенденцій.

Результати досліджень.
Як відомо, ті потреби, які співвідносяться з

домінуючими цінностями, – пріоритетні, задоволь-
няються в першу чергу. Піклування про власне здо-
ров’я такою домінуючою цінністю ще не стало; по-
треба бути здоровим особистістю усвідомлена, але
вольовими зусиллями та конкретними діями не
підкріплена. Необхідно сформувати і зробити ефек-
тивно працюючим наступний ланцюжок: інтерес –
мотив – звичка – ціннісна орієнтація – установка.

На думку науковців, інтерес до занять фізич-
ною культурою та спортом можна сформувати шля-
хом залучення до різних видів фізкультурно-спортив-
ної діяльності, при органічній єдності навчального і
виховного процесів, з використанням можливостей
навчальних закладів та поза навчальних спортивних
установ.

Однак, як слушно зауважив Б.Ф. Ведмеденко:
«Практика засвідчила, що накопичення різних видів
діяльності не дає відповіді на запитання: як залучити
учнів до систематичних занять фізичною культурою,
щоб вони стимулювали виховання інтересу?».[4,
С.15]. На його думку, інтерес виховується у процесі
опанування знаннями про фізичні вправи, виконан-
ня самих вправ, рухливих та спортивних ігор. [4, С.109].
Завдяки силі інтересу мобілізується увага, устремлі-
ння, чуттєве й розумове сприйняття, виокремлюють-
ся улюблені фізичні вправи та види спорту.

Одночасно з інтересом формується мотива-
ція до систематичних занять фізичною культурою та
спортом, яка виникає внаслідок взаємодії особистіс-
них та ситуаційних факторів і характеризується на-
прямком та інтенсивністю зусиль. Важливо знати
мотиви, які заохочують до занять. Типовими мотива-
ми на початку занять є прагнення зміцнити здоров’я,
покращити фізичну підготовленість, самопочуття,
зниження маси тіла. Згодом у тих, хто займається вже
тривалий час мотивація змінюється: це задоволення
від програми занять, організації і методики їх прове-
дення, тип активності, соціальні фактори. Зважаючи
на існуючий розрив між „необхідним” і „реальним”
головним завдання сьогодення є змінити негативні
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тенденції в мотивації поведінки особистості щодо
збереження власного здоров’я, культивування та
зміцнення мотивів, що заохочують до занять фізич-
ною культурою та спортом. Очевидно слід шукати
інші, співзвучні сучасному етапу розвитку суспіль-
ства шляхи та механізми формування еволюційно
важливих ціннісних орієнтацій, серед яких одне з про-
відних місць займає установка на ведення здорового
стилю життя. З цією метою необхідно «конструюва-
ти» відповідні ситуації, широко впроваджувати їх в
практику повсякденного життя. Досягти цього мож-
на використовуючи можливості сучасних комуніка-
тивних засобів, в першу чергу засобів масової інфор-
мації та інформатизації, створивши ефективно діючу
систему зовнішніх заохочень, яка сприятиме форму-
ванню внутрішньої мотивації.

З цією метою в шкільній практиці викладання
фізичної культури пропонується відмовитись від ав-
торитарного підходу при визначенні видів рухової
активності, при складанні програм із фізичного вихо-
вання враховувати мотиви й інтереси учнів; позбу-
тись застарілих підходів у забезпеченні навчально-
виховного процесу [15, С.21], підготувати нову
генерацію педагогічних кадрів. [17, 75 с.].

Узагальнення та аналіз результатів численних
досліджень дають підстави вважати, що основними
напрямками роботи щодо формування потреби
фізичного удосконалення у вузівської молоді є: на-
слідування; ознайомлення студентів з діяльністю влас-
ного організму; висвітлення ролі фізкультурно-
спортивної роботи з провідною діяльністю студентів.
Важливу роль відіграють також заходи щодо пропа-
ганди здорового образу життя: бесіди, доповіді, дис-
пути, зустрічі, науково-практичні конференції і т.п.
Завдяки їм формується впевненість у необхідності
впровадження фізичної культури у повсякденне жит-
тя, збільшення обсягу фізичної активності за рахунок
самостійних занять. На думку ряду дослідників вихо-
вання стійкої потреби в самостійних заняттях фізич-
ними вправами є один із основних напрямків удоско-
налення системи фізичного виховання студентської
молоді. [2, C.11-15; 3, С.2.; 5, С.2-5.].

Створення належних умов і можливостей для
занять фізичною культурою і спортом разом із розу-
мінням людиною їх доцільності та особистою учас-
тю у процесі занять також сприяють формуванню
потреби фізичного вдосконалення. В свою чергу по-
зитивні емоції, що викликаються заняттями (відчуття
радості, піднесений настрій, бадьорість) які супро-
воджуються покращенням показників фізичного ста-
ну людини формують впевненість у необхідності за-
нять фізичною культурою і спортом, сприяють
виробленню звички щоденно займатися фізичними
вправами.

Найдійовішим засобом формування у сту-
дентів потреби фізичного вдосконалення, вважає О.П.
Петров, є оперативне інформування про поточні ре-
зультати та стан окремих систем організму (серцево-
судинної, дихальної тощо). На іншу особливість вка-
зує В.О. Гружевський. Він зазначає, що найбільший

вплив на рівень потенціалу фізичної культури, і це
слід особливо підкреслити, має можливість вибору
форм занять та видів спорту (виділено нами). [8, С.
28-30.].

Однак, не дивлячись на значний обсяг викона-
них у цьому напрямку наукових досліджень, доведе-
ну експериментальним шляхом ефективність запро-
понованих нововведень, до цього часу організаційно
вони значною мірою залишаються на рівні поодино-
ких експериментів. І це при тому, що спроби реані-
мувати фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масо-
ву роботу у вузах старими організаційними
формами, зазвичай, не приносять бажаних резуль-
татів. [14, С.16-19.]. Можна зробити припущення, що
необхідність змін на рівні фахівців практиків уже усв-
ідомлена і йде емпіричний пошук нових форм робо-
ти, разом з тим сукупність отриманих наукових фактів
ще не набула, так би мовити, «критичної маси» на
рівні теоретичного узагальнення. Якими ж можуть
бути висхідні положення новітньої теоретичної кон-
струкції? Для відповіді на це питання є сенс спочатку
звернутись до історії фізичної культури.

Проблема розвитку змісту фізичної культури
тісно пов’язана з питанням її виникнення і розпов-
сюдження. Як відомо, жодна форма фізичної культу-
ри не виникає з нічого або шляхом простого запози-
чення. Нові системи завжди створюються як
наступник попереднього. Запозичені елементи при-
стосовуються до існуючих життєздатних форм. В
процесі розвитку вони звільнюються від свої попе-
редньої соціальної ролі, а потім, пристосувавшись
до потреб, що змінилися, стають органічною части-
ною нового головного змісту, що формується.

Формальна сторона розвитку фізичної куль-
тури дуже мінлива. Час від часу панівне становище
починають займати одні системи рухів, видів фізич-
ної підготовки та спорту, змагань, типів занять з фізич-
ного виховання, систем тренувань, в той час як інші
відтісняються на задній план. Однак різноманіття екс-
периментів, форм та методів не виключає існування
закономірностей розвитку фізичної культури. Одна з
них, зокрема, полягає в тому, що форми рухів, що
втрачають змістовну цінність або мотивуючу роль,
закономірно відмирають з часом (виділено нами)
[16, С. 23]. Інша закономірність полягає в тому, що
розвиток практики фізичної культури (а згодом і її
теоретичне обґрунтування) обумовлювався практи-
кою розвитку цивілізаційних процесів, зокрема рівнем
розвитку військової техніки, яка визначала в свою
чергу військову тактику. Як правило, спонукальним
мотивом при цьому були перемоги або поразки, не-
вдачі в ході воєнних конфліктів. Розгляд людської історії
з цієї точки зору незаперечно вказує на те, що про-
тягом всього періоду розвитку цивілізації фізична
культура мала яскраво виражену військову спря-
мованість, а напрямки перетворень фізичного ви-
ховання, в першу чергу шкільного, формувалися під
впливом військових відомств і закладів.

Сьогодні у всьому світі, зокрема в Європі, ос-
новною тенденцією розвитку є прагнення до об-
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’єднання, стиранню кордонів міждержавних, політич-
них, культурних, релігійних та інших. Знижується
рівень воєнного протистояння, зменшується кількість
військовослужбовців у збройних силах, а в деяких
країнах – і взагалі ліквідація армії. Отже необхідні інші
форми фізичної культури, такі, що організаційно і
змістовно відповідають вимогам сучасності, потре-
бам людини у всьому діапазоні їх проявів. Слід роз-
робити принципово відмінну, дійсно гуманістично
орієнтовану основу фізичної культури і враховувати
її при розробці її концепції, теорії, осмислення з філо-
софсько-культурологічних позицій. В. Григор’єв з
цього приводу зазначає, що слід «визначити необхідні
передумови для вироблення якісно нової парадигми
розвитку вітчизняної фізичної культури і спорту, такої
парадигми, яка адекватно відповідатиме на ті цивілі-
заційні виклики, котрі постали перед нашою країною
на початку XXI ст.». [7, С.108-111]. Нами було вислов-
лено припущення, що в якості системоутворюючої
може виступати ідея здорового, спортивного стилю
життя, як втілення культури рухової діяльності люди-
ни. [11, С. 71].

У спортивному стилі життя закладено прагнен-
ня до динамічного розвитку в усіх аспектах прояву
людської діяльності. Не випадково в Олімпійській
хартії в якості важливого завдання олімпізму, що об-
’єднує “спорт з культурою й освітою”, указується (на
це рідко звертають увагу) завдання створення “спо-
собу життя, заснованого на радості від зусиль, на ви-
ховній цінності хорошого прикладу й на повазі до за-
гальних основних етичних принципів” [18, 6]. При
побудові теоретичної конструкції слід також врахо-
вувати, що наразі формується новий погляд на людсь-
ку тілесність як філософсько-культурологічний фе-
номен, як прояв людського потенціалу. [6; 12, C. 63-68;
13]. Б.Г. Акчурін зазначає: «В епоху бурхливого роз-
витку ноосфери культура здоров’я набуває провідно-
го значення серед глобальних проблем сучасності,
які визначають майбутнє людства. Людина, яка нале-
жить до двох «світів» – природного та соціального, –
культивує не тільки особистісні якості, але і свою
тілесність». [1, С.50-52]. Сприйняття людиною влас-
ного тіла, чуттєве забарвлення цього сприйняття і те,
як, на її думку, оцінюють її оточуючі – є одним з рівнів
культурологічного аспекту фізичного розвитку лю-
дини. [10].

Окреслюючи системні концепти новітньої те-
оретичної парадигми фізичної культури слід зважати
на те, що сьогодні, на думку експертів, фахівців з
різних областей наукового знання, визначальними
рисами розвитку цивілізації стали процеси інформа-
тизації та глобалізації. Майбутнє людства будуть виз-
начати глобальні інформаційно-комп’ютерні мережі.
Слід враховувати факт злиття біо- і техноінформації в
єдину нову силу, яка домінує зараз на планеті. [19].
Саме тому проблема формування нової етики став-
лення до життя, пошук системоутворюючих факторів
формування культури здоров’я особистості, гармонії
тілесного і духовного набуває особливої актуальності
на фоні втрати існуючою системою рухів, видів фізич-

ної підготовки та спорту змістовної цінності та моти-
вуючої ролі.

На теперішній час у сфері фізичної культури
та спорту інформаційні технології знайшли впровад-
ження у вигляді електронних облікових документів;
підручників та посібників; контролюючих, тестових
програм; експертних систем; експрес-систем функ-
ціональної діагностики, оздоровчих практикумів. З
урахуванням темпів розвитку новітніх технологій
зовсім не важко спрогнозувати в недалекому май-
бутньому об’єднання цих окремих елементів в єдину
інформаційно-освітню систему. Більш важливим є
спрогнозувати і направити її інформаційно-комуні-
кативне наповнення.

Попередні теоретичні узагальнення дають
можливість припустити доцільність використання у
побудові навчально-тренувального процесу нових
дидактичних принципів: особистої зацікавленості
та інформативної насиченості (наповненості под-
іями).

Існуючі телеологічна (формування особис-
тості) та актологічна (розвиток здібностей) методо-
логічні позиції виходячи з яких організується сучас-
не фізичне виховання, не дивлячись на принципову
відмінність між ними (фахівці формулюють коротко
– виховання фізичного в людині чи виховання люди-
ни через фізичне), єдині в ставленні до людини, до її
ролі та місця в цьому процесі: вона є об’єктом мані-
пулювання з боку певних державних та громадських
інституцій. Мета проголошується цілком прогресив-
на та гуманна: гармонійний розвиток особистості,
підготовка її до життя, при цьому виконується соц-
іальне замовлення і начебто враховується особистісні
інтереси. Однак не дивлячись вагоме теоретичне об-
ґрунтування практичні результати її втілення залиша-
ють бажати кращого і що навіть гірше – мають оче-
видну тенденцію щодо подальшого зниження.
Причина цього, на наш погляд, полягає саме у втраті
(як вже зазначалося вище) існуючою системою рухів,
видів фізичної підготовки та спорту змістовної
цінності та мотивуючої ролі. Може саме через те, що
ми дуже прагнемо залучати до занять фізичною куль-
турою та масовим спортом, виховуємо інтерес до
них, і прагнення і зацікавленості якраз і не має. Разом
з тим ніхто (в крайньому разі системним чином, на
рівні державної політики) не прагне залучати молодь
до шкідливих звичок, чи виховувати інтерес до цього
– а вона (молодь), не дивлячись на відсутність орган-
ізаційних зусиль, з особистої ініціативи все ж ро-
бить це. Спрацьовують певні механізми наслідуван-
ня, «копіювання». Як відомо людина сприймає
близько 80 відсотків інформації про навколишній світ
через візуальне сприйняття. У дітей же зорові образи
взагалі є домінуючими. Формують дитину, бачення і
сприйняття нею світу, а в подальшому – соціалізацію
і життєвий стиль, ті візуальні образи які оточують її
на кожному кроці. Немає сенсу їх конкретизувати,
більш доцільною є констатація відсутності позитив-
них зорових вражень, а вони ж повинні бути доміну-
ючими. Необхідно створити відповідним чином
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організований інформативний простір. За приклад
можна взяти світ моди: ніхто не прагне «залучати»,
чи «виховувати інтерес» – разом з тим непідробна
цікавість до цієї сфери прояву людської індивідуаль-
ності цілком очевидна. Причому завдяки майже од-
ним лише візуальним враженням. Принцип особис-
тої зацікавленості передбачає формування
здорового, спортивного стилю життя через зміну став-
лення до власної тілесності, через масоване, систе-
матичне, активне «просякнення» суспільного життя
відповідним чином організованими зоровими обра-
зами, із забезпеченням можливості свідомого вільно-
го вибору оновлених, з урахуванням сучасних ево-
люційних тенденцій, форм фізкультурно-спортивної
діяльності, що можливе лише знову ж таки за умови
відповідного інформаційного забезпечення. Власне
в цьому і полягає сутність принципу особистої заці-
кавленості.

Змістовну сутність принципу інформативної
насиченості (наповненості подіями) також можна
розкрити виходячи з тих змін в розвитку людського
суспільства що вже відбулися та відбуваються. Через
сучасні засоби комунікації (телебачення, Інтернет,
мобільний зв’язок, тощо) людина отримує безліч
інформації (десь наводився приклад – житель серед-
ньовічного міста за все життя не отримував скільки
інформації скільки її міститься в недільному випуску
видання «Нью-Йорк таймс»). Це прояв глобалізації
та інформатизації суспільного життя про які вже зга-
дували, це технологічні тенденції які визначають
рівень та якість нашого життя. В цьому контексті спро-
буємо визначити рівень інформаційного насичення
і сприйняття, для прикладу, школярем середнього віку
такої контрольної вправи як біг на 60 метрів (до речі
певний час очікуючи своєї черги). Йому це просто
нецікаво – обмаль подій та інформації, в той же час
гра на мобільному телефоні значно більше насичує
враженнями та емоціями.

Певною мірою змістовно та організаційно
фізичне виховання залишилось на рівні XVIII сто-
річчя. Для того щоб з’явився інтерес до занять фізич-
ними вправами вони повинні для початку щонаймен-
ше бути цікавими. Якщо вже дорослі об’єднуються
для проведення дозвілля в так званому «автоквесті»,
то для дітей тим більше треба створювати такі види та
форми тренувань, які вимагали б від учасників
кмітливості, сміливості, прояву ініціативи, уміння
користуватись сучасними технічними засобами от-
римання та передачі інформації, прояву рівня роз-
витку рухових якостей та функціональної готовності.

Висновки
Ефективне формування культури рухової

діяльності людини, культури життя, здорового,
спортивного стилю життя можливе лише при умові
відповідного інформаційного забезпечення.

Доцільно внести зміни до змісту та організац-
ійних форм фізичного виховання учнівської молоді.
Саме завдяки цьому ми зможемо добитися необхід-
них змін в психології, формування нових цінностей і
установок суспільства.

У подальшому можлива розробка теоретич-
ного обґрунтування використання у навчально-тре-
нувальному процесі принципів особистої зацікавле-
ності та інформаційного насичення.
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Анотація. Фізична культура у середньому навчальному зак-
ладі має велике значення для виховання повноцінної та цілісної
особистості учня, адже фізична культура вирішує завдання
не тільки збереження й зміцнення здоров’я, але й підвищення
рівня соціальної активності підлітка. Достатній рівень фізич-
ного стану дитини та підлітка потребує розвитку всіх фізич-
них якостей, у тому числі й спритності. Спритність пред-
ставляє собою складну якість,  що характеризується
координацією й високою точністю рухів. У статті представ-
лено результати здачі тесту на розвиток фізичної якості сприт-
ності учнів  Технічного ліцею.
Ключові слова: ліцей, спритність, тестування, учень, фізич-
на культура, фізична якість.
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Щербаченко В.К. Развитие ловкости  учеников Техни-
ческого  лицея. Физическая культура в среднем учебном
заведении  имеет большое значение для воспитания полно-
ценной и целостной личности ученика, ведь физическая куль-
тура решает задача не только сохранения и укрепления здо-
ровья, но и  повышения уровня социальной  активности
подростка. Достаточный уровень физического состояния
ребенка и подростка нуждается в развитии всех физических
качеств, в том числе и ловкости. Ловкость представляет со-
бой сложное качество, которое характеризуется координа-
цией и высокой точностью движений. В статьи представлены
результаты сдачи теста на развитие физического качества
ловкости учеников Технического лицея.
Ключевые слова: лицей, ловкость, тестирование, ученик,
физическая культура, физическое качество.
Annotation. Krasyuk F.M., Lobach O.V., Afanasyev V.V.,
Scherbachenko V.K. Development of dexterity of
Technical Lyceum pupils. The physical culture in secondary
educational institution has the large meaning for education of
the high-grade and complete person of pupil; the physical culture
decides not only the task of retaining and strengthening of
health, but increasing of the social activity level of teenager
also. The sufficient level of physical condition of a child and
teenager requires development of all physical qualities, including
dexterity. The dexterity represents complex quality which is
characterized by coordination and high accuracy of movements.
The results  of passing the test on development of physical
quality dexterity of Technical Lyceum pupils are submitted in
the clause.
Key words: dexterity, lyceum, physical culture, physical quality,
pupil, testing.

Вступ.
Фізичні якості – це сукупність біологічних і

психічних властивостей людини, які виражають фізич-
ну готовність людини виконувати активну рухову
діяльність впродовж життя. Серед основних фізичних
якостей людини, які розвивають учні Технічного ліцею
впродовж занять фізичною культурою (сила, витри-
валість, швидкість, гнучкість й спритність), ми розг-
лянемо фізичну якість спритність. В основі вихован-
ня фізичних якостей лежить розвиток фізичних
здатностей – чим більше розвинені здатності учнів,
що виражають спритність як фізичну якість, тим

більш стійко вона проявляється при вирішенні рухо-
вих завдань [3].

Фізична якість спритність виражається через
сукупність координаційних здатностей, а також здат-
ностей виконувати рухові дії з необхідною ампліту-
дою рухів, що розглядається як рухливість в суглобах.
Розвиток спритності краще всього проводити на по-
чатку основної частини тренувального заняття, при
цьому інтервали відпочинку повинні бути достатні-
ми для відносно повного відновлення. Спритність
виховують за допомогою навчання руховим діям і
вирішення рухових завдань, які вимагають постійної
зміни структури дій. При навчанні фізичній якості
спритності обов’язково вимагається вводити новиз-
ну у виконанні певних вправ, що розучують учні,
тобто вирішення рухових завдань припускає виконан-
ня рухових дій, що засвоїли або засвоюють учні, у
незнайомих ситуаціях – елемент новизни підтримуєть-
ся введенням труднощів у координаційних діях, а та-
кож й створенням зовнішніх умов, що ускладнюють
виконання вправи [4].

Дослідження виконувалось за планом науко-
во-дослідної роботи Технічного ліцею НТУУ «Киї-
вський політехнічний інститут».

Мета, завдання роботи.
Мета дослідження – аналіз результатів тесту-

вання учнів Технічного ліцею на розвиток фізичної
якості спритності.

Результати дослідження.
Для розвитку й вдосконалення координації

необхідна певна зрілість, так само як і досвід. Вивчен-
ня основних рухів повинно починатися перед стате-
вою зрілістю – вік від 8 до 12 років є найбільш зруч-
ним для вивчення рухів. Якщо ця здатність достатньо
не вивчена в цьому віці, то пізніше буде дуже важко
досягти необхідного результату. Проте, систематич-
ними і наполегливими тренуваннями успіх у розвит-
ку координації можливо досягнути й пізніше. В онто-
генетичному розвитку рухових координацій, здібність
дитини до виконання нових рухових програм досягає
свого максимуму в 11-12 років. Цей віковий період
визначається як той, що особливо піддається цілесп-
рямованому спортивному тренуванню. Помічено,
що у хлопців рівень розвитку координаційних здібно-
стей з віком вище, ніж у дівчат [2].

Вікові особливості розвитку координаційних
здібностей можна описати так:
· діти 4-6 років володіють низьким рівнем розвитку
координації, нестабільною координацією симет-
ричних рухів, рухові навики формуються на фоні
надлишку орієнтовних, зайвих рухових реакцій, а
здібність до диференціювання зусиль – низька;

· у віці 7-8 років рухові координації характеризують-
ся нестійкістю швидкісних параметрів і ритмічності;

· в період від 11 до 13-14 років збільшується точність
диференціювання м’язових зусиль, покращується
здібність до відтворення заданого темпу рухів;
підлітки 13-14 років відрізняються високою здібністю
до засвоєння складних рухових координацій, що
обумовлено завершенням формування функціо-
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нальної сенсомоторної системи, досягненням мак-
симального рівня у взаємодії всіх систем аналіза-
торів і завершенням формування основних ме-
ханізмів вільних рухів;

· у віці 14-15 років спостерігається деяке зниження
просторового аналізу й координації рухів;

· в період 16-17 років продовжується вдосконалення
рухових координацій до рівня дорослих, а диферен-
ціювання м’язових зусиль досягає оптимального
рівня.

Практика фізичного виховання і спорту має в
розпорядженні величезний арсенал засобів для впливу
на координаційні здібності. Основним засобом вихо-
вання координаційних здібностей є фізичні вправи
підвищеної координаційної складності й ті, що містять
елементи новизни. Складність фізичних вправ мож-
на збільшити за рахунок зміни просторових, тимча-
сових і динамічних параметрів, а також за рахунок
зовнішніх умов, та змінюючи порядок розташування
снарядів, їх вагу, висоту, площу опори або збільшую-
чи її рухливість у вправах на рівновагу і т.п., комбіну-
ючи рухові навички, поєднуючи ходу із стрибками,
біг і лов предметів, виконуючи вправи по сигналу
або за обмежений час [1].

Найширшу й найдоступну групу засобів для
виховання координаційних здібностей складають за-
гальнопідготовчі гімнастичні вправи динамічного
характеру, що одночасно охоплюють основні групи
м’язів. Це вправи без предметів і з предметами (м’я-
чами, гімнастичними палицями, скакалками, була-
вами та ін.), відносно прості й достатньо складні, що
виконуються у змінених умовах, при різних положен-
нях тіла або його частин, у різні боки: елементи акро-
батики, вправи в рівновазі.

Великий вплив на розвиток координаційних
здібностей надає засвоєння раціональної техніки при-
родних рухів: бігу, різноманітних стрибків (у довжи-
ну й вгору, опорних стрибків), метань, лазіння. Для
виховання здатності швидко і доцільно перебудову-
вати рухову діяльність у зв’язку з раптово змінною
обстановкою, високоефективними засобами служать
рухові й спортивні ігри, єдиноборство (бокс, бороть-
ба та ін.).

Особливу групу засобів складають вправи з
переважною спрямованістю на окремі психофізіо-
логічні функції, що забезпечують управління і регу-
ляцію рухових дій. Це вправи на відчуття простору,
часу й ступеню м’язових зусиль. Спеціальні вправи
для вдосконалення координації рухів розробляються

з врахуванням специфіки їх виконання – це коорди-
наційно схожі вправи з техніко-тактичними діями у
даному виді спорту або трудовими діями.

На спортивному тренуванні застосовують дві
групи таких засобів:
· підводящі вправи, які сприяють освоєнню нових
форм рухів того або іншого виду спорту;

· розвиваючі вправи, які направлені безпосередньо
на виховання координаційних здібностей, що про-
являються в конкретних видах спорту (наприклад, в
баскетболі спеціальні вправи в ускладнених умо-
вах – лов і передача м’яча партнеру при стрибках
через гімнастичну лавку, після виконання на гімна-
стичних матах декількох перекидів підряд, лов м’я-
ча від партнера й кидок у корзину та ін.).

Вправи, які направлені на розвиток координа-
ційних здібностей, ефективні до тих пір, поки вони не
виконуватимуться автоматично. Потім вони втрача-
ють свою цінність, оскільки будь-яка засвоєна до на-
вику рухова дія, що виконується в одних і тих же пост-
ійних умовах, не стимулює подальший розвиток
координаційних здібностей. Виконання координацій-
них вправ слід планувати на першу половину основ-
ної частини заняття, оскільки вони швидко ведуть до
стомлення.

Під час здачі контрольного нормативу з роз-
витку фізичної якості спритності «Човниковий біг 4х9
м» учні Технічного ліцею (552 учні – 162 дівчат й 390
юнаків) показали наступні результати (табл.1, рис.1):

7 клас. Всього – 79 учнів (59 юнаків і 20 дівчат).
Результат юнаків склав 10,92±0,72 с, у дівчат резуль-
тат зафіксовано на рівні 11,9±0,25 с. Цей норматив не
здало 6 учнів.

8 клас. Всього – 108 учнів (71 юнаків і 37 дівчат).
Результат юнаків – 10,27±0,7 с, результат дівчат –
10,94±0,66 с. У порівнянні результатів 8-го класу з 7-м
класом відзначаємо, що результати покращились у
юнаків на 0,65 с і майже на 1 с у дівчат (норматив не
здало 9 учнів).

9 клас. Всього – 53 учня (34 юнаків і 19 дівчат).
Результат юнаків покращився лише на 0,02 с й склав
10,25±0,41 с; результат дівчат навпаки зменшився до
рівня 11,11±0,74 с. При цьому норматив не здало 3
учня.

10 клас. Всього – 192 учня (142 юнаки і 50
дівчат). Результат юнаків покращився – 9,55±0,49 с;
результат дівчат покращився на 0,02 с й склав
11,09±0,28 с, але все рівно це менше ніж у дівчат 8
класу. Норматив не здало 28 учнів.

Таблиця 1 
Результати здачі нормативу на розвиток фізичної якості спритності «Човниковий біг 4х9 м», с ( xSX ± ) 

 
Стать 7 клас 

(юнаки n=59 
дівчата 
n=20) 

8 клас 
(юнаки n=71 
дівчата 
n=37) 

9 клас 
(юнаки n=34 
дівчата 
n=19) 

10 клас 
(юнаки 
n=142 
дівчата 
n=50) 

11 клас 
(юнаки n=104 
дівчата n=43) 

Юнаки 10,92±0,72 10,27±0,7 10,25±0,41 9,55±0,49 9,71±0,55 
Дівчата 11,9±0,25 10,94±0,66 11,11±0,74 11,09±0,28 10,63±1,02 
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Рис.1. Порівняння динаміки зміни результатів  юнаків й дівчат Технічного ліцею.

11 клас. Всього – 147 учнів (104 юнаків і 43
дівчат). Результат юнаків погіршився на 0,16 с й склав
9,71±0,55 с; результат дівчат поліпшився на 0,46 с й
зафіксовано на рівні 10,63±1,02 с, при цьому норма-
тив не здало 9 учнів.

Висновки.
При порівнянні зміни результатів учнів відзна-

чаємо, що загальна крива результатів дівчат від 7-го
до 11-го класу знижується, тільки у юнаків 11 класу
відбулось погіршення. Взагалі результати юнаків й
дівчат знаходяться на допустимому рівні, що визна-
чений контрольними нормативами фізкультурно-
оздоровчого комплексу «Козацький гарт» [5].

Впродовж виконання певних рухових дій у за-
няттях учні не тільки реагують на зовнішню ситуа-
цію, що виникла, їм необхідно враховувати можливу
динаміку зміни ситуації, здійснювати прогнозування
майбутніх подій та створювати відповідну програму
дій, що спрямована на досягнення позитивного ре-
зультату, цьому сприяє розвиток й вдосконалення
фізичної якості спритності.

Подальші дослідження пов’язано з аналізом
розвитку швидкості учнів Технічного ліцею.
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ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ
КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ
Криштак І.В.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У статті розглядається сутність загальнопедагог-
ічних і спеціально-професійних принципів  правового вихо-
вання курсантів вищих навчальних закладів МВС України.
Принципи  правового виховання курсантів відображають
найбільш об’єктивні особливості розвитку суспільства. У
них відбито їх суб’єктивне сприйняття членами суспільства,
їх моральні і правові погляди, почуття. Вони відображають
головні тенденції розвитку правового виховання. Знання
педагогами особливостей загальних принципів  правового
виховання дозволяє добирати оптимальний зміст, ефективні
методи та форми роботи.
Ключові слова: принципи , правове виховання, курсанти,
гуманізм, освіта, вищі навчальні заклади.
Аннотация. Криштак И.В. Принципы правового воспи-
тания курсантов высших учебных заведений МВД Ук-
раины. В статье рассматривается сущность общепедагоги-
ческих и  специально-профессиональных принципов
правового воспитания курсантов высших учебных заведе-
ний МВД Украины. Принципы правового воспитания  кур-
сантов отображают наиболее объективные особенности раз-
вития общества. В них отражено их субъективное восприятие
членами общества, их моральные и правовые взгляды, чув-
ства. Они отображают главные тенденции развития правово-
го воспитания. Знание педагогами особенностей общих прин-
ципов  правового воспитания  позволяет вникать в
оптимальный смысл, эффективные методы и формы работы.
Ключевые  слова: принципы, правовое воспитание , кур-
санты, гуманизм, образование, высшие учебные заведения.
Annotation. Kryshtak I.V. Principles of law education of
cadets of higher educational establishments of the
Ministry of Internal Armed Forces of Ukraine. The article
considers the essence of general pedagogic and special
professional principles of law education of cadets of higher
educational establishments of the Ministry of Internal Armed
Forces of Ukraine. Principles of legal education of cadets map
the most objective features of development of company. In
them their subjective perception by members of company, their
intellectual and legal views, senses is reflected. They map main
tendencies of development of legal education. The knowledge
teachers of features of general principles of legal education
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allows to investigate into optimum sense, effective methods
and forms of work.
Key words: principles,  law education, cadets, humanism,
education, higher educational establishments.

Вступ.
Правове виховання курсантів вищих навчаль-

них закладів МВС України повинне базуватись як на
світових стандартах, так і на традиціях українського
народу, національному та інших видах виховання.
Врахування у правовиховній роботі вищевказаних
чинників спрямовано на виховання всебічно розви-
нутої особистості. Суть і соціальне призначення пра-
вового виховання курсантів розкриваються в його
принципах – вихідних і визначальних ідеях, які визна-
чають шляхи вдосконалення правового виховання
курсантів, виступаючи в якості керівних положень.

На питання принципів правового виховання
звертали свою увагу Г.Миньковський, Л.Халдєєв, А.
Міцкевич, В.Обухов та інші [6; 5]. Проблемі класифі-
кації та сутності принципів правового виховання при-
свячені праці М. Подберезського, В.Безбородного,
М.Фіцули та інших [9; 11].

Однак, аспекти принципів правового вихован-
ня курсантів досліджені ще недостатньо та потребу-
ють глибокого вивчення.

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

Мета, завдання роботи.
Метою дослідження – аналіз сутності та кла-

сифікація принципів правового виховання курсантів.
Результати досліджень.
Сучасна вітчизняна система правового вихо-

вання виходить з наступних основних принципів. Ос-
кільки правовиховний процес є системою, то й прин-
ципи, що відображають його закономірності, також
становлять систему. Організація правового вихован-
ня курсантів вимагає дотримання як загальнопедаго-
гічних, так і спеціально-професійних принципів пра-
вового виховання. Принципи застосовуються не
ізольовано, не почергово, а водночас, комплексно.
Серед принципів не існує головних і другорядних.

Утім, одним із провідних загальнопедагогічних
принципів правового виховання є принцип гуманіз-
му, який повинен застосовуватися шляхом поєднан-
ня вимогливості і довіри, любові й поваги до людини
з нетерпимістю до всіх форм приниження і пригноб-
лення особи. Розглядаючи проблеми спілкування,
взаємодії, особливу увагу слід звернути на педагогі-
чний такт як міру педагогічно-доцільного впливу ви-
хователя на вихованців, уміння встановлювати про-
дуктивне спілкування Педагогічний такт – це
дозування педагогічного впливу, ненав’язливість, де-
лікатність його реалізації щодо особистості конкрет-
ної особи. Надмірність призводить до зворотної ре-
акції: надмірна вимогливість – до неслухняності,
надмірна поблажливість – до брутальності. Викладач
має показувати свою повагу до вихованців за будь-
якої ситуації, створювати умови, щодо формування
у них почуття гідності, самоповаги [8, с.205]. Цей прин-
цип у правовиховній роботі із курсантами повинен

виконувати провідну роль, адже його основою є соц-
іальна рівність усіх громадян.

А. Колодій вважає, що принцип законності має
визначатися як такий, що слугує в суспільстві інстру-
ментом поєднання порядку й організованості, додер-
жання законів і підзаконних актів [2, с.106]. Принцип
законності передбачає суворе, повне і неухильне до-
держання і виконання у правовиховній роботі із кур-
сантами законів, нормативно-правових актів, право-
вих норм та  приписів усіма учасниками
правовиховного процесу, що є необхідною умовою
досягнення належного результату.

Л. Нечипоренко, Я. Подоляк, В. Паснюк зазна-
чають, що принцип демократизму в процесі вихо-
вання виключає авторитарну поведінку вихователя,
жорсткість, упередженість і безмірну різкість у кри-
тиці недоліків вихованця. Цей принцип зобов’язує
вихователя створювати такі умови, за яких вихованці
розвивали б ініціативу, гласність, суспільну думку,
активно б прагнули до самовиховання [1, с.18]. Та-
ким чином, принцип демократизму означає, з одно-
го боку, співробітництво у правовиховній роботі між
вихователем та вихованцем, роблячи їх рівноправни-
ми суб’єктами правовиховного процесу, а з іншого –
виключає вседозволеність та анархію. Адже в демок-
ратичному суспільстві всі люди вільні в своїй гідності
та в правах (розділ 2 Конституції України гарантує
права і свободи людини і громадянина).

Принцип науковості правового виховання
передбачає аналіз і оцінку реальної дійсності з по-
зиції пізнання об’єктивних законів суспільного роз-
витку і застосування їх у правовій практиці, пояснен-
ня причин, явищ, що відбуваються [4, с.224]. Саме
тому необхідно враховувати сучасні наукові дослід-
ження щодо закономірностей правовиховного про-
цесу, прогресу суспільних перетворень, максималь-
но використовувати як юридичні, так і інші науки,
зокрема педагогіку, психологію, соціологію тощо. В
зв’язку з цим зростають значення та роль правової
педагогіки, мета та призначення якої вимагає вияв-
лення особливостей педагогічного процесу, психо-
логії курсантів, врахування тенденцій формування
гармонійної особи, а також надання науково-обгрун-
тованих рекомендацій щодо оптимальної організації
правовиховної роботи. Зазначений принцип прояв-
ляється, з одного боку, в розкритті перед курсантами
правового аспекта організуючої діяльності, а з іншо-
го – розуміння ролі права як важливого інструменту
управління.

Принцип зв’язку з життям вимагає врахуван-
ня правотворчої, правозастосовчої і правоохоронної
діяльності держави в проведенні правовиховної ро-
боти, яка лише тоді досягає мети, коли переводить
загальнотеоретичні ідеї на мову практики, пов’язує
проблеми з конкретними завданнями певного пра-
вового інституту [10, с.43]. Зв’язок правового вихо-
вання з практикою полягає не тільки в підтвердженні
теоретичних положень життєвими фактами, при-
кладами, а й у необхідності з’ясування та розкриття
самої сутності праворозуміння, людського виміру
права, причин, що приводять до правопорушень, а
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також визначення заходів запобігання їм та профілак-
тики і на цій основі розробку висновків та рекомен-
дацій щодо найбільш ефективних способів реалізації
правових норм.

Принцип об’єктивності (правдивості) інфор-
мації, який полягає в тому, що при об’єктивному вис-
вітленні негативних явищ і факторів необхідно з’ясу-
вати та встановити їх причини, а також вказати
вихованцям на недоліки і відповідно на способи, шляхи
щодо їх усунення. Відхід від гострих питань, замовчу-
вання існуючих проблем у сфері законності можуть
викликати недовіру у правовиховній роботі, завдати
значної шкоди процесові формування правової куль-
тури, поваги до права [10, с.42].

Принцип доступності, дохідливості і попу-
лярності вимагає, щоб навіть найскладніші наукові,
правові питання були викладені у максимально дос-
тупній формі. При цьому популярність повинна обо-
в’язково поєднуватись з науковістю. Дохідливість,
доступність нерівнозначні спрощенню, яке завдає
правовиховному процесові суттєвої шкоди, робить
його поверховим, малоефективним [10, с.42].

Відповідно вагоме місце у правовиховній ро-
боті із курсантами повинен зайняти саме принцип
відкритості. Відкритість – це внутрішнє звільнення
від догм і міфів, активні партнерські зв’язки із суспіль-
ством, різними інститутами, підприємствами і орган-
ізаціями, державними відомствами [7, с.23]. Важливе
значення при реалізації принципу відкритості в право-
виховній роботі із курсантами на сучасному етапі має
стати вміння та майстерність вихователя, викладача
вести діалог з вихованцями та наявність у нього відпо-
відних навичок комунікативності.

Принцип систематичності передбачає те, що
правовиховна робота із курсантами повинна прово-
дитись відповідно до розроблених планів, програм,
наукових підходів у встановлені терміни. При цьому
слід мати на увазі й тісний зв’язок правового вихо-
вання з навчальним процесом, який має бути тією
відправною основою, на якій базується правовихов-
на робота.

К.Ушинський стверджував: щоб оволодіти на-
укою і вміти застосовувати її в житті, необхідно її вив-
чати в системі. Тільки система, безперечно, розум-
на, що виходить із самої суті предметів, писав він, дає
нам повну владу над нашими знаннями [11, с.355].
Саме тому, принцип системності у правовиховній
роботі із курсантами вищих навчальних закладів МВС
України передбачає використання у певній системі
прогресивних засобів, форм і методів правовиховної
роботи, що надає можливість досягти наміченого
результату у правовому вихованні, що в свою чергу
має неабияке значення для досягнення його мети.

Поєднання високої вимогливості з повагою
до особистості у правовому вихованні має на меті
дотримання сформульованого А. Макаренком прин-
ципу: «Якомога більше вимоги до людини, але разом
з тим і якомога більше поваги до неї» [3, с.510]. Успіх
правового виховання курсантів залежить від вимог-
ливості всіх працівників навчального закладу. Ретель-
но продумані, педагогічно обґрунтовані вимоги по-

винні бути усвідомлені всіма вихователями, виклада-
чами, стати життєвим кодексом закладу освіти.
Єдність вимог допомагає забезпечити виконання
кожним курсантом режиму та встановленого поряд-
ку, контроль за їхньою поведінкою.

Аналіз педагогічної, психологічної й юридич-
ної літератури, досвіду роботи вищих навчальних зак-
ладів МВС України дозволяє виділити й спеціально-
професійні принципи правового виховання курсантів.
Одним із них є принцип цілісності правовиховного
процесу, який базується на комплексному викорис-
танні поряд з правовим усіх видів виховання: мораль-
ного, патріотичного, громадянського, в тому числі й
професійного; поєднання цілеспрямованого форму-
вання професійних якостей з вихованням курсантів
як особистостей.

Принцип зв’язку теорії правовиховного про-
цесу з практичною професійною діяльністю знахо-
дить прояв у вихованні курсантів відповідно до ре-
альних життєвих вимог професії офіцера
правоохоронних органів, тобто: шанобливе ставлен-
ня до всіх правових приписів та свідоме їх виконання,
непримиренне ставлення до тих, хто порушує закон,
вірність присязі та морально-психологічній стійкості.

Принцип свідомості й активності правиль-
ного використання самостійної підготовки кур-
сантів – має на меті стимулювання їх мотивації, щодо
добросовісного виконання покладених на них обо-
в’язків, пізнавальної активності та свідомого засвоє-
ння навчального матеріалу; активізації самостійної
підготовки з чітким поєднанням максимально доц-
ільних форм, методів і засобів; вдосконалення право-
вих та професійних навиків і вмінь з чітким регуля-
тивним контролем організаційного, матеріального і
методичного забезпечення самостійної підготовки.

Принцип єдності навчальної, практичної й
дослідницької діяльності полягає в тому, щоб як
найактивніше курсанти брали участь у науково-
дослідній роботі вузу, кафедр, організацій і гуртків;
стимулювання творчого підходу до вирішення нау-
кових завдань.

Принцип створення належних умов для фор-
мування та становлення особистості полягає у ство-
ренні, з одного боку, соціальних, психолого-педагогі-
чних і організаційних умов у вузі, а з іншого – надання
необхідних умов навчального побутового характеру,
дозвілля курсантів, створення можливостей для духов-
ного збагачення та інтелектуально-культурного роз-
витку; педагогічного співробітництва, культу освіти,
навчання, правового виховання, майбутньої професії.

Принцип нероздільності правового вихован-
ня та правового самовиховання – знаходить прояв у
стимулюванні правового самовиховання курсантів,
створення необхідних умов та надання допомоги в
організації та методиці правового виховання та пра-
вового самовиховання; самостійного вибору ними
прогресивних інноваційних форм, методів і засобів.

Висновки.
Отже, принципи правового виховання кур-

сантів відображають найбільш об’єктивні особливості
розвитку суспільства, його інститутів, які зумовлені
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всією сукупністю притаманних йому цінностей, інте-
ресів, вимог, суперечностей. У них відбито його суб-
’єктивне сприйняття членами суспільства, їх моральні
і правові погляди, почуття, що відповідно висвітлю-
ються в різних теоріях. Вони відображають головні
тенденції розвитку правового виховання, вказують на
що передусім має бути спрямована правовиховна
робота та її вплив. Знання педагогами особливостей
загальних принципів правового виховання та спец-
іально-професійних принципів правового виховання
дозволяє добирати оптимальний зміст, ефективні
методи та форми роботи з формування в курсантів
правової свідомості, вироблення у них навичок і зви-
чок правомірної поведінки.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем правово-
го виховання курсантів вищих навчальних закладів
МВС України.
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УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ РУХЛИВІ ІГРИ
 ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ФІЗИЧНОЇ
ДОСКОНАЛОСТІ СТУДЕНТСТВА

Кулік І.Г., Кудряшова Т.І.
Кременчуцький державний політехнічний
університет імені Михайла Остроградського

Анотація. Проведений аналіз історичної оцінки і еволюції
українських народних рухомих ігор, які мають виховну роль
для гармонійного та фізичного розвитку студентської мо-
лоді на сучасний період. Народні рухливі ігри тісно пов‘я-
зані з уявленнями народу про роль генетичної спадковості,
впливом на процеси виховання середовища, про особливості
молодіжної психіки та моторики. Українські рухливі ігри
мають ряд особливостей. Найбільш характерні з них склада-
ються з активності, самостійності та неперервності змін і
умов діяльності.
Ключові слова: народні ігри, виховання, студентська молодь.

Аннотация. Кулик И.Г., Кудряшова Т.И. Украинские на-
родные игры как способ  достижения  физического совер-
шенствования студенчества . Проведен анализ  историчес-
кой оценки и эволюции  украинских народных подвижных
игр, которые имеют воспитательную роль для гармонично-
го и физического развития студенческой молодежи в совре-
менный период. Народные подвижные игры тесно связаны с
представлениями народа о роли генетической наследствен-
ности, влиянием на процессы воспитания  среды, особенно-
стями молодежной психики и моторики. Украинские под-
вижные игры имеют ряд особенностей. Наиболее характерные
из них состоят из активности, самостоятельности и непре-
рывности изменений и условий деятельности.
Ключевые  слова: народные игры, воспитание, студенчес-
кая молодежь.
Annotation. Kulik I.G, Kudrasova T.I. Ukrainian folk
games as method of achieving physical perfection of
student. The analysis of historical  estimation is in-process
given in and evolution of the Ukrainian folk mobile games
which have an educating role for harmonious development of
student young people in a modern period. National outdoor
games are closely related with submissions of people about a
role of a genetical inheritance, effect on processes of education
of medium, features of youth psychics and a motil ity. The
Ukrainian outdoor games have series of features. Most typical
of them will consist of activity, independence and continuity of
changes and conditions of activity.
Кey words: folk games, education, student young people.

Вступ.
Культура кожного народу є своєрідним орган-

ізмом, який має унікальну духовну основу, характе-
ризується своєю неповторністю і безперервним про-
цесом розвитку. Кожний народ витворив своєрідні
духовні та матеріальні цінності, які вирізняють його з
поміж інших народів, засвідчуючи тим самим про
особливості національного характеру.

Досліджуючи національно-народні форми
фізичного виховання, вчений теоретик В.І.Елашвілі
підкреслював: «… немає у світі народу, в якого б не
було своїх видів фізичних управ і розливів видів, які
складають один із елементів культури та побуту» [1].
Ця галузь, зокрема, була органічною частиною на-
ціональної культури й українців.

Становлення України як самостійної держави
передбачає утвердження національної системи ви-
ховання у різних сферах життєдіяльності народу, зок-
рема, в системі фізичного виховання як засобу вихо-
вання студентської молоді. Але, «жодна система
фізичного виховання як частина фізичної культури
народу не виникає з нічого чи шляхом простого за-
позичення. Нові системи створюються, використо-
вуючи спадок минулого» [2].

Український народ своїм багатовіковим досв-
ідом інтуїтивної педагогіки відібрав найефективніші
засоби гармонійного виховання підростаючого по-
коління, чільне місце серед яких посідають народні
рухливі ігри, тому вони мають значні виховні можли-
вості, що визначаються їх культурно-історичним по-
ходженням і соціальними функціями у студентсько-
му середовищі.

Спеціалістами [3,4] відзначено, що походжен-
ня українських народних рухливих ігор пов’язано з
історичними і побутовими чинниками. В українсь-
ких народних рухливих іграх чітко відображені звичаї
народу України, його побут, рівень уявлень про світ,
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елементи побутових і військових дій. Одним із важли-
вих завдань для спеціалістів є вивчення багатої на-
родної спадщини в області українських рухливих ігор
і їх застосування в процесі фізичного виховання з
метою гармонійного розвитку громадян незалежної
України [5,6].

У зв’язку з цим проблема історії виникнення
українських народних рухливих ігор, їх класифікації,
розробки та впровадження в процес фізичного вихо-
вання студентської молоді комплексів українських на-
родних рухливих ігор набуває великого практичного
значення для виховання як фізичних якостей і підви-
щення рівня фізичної підготовленості, так і морально-
го виховного значення. Цей процес, на нашу думку,
надає можливість ознайомити молодь з народними
звичаями, традиціями, обрядами, що буде сприяти
вихованню у студентської молоді національної гордості,
почуття патріотизму та любові до своєї Вітчизни.

Узагальнюючи вищевикладене, можна конста-
тувати, що українські народні ігри, які мають велику
історію, розглядаються як певна діяльність молодої
людини, спрямована на задоволення її інтересів і ви-
рішення виховних завдань.

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

Мета, завдання роботи.
Мета роботи – проаналізувати в історичному

ракурсі характер і зміст складених українських народ-
них ігор, що мають виховне значення для молоді.

Результати досліджень.
З аналізу багаточисленних робіт вітчизняних і

зарубіжних дослідників видно, що важливим компо-
нентом цілісної народної культури найдавніших часів
до сьогодення є народні рухливі ігри [7,8]. Ігри мають
велику історію і тісно пов’язані з національними об-
рядами, звичаями та календарними святами під час
господарської діяльності, а в умовах постійних воєн
із сусідніми і чужими племенами у слов’ян особли-
вого значення набувала фізична сила, загартованість,
спритність, набуті у народних ігрищах.

Матеріали історико-етнографічних досліджень
свідчать про те, українські народні ігри є дуже різно-
манітними й пронизували весь життєвий устрій на-
селення. Будь-яка подія з життя людей відзначалася
жертвою богам, які присвячувались Матері Землі,
богу сонця Ярилі, богу війни і зброї Перуну та
спортивними змаганнями.

Важливу роль у вихованні молоді (особливо
сільської) набували ігрища між селами: «І сходилися
вони на ігрищах, на пляси і на всякі бісівські пісні …»
[2] і парубоцькі громади – своєрідні об’єднання нео-
дружених юнаків, які під час народних гулянь широ-
ко застосовували різноманітні види боротьби: «во
многих сёлах молодёжь незрелая устраивает гуляния,
… причем занимается борьбою …» [9].

Стародавні літописи доносять до нас відомості
про так звану тризну – обряд пошанування загибло-
го воїна або родича. Цікаво, що до програми тризни
входили дужання (на зразок сучасної боротьби),
різноманітні ігри та забави [10].

Народна гра є також дійовим засобом і трудо-
вого виховання. З одного боку, високий фізичний роз-
виток створює певні передумови для повноцінної та
активної трудової діяльності, з іншого – в багатьох іграх
спостерігається наслідування трудових дій дорослих,
де народна мудрість прагне прищепити молоді повагу
до праці, звичаїв і традицій рідного народу.

Але, на відміну від предметів культури матер-
іальної, які дійшли до нас завдяки археологічним роз-
відкам у їх стародавньому вигляді, рухливі ігри не збе-
рігалися в первісному стані. Вони функціонували
безперервно, передавалися з покоління в покоління в
живій ігровій практиці, ставали улюбленими іграми
все нових і нових поколінь. З часом все, що ставало
нецікавим, незрозумілим, забувалося, а найбільш
вдале лишалося. Вдосконалення народних рухливих
ігор відбувалося безперервним ланцюгом, що зв’я-
зує глибоку давнину і наш час.

Слід зазначити, що незважаючи на відповідний
рівень сформованості рухливих народних ігор, про-
цес їх розвитку не припинився, а невпинно продов-
жується. Свідченням цього є постійне поповнення
скарбниці народних рухливих ігор, забав і розваг но-
вими елементами. У зв’язку з цим, вивчення націо-
нальних традицій і впровадження адекватних рухли-
вих ігор, забав  і розваг у сучасну практику
навчально–виховної роботи, особливо для молоді,
сприятимуть не тільки національно–культурному
відродженню, а й формуванню повноцінної націо-
нальної системи фізичного виховання, підвищенню
ефективності виховного процесу в цілому.

Таким чином, українські народні ігри, які ви-
никли в далекому минулому і деякі з них, можливо,
стали підґрунтям для певних видів спорту, набувають
великого значення для національно-культурного ви-
ховання молодого покоління у сучасних умовах.

 З огляду на вищевикладене, на нашу думку, є
сенс, вивчаючи та аналізуючи багатющу народну спад-
щину в області українських рухливих ігор, застосува-
ти їх у процесі фізичного виховання студентської мо-
лоді з метою виховання гармонійно розвинених
громадян незалежної України, оскільки здоров’я та
фізична підготовленість студентської молоді є важли-
вим чинником фізичного потенціалу української нації.

З цією метою, з урахуванням умов проведен-
ня заняття з фізичного виховання серед студентської
молоді, слід провести педагогічний підбір рухливих
ігор, розваг і забав. В ігровій діяльності студентів ви-
никла необхідність підбирати такі рухливі ігри, про-
ведення яких передбачало б розвиток різноманітних
рухових якостей, перш за все, швидкості і спритності,
одночасного закріплення та удосконалення рухових
навичок.

У зв’язку з вимогами, пред’явленими до лю-
дини високоавтоматизованою працею, особливо
значним у студентів є розвиток зорово-рухової коор-
динації й поява так званої “ умелости”.

Складні і різноманітні рухи в ігровій діяльності
– в них, як правило, можуть бути задіяні всі м’язові
групи. Це сприяє гармонійному розвитку опорно-
рухового апарату. Умови ігрового змагання вимага-
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ють від студентів досить великих фізичних наванта-
жень. Почергова зміна моментів відносно високої
інтенсивності з паузами відпочинку й діями, які по-
требують невеликого напруження, дозволяє гравцям
виконувати великий об’єм роботи.

Порівняльна характеристика проведення рух-
ливих ігор і вимог до умов проведення фізичних уп-
рав, відповідно до вибраної спеціалізації студентів на
заняттях із фізичного виховання, дає підстави стверд-
жувати, що народні рухливі ігри можна успішно зас-
тосовувати у сучасних умовах. Ігри можуть прино-
сити користь як у підготовчих і заключних частинах
уроку, так і в основній частині, де гра є основним
засобом для закріплення рухових і фізичних якостей.
Фізичне навантаження регулюється відносно фізич-
ної підготовленості студентів за рахунок змінювання
умов гри та засобів.

Традиційно для проведення рухових ігор зі сту-
дентською молоддю застосовується фронтальний
метод організації. Він є ефективним, коли для гри не-
обхідно «широке поле діяльності». Якщо гру можна
провести на великій площі зі значною кількістю учас-
ників, тоді доцільно застосувати груповий метод
організації, поділивши групу на декілька підгруп із
урахуванням можливостей різних студентів.

«Розумно організована гра, – пише М.Г.Стель-
махович, – є дієвим методом формування таких рис
особистості, як дисциплінованість, кмітливість,
сміливість, витривалість, винахідливість, спритність,
рішучість, наполегливість, організованість, стри-
маність. Крім того, вона вчить нашу молодь напружу-
вати зусилля, керувати собою, бути точним, додержу-
ватися правил поведінки, діяти в колективі » [11].

З урахуванням вищесказаного та за нашими
дослідженнями в ігровій діяльності студентів можна
виділити чинники, що мають позитивне значення:
- успішне застосування народних рухливих ігор відпо-
відно до виду спорту залучають студентів до прак-
тичної діяльності, формують рухові вміння, розви-
вають фізичні якості;

- отримують морально-естетичне задоволення;
- збагачують молодь знаннями про історію, звичаї
та традиції різного народу.

Висновки.
Таким чином, показано, що народні рухливі

ігри, як важлива складова виховної системи, тісно
пов‘язані з уявленнями народу про роль генетичної
спадковості, впливом на процеси виховання середо-
вища, про особливості молодіжної психіки та мото-
рики. В багатющому фонді народних рухливих ігор
концентруються глибинні народні знання про сутність
людської особистості та правила її тілесного та духов-
ного виховання.

Українські рухливі ігри як засіб фізичного ви-
ховання мають ряд особливостей. Найбільш харак-
терні з них складаються з активності, самостійності та
неперервності змін і умов діяльності.

Вибір тієї чи іншої гри визначається конкрет-
ними завданнями й умовами проведення.

Застосування в системі фізичного виховання
низки рухових ігор дозволить підвищити моторну

щільність навчальних занять і, тим самим, зробити їх
ефективнішими та естетично привабливими для сту-
дентської молоді.

За допомогою українських народних рухливих
ігор, розваг і забав можна не лише формувати рухові
вміння, розвивати фізичні якості, виховувати пози-
тивні риси характеру як особистості, але й збагачува-
ти молодь знаннями про історію, звичаї й традиції
різного народу.

Подальші дослідження передбачаються про-
вести у напрямку вивчення підбору українських на-
родних ігор відповідно до вибраної спеціалізації фізич-
ного виховання у ВНЗ.
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Анотація. Дана  стаття виконана з метою дослідження стану
здоров’я молоді в Чернігівській області та обґрунтування
необхідності рухових тестів на витривалість і силу як засіб
для підвищення мотивації до занять фізичною культурою.
Правильно організоване навчання  містить у собі стимули
для розвитку вольових якостей учнів. Навчальне завдання –
це психологічна вольова дія. Вона вимагає  від учня чіткої
постановки мети, пошуку найкращих способів його розв’я-
зання. Цьому сприяє складання контрольних тестів на вит-
ривалість і силу.
Ключові слова: мотивація, тести, рухова активність, пра-
цездатність.
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Аннотация. Литовченко  Г.А., Ткаченко С.В ., Шарый
В.П.,  Ткач Н.М ., Соломко  А.А.  Выполнение  конт-
рольных нормативов на выносливость  и силу как сред-
ство  повышения мотивации молодежи к занятиям физи-
ческой  культурой.  Данная  статья выполнена  с целью
исследования состояния здоровья молодежи в Черниговской
области и обоснования  необходимости двигательных тес-
тов на  выносливость и силу как средство для повышения
мотивации  к занятиям физической культурой. Правильно
организованное обучение содержит в себе стимулы для раз-
вития волевых качеств учеников. Учебная задача – это пси-
хологическое волевое действие. Она требует от ученика чет-
кой постановки  цели,  поиска  наилучших способов его
решения. Этому оказывает содействие составление конт-
рольных тестов на выносливость и силу.
Ключевые  слова: мотивация , тесты, двигательная актив-
ность, работоспособность.
Annotation. Litovchenko G.O.,  Tkachenko S.V., Sharyj
V.P.,  Tkach N.M.,  Solomko O.A. Fulfilment of control
specifications on persistence and force as a means of
increase of motivation of youth to occupations by physical
training. The aim of the article is to examine health state of
youth in Chernihiv region and to prove the necessity of
impellent tests for endurance and strength as a means for
increasing motivation to the physical culture. Correctly organized
learning comprises stimulants for development of strong-willed
qualities of pupils. The educational problem is a psychologic
strong-willed action. It demands of the pupil of precise statement
of the purpose, search of the best means{methods} of his
solution. To this assists drawing up of control endurance tests
and force.
Key words: motivation, tests, impellent activity, efficiency.

Вступ.
В теорії і практиці педагогічного контролю

фізичного виховання молоді однією із головних про-
блем є вивчення рівня фізичного розвитку і фізичної
підготовленості учнів. Подальше удосконалення ме-
тодики педагогічного контролю передбачає шляхи
покращення її головної і рухливої сторони – складан-
ня контрольних нормативів. Контрольні нормативи
як важлива складова частина програми з фізичного
виховання [2] через систему оцінок, виконують конк-
ретні завдання педагогічного контролю і активізації
поведінки учнів.

Треба відмітити, що уже багато років спеціал-
істи різних профілів вивчають рівень фізичного роз-
витку і фізичної підготовленості людини. Але, не див-
лячись на велику кількість робіт в цьому напрямку,
провести глибокий і всебічний аналіз отриманих да-
них важко, оскільки дослідження проводились на
різних континентах, з використанням різних методик,
програм тестування [3, 4, 7]. А тому, застосування
універсальних нормативів фізичної підготовленості
учнів дуже проблематичне. Про це свідчить цілий
ряд досліджень [6] про те, що природно-кліматичні і
соціальні особливості по-різному впливають на ру-
хову активність, що обумовлює різний рівень фізич-
ної підготовленості.

В розробці учбових нормативів використову-
вались різні тести та застосовувались різні методики.
Тобто, науково обґрунтовані, що дозволяє достовір-
но визначити рівень фізичної підготовленості учнів і
що особливо, спонукає учнів до їх використання.

Робота виконана у відповідності до плану НДР
Чернігівського державного педагогічного універси-

тету імені Т.Г. Шевченка та Чернігівського державно-
го технологічного університету.

Мета, завдання роботи.
Мета роботи полягає у визначенні необхідності

застосування контрольних нормативів для залучення
дітей до занять фізичними вправами, підвищення
інформованості щодо важливості фізичної культури
у житті кожної людини.

Результати досліджень.
Фізична культура – один із основних чинників,

що дієво впливають на стан здоров’я людини.
Аналіз стану здоров’я населення України та

перспектива його виходу з кризового стану, в якому
ми перебуваємо в цьому питанні, свідчать, що од-
нією з найважливіших умов поліпшення здоров’я
дітей і профілактики захворювань є здійснення дов-
готривалих програм до залучення, перш за все, дітей
та студентів до занять фізичною культурою.

Стан здоров’я дітей і студентів у Чернігівській
області залишається однією з найбільш гострих соц-
іальних проблем. У 2007 році захворюваність дітей до
17 років становила 1326,3 захворювань на 1000 дітей
(у 2006 – 1261,0). Причому, рівень захворюваності у
дітей до 17 років становив у міських мешканців у 2007
році 1507,7 (2006 р. – 1433,8), у сільських – 1008,0 (2006
р. – 960 на 1000 дітей).

Одним із чинників нижчого показника захво-
рюваності сільських дітей ми бачимо передусім у
більшій їх рухливості на свіжому повітрі.

Продовжує зростати рівень інвалідності дітей,
який становив у 2007 році 196,4 на 10 тисяч дітей. При-
чинна структура первинної інвалідності у дітей до 16
років: на 1 місці – вроджені аномалії, деформації та
хромосомні порушення – 28,1 % (2006 рік – 23,8 %); на
2 місці – хвороби нервової системи – 15,4 %; на 3 місці
– розлади психіки й поведінки – 12,9 %. Особливу три-
вогу викликають захворювання дітей «не дитячими
хворобами» – хвороби нервової системи.

Криза періоду дорослішання може стати при-
чиною різних форм відхилень поведінки: агресії, ауто-
агресії (у 2008 році уже був такий випадок в одному
університеті Чернігівської області, аномалії сексуаль-
ної поведінки, зловживання речовинами, що викли-
кають стани зміненої психічної діяльності – алкоголь,
наркотики, тютюн, порушення харчування, недотри-
мання режиму дня, гігієнічних норм тощо).

Одним із факторів, який впливає на ефек-
тивність збереження здоров’я, є своєчасне виявлен-
ня захворювань.

Таким чином, проблеми у галузі охорони ди-
тинства залишаються актуальними.

Аналіз стану дітей і студентів у Чернігівській
області свідчить про необхідність розробки і впро-
вадження програм із формування відповідального
ставлення до збереження здоров’я.

Основою системи фізичного виховання у за-
гальноосвітній школі повинен бути руховий режим.

Вирішальну роль у формуванні основ здоро-
вого способу життя повинно належати батькам і за-
гальноосвітнім закладам, які охоплюють усіх дітей і
здатні системно й послідовно формувати мотивацію
до занять фізичними вправами.



89

Особливої уваги потребує проведення занять
з фізичного виховання у дошкільних навчальних зак-
ладах, але як показали наші дослідження, ці заняття
дуже часто замінювались іншими заходами, які не
мають ніякого відношення до фізичної культури.

Низький рівень освіченості в питаннях фізич-
ної культури у педагогів загальноосвітньої школи не
стимулює дітей до занять фізичними вправами.

До того ж, батьки намагаються нав’язувати
дитині свою волю – записують в різні гуртки, забува-
ючи про прогулянки на свіжому повітрі. Дії батьків
зрозумілі – вони хочуть дати своїй дитині інтелекту-
альне виховання, але при цьому нехтують пріорите-
тами оздоровлення. Особливо важливо підкреслити,
що в системі загальнолюдських культурних ціннос-
тей високий рівень здоров’я й фізичної підготовле-
ності багато в чому визначає можливості освоєння
всіх інших людських цінностей і в цьому змісті є осно-
вою, без якого сам процес освоєння професійних і
культурних цінностей малоефективний. В такому
розумінні, роль фізичної культури багато в чому за-
важає розповсюдженню омана, що здоров’я й
потрібні для життя людини кондиції даються їй при
народженні й на все життя.

Разом з тим, рівень здоров’я студентської молоді
Чернігівської області останнім часом далекий від світо-
вих стандартів. За даними медичних обстежень та на-
ших опитувань: з 10-ти студентів 9 мають відхилення в
стані здоров’я; рівень здоров’я 50 % молодих людей, що
навчаються у вищих навчальних закладах області, не
відповідає навіть середньому рівню державного стан-
дарту фізичної підготовленості, що може підтримувати
життєздатність організму на високому рівні.

Провідною соціальною функцією фізичного
виховання в процесі навчання є функція, яка пов’яза-
на з забезпеченням високої працездатності й навчаль-
но-трудової активності школярів і студентів, оскільки
вона багато в чому визначає ефективність навчаль-
но-пізнавальної діяльності.

Разом з тим, головною метою наукової органі-
зації навчального процесу потребує розробки науко-
во-обґрунтованої системи контролю і оцінювання з
дисципліни «Фізичне виховання» вміщує в собі комп-
лекс контрольних тестів фізичної підготовленості. Сис-
тема тестів повинна бути гуманістичною, неприпусти-
мості дискримінації особистості, приниженні її гідності
у зв’язку з різним рівнем фізичної підготовленості.

Правильно організоване навчання повинно
містити у собі чинники, які впливають на формуван-
ня вольових якостей; наявність боротьби з трудноща-
ми; чітке усвідомлення мети; впевненість у власних
силах; свідоме прагнення до самовдосконалення [1]
тощо. Проте, стандарти в навчальному процесі не-
обхідні як соціальна норма фізичної підготовленості
молоді, як базис формування всієї системи фізично-
го виховання.

В теперішній час є всі підстави говорити, що
соціально обумовлена необхідність цілеспрямовано-
го вдосконалення здоров’я людини за допомогою
фізичної культури повинна трансформуватися в куль-
турну потребу.

На жаль, питання, пов’язані з мотивацією
фізично пасивних людей, не дивлячись на намагання
їх практичного вирішення, залишаються недостатньо
розробленими з наукової точки зору. Обумовлено
це в основному двома причинами: по-перше, в су-
часній психології немає єдності в розумінні сутності
цього явища [8]. По-друге, в людському житті понят-
тя «мотив» загубилось в інших критеріях – воля, цілес-
прямованість, рішучість. Між тим, в сучасному житті
роль мотиваційного, збуджуючого початків прояв-
ляється все більш виражено.

Численними дослідженнями встановлені
найбільш значимі фізичні якості, що мають безпосе-
редній зв’язок із показниками здоров’я – витривалість.
Відносно менший рівень взаємозв’язку (котрий зна-
ходиться в залежності від віку) спостерігається між
показниками здоров’я та результатами рухових тестів,
що характеризують швидкісні якості, спритність і
гнучкість. І тому, зовсім незрозумілим стає Наказ
Міністерства освіти і науки від 06.11.2008 №1008, яким
відмінено виконання вправ, які визначають рівень
розвитку таких фізичних якостей як витривалість.

Для того, щоб досягти вираженого оздоров-
чого ефекту, фізичні навантаження повинні супро-
воджуватися значною витратою енергії і давати три-
вале рівномірне навантаження системам дихання і
кровообігу, забезпечуючи доставку кисню тканинам,
тобто мати виражену аеробну направленість. І тому,
найефективнішими засобами фізичного направлен-
ня можуть бути біг, лижні перегони, плавання.

Людина у стані спокою витрачає біля 250 мл
кисню за 1 хв. При напруженій фізичній роботі ця
цифра у молодих нетренованих людей, може макси-
мально збільшуватись до 2700-2900 мл, а в легкоат-
летів-бігунів і лижників до 4700-5700 мл. Чим вище
рівень максимального споживання кисню (МСК), тим
більший функціональний резерв, що відокремлює
організм від прожиткового мінімуму, який необхід-
ний для підтримання стану організму на високому
фізичному рівні.

У всіх навчальних закладах багатьох країн світу
біг застосовується як засіб фізичного розвитку мо-
лоді. Біг має властивість, яку не мають інші види фізич-
них вправ – явище біомеханічного резонансу, описа-
не Ф. Агатіним. Біг – це серія стрибків, і в момент
приземлення виникає протиудар, який переміщує
стовп крові в судинах. Такий гідродинамічний «ма-
саж» зміцнює стінки судин і перешкоджає відкладен-
ню в них холестерину і солей, сприяючи профілак-
тиці атеросклерозу. Вібрація печінки і кишечнику
поліпшує відтік жовчі і підсилює перистальтику ки-
шок, що сприяє кращому перетравленню їжі.

Неможливо переоцінити і вплив бігу на
діяльність серцево-судинної системи. У результаті
збільшення викидного об’єму крові (з 70 до 140 мл)
кожне скорочення серця сприяє розтягуванню коро-
нарних артерій. Біг покращує кровотік у нижніх
кінцівках за рахунок скорочення м’язів гомілки і стег-
на, а також за рахунок біомеханічного резонансу і
активного виштовхування крові у напрямку до сер-
ця, що полегшує його роботу і сприяє профілактиці
варикозного розширення вен.
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Циклічні фізичні вправи можна легко дозува-
ти, а також легко контролювати свій фізичний стан
під час їх виконання.

На наш погляд, молодій людині, яка не має явно
виражених патологій у здоров’ї буде складно займа-
тися фізкультурою протягом тривалого часу без
участі в змаганнях.

Найбільш виражені візуальні зміни – це підви-
щення фізичних якостей організму. Але з часом лю-
дині (а тим більше молодій) хочеться порівняти свій
рівень підготовки з іншою людиною. Порівняння сво-
го фізичного стану – великий стимул і мотивація [5]
до удосконалення свого фізичного стану.

Для визначення рівня мотивації молоді до за-
нять фізкультурою нами був проведений педагогіч-
ний експеримент.

В експерименті приймали участь студенти
(юнаки і дівчата) другого курсу Чернігівського дер-
жавного технологічного університету та учні 7-го
класу Чернігівської загальноосвітньої школи.

Були сформовані чотири навчальні групи (дві
студентські і дві учнівські), заняття в яких проводи-
лись згідно робочої програми навчального закладу
протягом семестру.

Перед учнями експериментальної групи були
визначені нормативи, які необхідно скласти після закі-
нчення експерименту. Нашим завданням було – виз-
начити рівень загальної і силової витривалості.

Для розвитку загальної витривалості викорис-
товувався біг: крос, естафети з довгими відрізками,
подолання крутих спусків і підйомів. Для поліпшен-
ня силових якостей використовувались стрибкові
вправи, метання різних предметів та вправи, які спри-
яють виробленню вміння швидкого напруження та
розслаблення м’язів.

Після закінчення експерименту були прийняті
контрольні нормативи.

Необхідно відмітити, що у експериментальній
групі, по відношенню до основної, результати були
вищими:
– загальна витривалість на 11,5 %
– силова витривалість на 9,4 %

Аналіз результатів експерименту доводить, що
складання контрольних нормативів стимулює молодь
до занять фізичною культурою та формує мотива-
цію до поліпшення здоров’я.

Висновки.
Слід відмітити, що одержані результати, особ-

ливо серед дівчат, свідчать, що фізична підготовленість
молоді знаходиться на низькому рівні.

Правильно організоване навчання містить у
собі стимули для розвитку вольових якостей учнів.
Навчальне завдання – це психологічна вольова дія,
що вимагає від учня чіткої постановки мети, пошуку
найкращих способів його розв’язання, цьому, на наш
погляд і сприяє складання контрольних тестів на вит-
ривалість і силу.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку інших проблем по впровадженню
в навчальний процес системи підсумкового оціню-
вання з урахуванням поточної успішності школярів і

студентів і потребує внесення доповнень в нормати-
ви оцінки витривалості і сили.
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СТРУКТУРА УРОКУ У ПОЧАТКОВІЙ
ВАЛЬДОРФСЬКІЙ ШКОЛІ

Лупаренко С.Є.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Дана стаття присвячена аналізу структури уроку в
початкових класах вальдорфської школи. Розкрита сутність
ритмічної організації навчання; визначені основні ритми, яких
додержуються у вальдорфській школі (річний, тижневий, ден-
ний, урочний); проаналізовані головні частини уроку в по-
чатковій вальдорфській школі (ритмічна, основна, заключна
частини). Ритмічна організація навчального процесу має по-
зитивний  вплив на молодших школярів. Ритмізація навчання
сприяє активізації розумових здібностей та розвитку пізна-
вальної активності і творчості молодших школярів.
Ключові слова: ритм, урок, частина, учень, навчання.
Аннотация. Лупаренко С.Е. Структура урока в началь-
ной вальдорфской школе. Данная  статья посвящена ана-
лизу структуры урока в начальных классах вальдорфской
школы. Раскрыта сущность ритмической организации  обу-
чения; определены основные ритмы, которых придержива-
ются в вальдорфской школе (годовой, недельный, дневной,
урочный); проанализированы главные части урока в началь-
ной вальдорфской школе (ритмическая, основная, заключи-
тельная части). Ритмическая организация учебного процес-
са имеет положительное влияние на младших школьников.
Ритмизация  обучения оказывает содействие активизации
умственных способностей и развитию  познавательной ак-
тивности и творчества младших школьников.
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Ключевые  слова: ритм, урок, часть, ученик, обучение.
Annotation. Luparenko S.E. The structure of a lesson at
primary Waldorf school. This article is dedicated to the
analysis of the lesson structure at primary Waldorf school. The
essence of rhythmical organization of education is revealed.
The main rhythms which are adhered to at Waldorf school are
determined. They are yearly, weekly, daily rhythms and rhythm
of a lesson. The main parts of a lesson at primary Waldorf
school are analyzed. They are rhythmical, main and final parts.
Rhythmical organization of educational process has positive
ef fect on minor schoolboys. Rhythmical learnings assists
activation of mental capacities and development of cognitive
activity and creativity of minor schoolboys.
Keywords: rhythm, lesson, part, pupil, education.

Вступ
Принциповою відмінністю вальдорфських

підходів від існуючих у сучасній освіті є реалізація в
педагогічному процесі пріоритету антропології (лю-
динознавства), який складає основу педагогічної кон-
цепції Р.Штайнера.

Реалізація пріоритету антропології у навчаль-
но-виховному процесі вимагає здійснення, з одного
боку, цілісного підходу до процесу навчання, з іншо-
го – особистісно-орієнтованого підходу до дитини.

У вальдорфській школі реалізація людинознав-
чого підходу пов’язана з цілеспрямованою та систе-
матичною роботою вчителя над розвитком усіх учнів,
у тому числі й найслабкіших. У цьому педагогу спри-
яють форми організації навчання, зокрема ритмічна
організація педагогічного процесу. Специфікою валь-
дорфських форм навчання є те, що вони одночасно
спрямовуються на організацію, стимулювання і мо-
тивацію пізнавальної діяльності учнів.

Теоретичні та науково-методичні засади валь-
дорфської педагогіки і особливостей побудови на-
вчально-виховного процесу у вальдорфській школі
розробляли такі вчені, як К.Авісон, В.Загвоздкін,
О.Іонова, А.Пінський, Д.Пранж, М.Росон, Б.Рутіша-
узер, О.Топтигін, Х.Уіхерт, Р.Штайнер та інші.

Дане дослідження є складовою частиною ком-
плексної програми науково-дослідної роботи кафед-
ри загальної педагогіки Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи.
Метою даної статті є аналіз структури уроку в

початкових класах вальдорфської школи.
Результати дослідження
Необхідно підкреслити, що урок у валь-

дорфській школі є частиною ритмічної організації
навчання, яка виступає основною організаційною
формою у вальдорфській педагогіці.

Ритмізація навчально-виховного процесу у
вальдорфській школі – це планування окремих уроків,
розподіл занять протягом дня, року з урахуванням
природного ритму варіювання свідомості дитини та
психології її сприйняття, що забезпечує економічну
спрямованість використання психічних і фізичних сил
учня та індивідуальний підхід до нього [2, с. 323].

Навчальний процес із урахування психології
сприйняття і потреб віку будується в певному ритмі
таким чином, щоб на кожному уроці, кожен день, тиж-
день, рік було можливо реалізувати: чергування діяль-

ності, що активізує і розслабляє дітей (свідома концен-
трація та довільна активність – це специфічні “вдихи” і
“видихи”), і це допомагає уникнути втоми і зберегти
сили; дотримання троїчного ритму – чергування
сприйняття, переживання і здійснення. При виключно
інтелектуальному навчанні дитина знаходиться весь
час у стані “вдиху” (сприйманні, концентрації, зосе-
редженості). Зробити повноцінний “видих” їй не на-
дається можливості, бо “видихнути” (розслабитися)
вона може лише через власну активну діяльність [1, с.
145]. У вальдорфській школі стани “вдиху” і “видиху”
постійно чергуються, і дитина робить “видих” через
художньо-практичну діяльність. Це сприяє активному
і рівномірному розподіленню навантаження на голо-
ву, серце і руки дитини; здійсненню індивідуального
навчання, розвитку активності дитини.

У вальдорфській школі дотримуються таких
основних ритмів:

- річного, що досягається рівномірним чергу-
ванням природничо-математичних та гуманітарних
предметів при плануванні навчального року і забез-
печується навчальним планом та навчальними про-
грамами вальдорфської школи.

Річний ритм реалізується через викладання
методом “епох” основних предметів. Кожного ран-
ку з 7.45 до 9.40 протягом 3 – 4 тижнів на заняттях, які
мають назву „головний урок”, вивчається один і той
же предмет, що складає певний навчальний цикл,
значний за обсягом навчальний матеріал. Ці на-
вчальні цикли отримали назву “епохи”. Методом
“епох” вивчаються предмети когнітивного циклу, зок-
рема в молодших класах – математика, вивчення на-
вколишнього світу, рідна мова. По закінченню однієї
“епохи” починається інша, і так кілька разів на рік
„епохи” змінюють одна одну.

У І класі епохи ще слабко диференційовані.
Діти пишуть, малюють, слухають розповідь учителя,
займаються лічбою, а вчитель обирає момент, коли
треба змінити діяльність. У ІІ класі епохи стають уже
більш диференційованими.

Епохальна організація навчання будується та-
кож на основі узагальнюючих міжпредметних ідей та
більш широких проблемних взаємозв’язків. Тісна взає-
модія різних галузей викладання, інтегрування близь-
ких за змістом навчальних предметів не лише дозво-
ляють ущільнити процес навчання, але й надають
можливість дитині пережити світ не розірваним на
окремі знання, а як цілісний космос.

Один і той же предмет вивчається як епоха не
більше двох разів на рік, і діти за цей час можуть за-
бути вивчене. Щоб знання були міцними, перетво-
рювались в уміння, важливо ще раз повернутися до
вивченого матеріалу. Повторення раніше вивченого
піднімає школярів на більш високий рівень розумін-
ня проблеми, показує, як зросли за цей час їхні
здібності. Саме при такій формі роботи створюють-
ся найкращі можливості для того, щоб сконцентру-
вати дітей та уявити зміст предмету у вигляді ємких
образів, що легко запам’ятовуються. Практика валь-
дорфської школи в організації викладання великими
навчальними періодами одного предмету видається
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дуже цінною з точки зору сприятливого дисципліну-
ючого впливу на дитину, на її здатність до концент-
рації та зосередженості;

- тижневого та денного, які визначаються
розкладом занять (з метою ефективного і рівномір-
ного впливу на дитину) та враховують ритм свідо-
мості дитини протягом дня. Так, зранку дитині легше
всього дається розумова діяльність, тому кожний
шкільний день починається з когнітивних предметів,
тобто з предметів, які спираються переважно на знан-
ня і розуміння, потребують осмислення та уяви. Після
цього йдуть предмети, що потребують постійного
ритмічного повторення на окремих уроках (іноземні
мови, предмети естетичного циклу, фізкультура).
Предмети практичного циклу (ручна праця, ремес-
ла, садівництво) переносяться ближче до кінця на-
вчального дня. Така організація навчально-виховно-
го процесу сприяє найбільш повному залученню
учнів до процесу навчання, вияву їхньої найбільшої
активності й самостійності на уроках, усебічному
розвитку школярів, бо відповідає природному ден-
ному ритму, необхідному для подальшого становлен-
ня особистості;

- урочного, що передбачає дотримання певної
структури уроку з урахуванням ритмів активізуючої
і розслаблюючої діяльності, природного ритму здат-
ності дитини до зосередження. Кожний урок скла-
дається з трьох частин – ритмічної, основної та зак-
лючної.

Так, ритмічна частина є початковим елемен-
том уроку і починається із активно-вольової діяль-
ності, що є важливим для усвідомлення дитиною сво-
го тіла. У цей час діти активізуються, об’єднуються в
колектив, настроюються на власне навчання. Вони
співають хором у супроводі гри на сопілочці та
дзвіночках, декламують вірші, виплескують, танцюють,
грають. На ритмічній частині, яка може тривати в мо-
лодших класах до півгодини, можуть знайти вираз ба-
гатообразні форми творчої активності дітей, пов’яза-
ної зі словом і рухом. При цьому важливими є й вольові
зусилля, які виникають під час цих дій, а також ак-
тивність інтелектуальної та емоційної сфери.

Один з найбільш ефективних елементів на
ритмічній частині уроку є хорова рецитація всім кла-
сом вірша, яка створює атмосферу спокою, урочис-
тості, і зазвичай супроводжується відповідними ру-
хами (художніми жестами, хлопками, притопуванням,
стрибками тощо). Найчастіше виконуються вірші та
пісні, присвячені людині, природі, навколишньому
світу, дієвості та силі слова (зазвичай вони пов’язані
із темою основної частини уроку або вчаться до
шкільної вистави), а також вірші, які завдяки своєму
звуковому строю сприяють підготовці молодших
школярів до вивчення літер.

Змістом ритмічної частини уроку є різно-
манітні пісні, вірші, пальчикові ігри, діалоги, ритмічні
лічилки, рухові вправи тощо, які виконуються відра-
зу всім класом або по черзі, що надає одним дітям
можливість добре послухати друзів, а іншим – вияви-
ти свою активність та розвивати комунікативні на-
вички.

Кінець ритмічної частини майже завжди спо-
кійний і концентруючий, щоб діти мали змогу перей-
ти від вольової діяльності до полюсу уявлень, розу-
мової діяльності. Ритмічна частина уроку допомагає
активізувати, гармонізувати дітей, стимулювати їхню
власну діяльність, допомагає зібратися з силами; у
ритмічній частині реалізується дитяча потреба в ак-
тивності, русі, яка створює передумови для розвитку
пізнавальної активності.

Після ритмічної частини йде основна частина
уроку, яка спрямовується на закріплення навчально-
го матеріалу через повторення і підбиття підсумків
попереднього навчального дня; організацію осмис-
лення та розуміння почутої напередодні інформації
на більш високому рівні за допомогою постанови
логічних завдань, які вимагають ув’язки із раніше зас-
воєними знаннями, узагальненого запису матеріалу
в робочих зошитах; ознайомлення із новим матеріа-
лом як логічне продовження засвоєного раніше в
художньо-образній формі; поглиблення матеріалу, що
вивчається, через власну активну художньо-практич-
ну діяльність. На уроках учителі намагаються допо-
могти дітям зрозуміти матеріал, застосовуючи ретель-
но продумані жести для створення яскравих образів
та атмосфери навчання. Також використовується
наочність, зорові опори, наприклад, на англійській
мові – предмети одягу чи предмети щоденного вико-
ристання, на праці – іграшки, одяг, предмети, які тре-
ба виготовити.

У вальдорфській школі для передачі учням
молодших класів більшості необхідних знань та умінь
використовується ігрова діяльність, а урок будується
з урахуванням того, що маленька дитина здатна на
активне довільне сприйняття протягом 8-10 хвилин, а
потім їй необхідно розслабитися через відповідну
зміну виду навчальної діяльності. Активна діяльність
чергується із спокоєм, і діти із задоволенням беруть
участь у різноманітних видах діяльності, і, як свідчить
досвід, наприкінці уроку здається, що весь клас відпо-
чив, незважаючи на те, що насправді діти добре по-
працювали. Завдяки такій організації навчального
процесу не виникає проблем фізичних і психологіч-
них перенавантажень дітей, плідно вирішується зав-
дання орієнтації педагогічного процесу на осо-
бистість дитини.

На початку основної частини повторюється
навчальний матеріал, що вивчався напередодні. Як
тільки всі зосередили увагу, учитель продовжує вик-
лад матеріалу, використовуючи, як правило образну
розповідь.

На основній частині через вірші, діалоги, впра-
ви на спілкування, ігри, цікаві завдання, не викорис-
товуючи підручники і допоміжні засоби, за допомо-
гою сили фантазії вчителя та дітей створюється
відповідна атмосфера, завдяки якій дитина миттю “за-
палюється” для подальшого навчання і все більше
пробуджується через своє вимовляння, жести, влас-
ну діяльність, вправи.

Після цього наступає найбільш відповідальний
етап, коли резюме почутого переноситься в робочий
зошит або зображується у вигляді малюнка [1; 2].
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Отже, основна частина уроку сприяє розвит-
ку розумових здібностей учнів, їхніх пізнавальних
процесів, стимулює активність кожної дитини в на-
вчанні.

Заключна частина уроку зазвичай покликана
привести пробуджені під час заняття процеси до
врівноваженого стану, підготовити учнів для подаль-
шої навчальної роботи, зосередити їхню увагу. Це
можна зробити, якщо розповісти дітям невелику (10-
15 хвилин) історію морально-повчального змісту, каз-
ку, оповідання, матеріалом для яких служить куль-
турно-історична спадщина людства. Зміст історій,
казок в кожному класі змінюється, але відповідає ос-
новному мотиву всього навчального року. Так, на-
приклад, у першому класі діти знайомляться із казка-
ми, у другому – з легендами й байками, у третьому –
зі Старим Заповітом, оповіданнями про ремесла, у
четвертому – вітчизняною міфологією [1; 2; 3; 4].

При підборі історії для розповіді на заключній
частині уроку враховується і той факт, що молодші
школярі відносяться до себе і до наслідків своїх дій та
вчинків дуже уважно і пов’язують свою поведінку з
поведінкою героя історії, яка їм сподобалась. З огля-
ду на це, казки, моральні історії ретельно обмислю-
ються, щоб при їх образному піднесенні створюва-
лись умови, які б викликали в учнів необхідний
психічний стан, уявлення, почуття, мотиви і бажання
чи небажання діяти так, як це зробив герой історії.
Також звертається увага на те, що діти не повинні
здогадуватися, з якими намірами і бажанням їм роз-
повідається конкретна моральна історія чи казка, бо
надмірна моралізованість може породити в душі ди-
тини нещирість.

Учні сприймають історії, казки на слух, обго-
ворюють та переказують їх. Молодших школярів сти-
мулюють до вільного переказу, а також до переказу
історії від особи конкретного герою, використовую-
чи непряму мову, що сприяє розвитку здібності до
правильної побудови речень, умінь учнів користува-
тися відповідними засобами художньої виразності при
розповіді (інтонацією, ритмом, синтаксичної побу-
довою, стилістичними особливостями мови опові-
дання) та дотримуватися її причинно-наслідкових
зв’язків. Інколи дітям надається можливість приду-
мати назву до історії.

Одним із завдань заключної частини уроку є
забезпечення темами для ілюстрацій, де колір вико-
ристовується для передачі відповідного настрою
історії чи казки. Тому по її закінченню діти зображу-
ють в зошитах різні моменти казки. На деяких занят-
тях молодші школярі вчаться будувати власні усні тек-
сти за поданим зачином або придумувати зачин та
кінцівку до поданої основної частини історії.

Висновки
Таким чином, кожна фаза уроку, як і весь урок

у цілому, охоплює учня всебічно (в єдності його мис-
лення, почуттів і волі), бо застосовуються різноманітні
вправи для розумової активності, вияву вольових зу-
силь та емоційного розвитку. Ефективність ритміч-
ної організації уроку полягає в тому, що вона відкри-
ває нові можливості для посилення розумової

концентрації, надає багато додаткових можливостей
для ефективної подачі матеріалу та використання
різноманітних методів та прийомів, запобігання сто-
млення, збереження та розвитку фізичних і душевно-
духовних сил дитини.

Як свідчить досвід вальдорфської школи, рит-
мічна організація навчального процесу має позитив-
ний вплив на молодших школярів, бо вона відповідає
ритму їхнього життя, їхнім потребам і можливостям.
Тим самим ритмізація навчання сприяє активізації
розумових здібностей (діти проносять отримані на
“епосі” знання і, повертаючись до цієї “епохи” через
певний проміжок часу, демонструють краще волод-
іння вивченим матеріалом, який ніби “оживає” в їхній
пам’яті заново вже на більш високому рівні), а також
розвитку пізнавальної активності та творчості молод-
ших школярів.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем організа-
ція навчального процесу у початковій вальдорфській
школі.
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МОЖЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ
АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СЕРЕД

ЮНАЦТВА ТА МОЛОДІ
Ляпін В. П., Яковлєва К. В., Мамаєва О. В.
Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля

Анотація. У статті розглядається необхідність проведення
профілактичних заходів у підлітковому середовищі з попе-
редження адиктивних форм поведінки. Як альтернативний
напрямок пропонується відвідування  підлітками “круглих
столів запитань  і відповідей” із залученням хворого, які
організовуються при наркологічних установах. У дослідженні
автори спираються на апробований за кордоном досвід ро-
боти “рівний – рівному”.
Ключові слова: наркоманія, профілактика, освіта, непов-
нолітні, молодь.
Аннотация. Ляпин  В.П., Яковлева К.В., Мамаева Е.В.
Возможности профилактики адиктивного поведения сре-
ди юношества и молодежи. В данной статье рассматрива-
ется необходимость проведения профилактических мероп-
риятий в  подростковой среде по предупреждению
аддиктивных форм поведения. Как альтернативное направ-
ление предлагается посещение подростками «круглых сто-
лов вопросов и ответов» с участием больного, организован-
ных   при  наркологических лечебницах. В  исследовании
авторы опираются на  апробированный  за  рубежом опыт
работы «равный – равному».
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Ключевые  слова: наркомания, профилактика, просвеще-
ние, несовершеннолетние, молодёжь.
Annotation. Lyapin V.P., Yakovlyeva K.V., Mamaeva E.V.
Possibilities of protective treatment addictive behaviours
among youth and youth.This article treats of necessity to
hold preventive procedures in juvenile environment with a view
to anticipate addictive form of conduct. As alternative juveniles
may attend “round tables of questions and answers” with the
assistance of  patient, organized to narcological clinics. The
authoress in her research is guided by approved abroad experience
“equal to equal”.
Key words: drug addiction, prophylaxis, enlightenment, minor,
young people.

Якщо в мозок не сіяти злаків,
він вирощує  бур’яни.

Джордж Герберт

Вступ.
Сьогодні українська молодь проходить важ-

ке випробування – випробування необмеженою
свободою: пити чи не пити, палити чи не палити,
починати сексуальне життя чи утриматися, практи-
кувати безпечний секс чи ризикувати. Цей вибір
існував завжди, але сьогодні, за  умов поширення
ВІЛ/ЗСПШ, вільної  пропаганди алкоголю, тютюну,
сексуальних відносин, він стає вибором життя. У
зв’язку з цим необхідно мобілізувати всі можливості
для допомоги молодій людині у свідомому само-
визначенні.

В Україні останнім часом намітилась невтішна
тенденція до збільшення проявів негативної поведін-
ки серед підлітків та молоді. За  несприятливими умо-
вами сьогодення дитяче й підліткове середовище спря-
моване на прилучення до нікотину, алкоголю,
наркотичних препаратів, ранніх сексуальних відно-
син, що погано впливає на стан фізичного й психіч-
ного здоров’я підлітків. Як наслідок, у дітей розви-
вається агресивність, почуття заниженої самооцінки,
стан емоційного дискомфорту. Ці фактори сприяють
конфліктам з однолітками, вчителями, батьками. Ре-
зультат – кожний п’ятий важко засвоює навчальний
матеріал. Такі діти втричі, порівняно з іншими, підда-
ються впливу наркотичних препаратів.

За даними І кварталу 2008 року в Луганській
області зареєстровано 5025 осіб, які незаконно вжи-
вають наркотичні засоби, психотропні препарати та
інші речовини з метою отримання задоволень. Рівень
розповсюдження на 100000 населення досягає 193,4
(1 квартал 2007 року – 177,0). Найбільш ураженими є
майже всі населені пункти області, серед яких Лу-
ганськ за рівнем розповсюдження хвороби займає
друге місце (339,6), а область посідає четверте місце
по Україні.

Серед зареєстрованого контингенту  456 не-
повнолітніх, що складає 9% від загальної групи, з них
73 дитини (до 15-річного віку) і 8 осіб із запущеними
формами наркоманії й токсикоманії. До провідних
препаратів належать стимулятори, речовини з коноплі
й органічні розчинники.

Переважним способом уживання психотроп-
них речовин є парентеральне введення наркотиків,
що досягає 60-65%, а це сприяє розповсюдженню

серед даної категорії осіб ВІЛ-інфікованості й захво-
рюванню на СНІД.

За даними обласної СЕС і центру профілакти-
ки СНІДу Луганської області серед контингенту ВІЛ-
інфікованих ін’єкційний спосіб зараження займає до
60%[3]. Як наркоманія, так і ВІЛ/СНІД до 70-80% ура-
жає осіб молодого віку до 30 років. Однак відомо, що
статистичні дані епідеміологічної ситуації з розпов-
сюдження наркотичної залежності не повні. З метою
посилення рівня профілактичних заходів, особливо
серед неповнолітніх та молоді, прийнято наказ уп-
равліннями охорони  здоров’я та освіти й науки Ук-
райни від 16.10.2000 р. за № 308/398 “Про проведення
сумісних заходів із попередження наркотичних зах-
ворювань серед неповнолітніх”. Однак відомий підхід,
спрямований переважно на боротьбу з наслідками
негативних явищ, виявився не просто безперспектив-
ним, а викликав певне розчарування, соціальну апа-
тію серед молоді. На жаль, пережитки тактики заля-
кування й дотепер у певній мірі продовжують
існувати в українському інформаційному й освіт-
ницькому просторі.

Мета, завдання роботи.
Просвітницька робота серед молоді щодо здо-

рового способу життя поки що не дуже ефективна.
Більшість учнів, особливо старших класів (від 80 до
97%), не мають достатніх знань із таких гострих про-
блем, як запобігання наркоманії, алкоголізму, СНІДу
тощо. У зв’язку з відсутністю підготованих кадрів знан-
ня про шляхи збереження й зміцнення здоров’я в на-
вчальних закладах України реалізуються здебільшого
формально, епізодично, без урахування об’єктивних
тенденцій у молодіжному середовищі (погіршення
життєвих умов, послаблення мотивації до здорового
способу життя, низький рівень превентивних знань,
навичок, вмінь і т. д.).

Результати досліджень.
Як правило, профілактика адиктивної поведі-

нки неповнолітніх в Україні відбувається на громадсь-
ких засадах. Проте дослідження доводять, що проф-
ілактичні заходи на непрофесійному рівні не дають
бажаних результатів, а часом призводять і до нега-
тивного ефекту (так званий “ефект реклами”).

За умов низького рівня фінансування педаго-
ги недостатньо володіють сучасними методами ро-
боти з формування знань, умінь і навичок із збере-
ження й зміцнення здоров’я підлітків, мало
використовують у цій роботі найновіші підходи. Пе-
реважно профілактична діяльність державних освітніх
закладів зорієнтована на передавання знань від до-
рослого до дитини з ігноруванням активної участі
самої дитини, її права на самовизначення щодо здо-
рового способу життя. Практика ж свідчить, що на-
буття й закріплення установок на здоровий спосіб
життя та безпечну поведінку є значно ефективніши-
ми у ході спілкування підлітків між собою.

Доцільніше організовувати конкретну й квалі-
фіковану роботу за такими напрямками :
1.Превентивна освіта. Мета всього напрямку в тому,
щоб кожна людина, яка ще не спробувала жодної
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наркотичної речовини, мала об’єктивні відомості
про причини й наслідки зловживань [1,4,5].

2.Психокорекційна робота з підлітками “групи ризи-
ку” [5,6].

3. Сімейна психотерапія, психологічна підтримка
близьких людей, що проживають разом з алкоголі-
ком (наркоманом) [2].

Зважаючи на те, що останнім часом спостер-
ігається зниження віку першого пробування нарко-
тичних засобів, серед школярів збільшується кількість
тих, хто зловживає інгалянтами. З’являється практика
одночасного вживання декількох речовин одразу.
Україна безповоротно втрачає покоління своїх гро-
мадян, яким сьогодні від 13 до 25 років.

Сучасний рівень розв’язання психологічних
аспектів проблеми профілактичної діяльністі з непов-
нолітніми заснований на таких принципах:
1. Інформацію про шкідливість вживання психотроп-
них речовин не слід подавати дітям ізольовано, у
вигляді лекцій.

2. Комплексне й систематичне викладання всіх знань
у галузі превентивної освіти має етап часткового
обов’язкового навчання у школі, розпочинаючи з
молодших класів.

3.Превентивна освіта повинна, передусім, виховува-
ти серед учнів почуття відповідальності за своє здо-
ров’я та свою поведінку, яка впливає на їхнє здоро-
в’я.

4.Превентивна освіта не повинна фіксуватися на
якійсь одній ізольованій інформації, а має охоплю-
вати всі фактори, що впливають на здоров’я.

5.У ході превентивної освіти пропаганда тверезості
повинна концентруватися не на фіксації шкідливих
наслідків уживання алкоголю, а на реальних пере-
вагах, які дає тверезе життя [5].

Враховуючи вищезазначене, для попереджен-
ня наркоманії, токсикоманії, алкоголізму й тютюно-
паління в ранньому віці Луганським обласним нар-
кологічним диспансером було впроваджено як
санітарно-просвітницький новий вид діяльності в Ук-
раїні. Нововведенням є проведення “круглих столів
запитань і відповідей” із залученням хворого, пере-
важно молодого віку, у якого виникли проблеми,
пов’язані із зловживанням наркотиків або інших пси-
хоактивних речовин. Вперше таку форму роботи ап-
робовано в 1998 році. Своє укорінення цей метод знай-
шов у 1999 році. Метою роботи на той час було:
- виявлення ефективності й дієвості нової форми
роботи, а також її вплив на процеси пізнання дітей і
підлітків;

- розвінчання хибних уявлень та  легковажності дітей
і підлітків стосовно зловживання наркотичними,
психотропними та іншими одурманюючими речо-
винами;

- допомога підліткам в успішному адаптуванні в
умовах соціуму, формування потреби в самови-
раженні.

Було проведено:
У 2006 р.  63 “круглих столи”; охоплено 1688 осіб;
У 2007 р. 114 “круглих столів”; охоплено  3086 осіб;

У 2008 р. 175 “круглих столів”; охоплено 4459 осіб,
усього: 352 “круглих столи”; охоплено 9233 особи.

Заняття проводяться для всіх вікових категорій
(дітей, підлітків, молоді, педагогів-організаторів, ви-
хователів, батьків).

Викладання курсу превентивної освіти прово-
диться не в традиційній формі. Створено умови для
самостійної, творчої діяльності учнів із розпізнанням
і здобуттям знань, побудови логічних висновків.

Дане нововведення дозволило значно підви-
щити рівень сприйняття учасниками “круглих столів”
розумних доводів лектора на прикладі розбору “живої
історії” про згубний вплив і негативні наслідки ран-
нього вживання одурманюючих речовин.

Ці зустрічі допомагають підліткам усвідомлю-
вати й об’єктивно оцінювати наслідки захоплень да-
ними речовинами, а батькам своєчасно розпізнати
симптоми стану наркотизації.

За  відгуками самих учасників, ця форма проф-
ілактичної роботи допомагає заповнювати вади знань
із даного питання. Підлітки починають замислюва-
тись над своїм здоров’ям, майбутнім. З відгуків: “…у
процесі роботи молодь має можливість бачити прав-
ду. Хворобу легше попередити, ніж вилікувати. А
якщо цього не робити, ми вимремо, як нація!” (Сту-
дент ІV курсу спеціальності “Практична психологія”
ЛНПУ ім. Т. Шевченка); “Мене вразив “живий при-
клад” загубленого життя хлопця мого віку. Моє і його
життя до дня його першого вживання наркотиків були
доволі схожими: навчання, друзі, футбол у дворі. Але
наркотики пройшли повз мене, а у цього хлопця –
через його життя. Я побачив цінність свого життя,
відчув глибоку відразу до наркотиків та, безперечно,
жаль до втраченого життя мого однолітку”(студент
коледжу СНУ, гр. 1М-07); “Моє відвідання “круглого
столу” примусило мене подумати про моїх  май-
бутніх дітей. Жодної цигарки більше!..”(учениця 8-А
класу, СШ № 53); “Я думаю, сходити до вас необхідно
кожній людині, а схожі лекції потрібно проводити
скрізь” (учень 7-Е класу, СШ № 1).

Крім того, дана форма роботи сприяла
збільшенню самозвернень підлітків, залежних від нар-
котиків та інших психоактивних речовин. Також
збільшилась кількість звертань батьків за консульта-
тивною допомогою.

Досвід “круглих столів” висвітлювався на сем-
інарах для соціальних педагогів, вихователів, керів-
ників навчальних закладів, у місцевій періодиці, на
обласному телебаченні, радіо.

Висновки.
У процесі роботи ми прагнемо сприяти фор-

муванню у дітей і молоді принципів здорового спо-
собу життя, стимулюванню до самостійного й усві-
домленого вибору життєвої позиції, визначенню
шляхів позитивної  соціалізації молоді, здобуванню
знань, умінь і навичок здорового способу життя та
відмови від негативної поведінки. В основу роботи
покладено переваги передання знань від однолітка
до однолітка (відомий як метод освіти “рівний-рівно-
му”, що почав упроваджуватись у середині ХХ ст. у
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країнах Західної Європи та Північній Америці) [4].
Організовуючи роботу “круглих столів”, ми спира-
лись на те, що підлітки одного віку глибше розуміють
потреби свого оточення, на відміну від дорослих ро-
зуміють субкультурну мову, більше довіряють одне
одному, більше готові до розуміння. На прикладі
життя хворого, яке він розказує сам під час вільного
спілкування підлітків та “гостя”, молодь набуває знан-
ня, що формують установи для усвідомлення пере-
ваг здорового способу життя. У процесі комуніка-
тивної діяльності відбувається обмін знаннями, що, у
свою чергу, сприяє формуванню достовірних знань і
ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя
й запобігання негативним вчинкам. У широкому ро-
зумінні здоровий спосіб життя розглядається як етап
духовного, фізичного, психічного й соціального роз-
витку, що має безперечну користь для самої людини.
У вузькому значенні наша діяльність – це просвітниць-
ка робота з певних проблем: наркоманії, ВІЛ/СНІДу,
ХЛСШ, знань прав і соціальних гарантій у збереженні
здоров’я тощо.

Питання профілактики наркоманії, алкоголіз-
му серед неповнолітніх включені до регіональних
програм Луганської області. Реалізація програм без-
посередньо пов’язана з організаторами установ охо-
рони здоров’я, їх цілеспрямованістю, наполегливістю,
вмінням знаходити нестандартні рішення.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем профілак-
тики адиктивної поведінки серед юнацтва та молоді.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ
ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЮЧИХ ВПРАВ
І ЇХНІЙ ВПЛИВ НА СТАН ЗДОРОВ’Я
СТУДЕНТІВ ІЗ СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ

ЗАХВОРЮВАННЯМИ
Матвієнко І.М., Козицька А.П.,
Пшенична Л.П., Булейченко О.В.

Національний педагогічний університет
 ім. М.П.Драгоманова

Анотація. В даній статті пропонується методика проведен-
ня загальнорозвиваючих вправ у зв’язку з їхнім впливом на
стан здоров’я студентів з серцево-судинними захворювання-
ми. При розробці методики було проведено ряд тестувань,
які показали позитивний вплив загальнорозвиваючих вправ
на стан здоров’я хворих студентів. Показники тренованості
помітно покращились після регулярних чітко визначених і
правильно дозованих занять фізичною культурою.
Ключові слова: словесні, наочні, практичні, ігрові методи,
тест Руф’є Діксона,.
Аннотация. Матвиенко  И.Н., Козицкая А.П., Пшеничная
Л.П., Булейченко О.В. Методика  проведения общераз-
вивающих упражнений и их влияние на состояние  здоро-
вья студентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В данной статье предлагается методика проведения обще-
развивающих упражнений в связи с их влиянием на состоя-
ние здоровья студентов с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. При разработке методики был проведен ряд тестов,
которые показали положительное влияние общеразвивающих
упражнений на состояние здоровья больных студентов. По-
казатели тренированности заметно улучшились после регу-
лярных четко определенных и правильно дозированных за-
нятий физической культурой.
Ключевые  слова: словесные, наглядные,  практические,
игровые методы, тест Руфье Диксона.
Annotation. Matvienko I.N., Kozytskaya A.P. Pshenichaya
L. P.Buleychenko O.V. Methodic of realization of
generally used exercises connected with their  influence
on state of health of students of special  medical group
cardiovascular pathology. In this article proposed methodic
of realization of generally used exercises connected with their
influence on state of health of students of special medical group
cardiovascular pathology. By development of procedure series
of tests which have shown positive effect exercises on a level of
health of sick students have been conducted. Parameters trained
noticeably have improved after regular precisely specific and
correctly dosed occupations by physical training.
Keywords: verbal, visual, practical methods, method of playing,
Rufie Dickson’s test.

Вступ.
Проблема фізичного розвитку студентів з відхи-

леннями у стані здоров’я має велике державне, нау-
кове і практичне значення. Фізична культура у цьому
випадку є не тільки засобом виховання та поліпшен-
ня фізичної підготовки юнаків і дівчат, а нерідко ос-
новним фактором відновлення та зміцнення здоро-
в’я в період становлення і кінцевого формування
організму, засобом ліквідації недоліків у фізичному
розвитку, могутнім джерелом підвищення рівня
фізичної і розумової працездатності.(1)

Лікувальний вплив фізичних вправ ґрунтуєть-
ся на здатності стимулювати фізіологічні процеси в
організмі людини. Адже багаторічні дослідження вче-
них дозволили зробити висновок, що кожен рух, кож-
на активність, розумова та м’язова, – це не тільки
трата енергії, але і її накопичення. Коли людина ру-

© Матвієнко І.М., Козицька А.П.,
Пшенична Л.П., Булейченко О.В., 2009
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хається, іде, біжить, інтенсивніше працює її дихальна
система, енергійніше б’ється серце, прискорюється
рух крові по судинах, організм повніше насичується
киснем та важливими поживними речовинами, тоб-
то сам собі повертає втрачену енергію. Виробляєть-
ся енергетичний капітал, який забезпечує можливість
в кожний наступний момент затратити ще більше
енергії. Чим інтенсивніша робота м’язів, руховий ре-
жим, тим вищий фізичний та емоційний тонус люди-
ни, тим надійніше її здоров’я. Фізичні вправи вдоско-
налюють роботу багатьох органів і систем, беручи
участь у газообміні: поліпшується робота серця і
вдосконалюються судинні реакції, збільшується
кількість еритроцитів і гемоглобіну в крові, які забез-
печують постачання кисню клітинам, кисень краще
засвоюється, а окислювальні процеси в клітинах відбу-
ваються більш економно.(1,2)

Серцево-судинні захворювання поділяють на
хвороби серця (аритмія, міокардит, інфаркт міокарда
та ін.), хвороби артерій (дистонія, атеросклероз, гіпер-
тонічна хвороба, інсульт та ін.), хвороби вен (вари-
козне розширення вен, тромбофлебіт та ін.). Саме
серцево-судинна система однією з перших реагує на
м’язову активність. Її закономірна зміна при адекват-
них подразненнях раціонально побудованими фізич-
ними подразненнями сприяє надійному переходові
до стану компенсації  і повному відновленню функції
серцево-судинної системи. Під час занять фізични-
ми вправами, правильно підібраними для осіб з сер-
цево-судинними захворюваннями, значно збільшуєть-
ся приток крові до коронарних судин, збільшується
число функціонуючих капілярів, активізуються окис-
лювально-відновні процеси, в результаті чого пол-
іпшується трофіка у серцевому м’язі.

Робота виконана за планом НДР національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Мета, завдання роботи.
Мета дослідження: правильно диференціюва-

ти застосування засобів фізичної культури (зокрема
видів загальнорозвиваючих вправ) під час занять зі сту-
дентами з серцево-судинними захворюваннями. Кон-
кретно визначити методику проведення загальнороз-
виваючих вправ і з’ясувати їх вплив на стан здоров’я
студентів із серцево-судинними захворюваннями.

Основними методами дослідження були:
1.Метод моделювання, за яким адаптувалися різні
види загальнорозвиваючих вправ для студентів з
серцево-судинними захворюваннями.

2. Соціограмний метод (анкетування).
3.Педагогічні спостереження за виконанням студен-
тами загальнорозвиваючих вправ.

Результати досліджень.
Загальнорозвиваючі вправи сприяють вдоско-

наленню опорно-рухового апарату та всього органі-
зму в цілому, формують правильну осанку. Вони
спрямовані на загальний фізичний розвиток і підго-
товку студентів до виконання більш складних рухових
дій, які зміцнюють серцевий м’яз, підвищують його
працездатність і тонус судин, адже кожен з видів
фізичного навантаження так чи інакше впливає на
роботу серцево-судинної системи. Але необхідно

суворо дозувати фізичне навантаження для осіб із
серцево-судинними захворюваннями, так як надмірна
капіляризація м’язів після фізичного навантаження у
малотренованих хворих ускладнює роботу серця, а
діастоличне переповнення шлуночків хворого серця
призводить до зниження його працездатності.

При правильному, оптимальному фізичному
навантаженні серце пристосовується до умов робо-
ти: воно розширюється і збільшує силу окремих ско-
рочень. Якщо таке навантаження часто повторюєть-
ся, товщина стінок міокарда збільшується за рахунок
збільшення маси м’язових волокон, причому ці во-
локна стають більш міцними. Тренованість міокарда
в свою чергу підвищує його скорочувальну функцію
і призводить до більш економної діяльності серця: у
спокої скорочення стають рідшими, при цьому діас-
тола збільшується, серце отримує більше часу для
відпочинку, а вся його робота відбувається в резуль-
таті збільшення ударного обсягу, тобто тієї кількості
крові, яке воно виконує за кожне своє скорочення.

Результати занять у спеціальній медичній групі
залежать від методу застосування засобів фізичної
культури. Вибір методу занять фізичними вправами
залежить від змісту запланованого викладачем мате-
ріалу та функціональних можливостей тих, хто зай-
мається фізичною культурою. При вивченні та вико-
нанні фізичних вправ використовують словесні,
наочні і практичні методи.
· Словесний метод. За допомогою слова поясню-
ють роль фізичних вправ (як засобу лікування) і
спосіб їх виконання, дають завдання, оцінюють їх та
виправляють помилки.

· Наочний метод. Наочні методи навчання включа-
ють демонстрацію вправ і дій викладачем, виконан-
ня вправ, стоячи перед дзеркалом; демонстрація
наочних засобів, які створюють образні уявлення
про прийоми та дії, що вивчаються. Уявлення про
темп руху створюються за допомогою ритмічною
музики.

· Практичний метод. Використовуються суворо рег-
ламентовані вправи. Цей метод дозволяє точно до-
зувати місцеву та загальну дію на організм, навча-
ти руховим умінням та навичкам і вдосконалювати
їх. Він має багато варіантів:

1.Метод повторної вправи;
2.Метод інтервальної вправи (у дозованій ходьбі, коли
проходження відрізків чергуються з інтервалами
відпочинку).

Ігровий метод. Полягає в тому, що дії студентів
організовані певними правилами і рухи не підляга-
ють суворій регламентації.

Протягом 2006-2007 навчального року з гру-
пою студентів проводилися наукові дослідження:

І. Був проведений тест Руф’є Діксона, який
відбиває реакцію серцево-судинної системи на фізич-
не навантаження й функціональну готовність орган-
ізму до виконання фізичних вправ.(5) Розраховуєть-
ся за формулою:

А=(Р1-70+2(Р2-Р)) / 10, де:
Р – пульс після 3-5-хвилинного спокою перед наван-
таженням;
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Р1– пульс після 30 присідань, що виконуються протя-
гом 45 с.;
Р2 – пульс через хвилину після закінчення виконання
присідань.
Якщо Р2 < Р1, то формула набуває такого вигляду:

А=(Р1-70-2(Р-Р2)) / 10
При А=8, – рівень тренованості серцево-су-

динної системи слабкий; при А=6 – 8, – середній;
при А=3 і менше, – високий. Час повернення частоти
серцевих скорочень до вихідних показників вказує на
більший чи менший ступінь тренування.

Відновлюваність пульсу:
1.Після 5-10 хв. відпочинку підраховується пульс за

10 с. і результат множиться на 6.
2.Протягом 30 с. виконується 20 глибоких присідань,
руки при кожному присіданні виносяться вперед.

3. Знову підраховується пульс за 10 с. і результат мно-
житься на 6.

4.Такі ж вимірювання проводяться також у кінці 2-ї,
потім 3-ї хв. відпочинку.

Відновлення пульсу до вихідних величин про-
тягом 2-3 хв. свідчить про добрий функціональний
стан серцево-судинної системи.

Дослідження проводилися з групою студентів,
яка складалася з 20 чоловік. Прослідкувавши за

їхньою роботою та провівши відповідні розрахунки,
ми дослідили, як саме впливають заняття фізичними
вправами на студентів із серцево-судинними захво-
рюваннями і на скільки змінились показники їхньої
успішності у порівнянні з початковим рівнем їх тре-
нованості. Результати досліджень в табл. 1 (5)

Перші дослідження показали слабкий резуль-
тат, здебільшого – 8 і більше. Наступні результати
свідчать про те, що систематичні заняття фізичною
культурою тренують серцево-судинну систему, по-
кращуючи її роботу: показники поліпшуються, із
слабкого рівня переходять у середній та добрий.

ІІ.  Фізична культура – це позитивні емоції (у
всякому разі, так повинно бути), а вони є дуже важ-
ливим фактором оздоровлення студентів, особливо
студентів з серцево-судинними захворюваннями, для
яких позитивні емоції – це вже перший крок до по-
кращення стану здоров’я.

Ритмічна гімнастика в цьому відношенні уні-
кальна: тут присутні і темп, інтенсивність рухів, і ро-
бота усіх м’язів та суглобів.

На початку навчального року були протесто-
вані студенти п’яти груп 1-2 курсу. При цьому фіксу-
валися такі показники:

Таблиця 1 
Результати досліджень 

 
Результати тесту Студенти 

1 2 
% 

1. 9 7 2-22% 
2. 8 6 2-25% 
3. 7 6 1-14,2% 
4. 7 6 1-14,2% 
5. 9 7 2-22% 
6. 7 6 1-14,2% 
7. 6 5 1-16,6% 
8. 7 5 2-28,6% 
9. 8 7 1-12,5% 
10. 8 7 1-12,5% 
11. 8 6 2-25% 
12. 7 5 2-29% 
13. 6 5 1-16,6% 
14. 7 6 1-14,2% 
15. 9 8 1-11,1% 
16. 7 6 1-14,2% 
17. 8 7 1-12,5% 
18. 7 5 2-28,6% 
19. 8 7 1-12,5% 
20. 9 7 2-22% 

 
Таблиця 2 

Результати тестування зміни швидкісних і якісних показників у студентів  
із серцево-судинними захворюваннями 

 
Вид фізичних вправ Дослідження №1 Дослідження №2 
1. Максимальна кількість 
присідань за  3 хв. 

 
55,6 ± 0,6 

 
58,4 ± 0,4 

2. Піднімання тулуба з 
положення лежачи на спині, руки 
вгору 

 
15 – 20 

 
18 – 22 
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1.Швидкісна витривалість студентів – максимальна
кількість присідань за 3 хв.

2. Силова витривалість студентів – піднімання тулуба
з положення лежачи, руки вгору.

Результати тестування зміни швидкісних і якіс-
них показників у студентів із серцево-судинними зах-
ворюваннями показані в табл. 2.

На підставі даного тестування було зроблено
висновок про рівень фізичної підготовки студентів з
серцево-судинними захворюваннями:
· 60% студентів має середній рівень фізичної підго-
товки

· 40% студентів має низький рівень фізичної підго-
товки

Як бачимо, регулярні заняття фізичною куль-
турою покращують рівень тренованості студентів:
показники покращуються, студенти стають більш
витривалими, що, відповідно, веде за собою покра-
щення загального стану їхнього здоров’я.

ІІІ.  На заняттях з ритмічної гімнастики студен-
ти виконували елементи танцювального характеру,
вправи на розвиток сили рук, ніг, тулуба. Окремо да-
валось завдання виконати особистий комплекс ритм-
ічної гімнастики на 2-3 хвилини зі скакалкою. Вправи
в комплексі і їх структура підібрані так, щоб одно-
часні рухи різними частинами тіла давали можливість,
з одного боку, покращити координацію рухів, ефек-
тивно застосувати час, відведений для занять, а з дру-
гого боку, максимально розширити вплив вправ на
організм: підвищити ступінь активності і, в майбут-
ньому, функціональні можливості серцево-судинної
системи. Разом з цим тестувались рухова підготов-
леність, загальні показники фізичного розвитку та
функціонального стану основних систем організму.

Було проведено тест – стрибки зі скакалкою на
двох ногах за 1 хв., – який дав наступні результати з
фізичної підготовленості студентів:
· 64% – 60-70 стрибків за хвилину;
· 36% – 40-50 стрибків за хвилину.

Протягом перших трьох тижнів занять наван-
таження  було низької і середньої інтенсивності. Далі
в процесі засвоєння студентами вправ комплексу
ритмічної гімнастики зі скакалкою інтенсивність за-
нять зросла за рахунок збільшення  частоти виконан-
ня  і емоціональності рухів.

Таким чином, в результаті проведених дослід-
жень виявлено, що регулярні заняття ритмічною
гімнастикою сприяють розвитку фізичних якостей
(швидкості, сили, гнучкості і витривалості) і, відповід-
но, покращують роботу серцево-судинної системи.

Висновки
При розробці методики проведення загально-

розвиваючих вправ і дослідженні їх впливу на стан
здоров’я студентів із серцево-судинними захворюван-
нями було проведено ряд тестувань, які показали
позитивний вплив загальнорозвиваючих вправ на
стан здоров’я хворих студентів, показники тренова-
ності яких помітно покращились після регулярних
чітко визначених і правильно дозованих занять фізич-
ною культурою.

Напрямок подальших досліджень. Визначен-
ня оптимальної інтенсивності загальнорозвиваючих
вправ та ритмічної гімнастики для студентів із серце-
во-судинними захворюваннями з метою покращен-
ня рівня їхньої тренованості.
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ДІЯЛЬНІСТЬ БЛАГОДІЙНИХ ТА
ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАКЛАДІВ

ЯК ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
НА ХАРКІВЩИНІ XIX – ПОЧ. XX СТ.

Маштакова В.О.
Харківська державна академія культури

Анотація. Автор аналізує накопичений Слобожанщиною до
революційних часів досвід гармонізації суспільних відно-
син, зміцнення соціальної єдності через керування проце-
сом соціалізації на рівні регіону, висвітлює діяльність благо-
дійних  та просвітницьких товариств, які були центрами
соціального виховання до революції; визначає практичні
досягнення  соціального виховання при милосердному став-
ленні до особистості, яка опинилася в скруті та потребує
допомоги. Цей досвід, за думкою автора, має бути покладе-
ний  в основу сучасної моделі регіонального соціального
виховання.
Ключові слова: соціальне виховання, благодійні заклади,
просвітницькі заклади, гармонізація соціальних відносин ,
прогресивна громадськість, дореволюційний досвід.
Аннотация. Маштакова В.А. Деятельность  благотво-
рительных  и просветительных  учреждений как цент-
ров социального воспитания на Харьковщине XIX – нач.
XX ст. Автор анализирует накопленный Слобожанщиной
дореволюционный опыт гармонизации  общественных отно-
шений, укрепления социального единства через управление
процессом социализации на уровне региона; исследует дея-
тельность благотворительных и просветительных учрежде-
ний как центров социального воспитания. Также отмечает
практические результаты социального воспитания  при ми-
лосердном отношении к человеку. Этот опыт, по мнению
автора, должен быть использован при построении совре-
менной модели регионального социального воспитания.
Ключевые слова: социальное воспитание, благотворитель-
ная организация , просветительская организация, гармони-
зация  социальных отношений, прогрессивная обществен-
ность, дореволюционный опыт.
Annonanion. Mashtakova V.A. The activity of education
institutions as the centers of the social education in
Kharkov in XIX – XX century. The author analyses saved pre-
revolutionary experience of harmonization of public attitudes.
Strengthenings of social unity through management of process
socialization at a level of region. Investigates activity of charitable
and educational establishments – the centers of social education.
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Registers practical outcomes of social education at the merciful
attitude to the person. This experience should be used at
construction of an advanced model of regional social education.
Keywords: social education, charitable organization, educational
organization, harmonization of social att itudes, progressive
sociability, pre-revolutionary experience.

Вступ.
Самобутний розвиток України неможливий

без становлення соціальності людини. Від соціально-
го виховання певною мірою залежить який досвід
отримує підростаюче покоління, які цінності та ідеа-
ли будуть йому притаманні.

Вплив родини, певних виховуючих закладів,
зокрема, доззвіллєвої сфери, закладів виховання
фізичного спрямування, субкультури мікросоціуму,
культурно-історичних традицій регіону країни суп-
роводжує людину впродовж всього життя, і наскільки
цей вплив зкоординований та має на чолі єдину мету
гармонізації соціальних відносин, залежить місце
людини в соціумі, розкриття її творчого потенціалу,
здібностей в усіх сферах будь-то фізичного, соціаль-
ного чи духовного життя. Національне відродження
зумовлює використання найкращого суспільного
досвіду минулого в процесі інтеграції виховних сис-
тем регіону з метою підвищення ефективності соц-
іального виховання сьогодення. Особливо цікавий
досвід соціального виховання в діяльності благодійних
та просвітницьких організацій накопичений на Харк-
івщині в XIX – поч. XX ст.

Робота виконана за планом НДР Харківської
державної академії культури.

Мета, завдання роботи.
Загалом історію соціального виховання дослі-

джували І.Звєрєва, Н.Осьмух, А.Рижанова, С.Савчен-
ко, С.Харченко, та ін. Крім того історія вітчизняної
соціальної педагогіки у 20-90-ті роки XX ст. була ґрун-
товно досліджена в докторській дисертації Л.А. Ште-
фан. Проте особливості розвитку соціального вихо-
вання XIX – поч. XX століття в різних регіонах Україні,
зокрема на Харківщині, досліджено недостатньо.
Тому метою нашої статті є висвітлення багатогран-
ності та неординарності розвитку системи соціаль-
ного виховання Харківщини, узагальнення шляхів,
форм, методів і засобів вирішення проблем соціаль-
ного розвитку особистості того часу.

Хоча Слобідсько-Українська губернія і була
створена у другій половині XVIII ст., проте саме з
XIX ст. відбувався процес становлення регіональної
системи соціального виховання протягом століття до
1917 року, оскільки в цей час відбуваються карди-
нальні політичні та соціально-економічні зміни.

Результати дослідження.
Відомо, що держава створюється з метою за-

хисту своїх громадян від зовнішніх та внутрішніх во-
рогів. До внутрішніх ворогів належать бідність та
убогість. Тому держава, яка не переймається долею
людей, що потребують допомоги, приречена на ви-
мирання чи перетворення. Дій держави для подолан-
ня кризи недостатньо, важливо, щоб процес був дво-
сторонній, не тільки «зверху-донизу», але, як

невід‘ємна частка, і «знизу-догори». Отже, необхід-
ною умовою розвитку будь-якого соціуму, зокрема
країни, є ініціатива прогресивної громадськості на
місцевому рівні, щодо самовдосконалення власного
соціокультурного існування.

Коли кожен з нас, не зважаючи на соціальний
статус, віросповідання, буде відчувати відпові-
дальність за соціальних сиріт, які втратили зв‘язки чи
відчули на собі наслідки невдалої соціалізації, за всіх
знедолених – лише тоді ми зможемо жити в
суспільстві, де пануватиме злагода, християнські
цінності та загальнолюдські ідеали. Саме на такому
ідейному підгрунті створювалися благодійні та про-
світницькі заклади, які вважалися осередками вихо-
вання певної громади. Цей досвід заслуговує на грун-
товне вивчення.

Слід зазначити, що досвід соціального вихо-
вання XIX – поч.XX століття мав основою тисячо-
літню християнську традицію. Історія опіки поча-
лася з часів правління Володимира «Святого», який
християнізував Київську Русь. Благодійність розг-
лядалася як вища богоугодна акція, яка була на-
слідком духовних спрямувань людини, і на меті ста-
вила опікування, керування та втіху особистості,
не зважаючи на звання, вік та пол. Володимир влас-
норуч раздавав сирітам, убогим та мандрівникам
велику милостиню. Наступні князі вважали опіку-
вання знедолених своїм головним обов‘язком як
перед Богом, так і потребою власної душі, голов-
ним було не лише надання матеріальної допомоги,
але й прищеплення та плекання загальнолюдських
християнських цінностей у підростаючого поколі-
ння. Оскільки Володимир доручив опіку знедоле-
ними духовенству, то значну роль у справі служін-
ня ближньому відігравала також церква. Благодійні
заклади (шпиталі, богадільні) створювалися навко-
ло церкви. Парафія була не церковно адміністра-
тивною одиницею, а спільнотою віруючих, які єдна-
лися за християнським духовним спрямуванням.
Піклування про храм сприяло створенню церков-
них братств, піклування про християнське вихован-
ня дітей – будівництву шкіл, жага виявити свою віру
в справах милосердя – заснуванню шпиталей, де
жили жебраки та знедолені. Але вже з XVIII сто-
ліття парафія втрачає своє значення релігійної
спільноти і стає звичайним церковно-адміністра-
тивним округом. З цього часу виборні священики
замінюються священиками по архієрейському
призначенню. Всі благодійні заклади залежать те-
пер від волевиявлення священика, а парафіянам
залишилося одне право давати чи не давати гроші.
З цього часу парафіяльне благодійництво посту-
пилося державному благодійництву, яке здійсню-
валося за допомогою адміністративних закладів
того часу – приказів. Поряд з державними благо-
дійними закладами існувало й приватне благо-
дійництво. Тобто, стає на загальне потреба на ґрунті
державних благодійних закладів створення благо-
дійних товариств за ініціативою прогресивної гро-
мадськості на містах. Засновниками благодійних то-
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вариств насамперед були губернські керівники, до
справи також приєднувалися представники місце-
вого чиновництва, шляхта, заможні громадяни.

Таким чином, на початку XIX ст. в Україні, як
і в усій Російській імперії, відбувся великий вибух
благодійництва, в наслідок якого створювалася низка
благодійних товариств, які ставили на меті соціальну
допомогу та соціальне виховання дітей. Велика
кількість благодійних товариств, з одного боку,
свідчить про релігійність народу, тобто християнські
настанови на благодійність як релігійний обов’язок
допомоги ближньому та прояву любові до нього, з
іншого – на високий рівень свідомості та відповідаль-
ності суспільства за людей, які потребують допомо-
ги. Реальна соціальна відповідальність благодійників
була спрямована не лише на великі пожертви, але й
на забезпечення соціального захисту, соціального
виховання, освіти та духовного розвитку особистості.

Особливо важливим для нас є те, що держава
та пересічні громадяни переслідували одну мету та
переймалися однією проблемою: соціальна допомо-
га, соціальний захист та соціальне виховання покину-
тих дітей. Тому більш детально розглянемо діяльність
благодійних товариств, що здійснювали соціальну
допомогу та соціальне виховання населення в
Харківській губернії.

Відомо, що Харківська губернія до 20 рр. ХХ
ст. мала структуру благодійних закладів, притаманну
для всієї Російської імперії. На наш погляд, харківські
благодійні заклади , як в цілому і в Російській імперії,
можливо поділити на 7 груп: 1 група – благодійна
частина місцевого самоврядування (Харківське бла-
годійне товариство), 2 група – станові місцеві бла-
годійні заклади (міщанське товариство, губернське
дворянське товариство), 3 група – заклади відомства
імператриці Марії державного підпорядкування (Хар-
ківське сільське попечительство дитячих притулків
відомства імператриці Марії), 4 група – заклади ду-
ховного впорядкування (дільничні парафіяльні попе-
чительства для бідних), 5 група – спеціалізовані зак-
лади приватних благодійників (мировий суддя м.
Харкова Е.Ф. Файст заснував товариство патроната
над неповнолітніми), 6 група – благодійні заклади
національних меньшин губернії (Харківська німець-
ка спільнота, швейцарське та французьке товари-
ство), 7 група – заклади різноманітних міністерств (до
відомства Міністерства внутрішніх справ входило:
Харківське товариство піклування про малих безпри-
тульних сиріт).

У цілому сутність благодійницької діяльності
в дореволюційному Харкові в аспекті соціального
виховання полягала в тому, що більшість благодійних
товариств спрямовували свої зусилля на надання такої
допомоги бідним людям, щоб вони не втрачали
відчуття належності до громади, спільноти (Харківсь-
ке благодійне товариство [7, c.913]), опіку безпритуль-
них сиріт, що передбачала крім задоволення матері-
альних проблем, прищеплення моральних і соціальних
цінностей (Товариство піклування безпритульних
сиріт, Олександрійський притулок для хлопчиків [7,

с.921]), дбання та виховання дітей, батьки яких пра-
цювали ( “ притулок-яслі ” на Москалівці [7, с.926]),
створення схованок для дітей сиріт та бідніших міщан
(Міщанське товариство [7, с.925]), збирання інфор-
мації про бідних та допомога їм (дільничні пара-
фіяльні попечительства [7, с.918]) – в цьому випадку
маємо в наявності соціальне інспектування, піклу-
вання про бідних дітей (державні Ольгінські притулки
[7, с.930]), боротьбі з жебрацтвом та злиднями (Харк-
івське Товариство Будинку Братської Дружини [3]),
відволікання неповнолітніх від ганебного впливу ву-
лиці, де вони не відчували, що кинуті на призволяще,
що є люди, якім не байдужа їх доля (Товариство бо-
ротьби з жебрацтвом дітей [11]).

Не ідеалізуючи діяльність благодійних закладів,
можна відмітити певні недоліки в системі соціально-
го виховання:
- деякі парафіяльні попечительства зосередили свою
діяльність лише на наданні грошової допомоги, тоб-
то увага приділялася тільки матеріальному захисту
та підтримці, коли інші парафії створювали притул-
ки, як осередки соціального виховання, тобто спря-
мовані на соціальний розвиток людини;

- значна кількість приватних благодійних притулків для
заможних дітей, бідні були під опікою держави. А
державні притулки мали нижчий рівень забезпе-
чення порівняно з приватними благодійними при-
тулками;

- недостатній рівень освіти в притулках;
- несумлінне ставлення засновників товариств, вихо-
вателів притулків до обраної діяльності в цілому,

наприклад:
в 1910 р. створено за ініціативою мешканців

міста Товариство Будинку Братської Дружини, до
якого входили особи, що заслуговували довіри харк-
ів’ян, але згодом склад товариства змінився, з’явили-
ся громадяни, що призвели справи товариства до за-
непаду [18, с.1]; велика кількість зауважень була
зроблена губернською земською управою Харківсь-
кому товариству піклування про підкинутих малюків:
“ стан дітей задовільний, санітарні умови не відпові-
дають нормі, відсутні спеціально підготовлені вихо-
вателі; усі хвороби, виключаючи каліцтво, призведуть
в майбутньому к поганим наслідкам”[8]; були по-
одинокі випадки, коли після призначення дитини до
тимчасового виховання в чужій родині вихованець
повертався до притулку, оскільки в новій родині з
нього знущалися. У інших випадках здійснювався
постійний нагляд за такими родинами, отже це був
перший досвід соціального патронату.

Проте ці недоліки не принижують благодійних
зусиль Харківської громади.

Ще раз зазначимо, що держава та соціально
активні громадяни того часу, тобто об‘єднуючий
потенціал представників усіх верств населення, не
зважаючи на соціальний статус (губернське дво-
рянське товариство взаємодопомоги, міщанське то-
вариство, селянське товариство), та заможній стан
представників громади (в 1910 році в Харкові реміс-
ник створив притулок для дітей бідних ремісників, а
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міщанин Некрасов залишив свій будинок у спадок
державному притулку), релігійне віровизнання, на-
ціональне походження (німецька спільнота у 1896 році
відкрила притулок для бідних жінок та сиріт, швей-
царське і французьке благодійне товариство, відкри-
та у 1880 році єврейська їдальня для бідноти), пере-
слідували одну мету та  переймалися однією
проблемою соціального виховання та соціального
захисту тих, хто потребує допомоги, що громадяни
Харкова, благодіяли не тільки заради пошани, а благо
діяли для себе (благодійна діяльність ними сприйма-
лася як своєрідний обов’язок перед Богом та сусп-
ільством), переймалися проблемами знедолених, бо
розуміли, що мають особисту відповідальність як
перед собою, так і перед поколінням, що підростає,
яке в майбутньому стане повноправним господарем
та творцем історії і культури Харкова та суспільства.

Біч о біч з благодійними товариствами благо
діяли просвітницькі заклади, які на меті ставили відрод-
ження духу спільноти, а за своїм прямим призначен-
ням вважали за доцільне дати можливість населенню
читати книжки (здебільше російською мовою). На-
самперед, була відкрита публічна бібліотека (1830 р.),
яка проіснувала лише кілька років, за думкою істо-
риків Д.І.Багалія та Д.П. Мілера це сталося бо «бібліо-
тека являла собою щось середнє між державним та
громадським закладом. Виникла вона не завдяки гро-
мадській ініціативі, а за поданням уряду». [7, с.750]
Публічна бібліотека була першою ластівкою в ро-
зумінні потреби, що лише ініціатива прогресивної
громадськості на місцевому рівні має змогу спряму-
вати уряд, суспільство в певному русі, щодо розв’я-
зання проблем виховання в соціумі.

Заслуговує на увагу, діяльність Товариства
Грамотності (1869 р.) , яке було засновано вже за гро-
мадською ініціативою. Товариство крім відкриття
бібліотек, будує школу, засновує Санітарний Комітет,
який займався оздоровленням і вихованням слабких
дітей, котрі отримували освіту в школах Товариства.

З надр Товариства виокремлюється Комісія
народних читань (1890 р.) метою діяльності якої є че-
рез організацію народних читань відволікання бага-
точисельного робочого населення м. Харкова від
негативних звичок (шинок, кабак – основне місце
відпочинку після роботи та у вихідні дні). З 1895 року
були розпочаті читання в нічліжному притулку, які
часто почали відвідувати селяни, що приїздили до
ринку. Дивлячись на зацікавленість народу, читання
для селян були організовані в Дергачівській церков-
но-парафіяльній школі. Не залишилися поза увагою
Комісії і люди, які схибнули з праведного шляху – ув-
’язнені (з 1896 року розпочаті читання в губернській
в’язниці).

Харківський Народний Будинок – ще один
просвітницький заклад, назва якого говорить сама за
себе. Зробити відпочинок людей різних вікових груп,
різних професій, різних верств населення змістовним
– головна мета цього закладу. Як і більшість про-
світницьких закладів Народний Будинок існував на
пожертви, що заслуговує на увагу – не лише заможні

люди робили грошові внески, а й робоча артель міста
вислала гроші, навіть була пожертва в вигляді цегли-
ни – цей випадок і започаткував справу матеріальних
жертвувань. Була досягнута і інша мета – об’єднання
різних верств населення через ідею спільного змістов-
ного, наповненого новими враженнями і відкриття-
ми відпочинку. До складу Будинку входили: народ-
ний хор і оркестр, читальня-бібліотека, художній
музей (картини пожертвувані благодійниками), чай-
на та їдальня – відкриті попечитетельством Товари-
ства дбання про народну тверезість.

Така широка діяльність в напрямі соціального
виховання породжувала ймовірно низку питань, щодо
оргвнізації процесу, методів, засобів виховання. Як
наслідок, створення Довідково-Педагогічного Коміте-
ту (1900 р.), згодом і організація Видавничого Коміте-
ту. Що цікаво зверталися за допомогою не лише пред-
ставники земств, просвітницьких товариств, а й
приватні особи. У 1902 році для теоретичної розробки
навчально-виховного процесу був заснований
Шкільно-Педагогічний Комітет. У тому ж році на про-
хання селян Комітетом була складена програма народ-
ної школи вищого типу (реальне училище) для села.

Отже, діяльність просвітницьких товариств
була спрямована на відродження духу спільноти, об-
’єднання різних верств населення в розумінні потре-
би вирішення питань соціального виховання , що
лише спільна діяльність може дати певний результат
щодо досягнення гармонії в соціумі та цільності кож-
ного його індивіду.

Висновки.
В цілому, якщо благодійні товариства на чолі

своєї діяльності ставили матеріальну допомогу, а вже
потім питання соціального захисту знедолених, соц-
іального виховання та отримання освіти в спеціально
створених ними закладах – притулках, то про-
світницькі заклади перш за все приділяли значну ува-
гу плеканню у суспільстві жаги до знань, піднесення
духу особистості, гармонічного розвитку цільності
людини, потреби отримання духовних благ, що вини-
кає лише при спрямуванні виховання на соціальні
цінності, на відміну від матеріальних благ, потреба в
яких з‘являється з народження.

Важливим є спрямованість, єдність цих зак-
ладів, що переслідували, на наш погляд, єдину мету –
гармонізації відносин в соціумі.

Отже, дослідження історії соціального вихован-
ня на сході України зумовлене потребою вивчення
накопиченого Слобожанщиною за дореволюційних
часів досвіду гармонізації суспільних відносин,
зміцнення соціальної єдності через керування про-
цесом соціалізації на рівні регіону. Цей досвід має
бути покладений в основу сучасної моделі регіональ-
ного соціального виховання, зважаючи на місцеву
специфіку та на потребу подолання соціокультурно-
го протистояння Заходу і Сходу України виховними
засобами.

Подальшим напрямком дослідження є роз-
робка моделі соціального виховання для регіону
країни.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
З СКЛАДНОКООРДИНАЦІЙНИХ

ВИДІВ СПОРТУ
Медведєва І.М., Завальнюк О.В.

Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова

Анотація. У даній статті визначені підходи, які покладені в
основу створення науково-методичного забезпечення підго-
товки майбутніх фахівців з складнокоординаційних видів
спорту, показана методика розробки навчальних  програм з
урахуванням кредитно-модульної системи організації на-
вчального процесу у ВНЗ та в умовах післядипломної осві-
ти. Представлено інноваційні  навчально-методичні основи
підготовки фахівця – тренера з виду спорту. Вони базуються
на теоретичному обґрунтуванні й побудові відповідної мо-
делі фахівця.
Ключові слова: науково-методичне забезпечення, програ-
ма, підготовка, кредитно-модульна система навчання.
Аннотация. Медведева  И.М., Завальнюк Е.В. Научно-
методическое  обеспечение  подготовки будущих специ-
алистов сложнокоординационных видов спорта. В дан-
ной статье определены подходы, которые положены в основу
создания учебно – методического обеспечения подготовки
будущих специалистов в сложнокоординационных видах
спорта, представлена методика разработки учебных про-
грамм  с учетом кредитно-модульной системы организации
учебного процесса в вузах и условиях последипломного
образования. Представлено инновационные учебно-методи-
ческие основы подготовки специалиста – тренера по виду
спорта. Они  базируются на  теоретическом обосновании и
построении соответствующей модели специалиста.
Ключевые  слова: учебно – методическое обеспечение,
программа, подготовка, кредитно-модульная система обу-
чения.
Annotation. Medvedeva I.M., Zaval’nyuk E.V.
Scientifically-methodical provision of preparation of the
future experts of complex coordination sorts of sports. In
this article defined approaches, which are taken as a principle
of creation of educational-methodical maintenance of
preparation of future experts in a kind of sports with difficult
coordination, represented methodic of development of study
programs with taking into account credit-modular system of
organization of educational process in higher education
institutions and conditions of postgraduate system of education.
It  is  introduced innovative educational methodical
fundamentalses of preparation of the expert – the trainer by
the form sports. They base on the theoretical substantiation
and construction of the conforming model of the expert.
Key words: educational-methodical maintenance, program,
preparation, credit-modular system of education.

Вступ.
Формування нової освітньої системи відбу-

вається в умовах відродження духовних цінностей
суспільства й прискорення інтеграції України у світо-
ве співтовариство. Цільова спрямованість даного
процесу, що обумовлює якість системи освіти, як
складовій частини побудови стабільної держави пред-
ставлена в концептуальному положенні Державної
національної програми «Освіта (Україна XXI) і відби-
та в Законах України «Про освіту» (1991) і «Про вищу
освіту» (.2002), «Про фізичну культуру й спорт»
(1994), Концепції професійного освіти України (1991),
Концепції фізичного виховання в системі освіти Ук-
раїни (1998), Концепції розвитку галузі фізичного ви-
ховання й спорту в Україні (1999).
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Основна роль у відновленні системи освіти
належить вищим педагогічним навчальним закладам,
тому що саме в них розробляються методологічні,
змістовні й технологічні основи освіти на всіх його
рівнях, формується педагогічне мислення й профес-
іоналізм майбутнього фахівця – тренера. В особливій
мірі це стосується до професії викладача по фізично-
му вихованню й фахівця-тренера.

Нові підходи в забезпеченні спеціальної підго-
товки педагога – тренера відображають необхідність
якісного росту рівня знань, професійних й особистіс-
них якостей студента й вимагають перегляду пріори-
тетів у системі їх професійної освіти. Ефективність на-
вчально-виховного процесу у вищому навчальному
закладі визначається за багатьма критеріями. Однак,
самий головний серед них – співпадання результатів
підготовки майбутніх фахівців вимогам професійної
діяльності, що вони повинні здійснювати.

Очевидність перегляду цілей навчання в сис-
темі освіти обумовлюється соціальним замовленням
і сучасною системою потреб до підготовки фахівця-
тренера.

Діяльність факультетів фізичного виховання
педагогічних вузів тривалий час була спрямована, в
основному, на підготовку фахівців з фізичної культу-
ри в загальноосвітніх закладах. Перехід сучасної вищої
освіти на новий якісний рівень обумовив відкриття
при університетах інститутів фізичної культури, які
відповідно до навчального плану по напрямку 0102
«Фізичне виховання й спорт», затверджені Міністер-
ством освіти й науки України, передбачають підго-
товку майбутнього фахівця зі спеціальності 6.010200
«Олімпійський і професійний спорт», кваліфікація
«Тренер-викладач обраного виду спорту».

Вищесказане визначає необхідність формуван-
ня нової професійної моделі фахівця-тренера.

Підготовка фахівця – тренера з обраного виду
спорту в інститутах фізичної культури при педагогіч-
них університетах охоплює різні сфери змісту й ме-
тодів професійної діяльності, є міждисциплінарною і
комплексною, стосується як традиційних завдань по
підготовці фахівця з фізичного виховання й спорту,
так завдань і проблем, викликаних специфікою конк-
ретного виду спорту.

Робота виконана за планом НДР національно-
го педагогічного університету імені М.П.Драгома-
нова.

Мета, завдання роботи.
Мета даного дослідження полягає у створенні

інноваційних навчально-методичних основ підготов-
ки фахівця – тренера з виду спорту, що базується на
теоретичному обґрунтуванні й побудови відповідної
моделі фахівця.

Доцільність дослідження обумовлена: по-
перше – пріоритетним значенням професійної осв-
іти тренерів у сучасних цивілізованих умовах, що
детермінує вимоги до рівня підготовки майбутніх
фахівців, що одержують професію; по-друге – не-
обхідністю ефективного процесу їхнього навчання
у вищих навчальних закладах, що відповідає сучас-

ним соціально-економічним вимогам і здійснюєть-
ся тільки при «умові впровадження» системи спец-
іальної професійної освіти майбутніх тренерів, що
базується на новітніх технологіях підготовки кваліф-
ікованих спортсменів.

Результати досліджень.
Зміст предмета «Спортивно-педагогічне вдос-

коналення» інтерпретовано з іншими предметами. У
процесі його вивчення здійснюються міжпредметні
зв’язки з анатомією і фізіологією людини, педагогі-
кою і психологією, біологією, теорією та методикою
фізичного виховання та інше.

Основну увагу в дисципліні «Спортивно-пе-
дагогічне вдосконалення» приділяють вивченню те-
оретичних і практичних питань щодо методики орган-
ізації та проведення занять зі спортивно-педагогічного
вдосконалення, ознайомленню з різними засобами
занять, формами і методами контролю при прове-
денні занять зі спортивно-педагогічного вдосконален-
ня. Завдання дисципліни полягають в наступному:
1.Ознайомити студентів з програмою занять зі
спортивно-педагогічного вдосконалення.

2.Ознайомити з структурою та методикою прове-
дення занять зі спортивно-педагогічного вдоско-
налення.

3.Оволодіти методикою проведення частин занять з
окремих видів підготовки.

4.Оволодіти методикою складання програм занять зі
спортсменами різної кваліфікації.

5.Оволодіти методикою суддівства з обраного виду
спорту.

В процесі вивчення дисципліни «Спортивно-
педагогічне вдосконалення», студенти повинні:

Знати:
1. Загальні закономірності процесу навчання в обра-
ному виді спорту.

2.Основи техніки обраного виду спорту.
3.Правила змагань, їх організацію і проведення.
3.1. Методику суддівства обраного виду спорту.
4.Організацію процесу навчання в обраному виді
спорту.

5.Методику розвитку рухових якостей у спортсменів
в обраному виді спорту.

6.Методику проведення занять зі спортсменами
різного віку і кваліфікації

7.Методику проведення тестування для оцінки рівня
фізичного стану та фізичної підготовленості (таб-
лиця 1).

Вміти:
1. Виконувати правильний показ вправ з обраного
виду спорту.

2.Оцінювати рівень фізичного стану та фізичної
підготовленості.

3. Здійснювати педагогічний контроль під час прове-
дення занять з окремих видів підготовки.

4. Складати індивідуальні програми з окремих видів
підготовки.

5. Самостійно проводити заняття з ЗФП, СФП та техн-
ічної підготовки.

6.Підбирати інвентар та обладнання для занять.
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ІІ. ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
(таблиця 2)

ІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
МОДУЛЬ І
СПОРТИВНА МАЙСТЕРНІСТЬ
Змістовний модуль 1.1. Техніко-тактична

підготовленість та техніка і тактика спорт-
сменів.
1.1.1.Технічна підготовленість і техніка спорт-
сменів. Спортивна техніка і технічна підготовленість.
Завдання, засоби і методи технічної підготовки. Ета-
пи і стадії технічної підготовки.

1.1.2. Тактична підготовленість і тактика спорт-
смена. Спортивна тактика і тактична підготов-
леність, напрями тактичної підготовки. Вивчення
основних теоретико-методичних положень
спортивної тактики. Вдосконалення тактичного
мислення.

Змістовний модуль 1.2. Фізична і психологі-
чна підготовленість та психологічна підготовка
і розвиток рухових якостей спортсменів.

Психологічна підготовленість і психологіч-
на підготовка спортсменів. Формування мотивації
занять спортом. Вольова підготовка. Ідеомоторне
тренування. Вдосконалення реагування. Регулюван-
ня психічної напруги. Керування стартовим станом.

Рухові якості і фізична підготовка спорт-
сменів. Основні методи розвитку сили. Критерії оці-
нки і методика розвитку швидкості. Основні критерії
оцінки і методика розвитку спритності. Основні кри-
терії оцінки і методика розвитку гнучкості. Основні
критерії оцінки і методика розвитку витривалості та
види витривалості.

МОДУЛЬ ІІ.
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ
Змістовний модуль 2.1. Теоретичні основи

удосконалення рухових навичок
2.1.1. Рухові вміння і навички. Рухові вміння. Рухові
навички. Значення рухових вмінь та навичок.

2.1.2. Основи теорії керування рухами. Основні по-
ложення теорії керування довільними рухами. Ас-
пекти аналізу основ рухових дій.

Таблиця 1

Таблиця 2

 

 МОДУЛЬ 2 
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ 3/144 32 32 12 34 34 

2.1. Теоретичні основи вдосконалення рухових навичок 52 12 12 4 14 10 
2.2. Психолого-педагогічна характеристика діяльності тренера-викладача.  46 10 10 4 10 12 
2.3. Вдосконалення знань, умінь і навичок у суддівстві змагань в обраному 

виді спорту 46 10 10 4 10 12 

Всього: 13/468 104 104 28 142 90 

Час проходження матеріалу 
кредити / години 

Самостійна робота Аудиторна робота 
№ 

змістовних 
модулів 

Назва модулів та 
змістовних модулів  Всього 

годин Поточна Підсумкова Методичні 
заняття 

Практичні 
заняття 

Навчальна 
практика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 МОДУЛЬ 1 
СПОРТИВНА 
МАЙСТЕРНІСТЬ 

4/324 72 72 16 108 56 

1.1. Технічна 
підготовленість і 
технічна підготовка 
спортсменів 

84 18 18 4 30 14 

1.2. Тактична 
підготовленість і 
тактична підготовка 
спортсменів 

80 18 18 4 26 14 

1.3. 

Психологічна 
підготовленість і 
психологічна 
підготовка 
спортсменів 

80 18 18 4 26 14 

1.4. 
Рухові якості і фізична 
підготовка 
спортсменів 

80 18 18 4 26 14 
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2.1.3. Теоретичні аспекти технічного вдосконален-
ня. Компоненти інформації під час виконання ру-
хових дій. Вплив специфіки видів спорту на процес
технічного вдосконалення.

 Змістовний модуль 2.2. Психолого-педагогі-
чна характеристика діяльності тренера-викладача.
2.2.1. Педагогічна майстерність, етика і педагогіч-
ний такт у роботі тренера. Педагогічні здібності
тренера: академічні, організаторські, дидактичні,
комунікативні, конструктивні, авторитарні, експре-
сивні, спеціальні. Майстерність у взаємостосунках
тренера і вихованців. Особливості творчої особис-
тості тренера: перцептивні, інтелектуальні, характе-
рологічні. Характерні риси тренера-педагога. Пси-
хологічні складові творчого процесу тренера: творче
установлення, пам’ять, фантазія, інтуїція. Класифі-
кація основних завдань у діяльності тренера.

2.2.2. Вдосконалення знань, умінь і навичок у скла-
данні і проведенні частин занять з окремих видів
підготовки. Написання конспекту занять. Методи-
ка проведення занять.

2.2.3. Вдосконалення знань, умінь і навичок у прове-
денні спостережень, запису і аналізу змагальної
діяльності в обраному виді спорту. Запис і аналіз
змагальної діяльності в обраному виді спорту.
Змістовний модуль 2.3. Вдосконалення знань, умінь і
навичок у суддівстві змагань в обраному виді
спорту

2.3.1. Організація та методика суддівства в обра-
ному виді спорту. Методика суддівства змагань в
обраному виді спорту. Суддівство змагань в обра-
ному виді спорту. Робота секретаріату. Підрахунок
результатів змагань. Аналіз суддівства змагань в
обраному виді спорту.

2.3.2. Особливості діяльності тренера в роботі зі
спортсменами різної кваліфікації. Специфічні
передумови та особливості завдань під час за-
нять спортом з дітьми. Особливості побудови
тренувальних занять для спортсменів різного
віку і кваліфікації. Засоби та характерні риси
методики проведення занять зі спортсменами
різного віку і кваліфікації. Характеристика ос-
новних розділів підготовки початківців. Вихо-
вання фізичних якостей у юних спортсменів.

IV. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ПРАКТИЧ-
НИХ ЗАНЯТЬ
4.1. Техніко-тактична підготовленість і техніка
спортсменів. Удосконалення спортивної техніки з
обраного виду спорту. Удосконалення спортивної
тактики з обраного виду спорту. Вивчення основ-
них теоретико-методичних положень спортивної
тактики. Вдосконалення тактичного мислення.

4.2. Психологічна підготовленість і психологічна
підготовка спортсменів. Формування мотивації
занять спортом. Вольова підготовка. Ідеомоторне
тренування. Вдосконалення реагування. Регулюван-
ня психічної напруги. Керування стартовим станом.

4.3.Рухові якості і фізична підготовка спортсменів
Критерії оцінки і розвиток сили. Критерії оцінки і
розвиток швидкості. Критерії оцінки і розвиток

спритності. Критерії оцінки і розвиток гнучкості.
Критерії оцінки і розвиток витривалості.

4.4 Удосконалення знань, умінь і навичок у складанні
і проведенні частин занять з окремих видів підго-
товки. Написання конспекту занять. Методика про-
ведення занять. Запис і аналіз змагальної діяльності
в обраному виді спорту.

4.5. Організація та методика суддівства в обрано-
му виді спорту. Суддівство змагань в обраному виді
спорту. Робота секретаріату. Підрахунок результатів
змагань. Аналіз суддівства змагань в обраному виді
спорту.

4.6. Особливості діяльності тренера в роботі зі
спортсменами різної кваліфікації. Побудова тре-
нувальних занять для спортсменів різного віку і ква-
ліфікації. Виховання фізичних якостей у юних спорт-
сменів.

Вдосконалення професійної майстерності тре-
нерів з фігурного катання на ковзанах зумовлено
підвищенням популярності фігурного катання на ков-
занах в Україні, будівництвом нових штучних ковза-
нок в регіонах країни, сучасною системою потреб в
підвищенні рівня підготовки тренерів, які працюють
не тільки в спорті вищих досягнень, але й сприяють
оздоровленню та активному способу життя широ-
ких верств населення.

Дана програма призначена для підвищення
кваліфікації тренерів, навчання інструкторів з фігур-
ного катання на ковзанах, які працюють зі спортсме-
нами різної кваліфікації і людьми різного віку. Вона
розрахована на 50 годин. Слухачі курсу діляться на
три категорії: 1. категорія – інструктори з фігурного
катання на ковзанах і тренери, які працюють на по-
чатковому етапі підготовки юних спортсменів; 2. ка-
тегорія – тренери, які працюють на етапах поперед-
ньої і спеціалізованої базової підготовки фігуристів;
3. категорія – тренери, що займаються із кваліфікова-
ними фігуристами (4 – й, 5 – й етапи багаторічної
підготовки). Після проходження цього курсу трене-
ри, інструктори здають іспит, який складається із двох
частин: теоретичної і практичної. Теоретична части-
на включає 20 питань і практична вимагає проведен-
ня уроку на льоду, з відповідним контингентом спорт-
сменів.

Метою проведення даного курсу є удоскона-
лення професійних знань, умінь і навичок, необхід-
них для тренерської діяльності (таблиця 3).

Висновки.
1)Визначені підходи, які покладені в основу створен-
ня науково – методичного забезпечення підготов-
ки майбутніх фахівців з складнокоординаційних
видів спорту.

2)Показана методика розробки навчальних програм
з урахуванням кредитно-модульної системи орган-
ізації навчального процесу у ВНЗ та в умовах після-
дипломної освіти.

3)Представлено інноваційні навчально–методичні
основи підготовки фахівця – тренера з виду спорту.
Вони базуються на теоретичному обґрунтуванні й
побудові відповідної моделі фахівця.
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Таблиця 3 
Програмний  матеріал  для першої категорії слухачів 

№Змісто-
вих 
модулів 

Назва модулів 
і змістовних модулів 

Лекції Практ . 
заняття  

Навч. 
практика 

Всього 
го-

дин 
Номера  1-й модуль     
 Введення в спеціальність 5 годин   5 го-

дин 
1. Основні поняття й термінологія, які використовуються 

у фігурному катанні на ковзанах 
2 годи-
ни 

   

2. Формування фігурного катання на ковзанах як виду 
спорту 

2 годи-
ни 

  2 го-
дини 

3. Тенденції розвитку фігурного катання на ковзанах  1 годи-
на 

  1 го-
дина 

 2-й модуль     
 Зміст спортивної підготовки у фігурному катанні на 

ковзанах 
8 годин 10 годин 10 годин 28 

годин 
1. Ціль, завдання, засоби, методи і основні принципи 

підготовки 
2 годи-
ни 

  2 го-
дини  

2. Характеристика методики навчання 2 годи-
ни 

  2 го-
дини  

3. Види підготовки 2 годи-
ни 

  2 го-
дини 

4. Основи техніки фігурного катання на ковзанах 2 годи-
ни 

10 годин 10 годин 22 
години 

 3-й модуль 3 годи-
ни 

7 годин 5 годин 15 
годин 

 Побудова  програм  занять     
1. Організація і побудова занять з починаючими фігури-

стами 
2 годи-
ни 

4 години 3 години 9 го-
дин 

2. Організація і побудова занять з особами середнього і 
літнього віку 

1 годи-
на 

3 години 2 години 6 го-
дин 

 Всього 16 го-
дин 

17 годин 15 годин 48 
годин 

 Екзамен з вищезгаданих  тем 2 годи-
ни 

   

 
Програмний  матеріал для другої категорії слухачів 

№  
змістових 
Модулів 

Назва модулів 
і змістовних модулів 

Лекції Практ. 
заняття  

Навч. 
практика 

Всьо-
го 
годин 

Номера  1-й модуль     
 Введення в спеціальність     
1. Організаційна структура керування фігурним катан-

ням на ковзанах в Україні 
1 година    

2. Сучасний стан фігурного катання на ковзанах 2 години    
3. Тенденції розвитку виду спорту 1 година    
 2 -й модуль     
1. Змагальна діяльність в одиночному катанні (нова 

система суддівства) 
2 години 

(вибірково) 
2 годи-
ни 

6 годин 10 
годин 

2. Змагальна діяльність у парному катанні 2 години 
(вибірково) 

2 годи-
ни 

6 годин 10 
годин 

3. Змагальна діяльність у спортивних танцях на льоду 2 години 
(вибірково) 

2 годи-
ни 

6 годин 10 
годин 

 3-й модуль     
 Відбір  спортсменів у системі багаторічної  підгото-

вки  
    

1. Попередній відбір фігуристів у системі багаторічної 
підготовки 

1 година   1 годи-
на 

2. Проміжний відбір у системі багаторічної підготовки 1 година   1 годи-
на 

3. Побудова програм занять на другому й третьому 
етапах багаторічної підготовки 

2 години 14 го-
дин 

16 годин 32 
години 

 Усього 10 годин 16 го-
дин 

22 години 48 
годин 

 Екзамен по  вищезгаданим  темам 2 години    
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Продовження таблиці 3

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем науково –
методичного забезпечення підготовки майбутніх
фахівців з складнокоординаційних видів спорту.

Література:
1. Верхола А. П. Дидактические основы оптимизации  про-
цесса обучения дисциплинам  вуза: 13.00.01. Дис. д. пед.
н. – Киев. – 1988. – 426 с.

2. Бабанский Ю.К. Оптимизация  учебно-воспитательного
процесса: (методические основы). – М.: Просвещение,
1982. – 192 с.

3. Шкребтій Ю. М., Харченко Л. А. Запровадження елементів
європейської кредитно-трансферної та акумулюючої си-
стеми в сфері вищої фізкультурної освіти /Теорія і мето-
дика фізичного виховання та спорту. – К., 2005. – №4. –
С.76 – 79.

4. Євдокимов В. І., Пономарьова Г. Ф., Луценко В. В., Ага-
пова Т. П., Трофімов О. Є. Ефективність навчання  сту-
дентів: Навчальний посібник /за ред.. В. І. Євдокимова/. –
Харьків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2004. -222 с.

5. Костельна Л. І.. Професійна підготовка студентів вищих
професійних училищ в умовах модульної технології на-
вчання: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Тернопільський

держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Т.,
2002. – 195 с.

6. Модульна система професійного навчання : концепція,
методика, особливості впровадження : Навчально-мето-
дичний  посібник для працівників  системи проф..-техніч-
ної освіти та служби зайнятості / А. В. Плохій, А. В.
Казановський  (упоряд.); Державний  центр зайнятості
України. – К.: Видавництво  центр «Київська нотна фаб-
рика», 2000. – 284 с.

7. Юцявичене П. А. Создание модульных программ. / Со-
ветская педагогика. – 1990. – №2. – С. 55-60.

8. Высшее образование в ХХI в.: подходы и практические
меры (ЮНЕСКО, Париж, 5 – 9 октября 1998)// Alma Mater
(Вестник высшей школы). – 1998. – № 11. – С. 3 – 9.

9. Головин И. Л. Самовоспитание в процессе профессио-
нальной подготовки специалистов по физической куль-
туре и спорту: Автореф. дис…канд . пед. наук..13.00.04/
МАГИФК. – Малаховка, 1993. – 25 с.

10.Медведева И.М. Фигурное катание на коньках.— К.: Олим-
пийская литература, 1997.— 224 с.

11.Сущенко Л. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців
фізичного виховання та спорту: Монографія. – Запоріж-
жя: ЗДУ, 2003. – 440 с.

Надійшла до редакції 16.02.2009р.

Програмний матеріал для третьої категорії слухачів 
№ 
змістових  
модулів 

Назва модулів 
і змістовних модулів 

Лекції Практ. 
заняття 

Навч. 
практика 

Всьо-
го 
годин 

Номера  1-й модуль     
 Змагальна діяльність у фігурному катанні на ков-

занах 
    

1. Зміни й доповнення в правилах ІСУ після 52 - го 
Конгресу 

2 години   2 го-
дини 

2. Змагальна діяльність в одиночному катанні 2 години 
(вибірково) 

8 годин 10 годин 20 
годин 

3. Змагальна діяльність у парному катанні 2 години 
(вибірково) 

8 годин 10 годин 20 
годин 

4. Змагальна діяльність у танцях на льоду 2 години 
(вибірково) 

8 годин 10 годин 20 
годин 

 2-й модуль     
 Структура й методика побудови процесу підготов-

ки у фігурному катанні на ковзанах 
    

 
1. Побудова підготовки на різних етапах багаторічного 

удосконалення 
2 години 4 годи-

ни 
4 години 10 

годин 
2. Побудова мікро і мезо циклів 1 година 2 годи-

ни 
2 години 3 го-

дини 
3. Побудова підготовки в річному циклі 1година 2 годи-

ни 
2 години 3 го-

дини 
 3-й модуль     
 Комплексний контроль у підготовці кваліфіко-

ваних фігуристів  
 
 

   
 

1. Контроль технічної підготовленості  2 годи-
ни 

2 години 4 го-
дини 

2. Контроль функціональної і психічної підготов-
леності 

 2 годи-
ни 

2 години 4 го-
дини 

3. Контроль фізичної підготовленості   2 години 2 го-
дини 

 Всього 10 годин годин годин 48 
годин 

 Екзамен вищезгаданих тем 2 години    
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДЕЙ
ПОХИЛОГО ВІКУ В УМОВАХ

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА:
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Мокряк А.Г.
Харківська державна академія культури

Анотація. У даній статті розглядаються особливості соціал-
ізації  людей похилого віку у сучасному інформаційному
суспільстві, обґрунтовується необхідність розробки  нових
соціально-педагогічних технологій  ефективної соціалізації
представників третього віку. Потреби літніх людей в соц-
іально-педагогічній підтримці повною мірою не усвідомлю-
ються. Можливості соціально-педагогічних технологій у
задоволенні соціокультурних потреб літніх людей викорис-
товують недостатньо. Система суспільних  інститутів соціа-
лізації  третього віку не створена.
Ключові слова: соціальна педагогіка, соціалізація, люди
похилого віку, психосоматичне здоров’я.
Аннотация. Мокряк А.Г. Особенности  социализации по-
жилых в условиях информационного общества : соци-
ально-педагогический аспект. В данной  статье рассмат-
риваются особенности социализации   пожилых людей в
современном информационном обществе, обосновывается
необходимость разработки новых социально-педагогичес-
ких технологий эффективной социализации представителей
третьего возраста. Потребности пожилых людей в социаль-
но-педагогической поддержке в полной мере не осознаются.
Возможности социально-педагогических технологий в  удов-
летворении социокультурных потребностей пожилых лю-
дей используют недостаточно. Система общественных  ин-
ститутов социализации  третьего возраста не создана.
Ключевые  слова: социальная педагогика, социализация ,
пожилые, психосоматическое здоровье.
Annotation. Mokryak A.G. The features of elderly people‘s
socialization  in the conditions of informative society:
sociopedagogical aspect.  The features of elderly people‘s
socialization in modern informative society are examined , the
necessity of development of new sociоpedagogical technologies
of effective socialization of the third age is grounded. Needs of
older persons for a social – pedagogical support to the full are
not realized. Possibilities of social – pedagogical technologies
in satisfaction sociocultural  needs of older persons use
insufficiently. The system of public institutes socialization the
third age is not built.
Key words: social pedagogics, socialization, elderly people,
psychosomatic health

Вступ.
Такий багатоаспектний і міждисциплінарний

феномен, як соціалізація особистості передбачає взає-
мопов’язані послідовні процеси адаптації, інтеграції
та індивідуалізації. Людям похилого віку у посттрудо-
вий період  складно адаптуватися й інтегруватися в
сучасне інформаційне суспільство, що стрімко
змінюється, – суспільство молодих і  для молодих, в
якому історично склалися  і переважають стереотипні
уявлення  про  людей похилого віку, як про представ-
ників малоцінного покоління, носіїв застарілого і да-
ремного життєвого досвіду, яким призначено пасивні
соціальні ролі на периферії соціуму. Це призводить
до вікової дискримінації, звужує соціальні, комуніка-
тивні, культурні зв’язки й обмежує можливості са-
морозвитку і самореалізації цієї групи населення

Існує  певна прогалина теоретичних і практич-
них знань про безперервний  розвиток і соціалізацію
людини впродовж усього життя: недостатньо вивче-

ним  є  період між  зрілістю і глибокою старістю, який
необхідно досліджувати з метою розробки  нових
моделей старості, що визначаються не тільки  подо-
вженням періоду життя людини, але і позитивними
якісними змінами, що передбачають значні  по-
тенційні можливості індивідуально-особистістного
розвитку в літньому віці.

І саме  методи і засоби соціальної педагогіки
можуть допомогти літнім людям подолати соціальну
ізоляцію, «побудувати мости» між представниками
різних віків і гармонізувати взаємодію між поколін-
нями в  сім’ї, зробити для них актуальними і доступ-
ними переваги і досягнення  інформаційного сусп-
ільства, сприяти успішній соціальній адаптації,
інтеграції і саморозвиткові.

Проблеми старіння розглядалися в  різних ас-
пектах: філософському (І.Давидовський, В.Альперо-
вич), демографічному (М.Бідний, Б.Урланіс), меди-
ко-біологічному (В.Дільман , В.Фролькіс,
Д.Чеботарьов), соціологічному (М.Александрова,
В.Шапіро, Л.Шилова, Д.Мангейм), психологічному
(Б.Ананьев, А.Богомолець, І.Кон, Э.Еріксон), аспекті
соціальної роботи (С.Пальчевський, І.Ліпський), проте
соціально-педагогічний аспект соціалізації людей
похилого віку розроблений недостатньо.

Робота виконана у відповідності до плану НДР
Харківської державної академії культури.

Мета, завдання роботи.
Метою статті є  виявлення особливостей  соц-

іалізації людей похилого віку у  сучасних умовах
трансформації, глобалізації та інформатизації сусп-
ільства.

Результати досліджень.
Однією з найважливіших проблем, що постали

перед  людством на рубежі ХХ-ХХІ  ст., є проблема
значного збільшення тривалості життя і постійного
зростання абсолютної кількості і відносної частки чи-
сельності людей літнього віку. Процес демографічно-
го старіння нині набув безпрецедентних масштабів і
не має аналогів  в історії. Він характеризується
збільшенням процентної частки літніх людей (тобто
осіб віком 60 років і старше) при скороченні процент-
ної частки дітей (тобто осіб у віці до 15 років), а також
скороченням процентної  частки населення працез-
датного віку (від 15 до 59 років). Щодня близько 200
тисяч осіб на планеті долають 60-річний рубіж . До
2025 року, порівняно з 1950 р., їх чисельність зросте
більше ніж у 5 разів, тоді як населення планети
збільшиться тільки в 3 рази. Очікується, що у 2050 році
кількість  літніх людей у світі перевищить кількість дітей.

Процес старіння населення України, де кожен
п’ятий уже подолав шістдесятирічний рубіж, на
відміну від більшості економічно розвинених країн
світу, характеризується такими особливостями:
– коротшими термінами і негативною динамікою
очікуваної тривалості життя населення, що по-
гіршується  для обох статей;

– надсмертністю населення, зокрема в старшому віці;
– високим рівнем демографічної ґендерної асиметрії,
пов’язаним зі значним розривом очікуваної трива-
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лості життя статей, що постійно збільшується, який
відбувається на тлі скорочення дожиття як для чо-
ловіків, так і для жінок;

– нижчими показниками очікуваної тривалості здо-
рового життя у віці 65 років і старше [8].

Старіння населення на тлі технократичного й
інформаційно-гуманітарного суспільства нового
типу, що формується, спонукало світову спільноту
до пошуків глобальних світових  стратегій оптимізації
свого розвитку. Цивілізоване людство визнало одним
з гуманістичних і культурних завдань  забезпечення
гідної старості, що означає не тільки організацію соц-
іального забезпечення і медичного обслуговування,
але і створення умов для задоволення потреби людей
літнього віку в особистісному соціокультурному
розвитку.

Починаючи з 1991 р. ООН послідовно
здійснює розробку і поширення норм соціальної і
культурної політики відносно людей літнього віку. У
Мадридському міжнародному плані дій з питань ста-
ріння (2002 р.) визнано три  пріоритетні напрями дій
світової спільноти: участь літніх людей у розвитку
суспільства, забезпечення охорони здоров’я і добро-
буту в літньому віці і створення сприятливих умов,
що забезпечують індивідуальний розвиток людини
впродовж усього життя [7].

У зв’язку з цим перед суспільством в цілому і
соціальною педагогікою зокрема постають нові й
незвичні  проблеми: зміна пріоритетів, перерозподіл
ресурсів, створення нових форм допомоги, освіти  і
підтримки літніх людей, способів їх  інтеграції в кому-
нікативний і культурний простір, навчання і перенав-
чання фахівців, забезпечення новими інституційни-
ми та освітньо-виховними засобами цілеспрямованої
ефективної соціалізації представників  третього віку.

В Україні проблеми, пов’язані із соціальними
процесами старіння, у продовж тривалого часу не
усвідомлювалися  як соціальні й культурні пріорите-
ти розвитку суспільства. Їх практичне вирішення об-
межується  гарантованою мінімальною пенсійною
підтримкою, оцінкою старості в  патерналістських
категоріях  медичної геріатрії і соціального захисту.
Нині очевидна необхідність осмислення соціальних
аспектів старіння в руслі соціології, теорії і практики
соціальної роботи і  соціальної педагогіки.

Вступ  людини в період старості  означає по-
слідовне  поступове або раптове проходження нею
певних вікових психосоціальних| кризових етапів: відхід
з будинку дорослих дітей, народження онуків , вихід
на  пенсію, смерть або загроза втрати  батьків і близь-
ких людей, усвідомлення наближення власної смерті
та ін. [1].

До частих соціально-психологічних конфліктів
літнього віку належать:
- зниження рівня  доходів і погіршення матеріального
становища;

- зниження рівня самоповаги і ступеня  пошани ото-
чуючих;

- самотність: більше 70% літніх людей живуть або
тільки з чоловіком, або наодинці, половина жінок,
старших 65 р., уже вдови;

- зменшення свободи вибору щодо занять, поїздок,
проведення часу, вибору партнерів по  спілкуван-
ню і сумісному життю.

Крім того, у  літньої людини відбуваються за-
кономірні зміни в психіці і поведінці, які зменшують
її здатність долати соціально-психологічні труднощі:
- з віком  погіршуються гострота зору, периферич-
ний і нічний зір, знижується слух і розуміння  чужої
мови, часто страждає власна мова. Все це істотно
погіршує комунікативні здібності літніх людей, по-
силюючи соціальну ізоляцію;

- зниження розумових і  пізнавальних функцій, при
якому  особливо страждає пам’ять на недавні події,
тоді як довготривала пам’ять зберігається, зни-
жується швидкість мислення і жвавість  розуму;

- у процесі старіння помітно зменшується потреба у
сні, літні люди частіше прокидаються  серед ночі;

- з  віком у людини зазвичай відбувається зниження
рівня соціальних досягнень, амбіцій і прагнень, ви-
никає відносна задоволеність прожитим життям,
унаслідок дії механізмів психологічного  захисту
минуле і своя роль у ньому часто ідеалізуються,
погляди стають консервативнішими;

- з віком, відповідно до зміни нейрохімічних процесів
в  головному мозку, підвищується схильність  літньої
людини  до депресії у відповідь на  дію психосоці-
ального стресу [3].

Ще  одна  психологічна проблема полягає в
тому, що  люди молодого і  середнього віку через
механізм психологічного  захисту іноді  відчувають
внутрішній опір при контакті з літніми людьми, оск-
ільки ті є мимовільним  нагадуванням  про майбут-
ню старість і смерть. Проблема ця зазвичай не усві-
домлюється, але значно впливає на соціальних,
педагогічних і медичних працівників, при цьому ба-
гато  непатологічних станів  літніх людей розцінюють-
ся як  незворотні і необоротні  прояви віку, безперс-
пективні стосовно корекції і лікування.

На жаль, багато  специфічних змін умов жит-
тєдіяльності, а також необхідність швидко пристосо-
вуватися до різких культурних і побутових змін, ради-
кальної зміни життєвого стилю після завершення
професійної трудової діяльності, мають негативні за-
барвлення і наслідки. Можна виокремити такі харак-
терні ознаки субкультури людей похилого віку: оріє-
нтація на культурні зразки минулого; використання
неактуальних культурних навиків; спосіб життя, що
продиктований невизначеністю тимчасової перспек-
тиви і відрізняється невисоким рівнем подієвості та
соціальною ізоляцією.

Але існують і позитивні сторони зміни життє-
вої ситуації: наявність вільного часу, можливість зай-
матися улюбленою справою, присвячувати себе роз-
вагам і хобі, звільнення від необхідності суперництва
і боротьби за своє соціальне становище.

Успішність особистісного і соціального роз-
витку людини в усі періоди життя, особливо в пізні
роки, залежить від того, наскільки вона сама  висту-
пає суб’єктом, творцем свого життя. Проте, крім об-
меження економічної активності, зміни фізичного
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стану , трансформації інституту сім’ї, стрімкої інфор-
матизації і технічної модернізації навколишнього се-
редовища, існує соціальна установка на  сприйняття
літнього віку як соціальної проблеми. Це  обмежує
перш за все немолодих, примушуючи їх відповідати
негативним образам, викликаючи зміни самооцінки
і формуючи занижені очікування [4].

Відновити самосприйняття себе літньою лю-
диною як  гідного активного члена суспільства, спри-
яти збереженню цінностей соціальної активності,
прагненню до подальшого самовдосконалення є най-
важливішими завданнями соціальної педагогіки.

 Таким чином, існує велика безліч економіч-
них, психологічних і фізіологічних чинників (як спри-
ятливих, так і несприятливих), що впливають на про-
цес старіння. Унаслідок впливу на процес старіння
індивідуальних особливостей особистості самої
літньої людини, її поведінки, звичок, потреби в соц-
іальних контактах і улюбленого стилю життя, не існує
єдиного, універсального способу пристосування до
старості, як не існує і єдиного способу соціалізації
літніх людей, особливо в суспільствах перехідного
типу, до яких належить сучасна Україна, що поєднує
в  собі переважаючі ознаки, характерні для суспільств
фігуративного і префігуративного типу [5]. Особли-
вістю соціалізації в таких, орієнтованих на майбутнє,
суспільствах є ускладнення відносин між старшими,
такими, що переживають кризу соціальної ідентич-
ності, і молодшими, які, соціалізуючись у змінних
умовах,  виявляються  пристосованими до життя як
носії передового інноваційного досвіду [4]. Не-
обхідність трансмісії культури в  нетрадиційному ре-
версному напрямі: старші в цьому випадку повинні
вчитися у молодших – є  глобальним викликом су-
часного інформаційного суспільства для  літніх лю-
дей і для соціальної педагогіки.

Існуюча  організація соціальної роботи  пе-
редбачає, що соціальні  педагоги, в основному,   пра-
цюють з дітьми і молоддю, а соціальні  працівники –
зі всіма  іншими групами, що потребують підтрим-
ки. До цих  груп належать і люди  похилого віку, які
опиняються  в  посттрудовому періоді в кризовій си-
туації своєрідної  «соціалізаційної  девіації». Оскіль-
ки вплив соціальної педагогіки на  літніх  людей у цьо-
му разі практично відсутній, тимчасова  тривалість
цієї ситуації, її наслідки для  літньої людини  переваж-
но залежать від стихійних і малокерованих  соціалізу-
ючих  чинників [6].

Слід зазначити, що ще не створені інституційні
умови для  безперервної освіти людей похилого віку,
які могли б слугувати для них засобом соціального
захисту, психологічної стабілізації, адаптації і спосо-
бом інтеграції в комунікативний і культурний простір
і  які  розглядаються соціальною педагогікою  як най-
важливіша  активна діяльність, спрямована на само-
реалізацію  особистості. Безперервна розумова
діяльність в літньому віці  сприяє підтримці і збере-
женню високого рівня фізичного здоров’я і протис-
тоїть інволюційним процесам зниження інтелектуаль-
них здібностей [3].

Стереотипи, що існують у суспільній свідо-
мості,  пов’язані зі старінням і старістю, але не завж-
ди мають під собою реальну основу, спричинені
недостатнім знанням різноманіття механізмів і стра-
тегій адаптації в пізні періоди життя людини, заважа-
ють сприймати літніх людей диференційовано, як
індивідуумів із значущими  відмінностями, що дійсно
існують між ними. Все це призводить до негативних
наслідків як для літніх людей, так і суспільства в ціло-
му. Гетерогенність цієї групи, несхожість людських
типів, життєвих стилів і установок, різноманіття, яке
завдяки унікальному життєвому досвіду кожної осо-
бистості  з віком тільки збільшується, часто залишаєть-
ся поза осторонь від  домінуючих установок у  свідо-
мості суспільства.

Погіршення  психосоматичного здоров’я, на
жаль, дійсно властиве пізньому віку, але воно не ви-
черпує всієї різноманітності проявів поведінки,
спілкування, діяльності старіючої людини, різноман-
іття індивідуальностей у континуумі основних типів
пристосування до старості. На одному кінці конти-
нууму перебувають ті «доживаючі» літні люди, які
через фізичні хронічні захворювання, що є у них,
психічні дисфункції і розлади, особливості характеру
старіння потребують захисту служб соціальної допо-
моги (хоспіси і будинки для пристарілих). З цією
підгрупою і асоціюються переважаючі в громадській
думці  негативні міфи невідворотного погіршення
становища старих людей з віком. На іншому кінці ти-
пологічного континууму – відносно здорові та ак-
тивні літні люди, котрі  зберігають індивідуальну не-
залежність і автономію, успішно адаптуються й
інтегруються в суспільстві самостійно. Ці літні люди
мають активну життєву позицію, що виявляється  в
здатності організовувати своє життя так, щоб
мінімізувати необхідність у допомозі сторонніх. Вони
мають можливості і бажання самостійно справляти-
ся з проблемами зміни звичного способу життя, пе-
ребудови існуючого динамічного стереотипу повед-
інки в суспільстві, ухвалення нових соціальних ролей,
зміни самосприйняття. Основними вимогами для цієї
підгрупи стають потреби в самореалізації, створенні
й передачі спадку (духовного і матеріального) наступ-
ним поколінням та активна участь в житті суспіль-
ства, відчуття  своєї корисності і значущості.

Між  цими двома підгрупами – найчисленні-
ша неоднорідна когорта відносно здорових і потенц-
ійно активних літніх людей – аутсайдерів, витіснених з
продуктивного соціально-культурного і професійно-
го життя, використовують малопродуктивні стратегії
пристосування до старості, нездатних самостійно
протистояти  негативному впливові суспільних сте-
реотипів унаслідок дефіциту знань, низької компетен-
тності та невдалої   попередньої соціалізації, що істо-
рично склалася в них. Саме ці літні люди є тим
основним суспільним ресурсом третього покоління,
що незаслужено ігнорується внаслідок розширено-
го стереотипічного сприйняття. Саме вони насампе-
ред потребують негайного і рішучого втручання соц-
іальної педагогіки. При певному рівні
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соціально-педагогічного супроводу і підтримки мож-
на обґрунтовано очікувати на активізацію їх потенц-
іалу, включення пристосованих і компенсаторних ме-
ханізмів успішної соціалізації, формування нових
необхідних цінностей і соціальних якостей, залучен-
ня до діяльного соціального життя.

Професійна відповідальність соціального пе-
дагога  перед «суспільством усіх поколінь і для будь-
якого віку» потребує акцентованого вивчення тео-
ретичних підстав соціалізації  літніх людей, розробки і
реалізації соціально-педагогічних технологій для ефек-
тивної соціалізації представників третього віку в умо-
вах глобалізації та інформатизації суспільства, що
безперервно змінюються.

Висновки.
Отже, процес  соціалізації гетерогенної групи

людей літнього віку в інформаційному суспільстві
сучасної України є стереотипізований|, що трансфор-
мується, і є стихійним і малокерованим; потреби літніх
людей в соціально-педагогічній підтримці повною
мірою не усвідомлюються; можливості соціально-
педагогічних технологій у  задоволенні соціокультур-
них потреб літніх людей використовують недостат-
ньо; система суспільних  інститутів соціалізації
третього віку не створена.

Напрямом  подальшого вивчення буде узагаль-
нення зарубіжного досвіду соціально-педагогічної
підтримки соціалізації людей літнього віку.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГОНАРТРОЗА

Мосаб С.Х. Амуди
Харьковская государственная
академия физической культуры

Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу орто-
педии-травматологии – хирургическому лечению остеоарт-
роза коленного сустава и роли физической реабилитации в
восстановительном лечении. Актуальность темы обусловле-
на не только большим количеством случаев этой патологии,
но и тяжестью их лечение и реабилитации. Эффективность
программы зависит от стадии гонартроза и объёма хирур-
гического вмешательства. После операции на коленном сус-
таве необходимо в течение длительного времени после ле-
чения проходить курсы физической реабилитации.
Ключевые слова: физическая  реабилитация; коленный су-
став; комплексная программа реабилитации.
Анотація Мосаб  С.Х. Амуді. Результати впровадження
комплексної фізичної реабілітації хворих після  хірург-
ічного лікування гонартрозу. Стаття присвячена актуаль-
ному питанню  ортопедії-травматології – хірургічному ліку-
ванню  остеоартрозу колінного суглобу та  ролі фізичної
реабілітації у відновному лікуванні. Актуальність теми зу-
мовлена не тільки великою кількістю випадків  цієї патології,
але й важкістю їх лікування і реабілітації. Ефективність про-
грами залежить від стадії гонартрозу й обсягу хірургічного
втручання. Після операції на  колінному суглобі необхідно
протягом тривалого часу після лікування проходити курси
фізичної реабілітації.
Ключові слова: фізична реабілітація; колінний суглоб; ком-
плексна програма реабілітації.
Annotation. Mosab S.H. Amoudi. Results of introduction
of complex physical rehabilitation of patients after the
surgical medical treatment of gonartrosis. The article is
devoted to the actual question of traumatic-orthopedics to the
surgical medical treatment of osteoarthrosys of knee-joint and
role.  Physical  rehabili tat ion in the restoration medical
treatment. Actuality of theme is conditioned not only by the
good number cases of this pathology of, but also by weight their
medical treatment and rehabilitations. Efficacy of the program
depends on a stage gonartrosis and volume of a surgical
intervention. After operation on a knee joint it is necessary to
transit for a long t ime after treatment rates of a physical
aftertreatment.
Keywords: physical  rehabili tat ion; knee-joint;  complex
program of rehabilitation.

Введение.
Реабилитацию больных после хирургическо-

го лечения остеоартроза коленных суставов мы рас-
сматриваем как восстановление функции коленного
сустава в сочетании с восстановлением функцио-
нального состояния нервно-мышечного аппарата,
восстановлением функции нижней конечности и все-
го организма, что совпадает с мнением ряда иссле-
дователей (1, 2, 3).

Система оценки результатов педагогического
эксперимента, которая была нами разработана, по-
зволила объективно оценить эффективность приме-
нения разработанной комплексной программы фи-
зической реабилитации, проследить динамику
конкретных показателей функционального состояния
больных после хирургического лечения остеоартро-
за коленных суставов и определить их значимость в
реализации разработанной программы.
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Работа выполнялась в соответствии с планом
научно-исследовательской работы в сфере физичес-
кой культуры и спорта по теме «Комплексная физи-
ческая реабилитация больных после хирургического
лечения остеоартроза коленного сустава», на 2006-
2010 гг.» (номер государственной регистрации
N0108U005240, УДК 616.728.3:617.584). Роль автора
заключалась в разработке, обосновании и апроба-
ции комплексной программы физической реабили-
тации больных после хирургического лечения остео-
артроза коленного сустава.

Цель, задачи работы.
Цель исследования – определение эффектив-

ности применения в клинической практике авторс-
кой комплексной Программы реабилитации больных
гонартрозом коленного сустава после хирургичес-
кого лечения.

Организация исследования. За время прове-
дения педагогического эксперимента в нашем иссле-
довании приняли участие 131 пациент, которым было
произведено хирургическое лечение остеоартроза
коленных суставов. Больные были разделены на че-
тыре группы. Первая группа включала 36 больных с
начальными стадиями остеоартроза – І-ІІ стадии (ОГ
I), вторая – 33 больных с тяжелыми стадиями остео-
артроза – ІІІ-ІV стадии (ОГ II). Третья (контрольная)
группа включала 26 больных с I-II стадией гонартро-
за (КГ I) и четвертая (контрольная) группа включала
36 больных с ІІІ-IV стадией остеоартроза коленного
сустава (КГ II).

Больные основных групп проходили реабили-
тационный курс по разработанной нами програм-
ме. Контрольные группы представляли больные, ко-

торые проходили реабилитацию по принятой в орто-
педотравматологическом и реабилитационном отде-
лениях 2-й городской клинической больницы г. Харь-
кова схеме.

Результаты исследования и их обсуждение.
Визуальные наблюдения позволили судить о

степени утомления по внешним признакам. Нами
отмечалось небольшое, обычное при занятиях фи-
зическими упражнениями утомление в 1-й основ-
ной группе пациентов и несколько более выражен-
ное утомление во 2-й основной группе, что
требовало более постепенного увеличения дозиров-
ки воздействий, а также постоянной коррекции на-
грузок и видов применяемых упражнений.

Динамика показателей двигательных тестов
В результате проведенного тестирования с

помощью двигательных тестов, мы наблюдали поло-
жительную динамику показателей. Результаты тес-
тирования представлены в таблице 1.

Практически все показатели во всех группах
значимо увеличились через 4,5 месяца после опера-
ции по сравнению с аналогичными показателями
после 2 месяцев после операции, т.е. мы наблюдали
положительную динамику.

Отмечено, что при выполнении тестов у неко-
торых больных при первом исследовании возникали
затруднения. Например, не всегда представлялось
возможным выполнение следующих тестов: «Удер-
жание прямой оперированной ноги», «Отведение
прямой оперированной ноги с отягощением и без».
Это было связано со слабостью четырехглавой и
группы ягодичных мышц, которые ответственны за
выполнение данных движений.

Таблица 1 
Динамика показателей двигательных тестов у больных  
двух основных и контрольных групп после операции  

 
ОГ I (n = 36) ОГ II (n = 33) КГ I (n = 26) КГ II(n = 36) 

Тесты 2 мес. 
п/о 

4,5 мес. 
п/о 

2 мес. 
п/о 

4,5 мес. 
п/о 

2 мес. 
п/о 

4,5 мес. 
п/о 

2 мес. 
п/о 

4,5 мес. 
п/о 

А 12,2 
±2,1 

18,4 
±2,7 

7,4 
±1,7 

14,6 
±2,1 

11,1 
±1,9 

15,6 
±2,4* 

13,1 
±2,9 

14,4 
±1,6* 

Б 16,3 
±3,8 

34,5 
±4,5 ‡ 

13,2 
±3,3 

31,1 
±4,6 ‡ 

13,9 
±3,2 

30,5 
±4,3* 

14,6 
±3,7 

27,2 
±5,3 

В 22,9 
±4,5 

69,3 
±5,6 ‡ 

13,9 
±4,1 

55,1 
±5,4 ‡ 

20,1 
±4,4 

57,3 
±5,6 * 

21,1 
±4,4 

40,1 
±5,7* 

Г 13,9 
±4,1  

40,9 
±5,2 ‡  

8,1 
±2,9  

33,6 
±4,6 ‡ 

11,9 
±4,1  

33,9 
±4,1*  

12,1 
±3,4  

21,5 
±5,4*  

Д 12,4 
±3,2 

28,8 
±4,8 

9,3 
±3,1  

22,1 
±3,4 ‡ 

11,7 
±3,1 

23,1 
±4,1* 

11,2 
±4,1  

19,7 
±4,3*  

Ж 7,4 
±2,2  

12,8 
±3,1 

6,1 
±3,2  

11,1 
±3,6  

6,4 
±2,1  

9,6 
±2,7  

6,2 
±1,1  

8,7 
±5,1  

Примечание . Знаком «‡» – обозначены  показатели , значимо  отличающиеся  в пределах  группы , т.е. 
показатели , достоверность  изменения  которых во времени  установлена . Знаком «*» – обозначены  показатели , 
значимо  отливающиеся  между  группами  (в соответствующее  время  после  операции ), т.е. показатели , 
различие  которых между группами  установлено . 
В таблице  1: А – Подъём туловища  из положения , лежа на спине  (раз); Б – разгибание  туловища  из 
положения , лёжа  на животе  (раз); В – подъём и удержание  туловища  из положения , лёжа на спине  (с); Г – 
удержание  прямой  оперированной  ноги (с); Д – отведение  прямой  оперированной  ноги без отягощения  (раз); 
Ж – отведение  прямой  оперированной  ноги с отягощением  (раз). 
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Рис. 1. Разгибание туловища из положения, лёжа на животе (раз),
 разница между исследованиями через 2 и 4,5 месяца после операции

Рис. 2. Подъём и удержание туловища из положения, лёжа на спине (сек.),
разница между исследованиями через 2 и 4,5 месяца после операции
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Рис. 3. Удержание прямой оперированной ноги (сек.), разница
между исследованиями через 2 и 4,5 месяца после операции
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Рис. 5. Отведение прямой оперированной ноги с отягощением (раз),
разница между исследованиями через 2 и 4,5 месяца после операции

Рис. 6. Диаграмма динамики показателей сгибания
 в коленном суставе по данным гониометрии

Рис. 4. Отведение прямой оперированной ноги без отягощения (раз),
 разница между исследованиями через 2 и 4,5 месяца после операции
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При проведении анализа результатов приме-
нения разработанной программы физической реа-
билитации отмечено, что по завершении интенсив-
ной части программы, в 1-й и 2-й основных группах
не было больных, которые не смогли бы выполнить
вышеуказанные тесты. В контрольной группе 1 – 4
(15%) больных и в контрольной группе 2 – 12 (33%)
больных продолжали испытывать затруднения в вы-
полнении тестов.

Динамика показателей гониометрии
Одним из главных показателей функциональ-

ного состояния коленного сустава после оператив-
ного лечения гонартроза является его подвижность.
Поскольку после операции у всех больных колен-
ный сустав фиксировался ортезом на разное время
в положении разгибания, при последующих изме-
рениях результатов двигательной функции мы учи-
тывали только угол сгибания. Изменения этого по-
казателя под воздействием реабилитационных
мероприятий представлены на рис. 6.

 Анализируя полученные результаты, мож-
но отметить, что после проведенных реабилитаци-
онных мероприятий, показатели функционального
состояния сустава у больных основных групп, по
сравнению с контрольными группами, значитель-
но улучшились. Угол сгибания в коленном суставе
у больных 1-й основной группы улучшился в сред-
нем на 69° (что по сравнению с 1-й контрольной
группой больных больше на 11,6%), у больных 2-й
основной группы – в среднем на 66°, а во 2-й конт-
рольной – на 52° (больше на 12,1%).

Результаты антропометрического измерения
окружности бедра

 Очень важный показатель, который анали-
зировался на двух конечностях – здоровой и боль-
ной. Данные о динамике роста окружности бедер
представлены на рис. 7.

В 1-й группе больных окружность бедра
оперированной ноги (измерение 20 см выше вер-
хнего полюса надколенника) достигла аналогич-
ного показателя здоровой через 4,5 месяца. Пред-
ставителям 1-й основной группы потребовалось
на это 4,5 месяцев, т.е. на 8 недель больше, чем

больным 1-й контрольной группы. Больным 2-й
основной группы потребовалось на это 6,5 меся-
цев, т.е. на 6 недель больше, чем больным 2-й кон-
трольной группы.

Объём мышечной массы бедра после опера-
тивных вмешательств на коленном суставе по пово-
ду гонартроза увеличивается медленно и зависит от
стадии заболевания и тяжести оперативного вмеша-
тельства (что объясняет различие в показателях меж-
ду 1-й и 2-й основными группами) и послеопераци-
онной физической реабилитации.

В пределах групп показатели значимо не отли-
чаются, поэтому важен сравнительный анализ пока-
зателей, приведенный на рис.8., результаты которого
указывают на эффективность применения разрабо-
танной программы физической реабилитации у боль-
ных основных групп.

Динамика показателей динамометрии
Мы определяли силу четырёхглавой мышцы

бедра через 8 и 18 недель после операции. Результа-
ты, представленные в таблице 2. наглядно отражают
улучшение показателей динамометрии четырёхгла-
вой мышцы бедра, как в основных, так и в конт-
рольных группах пациентов. Но наиболее выражен-
ное увеличение показателей динамометрии
произошло у больных 1-й основной группы и 2-й
основной группы.

Так, сила четырёхглавой мышцы бедра у боль-
ных 1-й основной группы в среднем увеличилась на
22,5 кг, соответственно, у больных 2-й основной груп-
пы – в среднем увеличилась на 18,7 кг, в контрольных
группах аналогичный показатель был равен соответ-
ственно 14,2 кг (КГ I) и 12,2 кг (КГ II). В процентном
соотношении результаты динамометрии у больных
1-й основной группы выше контрольной (КГ I) на
36,8% и у больных 2-й основной группы выше конт-
рольной (КГ II) на 35,8%.

Динамика показателей миотонусометрии
При проведении анализа полученных резуль-

татов по таблице 3. видно, что тонус мышц при на-
пряжении и амплитуда тонуса, которая характеризу-
ет сократительную способность мышц, увеличились
у всех пролеченных и обследованных больных. Вме-

 Таблица 2 
Динамика показателей динамометрии четырёхглавой мышцы бедра  
у больных обеих основных и контрольных групп после операции (кг) 

 
№ 
п/п Группа Статистический показатель 8 недель 18 недель 

1 ОГ I (n=36) X 
б 

45,3 
±3,9 

67,8 
±4,6* ‡ 

2 ОГ II (n=33) X 
б 

40,2 
±4,6 

58,9 
 ±5,2*‡ 

3 КГ I (n=26) X 
б 

42,4 
±3,2 

56,6 
±4,5‡ 

4 КГ II (n=36) X 
б 

41,4 
±3,3 

53,6 
±4,7‡ 

Примечание. Знаком «‡» – обозначены показатели, значимо отличающиеся в пределах группы. 
Знаком «*» – обозначены показатели, значимо отличающиеся от соответствующих 
показателей контрольной группы 
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Рис. 7. Диаграмма сравнительной характеристики показателей окружности бедра. Значимые раз-
личия в показателях 1-й основной и контрольной группы, начиная с 2 месяцев после операции, значи-
мые различия в показателях 2-й основной группы и 2-й контрольной, начиная с 6,5 месяцев после

операции

Рис.8.Диаграмма сравнительной характеристики показателей динамометрии (значимые различия в
изменении показателей 1-й основной группы и 1-й контрольной спустя 4,5 месяцев после операции)
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сте с тем видно, что это увеличение больше у боль-
ных двух основных групп.

Характеристика визуальной оценки ходьбы и
величины основных ее параметров

Анализ нарушения походки и использования
дополнительных средств опоры путем визуального
контроля и со слов больных позволил получить сле-
дующие данные. Заметное улучшение походки про-
изошло у больных, у которых до операции отмеча-
лось укорочение конечности. Кроме выработки
правильного стереотипа ходьбы и оценки ее каче-
ственных сторон, у больных основных групп также
наблюдалась позитивная динамика в показателях, ха-
рактеризующих количественную сторону ходьбы
(длина и темп шагов, скорость передвижения).

Исследование проводилось спустя 8-10 меся-
цев после оперативного вмешательства (адаптацион-
ный период). Из 1-й основной группы было обследо-
вано 26 больных, из 2-й основной группы было

обследовано 19 больных, из 1-й контрольной группы
– 21 больной, 2-й контрольной группы – 22 больных.

У всех больных 1-й основной группы походка
визуально восстановилась до нормы. У больных 2-й
основной группы походка визуально восстановилась
до нормы у 12 (63%) пациентов, у 7 (37%) больных
визуализировались ошибки – наклон туловища в сто-
рону оперированной конечности, аритмичная ходь-
ба, шаги неравномерны.

У больных 1-й контрольной группы походка
визуально восстановилась до нормы у 17 (81%) боль-
ных, у 4 (19%) больных визуализировались ошибки.
У больных 2-й контрольной группы походка визуаль-
но восстановилась до нормы у 9 (40,7%) больных, у
13 (59,3%) больных визуализировались ошибки.

Результаты исследования основных показате-
лей ходьбы представлены на рис. 10.

Анализируя вышеприведенные данные, мож-
но сказать, что наблюдается увеличение показателей
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Таблица 3 
Динамика показателей миотонусометрии четырёхглавой мышцы  

у больных обеих основных и контрольных групп после операции (амплитуда тонуса) 
 

Амплитуда тонуса (миотоны) №  
п/п Группа Статистический показатель 2  

недели 
8  

недель 
16 
недель 

1 ОГ I, (n=36) X 
б 

3,3 
±0,7‡ 

15,5 
±2,5‡ 

29,3 
±3,6*‡ 

2 ОГ II, (n=33) X 
б 

5,3 
±1,2‡ 

17,0 
±3,8‡ 

33,0 
±4,5*‡ 

3 КГ I, (n=26) X 
б 

4,4 
±1,2‡ 

16,0 
±4,1‡ 

22,1 
±2,4‡ 

3 КГ II, (n=36) X 
б 

5,4 
±2,2‡ 

16,6 
±4,5‡ 

19,1 
±2,8‡ 

Примечание. Знаком «‡» – обозначены показатели, значимо отличающиеся в пределах группы. 
Знаком «*» – обозначены показатели, значимо отличающиеся от соответствующих 
показателей контрольной группы 

 

Рис. 9.  Диаграмма сравнительной характеристики миотонусометрии (амплитуда тонуса).
(Значимые различия в изменении показателей в основных и контрольных группах

спустя 4,5 месяца после операции)

Рис. 10.  Диаграмма сравнительной характеристики показателей ходьбы
спустя 8 месяцев после операции
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основных параметров ходьбы, как в основных, так и
в контрольных группах. Но более значительное уве-
личение данных локомоции ходьбы и приближение
их к нормальным показателям произошло у больных
обеих основных групп, что является особенно важ-
ным для больных с гонартрозом после оперативного
лечения.

Выводы:
1.В результате проведенной комплексной физичес-
кой реабилитации улучшение функциональных
показателей произошло у всех больных основных
и контрольной группы, однако степень этого улуч-
шения была достоверно выше в 1-й и 2-й основной
группах. Эффективность программы зависит от
стадии гонартроза и объёма хирургического вме-
шательства.

2. После перенесенной операции на коленном сус-
таве (особенно в 3-4-й стадиях гонартроза) необ-
ходимо в течение длительного времени после ле-
чения проходить курсы физической реабилитации,
с использованием всего комплекса физических
мероприятий, а также самостоятельно продолжать
занятия физическими упражнениями с включе-
нием специальных упражнений на укрепление
мышц нижних конечностей и повышение их вы-
носливости.

3.Проведенные исследования по изучению эффек-
тивности программы физической реабилитации,
апробированной на достаточном количестве боль-
ных, имеют подтвержденные данные и достовер-
ное преимущество, по сравнению с общеприня-
тыми программами.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
применения комплексной программы физической
реабилитации больных после хирургического лече-
ния гонартроза.
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Мусієнко О.В.1, Крапівіна К.О.,
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Львівський національний університет

імені Івана Франка

Анотація. Вивчено вплив оздоровчих тренувань на  інтен-
сивність процесів перекисного окиснення ліпідів та стан си-
стеми антиоксидантного захисту організму на  різних ета-
пах тренувань.  Представлено результати досліджень на
початковому етапі тренувань і етапі високих функціональ-
них можливостей. Результати досліджень показали, що оздо-
ровчі тренування за запропонованою нами  системою пози-
тивно впливають на процеси перекисного окиснення ліпідів
і баланс антиоксидантної системи.
Ключові слова: оздоровчі тренування, перекисне окиснен-
ня ліпідів, малоновий диальдегід, супероксиддисмутаза, глу-
татіонпероксидаза, глутатіонредуктаза, каталаза.
Аннотация. Мусиенко  Е.В., Крапивина Е.А., Павлышин
О.Ф ., Козак И.В., Савка И.В. Изменения показателей
перекисного  окисления  липидов и активности  фермен-
тов антиоксидантной системы  в годичном цикле оздо-
ровительных тренировок. Изучено влияние оздоровитель-
ных тренировок на интенсивность процессов перекисного
окисления липидов  и состояние системы антиоксидантной
защиты организма на разных этапах тренировки. Представ-
лены результаты исследований на начальном этапе трениро-
вок и этапе высоких функциональных возможностей. Ре-
зультаты исследований показали,  что оздоровительные
тренировки по предложенной нами системе положительно
влияют на процессы перекисного окисления липидов и ба-
ланс антиоксидантной системы.
Ключевые слова: оздоровительные тренировки, перекисное
окисление липидов, малоновый диальдегид, супероксиддисму-
таза, глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза, каталаза.
Annotation. Musiyenko O.V., Krapivina K.O., Pavlyshyn
O.F.,  Kozak I.V., Savka I.V. Changes in level of lipid
peroxidation and antioxydant system enzymes activity
on annual cycle of conditional training. Influence of the
health trainings is  studied on intensity of processes of lipid
peroxidation and state of the system of antioxidant defence of
organism on the different stages of training. Outcomes of
examinations on a pioneering stage of agings and a stage of high
functionalities are introduced. The results of researches rotined
that the health trainings on the system offered by us positively
influenced on the processes of lipid peroxidation and balance of
the antioxidant system.
Key words: conditional training, lipid peroxidation, malonic
dialdehyde, superoxide dismutase,  glutathione peroxidase,
glutathione reductase, cathalase.

Вступ.
Перекисне окиснення ліпідів (ПОЛ) є первин-

ною реакцією в ланцюзі фізико-хімічних перетворень,
які призводять до деструкції ліпопротеїдного комп-
лексу мембран і порушують їх транспортні функції,
а також пригнічують процеси генерації енергії, що в
кінцевому результаті знижує життєдіяльність клітин
[3]. В той же час ці процеси є найбільш суттєвими і
значимими в адаптивному оновленні та репарації
функціонуючих структур, ліпопротеїдних мембран,
зростанні потужності та буферної ємності редокс-
системи, а, значить, підвищенні ефективності фермен-
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тативного та неферментативного антиоксидантного
захисту (АО-захисту) та в тонкій регламентації реакцій
ПОЛ у мембранних структурах за рахунок функціо-
нування механізмів контролю за вмістом активних
кисневих радикалів, ліпідних перекисів і каталізаторів
пероксидазних реакцій [3, 11]. Індукція ПОЛ відбу-
вається під час найрізноманітніших порушень
функцій організму за умов патології і стресу [1].

У разі надмірного накопичення продуктів ПОЛ
в організмі розвивається синдром ліпідної перокси-
дації, який включає такі патологічні компоненти як
пошкодження мембранних ліпідів, ліпопротеїдів і білків,
інактивацію ферментів, порушення клітинного поділу
і фагоцитозу [1, 11], зниження реактивності ендокрин-
них та імунних систем [2], що призводить до зміни
структурно-функціональної організації мембран.

У разі виснажливих фізичних навантажень в
організмі значно активізуються процеси ПОЛ, про-
дукти яких можуть накопичуватися в крові і негатив-
но впливати на різні органи [6, 14, 20]. Інтенсивність
процесів ПОЛ може зростати у нетренованих людей і
тварин під впливом фізичних навантажень невеликої
потужності, які для них все ж є стресовими. Вивчен-
ня впливу фізичних навантажень на процеси ПОЛ в
організмі є дуже важливим завданням, оскільки лю-
дина піддається їх впливові під час фізичної праці,
занять фізкультурою і спортом, особливо у спорті
найвищих досягнень. Проблема підвищення ефектив-
ності тренувальної і змагальної діяльності в спорті
найвищих досягнень у даний час набула особливої
актуальності в зв’язку з ростом спортивних резуль-
татів, посиленням конкуренції на міжнародній
спортивній арені і невпинно зростаючими фізични-
ми навантаженнями. Їх виконання часто пов’язане із
граничною мобілізацією функціональних можливо-
стей організму спортсмена і ймовірністю виникнен-
ня патологічних станів, що іноді призводять до ле-
тального кінця [14, 28]. Активація вільнорадикального
окиснення ліпідів мембран може бути показником
первинної метаболічної відповіді організму на різно-
манітні екстремальні чинники.

У спортсменів, що тренуються на витривалість,
у відповідь на тренувальні навантаження збільшуєть-
ся вміст небілкових антиоксидантів і активність ката-
лази, глутатіонпероксидази в плазмі крові, і вміст α-
токоферолу в еритроцитах, знижується вміст
малонового диальдегіду (МДА) та вільних радикалів
у плазмі крові [13]. Подібні результати отримані й на
тваринах. Так, у щурів при фізичному тренуванні в
крові зростає активність супероксиддисмутази (СОД)
і каталази, вміст глутатіону [19, 21], знижується вміст
МДА [15]. У разі тривалих тренувань невисокої інтен-
сивності базальний рівень АО-здатності крові може
зростати. У тренованих щурів ефект дефіциту вітамі-
ну В6 на вільнорадикальний метаболізм є менш ви-
раженим, ніж у нетренованих [21, 23].

При систематично виконуваних протягом три-
валого часу фізичних навантаженнях середньої по-
тужності зростає антиоксидантний статус організму.
Тренування на витривалість знижують чутливість

скелетних м’язів до продуктів ПОЛ in vitro і збільшує
їх резистентність до змін, спричинених ПОЛ [10], спри-
яють адаптації АО-системи, зокрема, зростає ак-
тивність глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази,
каталази [5, 16]. Під час виконання фізичних вправ
субмаксимальної потужності відбуваються значні
зміни у чутливості системи крові до оксидативного і
осмотичного стресу, знижується активність АО-фер-
ментів, але тренування зменшує чутливість черво-
нокрівців до пероксидативного гемолізу [27].

Систематичні заняття дозованим бігом більше
1 року сприяють обмеженню і стабілізації ПОЛ, зни-
женню рівня у крові тіобарбітурат-активних про-
дуктів, що може бути обумовлене зростанням вмісту
кортизолу (CORT) у крові [28].

Ці дані узгоджуються з тим, що в серцях тре-
нованих тварин нижчий рівень ліпідів, здатних до пе-
рекисного окислення, вищий рівень активності анти-
оксидантних ферментів (глутатіонпероксидаза) [24],
CuZn- i Mn-СОД, каталази, пероксидази – у лімфоїд-
них органах (тимус, селезінка, лімфатичні вузли) [26],
мітохондрії серця витривалі до оксидативного стре-
су. У нетренованих тварин інтенсивність ПОЛ значно
зростає під час фізичних навантажень. Однак,
Л.Aвеллінi та ін. [17] стверджують, що в коней трену-
вання знижують захисні можливості крові від перок-
сидативних ушкоджень. Автори пропонують додава-
ти у їжу антиоксидантні речовини.

Спрямованість фізичних навантажень (аероб-
на чи анаеробна) визначає специфіку роботи АО-
систем. Так, В.А.Колупаєв зі співавт. [8] показали, що
у спортсменів, рухова діяльність яких здебільшого
аеробна (лижники-гонщики), показники ПОЛ (спон-
танної хемілюмінесценції) вищі, ніж у спортсменів,
рухова діяльність яких носить яскраво виражену ана-
еробну спрямованість (борці), тоді як показники інду-
кованої хемілюмінесценції нижчі.

Рівень інтенсивності процесів ПОЛ може бути
використаний як показник роботи функціональних
систем організму в клініці і при профілактиці деяких
захворювань [4]. Так, відомо, що гіпертрофоване, але
добре функціонуюче серце може бути більш резис-
тентним до викликаних ішемією розладів його АО-
системи [22]. Тренування на витривалість знижують
чутливість тканин до дії вільних радикалів, причому
роблять їх більш резистентними, ніж печінку, захи-
щають від ішемічних ушкоджень [18, 25, 27]. Трено-
ваний м’яз з високим рівнем АО більш ефективно
справляється з оксидативним стресом, ніж нетрено-
ваний; потребує більше часу для ушкодження про-
дуктами ПОЛ для унеможливлення його роботи.

Показано, що у спортсменів високої кваліфі-
кації психоемоційний стрес проходить легше, не вик-
ликаючи значного зростання ПОЛ і “трибулінової”
активності сечі порівняно з низькокваліфікованими
спортсменами [7].

Фізичні навантаження в анаеробному режимі
нормалізують вільнорадикальні процеси у постраж-
далих від радіоактивного опромінення під час аварії
на ЧАЕС [12].
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Отже, напружена фізична праця веде до поси-
лення процесів ПОЛ у серці, печінці, м’язах. Його
інтенсивність в значній мірі залежить від тренованості
організму. В низькотренованих людей і тварин нижча
ємність АО-системи, тому процеси ПОЛ проходять
інтенсивніше, ніж у високотренованих. Треновані
люди і тварини легше переносять оксидативний стрес,
викликаний інтенсивною м’язовою роботою, і адап-
туються до фізичних навантажень, при чому при тре-
нуванні на витривалість зростають функціональні
можливості АО-системи, а при тренуванні на силу
чи швидкість цього не відбувається. Оксидативний
стрес викликає різні патологічні зміни в організмі (іше-
мічна хвороба серця, перевтома, порушення з боку
статевої сфери).

Мета, завдання роботи.
Метою даної роботи було дослідити зміни

рівня тіобарбітурат-активних продуктів ПОЛ і актив-
ності ферментів АО-системи (супероксиддисмутази,
глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази і каталази)
під впливом оздоровчих тренувань, які включали
фізичні навантаження в аеробному, аеробно-анае-
робному режимах, статичні навнтаження асан Хат-
ха-Йоги і релакспаузу.

В роботі були поставлені завдання: 1. встано-
вити рівень ТБК-активних продуктів ПОЛ і активності
названих ферментів на різних етапах тренувального
процесу; 2. встановити залежність між ступенем кон-
диційної тренованості організму і досліджуваними
показниками.

Нами було обстежено дві групи студенток (кон-
трольна – 22 ос., експериментальна – 21 ос.) на пред-
мет виявлення в них змін функціональної активності
органів і систем організму під впливом оздоровчих
тренувань за запропонованою нами методикою [9].

На кожному з трьох етапів тренувань ми провели біо-
хімічне визначення концентрації продуктів ПОЛ і ак-
тивності ферментів АО-системи у студенток обох груп.
Студентки контрольної групи займались фізичним
вихованням за Державною програмою, студентки ек-
спериментальної групи займались фізичним вихован-
ням за методикою, викладеною у монографії [9]. У
студенток, які займалися фізичним вихованням як за
Державною програмою, так і за експериментальною,
проводили забір крові натще на визначення в ній рівня
активності ферментів АО-захисту та вмісту МДА. Забір
крові проводили на початку навчального року (вере-
сень), посередині навчального року (лютий) і на-
прикінці навчального року (червень) для визначення
динаміки ПОЛ і активності ферментів АО-системи.

Результати досліджень.
На початковому етапі тренувань було виявле-

но, що показники перекисного окиснення ліпідів і
активності ферментів АО-захисту не мали суттєвих
відмінностей у студенток контрольної і експеримен-
тальної груп, що вказує на однаковий фізичний стан
обстежуваних студенток до початку експерименту
(Рис. 1).

Отримані нами дані говорять про те, що усі
визначені нами показники знаходяться в межах фізіо-
логічної норми, хоча наближаються до її межі, що
вказує на те, що організм обстежених студенток зна-
ходиться на рівні низьких функціональних можливо-
стей або, інакше кажучи, є низькотренованим.

Таким чином, рівень тіобарбітурат-активних
продуктів ПОЛ (МДА) знаходиться на рівні 6,5±0,4
ум. од. (норма – 2,7-8,9 ум. од. флуоресценції). Ак-
тивність усіх визначених ферментів-антиоксидантів
знаходить на рівні нижньої межі нормальних значень
≈3–4 ум. од.

Рис. 1. Показники концентрації МДА та активності ферментів АО-захисту у плазмі крові
на початковому етапі тренувань. Умовні позначення: МДА – малоновий диальдегід; СОД – суперок-

сиддисмутаза; ГП – глутатіонпероксидаза; ГР – глутатіонредуктаза; КАТ – каталаза.
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Рис. 2. Показники концентрації МДА та активності ферментів АО-захисту у плазмі крові
на середньому етапі тренувань. Умовні позначення: МДА – малоновий диальдегід;

СОД – супероксиддисмутаза; ГП – глутатіонпероксидаза; ГР – глутатіонредуктаза; КАТ – каталаза.
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Рис. 3. Показники концентрації МДА та активності ферментів АО-захисту у плазмі крові
на кінцевому етапі тренувань. Умовні позначення: див. Рис. 2.
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На етапі оздоровчих тренувань, який відпові-
дає рівню середніх функціональних можливостей
організму і припадає на кінець першого семестру
[9], встановлено, що існує достовірна відмінність між
концентрацією МДА у студенток контрольної і екс-
периментальної груп (Р>0,95). У студенток конт-
рольної групи немає відмінностей концентрації МДА
між початковим і середнім етапами оздоровчих тре-
нувань. Натомість, у студенток експериментальної
групи відмічено достовірне (Р>0,95) зниження рівня
МДА до 5,5±0,4 ум. од. (Рис. 2).

Вже на цьому етапі тренувань відмічено дос-
товірне (Р>0,99) значне (на 50 %) зростання актив-

ності СОД у студенток експериментальної групи. У
обстежених контрольної групи достовірних змін не
виявлено. Спостерігається зростання активності ГП
в обстежених студенток обох груп. У студенток конт-
рольної групи активність ГП зростає на 18,7 %
(Р>0,95).

У студенток експериментальної групи зростан-
ня активності ГП більш значне і складає 64,5 % (Р>0,99).
В активності ГР змін не спостерігається як у обстеже-
них контрольної, так і експериментальної групи.

Стосовно активності каталази (КАТ) спостер-
ігається її зростання в обох групах обстежених сту-
денток, яке складає 22,8 % (Р>0,95).
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Отже, можна стверджувати, що вже на етапі
тренувань, який відповідає середнім функціональним
можливостям організму, спостерігається зростання
активності більшості ферментів АО-захисту, знижен-
ня рівня продуктів ПОЛ, що особливо яскраво видно
у обстежених експериментальної групи.

На третьому етапі досліджень, який відповідає
кінцю навчального року (травень), виявлено, що
відбувається подальше зростання адаптаційного ре-
зерву організму обстежених студенток, особливо тих,
які належали до експериментальної групи (Рис. 3).

Спостерігається зниження рівня МДА порівня-
но з попереднім етапом на 13,6 % у студенток конт-
рольної групи (Р>0,95) і на 30,9 % у студенток експе-
риментальної групи (Р>0,99).

Змін у активності ферментів АО-захисту у сту-
денток контрольної групи порівняно з попереднім
етапом не виявлено.

У студенток експериментальної групи спосте-
рігається зростання активності усіх ферментів АО-
захисту, які визначали. Так, активність СОД зросла на
36,6 % (Р>0,99), ГП – на 58,8 % (Р>0,99), ГР – на 45,2 %
(Р>0,99) і КАТ – на 76,7 % (Р0,99).

Таким чином, можна вважати, що функціо-
нальний стан організму студенток контрольної гру-
пи, які займались фізичним вихованням за Держав-
ною програмою, залишився на рівні другого етапу
тренувань. Натомість адаптивні можливості організ-
му студенток експериментальної групи значно підви-
щилися, про що свідчать результати значного зрос-
тання активності ферментів АО-захисту і зниження
рівня МДА.

Наприкінці другого семестру, який відповідає
етапові високих функціональних можливостей орган-
ізму, ці зрушення ще більш яскраво виражені як у
стані серцево-судинної і дихальної систем, робота
яких є визначальною у пристосуванні організму до
фізичних навантажень [9], так і у показниках ПОЛ і
системи АО-захисту.

Висновки:
1.На початковому етапі тренувань відсутнія різниця
між показниками ТБК-активних продуктів перекис-
ного окиснення ліпідів і активності ферментів АО-
захисту у студенток контрольної і експерименталь-
ної груп.

2.На етапі тренувань, який припадає на середину тре-
нувального циклу спостерігається різниця між дос-
лідженими показниками: у студенток контрольної
групи спостерігається вищий вміст МДА і дещо
нижча активність СОД і ГП (Р>0,95).

3.На етапі високих функціональних можливостей,
який припадає на кінець навчального року спосте-
рігається достовірна різниця між показниками рівня
продуктів ПОЛ і активністю ферментів АО-систе-
ми між контрольною і експериментальною група-
ми студентів (Р>0,99). Результати свідчать про ви-
соку ефективність занять за запропонованою
методикою по відношенню до вільнорадикальних
процесів в організмі.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем оздоров-
чих тренувань.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЕТАПІВ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Павленко В.І.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті на  засадах управлінського підходу об-
ґрунтовано етапи організації і здійснення науково-методич-
ної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі. Ви-
окремлено особливості кожного етапу та визначено
можливості їх реалізації в практичній діяльності шкіл. Керів-
ники і педагогічний колектив навчального закладу при орган-
ізації науково-методичної роботи мають використовувати
науковий підхід. За доцільне вважається використання теоре-
тично обґрунтованих і практично апробованих етапів орган-
ізації науково–методичної роботи.
Ключові слова: управлінський підхід, інформаційно-анал-
ітичний етап, мотиваційно-цільовий етап, планово-прогно-
стичний етап, організаційно-виконавчий етап, контрольно-
коригуючий етап.
Аннотация. Павленко В. И. Обоснование этапов органи-
зации и осуществления  научно-методической  работы. В
статье на основе управленческого подхода обосновано этапы
организации и осуществления научно – методической работы
в общеобразовательном учебном заведении . Раскрыты осо-
бенности каждого этапа и определены возможности их реали-
зации в практической деятельности школ. Руководители и пе-
дагогический коллектив учебного заведения при организации
научно-методической работы должны использовать научный
подход. Целесообразным считается использование теорети-
чески обоснованных и практически апробированных этапов
организации  научно-методической работы.

Ключевые слова: управленческий подход, информацион-
но-аналитический  этап, мотивационно – целевой этап, пла-
ново-прогностический , организационно-исполнительный,
контрольно-корригирующий.
Annotation. Pavlenko V.I. The scientifically research and
provement of organizational and scientific – methodical
work stages. The stages of organization and implementation
of scientific – methodical work in public educational approach
were grounded in the article. The peculiarities of each stage
hare been defined and the ways of stage imple – mentation in
the practical activity of schools have been researched. Chiefs
and pedagogical collective of an educational institution at
organization of scientific – methodical work should use the
scientific approach. Expedient it is considered use of theoretically
reasonable and practically approved stages of organization of
scientific – methodical work.
Key words: administrative approach, infor-mational-analytic
stage, goal-motivated stage, planned -forecasting stage,
organizational-implemental stage, controlling-correcting stage.

Вступ.
У сучасних умовах модернізації системи за-

гальної середньої освіти виняткового значення набу-
ває проблема підвищення кваліфікації педагогічних
працівників, упровадження у навчально-виховний
процес досягнень психолого-педагогічної науки й
передового педагогічного досвіду. Розв’язати цю про-
блему можна різними шляхами, але, передусім, че-
рез ефективну організацію внутрішньошкільної нау-
ково-методичної роботи.

У науковій літературі науково-методична ро-
бота розглядається у різних аспектах, зокрема як:
· форма вивчення й впровадження досягнень педа-
гогічної науки і передового педагогічного досвіду
(Т.Бесіда, В.Бондар, Я.Коломинський, М.Красо-
вицький, О.Патрушева, О.Ярошенко);

· компонент організаційної структури управління
освітнім процесом і його контролю (Ю.Гільбух,
М.Дробноход, Ю.Конаржевський, Є.Мехацька,
О.Моісеєв, М.Плахова, М.Поташник, І.Раченко,
П.Худоминський, Т.Шамова);

· спеціально організована діяльність педагогічного
колективу (Н.Волкова);

· цілісна педагогічна система взаємопов’язаних дій і
заходів, що зумовлюють підвищення професійно-
педагогічної майстерності вчителів і досягнення
оптимальних результатів навчально-виховного про-
цесу (О.Сидоренко).

У залежності від того, яке місце в освітньому
процесі відводиться науково-методичній роботі, вчені
виокремлюють різні етапи її організації.

Так, якщо розглядати науково-методичну ро-
боту як форму вивчення й впровадження досягнень
педагогічної науки і передового педагогічного досв-
іду, то вона здійснюється за такими етапами:
1. Попередня підготовка та планування. Цей етап пе-
редбачає діагностику професійної компетентності
педагогів, планування роботи щодо вивчення й
впровадження досягнень науки і передового досв-
іду, створення творчих груп учителів для забезпе-
чення компетентності в управлінні цим процесом.

2. Забезпечення теоретичної та психологічної готов-
ності педагогів до впровадження досягнень педа-
гогічної науки і передового досвіду. На цьому етапі
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відбувається роз’яснення основних положень на-
уки з певної проблеми.

 3. Створення передового педагогічного досвіду на
основі результатів наукових досліджень. Цей етап
передбачає конструювання нового або перевід на-
явного досвіду на більш високий якісний рівень на
основі розроблених творчою групою рекомендацій.

4. Упровадження в масову практику досвіду реалі-
зації нових педагогічних ідей, концепцій, рекомен-
дацій. У науковій літературі зазначено, що це найс-
кладніший етап, оскільки передбачає перебудову
діяльності великої кількості шкіл.

5. Вивчення й аналіз результатів [1;5;8].
Якщо розглядати науково-методичну роботу

як компонент організаційної структури управління
освітнім процесом, то можна виокремити такі етапи
її організації:
· планування – важливий підготовчий етап, який по-
в’язаний з визначенням мети, завдань, змісту, форм,
методів науково-методичної роботи, а також педа-
гогічних умов її здійснення та перспектив розвитку;

· організаційний – пов’язаний з удосконаленням
структури системи науково-методичної роботи,
змісту діяльності методичних об’єднань. Здійснюєть-
ся організаційна функція під час підготовки та реал-
ізації планів науково-методичної роботи, підвищен-
ня кваліфікації на всіх рівнях і в усіх формах;

· контрольний – полягає у створенні і підтримці ста-
більного зворотного зв’язку, в оцінці відповідності
наслідків науково-методичної діяльності плановим
завданням та нормативним вимогам;

· коригуючий – спрямований на виправлення у діяль-
ності педагогічних кадрів недоліків, пов’язаних із
використання застарілих методик, що не відбива-
ють сучасних вимог, умов і можливостей суспіль-
ства [3;4;7].

З огляду на науково-методичну роботу як
спеціально організовану діяльність педагогічного
колективу, виокремлюють такі етапи її здійснення:
· проблемно-орієнтований аналіз навчально-вихов-
ної діяльності колективу вчителів;

· організація діяльності педагогічного колективу над
проблемною темою;

· моніторинг та регулювання діяльності педагогічно-
го колективу [2].

Аналіз різних підходів до визначення етапів
організації науково-методичної роботи та їх характе-
ристик дає підставу для висновку, що більшість ав-
торів визначає підготовчий етап, який передбачає діаг-
ностування, визначення мети і завдань методичної
роботи, формування планів; основний – мета якого
реалізація намічених планів і підсумковий, зумовле-
ний необхідністю виявлення досягнутих результатів.

Проте практика свідчить, що науково – мето-
дичної робота буде більш ефективною, якщо її орган-
ізація і здійснення ґрунтуватиметься на засадах уп-
равлінського підходу.

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

Мета, завдання роботи.
Відтак, основну мету статті ми вбачаємо у

визначенні і характеристиці етапів організації і
здійсненні науково – методичної роботи в загально-
освітньому навчальному закладі з позицій управлі-
нського підходу.

Результати досліджень.
Оскільки науково-методична робота є цілісною

соціально-педагогічною системою, управління нею
ґрунтується на дотриманні вимог щодо керування
складними соціальними системами, вимагає вивчен-
ня і врахування закономірностей розвитку й функці-
онування всіх структурних ланок. Управлінський ас-
пект організації науково-методичної роботи вимагає
обов’язкового здійснення комплексу взаємопов’яза-
них дій, що реалізують повний управлінський цикл.

Важливим чинником функціонування та роз-
витку соціально-педагогічної системи є внутрішні та
зовнішні інформаційні процеси. Їх раціональна орган-
ізація – запорука ефективного управління освітньою
діяльністю. Інформація, яка надходить зовні та цир-
кулює всередині навчального закладу, утворює
змістове наповнення комунікативних процесів між
педагогами та його зовнішнім середовищем.

Інформація є основою процесу управління, ос-
кільки містить необхідні для оцінки ситуацій та прий-
няття управлінських рішень відомості, завдяки яким ке-
рівник отримає змогу діяти свідомо й аргументовано.

У зв’язку з цим, найпершою і найнеобхідні-
шою умовою ефективної організації науково-мето-
дичної роботи є своєчасне надходження об’єктивної,
достовірної, точної зовнішньої і внутрішньої інфор-
мації. Без неї не можна сформулювати методичну
проблему, правильно оцінити ситуацію, визначити
цілі і завдання науково-методичної роботи, організу-
вати їх виконання.

Зовнішня інформація створюється поза шко-
лою, але безпосередньо впливає на організацію нау-
ково-методичної роботи. Це – директивні й норма-
тивні документи про освіту, навчальні плани,
програми, підручники, науково-педагогічна інфор-
мація про умови й стан виховання учнів у сім’ї, по-
зашкільних закладах, соціокультурні умови мікрорай-
ону школи, соціальне замовлення суспільства на
якісну освіту підростаючого покоління і т.ін.

Внутрішня інформація виробляється у на-
вчальному закладі. Це сукупність даних про перебіг і
результати навчально-виховного процесу, рівень про-
фесійно-педагогічної компетентності вчителів, відо-
мості про учнів, їх батьків, про умови для оптималь-
ного здійснення навчально-виховного процесу і т.ін.

Одержати оперативну і надійну інформацію
про перебіг навчально-виховного процесу, рівень про-
фесійно-педагогічної діяльності кожного вчителя чи
всього педагогічного колективу навчального закладу
дозволяє діагностика. Використання педагогічної діаг-
ностики при організації і здійсненні науково-методич-
ної роботи полягає у тому, що вона сприяє виявлен-
ню недоліків і дає можливість планувати шляхи для
усунення цих недоліків. Діагностика вносить конк-
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ретність у діяльність кожного педагога, націлює його
на розв’язання практичних завдань орієнтованих на
підвищення якості навчально-виховного процесу.

Аналіз результатів інформації, отриманої у
результаті діагностування, дає підстави для визначен-
ня прогностичних цілей і завдань науково-методич-
ної роботи, встановлення пріоритетів, дозволяє виз-
начитись із провідними напрямами, шляхами і
засобами діяльності педагогічного колективу школи.
Відтак, кожний навчальний заклад орієнтує свою
діяльність на майбутнє, прагне досягти певного іде-
ального стану. Праця керівників школи, кожного пе-
дагога повинна бути мотивованою і визначатися спек-
тром цілей, яких необхідно досягти.

Цілеспрямованість – головна риса людської
діяльності. Цілі – це один із засобів мотивації праців-
ників. Своєчасно доведені, обґрунтовані, реальні цілі
здатні підвищити ефективність діяльності, а безцільо-
ве управління неспроможне забезпечити продуктив-
ну діяльність педагогічного колективу. Цілі викону-
ють важливу роль контрольного стандарту, з яким
порівнюють досягнуті результати. Тому вони повинні
бути реалістичними, зрозумілими, кількісно і якісно
визначеними, розмежованими у часі і просторі.

Цілі науково-методичної роботи з різним сту-
пенем конкретизації полягають у створенні цілісної,
зумовленої станом розвитку психолого-педагогічної
науки, передового педагогічного досвіду, регіональ-
ними і місцевими умовами й рівнем професійно-
педагогічної компетентності вчителів системи заходів,
спрямованої на всебічне зростання професійної май-
стерності, творчий розвиток як окремих педагогів, так
і колектив у цілому, підвищення ефективності навчаль-
но-виховної діяльності.

До параметрів середовища, що забезпечують
ефективну діяльність як кожного педагога, так і педа-
гогічного колективу в цілому, належить усвідомлен-
ня кожним не лише цілей, завдань, а й методів їх
здійснення – чітких, зрозумілих, виважених планів
діяльності. Щоб індивідуальні та колективні зусилля
були успішними, педагоги повинні знати, чого від них
очікують. Отже, індивідуальна і спільна діяльність
вчителів школи повинна плануватися. Це забезпечує
реалізація функції планування, яка є однією із основ-
них в управлінні.

Планування науково-методичної роботи по-
кликане на основі аналізу результатів діагностуван-
ня, зовнішніх і внутрішніх умов функціонування й
розвитку навчального закладу, прогнозу очікуваних
результатів змоделювати образи бажаного майбут-
нього стану науково-методичної діяльності педагогів,
рівня їх професійно-педагогічної компетентності і
результатів навчально-виховного процесу.

Для того, щоб цілі були досягнуті, а плани реа-
лізовані, необхідно ефективно реалізувати функцію
організації. Отже, якість функціонування і розвиток
навчального закладу залежить від реалізації організа-
ційно-виконавчої функції. До основних напрямків
підвищення ефективності реалізації даної функції
відносять: реалізацію особистісно-зорієнтованого
підходу до організації науково-методичної діяльності;

науково й практично обґрунтований розподіл обо-
в’язків між керівниками школи, членами педагогіч-
ного колективу; раціональна організація праці; фор-
мування відносно автономних систем
внутрішньошкільного управління.

Контролювання як функція управління є логіч-
ним завершенням дій керівника. Суть його полягає у
з’ясуванні можливості досягти поставленої мети, оск-
ільки недосяжну мету немає сенсу формулювати. Не
заперечною є думка, що передумовою успішної діяль-
ності будь-якої організації є її здатність зіставити ре-
альні результати з очікуваними, проаналізувати при-
чини відхилень та якнайшвидше поправити виявлені
похибки і запобігти їх появі, передбачивши зміни зов-
нішнього і внутрішнього середовища. Саме на це спря-
мована функція контролювання.

Контролювання науково-методичної роботи
забезпечує її цілеспрямованість, оскільки дозволяє
співвідносити отримані результати з поставленими
цілями, узагальнювати позитивний досвід, здійсню-
вати регуляцію і коригування методичної діяльності
педагогів. Крім того, контроль передбачає вироблен-
ня на основі аналізу науково-методичної роботи і
узагальнення отриманих даних рекомендацій щодо її
переведення на вищий якісний рівень.

Отже, розглядаючи науково-методичну робо-
ту з позицій управлінського аспекту, ми виокремили
такі етапи її організації:
· інформаційно – аналітичний;
· мотиваційно – цільовий;
· планово – прогностичний;
· організаційно – виконавчий;
· контрольно – коригуючий.

Крім того, виокремлено концептуальний етап.
На цьому етапі розробляється концептуальна модель
організації методичної роботи в школі з урахуван-
ням місцевих та регіональних особливостей.

Інформаційно-аналітичний етап передбачає
збір, обробку інформації щодо проблем внутрішнь-
ошкільної науково-методичної роботи.

Мотиваційно-цільовий етап зумовлює вияв-
лення пріоритетних цілей науково-методичної робо-
ти, мотивів підвищення педагогічної майстерності
вчителів та педагогічних колективів.

Планово-прогностичний етап забезпечує виз-
начення змісту науково-методичної діяльності, скла-
дання планів методичної роботи, визначення форм і
методів реалізації запланованого.

Організаційно-виконавчий етап зумовлює ре-
алізацію планів науково-методичної роботи шляхом
створення сприятливих умов у навчальному закладі,
раціоналізації праці педагогів, організації і проведенні
різноманітних методичних заходів.

Контрольно-коригуючий етап передбачає
співвіднесення отриманих результатів із поставлени-
ми цілями та завданнями, регулювання та коригуван-
ня науково-методичної діяльності. Цей етап відпові-
дає підсумковій частині науково-методичної роботи.

Характеристика етапів організації науково –
методичної роботи у загальноосвітньому навчаль-
ному закладі подано у таблиці 1.
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Зазначений підхід був практично реалізований
у загальноосвітніх навчальних закладах Полтавського
району. Організація науково – методичної роботи за
етапами сприяла підвищенню рівню її цілеспрямова-
ності, вмотивованості, системності і впорядкованості
діяльності педагогічного колективу, що позначилось
на рівні професійно – педагогічної компетентності
вчителів і якості навчально – виховного процесу в
цілому.

Висновки.
Науково-методична робота буде ефективною,

якщо керівники і педагогічний колектив навчального
закладу при її організації і здійсненні будуть викорис-
товувати не інтуїтивний, а науковий підхід. У зв’язку з
цим, за доцільне вважається використання теоретич-
но обґрунтованих і практично апробованих етапів
організації науково – методичної роботи у загально-
освітньому навчальному закладі.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем органі-
зації та здійснення науково – методичної роботи.
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СТРУКТУРА ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И

МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ
КИКБОКСЕРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ
Пилипко В.Ф., Еременко В.Н.,

Еременко В.В., Проскурнин А.В., Ковалев И.М.
Харьковская государственная
академия физической культуры

Национальный аэрокосмический университет
(ХАИ)

Харьковский национальный университет
внутренних дел

Аннотация. В предыдущих работах по теме исследований
были обследованы спортсмены, занимающиеся тяжелой ат-
летикой, гиревым спортом, пауерлифтингом, тайским бок-
сом. Данная  статья является заключительной в этом цикле
исследований, в ней рассматриваются вопросы изучения и
исследования структуры общей и специальной физической
подготовленности и морфологической пригодности спорт-
сменов разных весовых категорий, которые занимаются кик-
боксингом.
Ключевые  слова: кикбоксинг, физическая  подготовлен-
ность, морфологическая пригодность, весовая категория,
спортивная квалификация.
Анотація: Пилипко  В.Ф ., Єрьоменко В.М . ,Єрьоменко
В.В,. Проскурнін А.В., Ковальов І.М. Структура фізич-
ної підготовленості  та морфологічної  придатності
кікбоксерів в залежності від вагових категорій. В попе-
редніх роботах по темі досліджень були обслідувані спорт-
смени, які займаються важкою атлетикою, гирьовим спортом,
пауерліфтингом, тайським боксом. Дана  стаття є заключною
в цьому циклі досліджень, в ній розглядаються питання вив-
чення та дослідження структури фізичної підготовленості та
морфологічної придатності кікбоксерів в залежності від ва-
гових категорій.
Ключові слова: кікбоксінг, фізична  підготовленість, мор-
фологічна придатність, вагова  категорія, спортивна кваліф-
ікація.
Annotation. Pylypko V.F., Yeromenko V.М . , Yeromenko
V.V., Proskurnin A.V., Kovalyov I.N. Structure of physical
fitness and morphological capacity of kikboksings
depending on weight categories. In the previous works on
theme of researches the sportmen taking ap weightlif ting,
weightball-lifting, powerlifting, taiboxcing. This article is the
final past in this stage of reserches, deals with the problems of
study and research of structure of the general and special physical
preparedness and morphological capacity of the sportsmen-
kikboxings of dif ferent qualification and different weight
categories, and also interconnection of sports result.
Key words: kikboxing, physical fitness, morphological capacity,
weight categories.

Введение.
Во многих видах спорта составлены довольно

подробно представления о факторах, определяющих
спортивный результат [2, 4-7]. Вместе с тем работ,
касающихся факторной структуры спортивных дос-
тижений в кикбоксинге высокой квалификации, в
специальной литературе не достаточно.

На основании анализа литературных данных
напрашивается вывод о том, что особый научный
интерес для специалистов кикбоксинга может пред-
ставить исследование таких сторон тренировочного
процесса как физическая подготовленность и мор-
фологическая пригодность спортсменов-кикбоксе-

© Пилипко В.Ф., Еременко В.Н., Еременко В.В.,
Проскурнин А.В., Ковалев И.М., 2009
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ров в зависимости от весовых категорий. Практичес-
ки во всех имеющихся пособиях по этому виду спорта
указывается на необходимость воспитания и разви-
тия в тренировочном процессе физических качеств
как одного из ведущих компонентов мастерства
(спортивного достижения) и совершенствования кри-
териев морфологической пригодности как фактора
влияющего на вторичный отбор и прогнозирования
спортивного результата [4,6,7]. Однако не определе-
но, каким уровнем развития физической подготов-
ленности должны обладать спортсмены различной
квалификации, не выявлены наиболее информатив-
ные критерии морфологической пригодности для
кикбоксеров различных весовых категорий.

Исследования проведены согласно сводному
плану научно-исследовательской работы министер-
ства Украины по делам семьи, молодежи и спорта на
2006-2010 гг. по теме «Совершенствование учебно-
тренировочного процесса спортсменов разной ква-
лификации занимающихся силовыми видами спорта
и единоборствами», а также планов научно-исследо-
вательской работы Харьковской государственной
академии физической культуры , Харьковского на-
ционального университета внутренних дел и Нацио-
нального аэрокосмического университета (ХАИ).

Цель, задачи работы.
Целью работы явилось выполнение этого

пробела в исследованиях, касающихся кикбоксинга.
На базе кафедры тяжелой атлетики и бокса

ХГАФК, кафедры физического воспитания НАУ
(ХАИ) и кафедры специальной и физической подго-
товки ХНУВД было обследовано 75 спортсменов за-
нимающихся кикбоксингом во всех весовых катего-
риях различной квалификации: 35 спортсменов 1
разряда, 25 кандидатов в мастера спорта Украины, и
11 мастеров спорта Украины и 4 мастера спорта Ук-
раины международного класса. Было отобрано 18
показателей, 8 из них отражали физическую подго-
товленность и 10 – морфологическую пригодность
спортсменов. Измерения проводились по общепри-
нятой методике.[3]

Методы исследования: анализ литературных
данных, анализ оформления отечественных и зару-
бежных изданий, педагогические исследования, ме-
тод математической статистики.

Результаты исследования.
Результаты исследований представлены в табл.

1, 2. Как видно из таблицы 1 существует прямая взаи-
мосвязь между весовыми категориями и физичес-
кой подготовленностью спортсменов занимающих-
ся кикбоксингом.

Динамика роста показателей наблюдается так-
же по мере увеличения собственного веса спортсме-
нов, практически во всех весовых категориях, кроме
некоторых тяжелых весовых категорий (до 76 кг, до 81
кг и . 91 кг), в которых результаты исследуемых спорт-
сменов были в основном хуже (4 и более показате-
лей из 8), чем у спортсменов предыдущей весовой
категории. Этот факт указывает на то, что тренеры и
спортсмены не достаточно оптимизировали трени-

ровочный процесс обследованных кикбоксеров и
указывает на необходимость уделить больше внима-
ния физической подготовленности спортсменов в
этих весовых категориях.

Что касается показателей морфологической
пригодности спортсменов занимающихся кикбок-
сингом, то наблюдается рост абсолютно всех показа-
телей у кандидатов в мастера спорта относительно
перворазрядников, в среднем на 1,88%. Увеличение
показателей всего на 0.61% у мастеров спорта в срав-
нении с кандидатами в мастера спорта связано с от-
рицательной разницей показателей2 длины тулови-
ща, длины руки и ширины таза. Положительная
динамика роста показателей наблюдается почти во
всех весовых категориях, кроме четырех показателей
в весовой категории до 86 кг и особенно до 76 кг
(восемь показателей из десяти имеют отрицательную
разницу в сравнении с предыдущей весовой катего-
рией). Это лишний раз свидетельствует о том, что
вопросам вторичного отбора в кикбоксинге тоже
следует уделять большего внимания.

Выводы.
Можно полагать, что решение этих вопросов

с учетом весовых категорий и спортивной квалифи-
кации спортсменов позволит более целенаправлен-
но развивать физическую подготовленность и эффек-
тивнее проводить вторичный отбор и
прогнозирование спортивного результата в кикбок-
синге.

Дальнейшие исследования будут направлены
на более детальное изучение динамики роста каждо-
го показателя, моделирование весо-ростовых и фун-
кциональных показателей высококвалифицирован-
ных кикбоксеров, их влияния на выполнение
технических действий в кикбоксинге и достижение
спортивного результата в целом, изучение структу-
ры соревновательной деятельности в кикбоксинге.
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 Таблица 1 
 Показатели физической подготовленности 

Весовые категории 
 

№ 
п/п 

Показатели До 
48 
кг 

 
54 
кг 

+ 
 

 
57 
кг 

+ 
 

 
60 
кг 

+ 
 

 
63,5 
кг 

+ 
 

 
67 
кг 

+ 
 

 
71 
кг 

+ 
 

1 Прыжок в 
длину с места 
(см) 

175 178 +3,0 180 +2,0 180 0 183 +3,0 185 +2,0 190 +5,0 

2 Тройной 
прыжок с 
места (см) 

620 625 +5,0 630 +5,0 635 +5,0 637 +2,0 617 -20,0 625 +7,0 

3 Пятерной 
прыжок с 
места (см) 

1050 1055 +5,0 1060 +5,0 1070 +10,0 1050 -
20,0 

1100 +50,0 1100 0 

4 Выпрыгивание 
вверх с места 
(см) 

40 45 +5,0 50 +5,0 55 +5,0 45 -
10,0 

54 +9,0 55 +1,0 

5 Становая 
динамометрия 
(кг) 

140 145 5,0 150 +5,0 150 0 153 +3,0 158 +5,0 163 +5,0 

6 Подтягивание 
(к-во раз) 

15 20 +5 18 -2 15 -3 18 +3 20 +2 18 -2 

7 Бег на месте с 
высоким 
подниманием 
бедра за 5 сек 
(к-во раз) 

24 23 -1 25 +2 27 +2 25 -2 26 +1 25 -1 

8 Челночный 
бег 4х10 м 
(сек) 

9,2 9,2 0 9,3 +0,1 9,5 +0,2 10,0 +0,5 10,0 0 10,1 +0,1 

 
Продолжение таблицы 1 

Весовые категории 
 

№ 
п/п 

Показатели 76 
кг 

+ 
% 

81 
кг 

+ 
% 

86 
кг 

+ 
% 

91 
кг 

+ 
% 

+91 
кг 

+ 
% 

1 Прыжок в длину 
с места (см) 

187 -3,0 185 -2,0 180 -5,0 180 0 180 0 

2 Тройной 
прыжок с места 
(см) 

630 +5,0 625 -5,0 630 +5,0 620 -5,0 620 0 

3 Пятерной 
прыжок с места 
(см) 

1050 +50,0 1050 0 1060 +10.0 1050 -10,0 1055 +5,0 

4 Выпрыгивание 
вверх с места 
(см) 

50 -5,0 55 +5.0 58 +3,0 60 +2,0 62 +2,0 

5 Становая 
динамометрия 
(кг) 

168 +5,0 165 -3,0 165 0 170 +5,0 180 +10,0 

6 Подтягивание 
(к-во раз) 

15 -3,0 12 -3,0 20 +8,0 10 -10,0 10 0 

7 Бег на месте с 
высоким 
подниманием 
бедра за 5 сек (к-
во раз) 

24 -1,0 23 -1,0 22 -1,0 20 -2,0 20 0 

8 Челночный бег 
4х10 м (сек) 

10,2 +0,1 10,3 +0,1 10,5 +0,2 11,0 +0,5 11,0 0 
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Таблица 2 
Показатели морфологической пригодности  

Весовые категории 
№ 
п/п 

Показатели  48 
кг 

54 
кг 

+ 
 

57 
кг 

+ 
 

60 
кг 

+ 
 

63,5 
кг 

+ 
 

67 
кг 

+ 
 

71 
кг 

+ 
 

1 Длина тела 
(см) 

157 160 +3,0 165 +5,0 168 +3,0 173 +5,0 178 +5,0 180 +2,0 

2 Длина 
туловища 

(см) 

43 45 +2.0 48 +3.0 50 +2,0 50 0 57 +7,0 60 +3,0 

3 Длина руки 
(см) 

65 65 0 67 +2,0 70 +3,0 72 +2,0 74 +2,0 76 +2,0 

4 Длина ноги 
(см) 

80 83 +3.0 86 +3,0 90 +4.0 95 +5,0 95 0 96 +1,0 

5 Обхват 
груди (вдох) 

см 

80 83 +3.0 85 +2,0 87 +2,0 90 +3,0 100 +10.0 102 +2,0 

6 Обхват 
груди 

(выдох) см 

78 80 +2.0 83 +3,0 84 +1,0 89 +5.0 96 +7,0 98 +2,0 

7 Обхват 
плеча (см) 

31 32 +1,0 34 +2,0 35 +1,0 41 +6,0 36 -5,0 40 +4,0 

8 Обхват 
бедра (см) 

45 46 +1,0 48 +2,0 50 +2,0 53 +3,0 50 -3,0 55 +5.0 

9 Обхват 
голени (см) 

28 30 +2,0 32 +2,0 33 +1,0 34 +1,0 34 0 35 +1,0 

10 Ширина таза 
(см) 

74 75 +1,0 77 +2.0 80 +3,0 83 +3,0 84 +1.0 85 +1,0 

 
Продолжение таблицы 2 

Весовые категории 
№ 
п/п 

Показатели 76 
кг 

+ 
 

81 
кг 

+ 
 

86 
кг 

+ 
 

91 
кг 

+ 
 

+91 
кг 

+ 
 

1 Длина тела (см) 175 -5,0 180 +5,0 188 +8,0 185 -3,0 197 +12,0 
2 Длина туловища 

(см) 
56 -4,0 60 +4.0 64 +4,0 61 -3.0 75 +14,0 

3 Длина руки (см) 75 -1.0 78 +3,0 77 -1,0 75 -2,0 86 +11,0 
4 Длина ноги (кг) 94 -2,0 96 +2,0 98 +2,0 100 +2,0 102 +2,0 
5 Обхват груди 

(вдох) см 
99 -3,0 99 0 100 +1,0 102 +2,0 123 +21,0 

6 Обхват груди 
(выдох) см 

93 -5,0 95 +2,0 96 +1,0 100 +4,0 115 +15,0 

7 Обхват плеча 
(см) 

34 -6,0 33 -1,0 41 +8,0 42 +1,0 47 +5,0 

8 Обхват бедра 
(см) 

54 -1,0 54 0 52 -2,0 62 +10,0 66 +4,0 

9 Обхват голени 
(см) 

36 +1,0 39 +3.0 33 -6.0 37 +4.0 42 +5.0 

10 Ширина таза 
(см) 

93 +8.0 94 +1.0 85 -9,0 100 +15.0 102 +2,0 
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КОНТРОЛЬ І ОЦІНЮВАННЯ
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ
В УМОВАХ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ

СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
Полторацька В.В., Каданер О.В.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

Національна юридична академія України
імені Я.Мудрого

Анотація. У статті розкрито теоретичні питання педагогіч-
ного контролю у вищій школі, здійснено порівняльний аналіз
традиційної та модульно-рейтингової системи контролю і
оцінювання  навчальних  досягнень студентів, узагальнено
результати діагностики ставлення студентів до форм і ме-
тодів педагогічного контролю. Система усуває упередже-
ний підхід до оцінювання  знань студентів. Вона є ефектив-
ним засобом заохочення до навчально-пізнавальної діяльності
і підвищує відповідальність студента за результати навчання.
Ключові слова: система, рейтинг, навчання , модуль, сту-
дент, оцінка.
Аннотация. Полторацкая  В.В., Каданер О.В. Контроль
и оценивание  учебных достижений студентов в услови-
ях модульно-рейтинговой системы  обучения. В статье
раскрываются теоретические вопросы педагогического кон-
троля в высшей школе, осуществляется сравнительный ана-
лиз традиционной и модульно-рейтинговой системы конт-
роля и оценивания  учебных достижений  студентов,
обобщаются результаты диагностики  отношения студентов
к методам и формам педагогического контроля. Система
устраняет предубежденный подход к оцениванию  знаний
студентов. Она является эффективным средством поощре-
ния к учебно-познавательной деятельности и повышает от-
ветственность студента за результаты обучения.
Ключевые слова: система, рейтинг, обучение, модуль, сту-
дент, оценка.
Annotation. Poltoratskaya V.V., Kadaner O.V. Monitoring
and estimation of educational reachings of students in
conditions of a modular rating system of learning. This
article is devoted to some theoretical problems of pedagogical
control in higher educational establishments. Comparative
analysis of traditional and module system of control and
evaluation of educational progress of students are realized, the
attitude of students to the forms and methods of pedagogical
control is summarized. The system liquidates the preconvinced
approach to an estimation of knowledge of students. It is an
ef fective means of encouragement to educational cognitive
activity and increases the responsibili ty of the student for
outcomes of learning.
Keywords: system, rating, learning, module, student,
assessment.

Вступ.
Педагогічна освіта України зазнала суттєвих

соціально-політичних й економічних змін, в освіті
спостерігається орієнтація на особистісно-профес-
ійний розвиток майбутніх фахівців, що характеризує
освіту найбільш розвинених країн світу. В освітній
системі спостерігається поступовий перехід від авто-
ритарного стилю до раціоналізму й активності, від
сприйняття навчання як уміння запам’ятовувати ма-
теріал до трактування процесу пізнання як засобу
відкриття нового.

Важливою складовою навчальної діяльності
була і залишається система контролю і оцінювання,
діагностика навчальних досягнень студентів. Фор-
мальні, спрощені методи діагностики знань зміню-

ються інтенсивними комплексними системами, які
водночас забезпечують й об’єктивність оцінювання
навчальних досягнень студентів, і їх мотивацію до
плідної роботи упродовж усього періоду навчання.
Традиційна система контролю недостатньо враховує
індивідуально-психологічні особливості студентів, не
відповідає сучасним вимогам, не задовольняє потреб
систематичного діагностування успішності студентів.
Актуальність проблеми й обумовила вибір теми дос-
лідження: «Контроль і оцінювання навчальних досяг-
нень студентів».

Обрана тема дослідження у різні часи привер-
тала увагу багатьох вчених: педагогів та психологів.
Так, питання щодо контролю і оцінювання навчаль-
них досягнень студентів розглядається в працях таких
вчених, як А.М. Алексюк, Ш.О. Амонашвілі, С.С.
Вітвицька, В.В. Давидов, А.І. Зільберштейн, В.І. Євдо-
кимов, С.Л Рубінштейн, Н.І. Сорокін, Н.Ф. Тализіна
та інших.

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

Мета, завдання роботи.
Мета дослідження – розкрити теоретичні

питання педагогічного контролю у вищій школі,
здійснити порівняльний аналіз традиційної та модуль-
но-рейтингової системи контролю і оцінювання на-
вчальних досягнень студентів.

Завдання дослідження:
1.На основі аналізу наукових джерел з теми дослід-
ження розкрити сутність, функції, принципи, види,
форми і методи контролю і оцінювання навчаль-
них досягнень студентів, виявити критерії і показ-
ники успішності студентів та їх фахової підготовки.

2. Розкрити сутність та особливості модульно-рейтин-
гової системи контролю навчальних досягнень сту-
дентів.

3.Виявити ставлення студентів до педагогічного кон-
тролю.

Результати дослідження.
Аналіз та узагальнення теоретичних питань з

проблеми контролю і оцінки навчальних досягнень
студентів показав, що контроль як дидактичний засіб
управління навчанням спрямований на забезпечен-
ня ефективності формування знань, умінь і навичок,
використання їх на практиці, стимулювання навчаль-
ної діяльності студентів, формування у них прагнен-
ня до самоосвіти. Головною метою контролю є виз-
начення якості засвоєння студентами навчального
матеріалу, ступеня відповідності умінь і навичок цілям
і завданням навчального предмета. У процесі навчан-
ня він дає змогу виявити готовність студентів до сприй-
мання, усвідомлення і засвоєння нових знань; отри-
мати інформацію про характер самостійної роботи у
процесі навчання; визначити ефективність організа-
ційних форм, методів і засобів навчання; з’ясувати
ступінь правильності, обсягу, глибини засвоєння сту-
дентами знань, умінь і навичок. Контроль виконує
такі функції: навчальну, стимулювальну, виховну,
розвивальну, коригувальну, прогностичну, конт-
рольну, діагностичну та методичну.

© Полторацька В.В., Каданер О.В., 2009
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Відповідно до місця у навчально-пізнавальній
діяльності студентів виокремлюють міжсесійний і
підсумковий контроль. Міжсесійний контроль по-
лягає у контролюванні навчального процесу в пері-
од між сесіями. Йдеться про попередню, поточну і
тематичну перевірку. Підсумковий контроль має на
меті перевірку рівня засвоєння знань, умінь і нави-
чок студентів за тривалий період навчання — се-
местр, рік, на час завершення курсу навчання і спря-
мований на виявлення системи і структури знань
студентів. Виокремлюють семестровий підсумковий
контроль і державну атестацію.

Найпоширенішими традиційними методами
контролю є: усний контроль, письмовий, тестовий,
графічний, програмований контроль, практична пе-
ревірка, а також методи самоконтролю і самооцінки.
Під час навчальних занять у вищому навчальному
закладі використовують такі форми контролю: екза-
мени, заліки, колоквіуми, усне опитування, письмові
контрольні роботи, тести, захист курсових та диплом-
них робіт, звіт про результати практики [1,177-180].

Альтернативою традиційній системі навчан-
ня і оцінювання успішності студентів стала модуль-
но-рейтингова. Рейтингова система оцінювання
знань, умінь і навичок студентів основана на таких
принципах: кожна навчальна дисципліна і робота сту-
дента з її опанування оцінюється у залікових одини-
цях, сумою яких визначається рейтинг; обов’язково
ведеться облік поточної роботи студента, який відоб-
ражається у підсумковій оцінці (у залікових одини-
цях); враховуються особливості викладання різних
предметів (складність, значення дисципліни в навчаль-
ному плані), тобто коефіцієнт складності (значу-
щості); наявність різних видів контролю (вихідний, по-
точний, проміжний, підсумковий); навчальний
рейтинг студента за семестр або рік визначається як
середньоарифметичний від рейтингу з кожної на-
вчальної дисципліни.

Для втілення рейтингової системи оцінюван-
ня знань студентів важливі певні умови: готовність
викладачів і студентів до її сприйняття; належне орган-
ізаційно методичне забезпечення, зокрема обов’яз-
кова самостійна робота студентів; впровадження
модульного навчання і контролю; налагодження об-
ліку роботи у формі спеціальних таблиць; застосу-
вання письмової перевірки знань тощо. Рейтингова
система оцінювання знань передусім активізує са-
мостійну роботу студента, робить її ритмічною і сис-
тематичною протягом семестру; краще мотивуєть-
ся навчально-пізнавальна діяльність, підвищується
роль стимулювання самостійності, ініціативи, відпо-
відальності, творчості у навчально-пізнавальній діяль-
ності; підвищується об’єктивність оцінювання, май-
же цілковите унезалежнення від вдалої чи невдалої
відповіді на заліку чи іспиті; значно зменшується пси-
хологічне навантаження під час іспиту. Крім того,
вона дає змогу викладачеві здійснювати індивідуалі-
зацію навчання та диференційований підхід до сту-
дентів, сприяє раціональному вибудовуванню сту-
дентом навчання протягом семестру, особливо під
час заліково-екзаменаційних сесій [5, 148-150].

У сучасній педагогіці вищої школи спостері-
гаються різні підходи до визначення критеріїв оціню-
вання результатів пізнавальної діяльності студентів.
Так, А. Бойко пропонує за об’єкт оцінювання брати
структурні компоненти навчальної діяльності, а саме:
змістовий компонент, операційно-організаційний
компонент та емоційно-мотиваційний компонент.
Саме ці характеристики можуть бути взяті за основу
визначення рівня навчальних досягнень, загальних
критеріїв їх оцінювання та відповідних оцінок (у ба-
лах). Критеріями оцінювання можуть бути також: ха-
рактер засвоєння вже відомого знання, якість вияв-
леного студентом знання, логіка мислення,
аргументація, послідовність і самостійність викладу,
культура мовлення, ступінь оволодіння вже відоми-
ми способами діяльності, уміннями і навичками зас-
тосування засвоєних знань на практиці, оволодіння
досвідом творчої діяльності, якість виконання робо-
ти (А. Алексюк). Успіхи навчально-пізнавальної діяль-
ності студентів характеризуються кількісними та які-
сними показниками, що виражаються і фіксуються
оцінкою. Оцінювання навчальних досягнень студентів
має здійснюватися за такими принципами: плано-
вості, систематичності й системності, об’єктивності,
відкритості й прозорості, економічності, тематич-
ності, урахування індивідуальних можливостей сту-
дентів, диференційованої оцінки успішності навчан-
ня студентів, принцип єдності вимог.

Важливими умовами ефективності контролю
і дієвості оцінки є чітка визначеність, об’єктивність і
коректність норми, якою задаються умови успішності
навчальної роботи та її очікувані результати. Вона
має бути доступною, вільно вимірюваною і органіч-
но застосовуваною. Задана норма не має бути ні за-
вищеною, ні заниженою. Система навчання має за-
безпечувати реальні умови для її досягнення,
здійснення. Непомірна завищеність норми викликає
у студентів невпевненість у її досягненні, тривогу,
байдужість (“опускаються руки”, “все одно я цього
не осилю”). Занижені норми знижують активність
студентів, викликають стан благодушності, несерй-
озного ставлення до досягнення норми, лінощі і не-
робство.

Відповідальність за об’єктивність і посильність
норми несе викладач, він повинен стежити за відпов-
ідністю між вимогами норми і умовами та можливо-
стями її досягнення. Якщо змінюються умови, то не-
обхідно вносити зміни і в норми. Важливо, щоб на
визначення нормативів не впливали побічні чинни-
ки. Зокрема, суворі вимоги ректорату щодо недопу-
щення відсіву студентів, зменшення кількості невсти-
гаючих можуть змусити викладача до заниження
вимог, завищення оцінок і в кінцевому рахунку до
підготовки некваліфікованих фахівців [3, 416].

Операційною формою контролю є перевірка
— порівняння, співвідношення досягнутих результатів
із заданими нормами. Трактування рівня відношен-
ня досягнутого до прогнозованого прийнято назива-
ти процесом оцінювання, а зафіксований у певній
системі вимірювання (балах, інших цифрових чи сло-
весних характеристиках) результат є оцінкою.
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Суттєве значення має психологічна роль оцін-
ки. Вона виконує дві основні функції: стимулюваль-
ну і орієнтувальну. Особливо важливою в психологі-
чному плані є стимулювальна функція, пов’язана зі
спонукальним впливом на емоційно-вольову сферу
особистості студента і, відповідно, сприяє якісному
поліпшенню структури інтелекту особистості та пізна-
вальної діяльності студента, виконуючи і виховну
функцію.

Нинішня суб’єктно-суб’єктна гуманістична
педагогічна парадигма потребує від викладача корек-
тності та поваги до людської гідності студента неза-
лежно від його навчальних досягнень. Ніякими моти-
вами і причинами не можуть бути виправдані
суб’єктивізм, несправедливість, грубість, нетак-
товність, перенесення оцінки знань, умінь, компе-
тенцій на особистість студента [3, 417].

Метою практичної частини дослідження є роз-
робка комплексу форм і методів модульно-рейтин-
гового контролю і оцінки навчальних досягнень сту-
дентів. На першому етапі експериментального
дослідження було проведене анкетування, метою яко-
го було отримання інформації щодо ставлення сту-
дентів до організації, форм, методів контролю і оці-
нювання їх навчальних досягнень.

Анкетування проводилося зі студентами 1 та 3
курсів Харківського національного педагогічного
університету імені Г.С.Сковороди та Національної
юридичної академії України імені Я.Мудрого. Зага-
лом було опитано 115 респондентів. Наведемо текст
анкети.
1. Як ви вважаєте, чи існує зв’язок між освітнім рівнем
викладача та навчальними досягненнями студентів?

2.Поставте в порядку рейтингу фактори, які, на вашу
думку, впливають на навчальні досягнення сту-
дентів:
- якість діяльності педагогів;
- сімейне оточення;
- індивідуальні особливості студентів (здібності,
мотивації тощо);

- матеріальне становище.
3. Чи стикалися ви з проблемою суб’єктивності оцін-
ки знань, коли особистісні якості викладача (прин-
циповість, відповідальність тощо) впливали на ре-
зультати перевірки знань, умінь та навичок
студентів?

4.Нижче наведені типові суб’єктивні помилки оці-
нювання. Позначте, з якими з них ви зустрічалися:
- помилка «поблажливості» (проявляється в праг-
ненні викладача уникати крайніх оцінок, не стави-
ти найнижчих і найвищих балів, завищувати оцін-
ки);

- помилка «ореола» (пов’язана з упередженістю
педагога, проявляється в тенденції оцінювати по-
зитивно тих студентів, до яких вони особисто став-
ляться позитивно і негативно оцінювати тих, до
кого ставлення негативне);

- помилка «контрасту» (порівняння знань, власти-
востей особистості студента із знаннями і власти-
востями особистості викладача);

- помилка «близькості» (викладачеві важко відразу
після негативної оцінки поставити позитивну або
при незадовільній оцінці педагог завищує бал);

- помилка «логічності» (за однакові відповіді різним
студентам виставляють різні оцінки).

5.Як ви вважаєте, чи можливо уникнути педагогіч-
ного суб’єктивізму в умовах рейтингової системи
оцінювання навчальних досягнень студентів?

6.Чи впливає оцінка навчальної діяльності на вашу
самооцінку, ставлення до своїх успіхів?

7.Які форми контролю знань для вас є більш бажа-
ними?
- усне опитування;
- письмове тестування.

8.Чи враховують викладачі під час вибору форми
контролю та оцінювання навчальних досягнень сту-
дентів їх індивідуальні особливості?

Аналіз та узагальнення результатів анкетуван-
ня показали, що переважна більшість студентів епізо-
дично або регулярно стикаються з проблемою суб-
’єктивності оцінки знань, а саме з такими типовими
помилками суб’єктивності, як помилки «поблажли-
вості» (61,9% студентів I курсу і 50% – III курсу), «оре-
олу» (90,5% студентів I курсу і 55,5% – III курсу), «кон-
трасту» (14,3% студентів I курсу і 38,3% студентів III
курсу), «близькості» (33,3% студентів I курсу і 27,8%
студентів III курсу) та іншими. 62% першокурсників
та 44% третьокурсників зазначили, що оцінка на-
вчальних досягнень впливає на їхню самооцінку. Сут-
тєвим є той факт, що преважна більшість студентів
(64% – І курс і 56% – ІІІ курс) віддають перевагу пись-
мовому тестуванню. Однак при цьому вказують, що
викладачі здебільшого не враховують індивідуально-
психологічні особливості і побажання студентів під
час вибору форми контролю. 76,2% опитаних сту-
дентів вважають, що педагогічного суб’єктивізму
можливо уникнути в умовах рейтингової системи
навчання і оцінювання.

Висновки.
Таким чином, проведене теоретичне та екс-

периментальне дослідження дозволяє стверджувати,
що рейтингова система навчання й оцінювання усп-
ішності студентів дає можливість поєднати в собі всі
переваги традиційних способів контролю і звести до
мінімуму недоліки кожного з них. Ця система усуває
упереджений підхід до оцінювання знань студентів; є
ефективним засобом заохочення до навчально-пізна-
вальної діяльності; підвищує відповідальність студен-
та за результати навчання; сприяє реалізації принци-
пу індивідуалізації навчання; усуває проблему
відвідування занять; вивільняє студентові час на за-
няття за інтересами; в аудиторії превалює дух
співпраці, викладач перестає бути наглядачем тощо.
Викладач повинен вдумливо і творчо підходити до
використання критеріїв і норм оцінювання навчаль-
них досягнень студентів. Він має керуватися наукови-
ми основами організації навчального процесу і ВНЗ,
уважно ставитись до кожного студента, враховуючи
його нахили, інтереси і прагнення, виявляти високу
принциповість і такт.



136

Вивчення особливостей стану педагогічного
контролю, які були виявлені під час дослідження тео-
ретичних і методичних питань проблеми та результа-
ти анкетування студентів показали перспективи по-
дальшого дослідження, а саме розробку варіативного
комплексу форм, методів і засобів контролю і оціню-
вання, який поєднує в собі як традиційні (усне опиту-
вання, реферати тощо) так і новітні форми контролю:
завдання для самостійної роботи студентів, ситуації
для обговорення та аналізу явищ професійної
дійсності, письмові експрес-опитування, тести для
поточного і підсумкового контролю навчальних до-
сягнень студентів, індивідуальні навчально-дослідні
завдання.
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ДЕЯКІ ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО МОБІЛЬНОГО
ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО

НАВЧАННЯ У ВНЗ
Пріма Р.М.

Волинський національний університет
 імені Лесі Українки

Анотація. У статті акцентується увага на інноваційних підхо-
дах щодо формування професійно мобільного вчителя через
використання інтерактивних методів навчання у ВНЗ . Про-
фесійна мобільність розглядається як засіб, як спосіб і як ре-
зультат освоєння новацій учителем, який свідомо долучаєть-
ся до інноваційної діяльності і відповідно підготовлений до
неї. Інтерактивні заняття у формі тренінгів ( позиційно-роль-
ових) активізують розвиток професійної креативності, моб-
ільності студентів, реалізують практику випереджувальної
фахової підготовки майбутнього педагога.
Ключові слова: професійна мобільність, інновація , інно-
ваційна  діяльність, інтерактивні методи навчання, позицій-
но-рольовий тренінг.
Аннотация. Прима Р.Н. Некоторые  инновационные под-
ходы относительно  формирования профессионально
мобильного  учителя  средствами  интерактивного  обу-
чения в ВУЗах. В статье акцентируется внимание  на инно-
вационных подходах в формировании мобильного учителя
посредством интерактивных методов обучения в высшем
учебном заведении . Профессиональная мобильность рас-
сматривается как средство, как способ и как результат осво-
ения новаций  учителем, сознательно включающегося в ин-
новационную  деятельность и соответственно
подготовленного к ней. Интерактивные занятия в форме тре-
нингов (позиционно-ролевых) активизируют развитие про-
фессиональной креативности, мобильности студентов, реа-
лизируют практику  опережающей профессиональной
подготовки будущего педагога.

Ключевые  слова: профессиональная мобильность, инно-
вация, инновационная  деятельность, интерактивные методы
обучения, позиционно-ролевой тренинг.
Annotation. Prima R.N. Some innovative approaches
concerning formation of professionally mobile teacher
by means of on-line learning in high schools. The article
deals with innovational approaches to the formation of
professionaly mobile teacher using interactive of study in the
higher educational insti tutions. Professional mobili ty is
considered as a result of innovational mastering by a teacher
who meaningfully enlsst  to innovational activity and
accordingly is prepared for it. Interactive lessons in a form of
trainings ( stabilised-roled) stir  to activity the development
creativity,  mobility of the students, realise the practice of
outstipping professional preparation of a future teacher.
Key words: professional mobility, innovation, innovational
activity, interactive methods of study, stabilised-roled training.

Вступ.
Сьогодні стає все більш очевидним те, що тра-

диційна модель вищої професійної школи в умовах
соціальної відкритості ринкових відносин потребує
певної реорганізації, модернізації, зокрема у кон-
тексті забезпечення парадигмальних змін в освіті,
професіоналізації майбутнього педагога, формуван-
ня при цьому готовності особистості до професійної
мобільності, динамічних змін у соціумі, гнучкого
вибору шляху професійного розвитку. Майбутній
учитель в умовах модернізації освіти розглядається
як суб’єкт діяльності, як носій ініціативи, здатний до
самопізнання і самовиховання.

Сучасна освіта обумовлена інноваційними
процесами, які, на думку дослідників ( І.Дичківська,
М.Кларін, С.Поляков та ін.), є однією із домінуючих її
характеристик, оскільки як соціальний інститут вона
має володіти здатністю до випереджувального роз-
витку, відповідати запитам суспільства, конкретної
особистості та потенційного роботодавця ( М.Волин-
кіна).

Аналіз досліджень ( Л.Абдулліна, В.Загвязинсь-
кий, Б.Ігошев, В.Каряєв, М.Поташник, В.Сластьонін
та ін.) дозволяє зробити висновок, що в умовах поси-
лення динамічності соціальних процесів проблема
формування професійно мобільного вчителя в руслі
інноваційної освітньої діяльності є надзвичайно ак-
туальною, багатоаспектною, що потребує фунда-
ментальних парадигмальних новацій, де інно-
ваційність розглядається не тільки « як зорієнтованість
на сприйняття, продукування і застосування нового,
а , насамперед, як відкритість », що забезпечує умо-
ви розвитку особистості, здійснення її права на інди-
відуальний творчий внесок, на свободу саморозвит-
ку ( І.Дичківська), на особистісну ініціативу щодо «
налаштованості на успіх у будь-якій галузі застосу-
вання своїх можливостей » ( Ж.Бєлова). Тобто нові
суспільні й освітні імперативи орієнтують на більшу
ініціативу і самостійність, мобільність і гнучкість про-
фесійного життя, що зумовлює потребу у підготовці
« нового вчителя » – професійно мобільного – з «
подвійним випередженням » ( Г.Бордовський).

Робота виконана у відповідності до плану НДР
Волинського національного університету імені Лесі
Українки.
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Мета, завдання роботи.
Мета дослідження : Показати зумовленість

формування професійної мобільності майбутнього
педагога інтенсивністю залучення в інноваційний
процес через інтерактивні форми навчання у ВНЗ.

Результати дослідження.
Створення відкритого освітнього простору у

навчальному закладі здійснюється через інновації, що
оптимально відповідає характеру сучасних соціаль-
них процесів.

При цьому ми виходили з того, що узагальне-
но « інновація » (« нововведення »)  (від лат.
«innovatio» – нововведення, зміна, оновлення ) за
сучасним словником іншомовних слів пов’язується,
перш за все, з діяльністю щодо створення, освоєння
та розповсюдження нового, з цілеспрямованими
змінами, які приносять у середовище впровадження
нові елементи, що викликають перехід системи з од-
ного стану в інший [ 10 , 238 ].

У той же час існує позиція, за якою « інновація
» – це «не просто створення…розповсюдження но-
вого, це зміни, які носять суттєвий характер, що суп-
роводжуються зрушеннями в характері діяльності,
стилі мислення. Категорія новизни належить не тільки
( і не стільки ) до часу, але і до якісних характеристик
змін » [ 8 , 53].

Аналіз наукової літератури засвідчує значні
смислові розбіжності щодо сутнісної характеристи-
ки поняття « інновація » ( « нововведення »), що, на
думку І.М.Дичківської, спричинене неоднаковим
баченням авторами як « сутнісного ядра », так і ради-
кальності нововведень [1, 23]. Так, за визначенням
І.П.Підласого « інновація – це й ідеї, і процеси, і засо-
би, і результати, взяті в єдності щодо якісного вдоско-
налення педагогічної системи » [ 7 , 3]. На думку
В.Г.Онушкіна, « інновація – процес часткових змін,
що ведуть до модифікації окремо взятих цілей освіти
або засобів і способів їх досягнення » [ 6 , 65].
М.І.Лапін вважає, що « нововведення є комплексним
процесом створення, розповсюдження та викорис-
тання нового практичного засобу ( новації); це фор-
ма організації інноваційної діяльності » [ 4 , 9].

Зауважимо, що в педагогічній літературі інно-
ваційна діяльність розуміється як цілеспрямована
педагогічна діяльність, що базується на осмисленні (
рефлексії) власного практичного педагогічного дос-
віду, за допомогою порівняння і вивчення, зміни і
розвитку навчально-виховного процесу з метою до-
сягнення більш високих результатів, отримання но-
вого знання, якісно іншої педагогічної практики.

За таких умов учитель розглядається як суб’єкт
інноваційної діяльності та її організатор. Причому,
однозначною є думка про те, що інноваційна
діяльність учителя може бути ефективною в контексті
цілісного вивчення особистості і професійної діяль-
ності, оскільки лише у діяльності особистість розви-
вається, а, досягнувши певного рівня професіоналіз-
му, вона « запускає » механізм « само…», в результаті
чого починає все активніше і результативніше « спра-
цьовувати » самопізнання, орієнтоване на неперерв-

ний саморозвиток, прагнення до творчої самореалі-
зації [ 4 ]. Тобто мова йде про професійну мобільність,
сутнісний зміст якої полягає у постійному творчому
оновленні, розвитку й удосконаленню кожної люди-
ни протягом усього життя. Як зауважує Л.Іванова, «
у фундаменті цього напряму лежить нова картина
професійного світу, новий тип людини-працівника»
– « асоціативна людина » – спеціаліст широкого проф-
ілю, динамічний, творчий, здатний до програмно-
цільової оцінки процесу, соціально відповідальний,
що приходить на зміну « організаційній людині ». В
якості основних принципів трудової діяльності вису-
ваються необхідність постійного оновлення знань ,
освоєння нових професій і спеціальностей [ 2 , 216].
При цьому неперервна освіта виступає як шлях і засіб
творчого розвитку особистості, розглядається як особ-
лива форма самореалізації людини. Тобто проблема
розвитку і використання особистісного потенціалу
педагога набуває якісно нового рівня : він повинен
бути готовим до швидкого, оперативного, гнучкого
професійного перебудовування себе, що передбачає
сформованість уміння мобілізувати свої зусилля на
інше сприйняття себе у нових ситуаціях, активне праг-
нення знайти вихід із проблемної ситуації, забезпе-
чити при цьому задоволення потреб, ціннісних оріє-
нтацій і позитивної зміни особистісно-професійної
позиції. Вочевидь, готовність майбутнього вчителя
до професійної мобільності правомірно розглядати
як інтегральне динамічне новоутворення у структурі
його особистості, що концентрує в собі відкритість
до змін, ступінь усвідомлення сутності мобільності і
виявляється в аналітичному ( оперативному) мис-
ленні, умінні адекватно оцінювати проблемну ситуа-
цію, співвідносити її зі своїми можливостями і потре-
бами, ціннісними установками і  мотивами
професійного саморозвитку, прогнозувати і здійсню-
вати усвідомлений вибір.

У зв’язку з цим слід відзначити, що чим вищий
рівень розвитку професійної мобільності педагогів,
тим більш інтенсивно вони залучені в інноваційний
процес, оскільки новації і мобільність, на нашу дум-
ку, – це два чинники, взаємопов’язаних і взаємовпли-
ваючих один на одного. При цьому професійну
мобільність можна розглядати як засіб, як спосіб і як
результат освоєння новацій учителем, що свідомо
включається в інноваційну педагогічну діяльність і
фундаментально підготовлений до здійснення цього
процесу. Це об’єктивно посилює вимоги до якості
професійної підготовки на етапі навчання у вищій
школі, де, власне, і розкривається інноваційний по-
тенціал особистості майбутнього вчителя як « суб-
’єктивне джерело зародження інновацій » у про-
фесійній діяльності, як «особливість стану
індивідуальної свідомості педагога, його відкритість
до сприйняття нового, незалежність від стереотипів
та шаблонів» [9].

Професійну мобільність при цьому можна
вважати тією рушійною силою, що сприяє переходу
внутрішнього потенціалу майбутнього вчителя у зов-
нішню активність, гнучкість, що засвідчують ефек-
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тивність педагогічної діяльності. Щодо феномену «
професійна мобільність майбутнього вчителя почат-
кових класів » у контексті дослідження як робоче виз-
начення пропонується наступне : це інтегральне ут-
ворення у цілісній структурі особистості і діяльності
вчителя, що передбачає високий рівень професійної
компетентності, вимагає педагогічної гнучкості ( мис-
лення й діяльності), готовності до педагогічно обґрун-
тованого та оперативного відбору і реалізації опти-
мальних способів розв’язання завдань, залишаючись
у педагогічному просторі школи І ступеня.
Своєрідність вияву професійної мобільності саме
вчителя початкових класів обумовлена багатопред-
метністю викладання та специфічністю його особис-
тісно-професійних функцій, і водночас, найбільш
суттєво позначається на позитивній динаміці про-
цесів самоактуалізації та самореалізації. Саме інно-
ваційний підхід у навчанні майбутніх учителів сприяє
формуванню механізмів самореалізації, розкриттю
творчого потенціалу учасників освітнього процесу
вищої школи, створенню « еталонів » професійно
мобільної поведінки і діяльності.

Дійсно, професійна мобільність сьогодні є ак-
туальним соціально-педагогічним завданням підго-
товки майбутнього спеціаліста. При цьому для сту-
дентів, що обрали вчительський фах, ключового
значення набуває етап навчання у вищій школі. На-
томість, за даними нашого діагностувального експе-
рименту, респондентами якого були 880 студентів 11
вищих навчальних закладів різного типу ( класичні і
педагогічні) і різних регіонів України встановлено, що,
по-перше, студенти в переважній більшості не усві-
домлюють потребу і доцільність у формуванні ос-
нов професійної мобільності в процесі навчання у
вузі ( 85,2% респондентів заперечували цю
доцільність, а 22,1% не визначилися зі своїм ставлен-
ням до цієї проблеми), по-друге, у самих навчальних
закладах не склалась система роботи щодо форму-
вання у майбутніх учителів школи І ступеня цієї важ-
ливої особистісно-професійної якості. Тобто діагно-
стика засвідчила неузгодженість між реальною
потребою в організації освітнього простору, який має
забезпечувати мобільність майбутнього спеціаліста
і недостатньою розробленістю методичного супро-
воду її формування в умовах вищої школи, що вима-
гає інноваційного погляду на означену проблему:
через взаємодію допомогти майбутньому педагогу
виявити активне ставлення до професійної мобіль-
ності і до себе як спеціаліста, відкритого до позитив-
них ( якісних ) самозмін. При цьому важливо не про-
понувати студентам « готові зразки » професійного
вибору у різних ситуаціях, а виробляти їх разом, зок-
рема через використання інтерактивних технологій
професійної підготовки.

Як інновація розглядається актуалізація розвит-
ку професійної креативності майбутнього вчителя
через інтерактивні форми активізації цього процесу
в практиці застосування тренінгів, ділових ігор тощо.
В руслі вищезазначеного цілком умотивованим є
твердження О.Л.Маркової, що інтерактивне навчан-

ня дозволяє проявлятися « творчому базису » осо-
бистості, оскільки активізує її внутрішні механізми.
При цьому суть інтерактивних методів навчання – в
орієнтації на мобілізацію пізнавальних сил і прагнень
студентів, на пробудження інтересу до пізнання, ста-
новлення власних способів діяльності, розвитку
вміння концентруватися на творчому процесі і отри-
мувати від цього задоволення. Саме інтерактивні ме-
тоди, звертаючись до суб’єктивного досвіду май-
бутніх учителів, дозволяють їм у процесі навчання
освоїти власні способи відкриття соціального досві-
ду, оскільки передбачають залучення студентів у роз-
в’язання проблем, максимально наближених до май-
бутньої професійної діяльності. Як один із способів
розвитку продуктивного мислення студентів у про-
цесі професійно орієнтованої діяльності ці методи
дозволяють не просто відтворити, засвоєні у ВНЗ знан-
ня, а й сформувати пізнавальну активність, розвину-
ти вміння мобілізувати необхідні творчі здібності і
реалізувати себе, зробивши власний вибір.

Зауважимо, що активізує цей процес і, водно-
час, стимулює глибинні асоціації студентів на інте-
рактивних заняттях метод групової дискусії, який спо-
нукає майбутніх учителів відкрито висловлюватися в
емоційно-афектній атмосфері інтелектуального су-
перництва, що створюється в ході дискусії. А така
відкритість забезпечується розвитком так званої «
інноваційної свідомості », здатності до глибокої реф-
лексивної активності. Саме рефлексивні механізми
мислення є основою мобільності – здатності педаго-
га до регулювання власної інтелектуальної і профес-
ійної діяльності, уміння долати бар’єри і стереотипи
тощо.

Система інтерактивних занять, що базується
на презентації своєї позиції, розвиває у майбутнього
вчителя готовність відстоювати свої переконання,
уміння « передавати потрібну думку », « заряджати
своєю ідеєю», « внутрішнім енергетизмом » тощо.
При цьому взаємодія педагога і студента виявляється
у процесі « конструювання бар’єрів і проектування
шляхів їх спільного подолання »[4]. У контексті досл-
ідження вчити і навчитися долати труднощі у досяг-
ненні результату, розвивати силу волі є одним із про-
відних процесів щодо формування у майбутніх
учителів готовності до виявлення професійної моб-
ільності.

Інноваційні підходи здійснюються також у
практиці застосування тренінгів, зважаючи на оригі-
нальність їх програм, адаптованість щодо суб’єктів
діяльності тощо. На нашу думку, оптимально ефек-
тивні можливості в цьому плані має позиційно-роль-
овий тренінг, оскільки дозволяє студентам під час
аналізу педагогічних ситуацій з точки зору позицій
різних « персонажів » ( учителя, учня) активізувати
здатність щодо вибору рішення, формувати
відкритість до змін, прогнозування тощо як надзви-
чайно важливі якості, необхідні професійно мобіль-
ному фахівцю. Так, знаходячись у позиції вчителя,
студент демонструє :
– свою інтерпретацію ситуації в цілому;
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– власні дії у цій ситуації, їх мету, зміст;
– емоційне ставлення, свої почуття.

В позиції учня студент має з’ясувати для себе
наступне :
– у чому смисл особистої позиції у цій ситуації;
– пояснення ( усвідомлення ) цієї ситуації і мети, що
ставиться перед собою;

– потенційні дії, вибір оптимального варіанту виходу
із ситуації;

– ставлення до всіх учасників ситуації, власний емоц-
ійний стан.

На наш погляд, таке « проживання » студента-
ми ситуацій різних «персонажів» сприяє розвитку
гнучкості педагогічного мислення, збагаченню досв-
іду поведінки і, головне, визначенню суб’єктного
ставлення до даної ситуації як вияву професійної
мобільності. Ми виходили з того, що практичне зас-
тосування позиційно-рольового тренінгу обумовле-
но його можливістю впливу на розвиток здатностей
студентів до аналізу і самоаналізу, їх розкутості, фор-
муванню установки на усвідомлений, варіативний
підхід до різних проявів професійного життя вчителя.

Висновки.
Означені інтерактивні методи навчання дозво-

ляють не тільки відпрацювати « теоретичні позиції »,
але й, що головне, реалізувати практику випереджу-
вальної професійної підготовки вчителя щодо збага-
чення інноваційного індивідуально-особистісного
досвіду дій майбутніх спеціалістів у різних умовах
розв’язання широкого спектру педагогічних проблем.

Перспективи подальших наукових розвідок
пов’язуємо з конкретизацією сукупності необхідних і
достатніх умов, за яких видається досягти стійких і по-
зитивних результатів щодо формування професійної
мобільності майбутнього фахівця початкової освіти.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АМЛОДИПИНА
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С

ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
Прихода И.В., Терещенко М.М.

Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко

Аннотация. В статье рассматривается важная  проблема кли-
нической медицины – лечение больных с дисциркуляторной
энцефалопатией, которой уделяется повышенное внимание  в
течение последних лет. Проанализированы результаты тера-
пии с использованием амлодипина в лечении больных с дис-
циркуляторной энцефалопатией. Обследовано 60 пациен-
тов с дисциркуляторной энцефалопатией.  Полученные
данные свидетельствуют об эффективности и безопасности
применения амлодипина у этой категории больных.
Ключевые слова: амлодипин, лечение, дисциркуляторная
энцефалопатия.
Анотація. Прихода І.В., Терещенко М.М. Використання
амлодипіну у лікуванні хворих з дисциркуляторною ен-
цефалопатією. У статті розглядається важлива  проблема
клінічної медицини – лікування хворих з дисциркуляторною
енцефалопатією, якій приділяється підвищена  увага протя-
гом останніх років. Проаналізовано результати терапії з ви-
користанням амлодипіну у лікуванні хворих з дисциркуля-
торною енцефалопатією. Обстежено 60 пацієнтів  з
дисциркуляторною енцефалопатією. Отримані дані свідчать
про ефективність та безпечність використання амлодипіну у
даної категорії хворих.
Ключові слова: амлодипін, лікування, дисциркуляторна
енцефалопатія.
Annotation. Prikhoda I.V., Tereschenko M.M. The therapy
of amlodipin on treatment in patients with dyscirculatory
encephalopathy. The clear correlation between the peculiarities
of the treatment in patients with dyscirculatory encephalopathy.
The results of the therapy of amlodipin on treatment in patients
with dyscirculatory encephalopathy pas been analyzed in the
article. There were examined 60 patients with dyscirculatory
encephalopathy. The efficacy and security of clinical application
were determined.
Key words: amlodipin,  treatment, dyscirculatory
encephalopathy.

Введение.
В настоящее время острые и хронические це-

реброваскулярные заболевания представляют важ-
ную медицинскую и социальную проблему. По дан-
ным эпидемиологических исследований,
дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) составляет
до 67% в структуре цереброваскулярных заболева-
ний. Из них 15 – 20% случаев обусловлено кардио-
генной патологией, 47 – 55% – атеросклеротическим
поражением сосудов головного мозга в сочетании с
артериальной гипертензией [2, 3, 4, 7].

В настоящее время термином ДЭП обознача-
ется цереброваскулярная патология, развивающая-
ся при множественных очаговых или диффузных
поражениях головного мозга. Диагноз ДЭП устанав-
ливается при наличии основного сосудистого забо-
левания и рассеянных очагов неврологических сим-
птомов в сочетании с общемозговыми симптомами:
головной болью, головокружением, шумом в голо-
ве, снижением памяти, работоспособности и интел-
лекта [2, 3, 4].

Атеросклеротическая ДЭП возникает вслед-
ствие ишемической гипоксии, развивающейся при
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недостаточном кровоснабжении головного мозга из-
за нарушения проходимости церебральных артерий.
Это приводит к ишемической атрофии нервных кле-
ток со вторичной реакцией глии, распадом миелино-
вой оболочки и осевого цилиндра. Для атеросклеро-
тической ДЭП  характерно сочетание очагов
неполного некроза с малыми поверхностями (гра-
нулярная атрофия коры) и глубинными инфарктами,
а часто – и более крупные корково-подкорковые ин-
фаркты [2, 3, 4].

Ультразвуковая диагностика состояния цереб-
рального кровотока является новым перспективным
направлением в изучении ДЭП. Ультразвуковые ди-
агностические методы широко применяются в мире
для объективной оценки состояния сосудов головы и
шеи, определяя стратегию лечебно-профилактических
мероприятий и дифференцированное лечение боль-
ных с цереброваскулярными заболеваниями [2, 3].

Транскраниальная ультразвуковая допплерог-
рафия (УЗДГ) предоставляет надежную информацию
о характере атеросклеротического поражения, нали-
чии стеноза, окклюзии и вазоспазма основных це-
ребральных артерий, кровотоке через виллизиев круг,
цереброваскулярных мальформациях, помогает в
выявлении микроэмболических сигналов, источни-
ка тромбоэмболии, позволяет оценить резерв цереб-
роваскулярной реактивности [5, 6, 7, 10]. Актуальным
является использование транскраниальной УЗДГ для
оценки динамики церебрального кровотока у боль-
ных с ДЭП, что позволяет объективно оценить вазот-
ропное действие некоторых медикаментозных пре-
паратов.

Блокаторы кальциевых каналов (БКК) с момен-
та своего появления на мировом фармацевтическом
рынке стали незаменимыми средствами антигипер-
тензивной и антиишемической терапии и до настоя-
щего времени по праву остаются препаратами пер-
вого ряда. Механизм действия БКК – блокада входа
ионов кальция через медленные каналы в гладкой
мускулатуре сосудов, что приводит к вазодилатации
резистивных артериол и уменьшению периферичес-
кого сосудистого сопротивления. БКК не вызывают
никаких негативных метаболических эффектов. Это
даёт возможность применять их без ограничений при
разных нарушениях метаболизма (дислипидемиях,
нарушении толерантности к глюкозе, сахарном диа-
бете, метаболическом синдроме Х, подагре, нару-
шениях электролитного гомеостаза и др.). Результа-
ты многочисленных многоцентровых исследований
доказали положительное влияние БКК на жёсткие
конечные точки – сердечно-сосудистую заболевае-
мость и смертность. Имеются сведения о замедле-
нии на фоне терапии БКК прогрессирования когни-
тивных расстройств, связанных с возрастом, как
сосудистого генеза, так и болезни Альцгеймера. Кро-
ме того, в отдельных исследованиях показано замед-
ление прогрессирования атеросклеротических пора-
жений коронарных, сонных, периферических артерий
под влиянием БКК, в том числе у больных с артери-
альной гипертензией [12]. Этот эффект связывают с

благоприятным влиянием на функцию эндотелия.
Амлодипин – относительно новый вазоселек-

тивный БКК 3-го поколения дигидропиридинового
типа. Способность амлодипина накапливаться в мем-
бране и особенности его фармакокинетики обеспе-
чивают уникальные свойства – длительный эффект
блокады кальциевых каналов при относительно не-
долгом периоде циркуляции препарата в крови [8].

Антигипертензивный эффект амлодипина
реализуется через периферическую вазодилатацию
при минимальных изменениях частоты сердечных
сокращений. Вследствие вазодилатации в экспери-
ментах на собаках показано увеличение перифери-
ческого и коронарного кровотока. Так же точно в
экспериментах доказано, что амлодипин имеет мень-
ший негативный инотропный эффект в сравнении с
фелодипином и нитрендипином. Это доказывает
высокую вазоселективность препарата [9, 11]. Экс-
периментальным путём доказаны вазопротекторные
способности амлодипина, а также его антиатероск-
леротический эффект. Кроме этого, доказано, что
применение амлодипина у собак достоверно увели-
чивает мозговой и почечный кровоток, уменьшая
региональное сосудистое сопротивление [13]. У крыс
со спонтанной гипертензией под влиянием амлоди-
пина наблюдали положительные структурные изме-
нения в артериях мозга, следствием чего могут быть
определённые церебропротекторные эффекты [14].

Недостаточные знания причин и механизмов
развития ДЭП, как и трудности в прогнозировании и
лечении этого тяжёлого заболевания, обусловлива-
ют необходимость дальнейшей научной разработки
этой актуальной проблемы клинической медицины.

Работа выполнена по плану НИР Луганского на-
ционального университета имени Тараса Шевченко.

Цель, задачи работы.
Целью данного исследования было изучение

динамики церебрального кровотока у больных с ДЭП
на фоне лечения современным вазоселективным 3-
го поколения амлодипином по данным транскрани-
альной УЗДГ.

Основной задачей данного исследования было
сравнение эффективности амлодипина в группе
больных со смешанной ДЭП II стадии на фоне це-
ребрального атеросклероза и/или артериальной ги-
пертензии и фелодипина в клинически сопоставимой
группе больных со смешанной ДЭП II стадии (ате-
росклеротической, гипертензивной, венозной).

Материалы и методы исследования.
Обследовано 60 больных (40 мужчин и 20 жен-

щин) в возрасте от 50 до 76 лет (средний возраст
62,8±2,7 лет) с ДЭП II стадии. Клинический диагноз
больным выставлен согласно классификации сосу-
дистых заболеваний головного мозга Е.В. Шмидта [1,
4]. Верификация диагноза цереброваскулярной па-
тологии проведена методами нейропсихического те-
стирования, дуплексного сканирования брахице-
фальных артерий, методов нейровизуализации
головного мозга (магнитно-резонансная томография,
компьютерная томография) [4, 5, 6, 7, 8].
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Состояние цереброваскулярной гемодинами-
ки, анатомических и функциональных источников
компенсации церебрального кровообращения оце-
нивали по данным УЗДГ магистральных сосудов го-
ловного мозга с использованием нагрузочных комп-
рессионных, вентиляционных, ротационных тестов на
ультразвуковом допплерографе „Сономед-325”.

Исходя из этиопатогенетических причин по-
ражения церебральних сосудов были выделены 2
основные группы больных (таблица).

1-я (основная клиническая) группа – 40 боль-
ных с ДЭП II стадии. В основе этого заболевания у 26
больных были церебральный атеросклероз и арте-
риальная гипертензия (1-я подгруппа), у 14 – сочета-
ние церебрального атеросклероза, артериальной ги-
пертензии и венозной дисгемии (2-я подгруппа).
Больным этой группы на фоне гиполипидемической
и антиагрегантной терапии назначали препарат ам-
лодипин в суточной дозе 10 мг.

2-я группа (группа сравнения) – 20 больных с
ДЭП II стадии, сопоставимых по полу, возрасту, ин-
дексу массы тела и длительности заболевания, также
разделенных на 2 подгруппы по этиопатогенетичес-
ким причинам недостаточности церебрального кро-
вообращения. Больным этой группы на фоне гиполи-
пидемической и антиагрегантной терапии назначали
препарат фелодипин в суточной дозе 10 мг.

Комплексное обследование больных проводи-
ли трижды: до начала курса лечения, на фоне прово-
димой терапии (на 15-е сутки) и в конце лечения.
Продолжительность курса лечения составила 30 дней.

Результаты исследования и их обсуждение.
Проведение компрессионных проб выявило

снижение анатомо-функциональных возможностей
компенсации кровотока каждой из соединительных
артерий виллизиева круга у 10 (25%) пациентов 1-й
группы и 6 (30%) 2-й группы. Допплерографические
признаки венозной дисциркуляции определялись у
22 (55%) больных 1-й группы и 12 (60%) 2-й группы.

Критериями нарушения венозного кровооб-
ращения считали одностороннее повышение линей-
ной скорости кровотока (ЛСК) до 24,5 см/с по глаз-
ничному венозному сплетению с ретроградным
кровотоком и повышение ЛСК по большой вене моз-
га, базальным венам Розенталя и прямому синусу
выше 20 см/с; наличие кровотока по позвоночному

венозному сплетению в горизонтальном положении
пациентов. При исследовании фоновой церебраль-
ной гемодинамики показатели ЛСК в магистральных
сосудах головы и шеи отличались от нормальных воз-
растных величин у 38 (95%) больных 1-й группы и 18
(90%) больных 2-й группы. Асимметричный магист-
ральный тип кровообращения наблюдался у 12 (30%)
больных 1-й группы и 5 (25%) больных 2-й группы.
Коэффициент асимметрии по интракраниальным
артериям превышал 15%, регистрировались спект-
ральные характеристики нарушения потока и акти-
визации коллатерального кровообращения.

При транскраниальной УЗДГ на фоне прово-
димой вазоактивной терапии отмечалось статисти-
чески достоверное улучшение показателей цереб-
ральной гемодинамики у больных 1-й клинической
группы, принимавших амлодипин. При этом у боль-
ных основной клинической группы с венозными дис-
гемиями регистрировалось статистически достовер-
ное снижение ЛСК (р<0,001) по глазничному
венозному сплетению, большой вене мозга, базаль-
ным венам Розенталя, но с сохранением флебосиг-
налов от позвоночного венозного сплетения в гори-
зонтальном положении пациента (р>0,05). У больных
2-й клинической группы, принимавших фелодипин,
динамика всех вышеуказанных показателей была не
достоверной (р>0,05).

Наряду с позитивным изменением количе-
ственных и качественных спектральных характерис-
тик потока церебрального кровообращения в груп-
пе больных, принимавших амлодипин, наблюдалось
повышение коэффициентов реактивности на гипер-
капническую и гипокапническую нагрузки, что сви-
детельствовало об улучшении ауторегуляторных воз-
можностей церебрального кровообращения. Также
положительная динамика церебрального кровотока
при применении препарата амлодипин заключалась
в статистически достоверном снижении межполу-
шарной асимметрии по интракраниальным артери-
ям и наблюдалось у 26 (65%) больных основной груп-
пы, в то время как в группе сравнения статистически
достоверное уменьшение межполушарной асиммет-
рии отмечалось только у 6 (30%) больных (р < 0,001).

Клинический эффект препарата амлодипин
проявлялся в уменьшении цефалгического, астени-

Таблица.  
Клиническая характеристика обследованных больных 

 
Показатель Основная группа  Группа 

сравнения  
Количество пациентов 40 20 
Снижение анатомо-функциональных возможностей 
компенсации кровотока каждой из соединительных артерий 
виллизиева круга 

10(25%) 6(30%) 

Допплерографические признаки венозной дисциркуляции 22(55%) 12(60%) 
Отличия фоновой церебральной гемодинамики показателей 
ЛСК в магистральных сосудах головы и шеи от нормальних 
возрастных показателей 

38(95%) 18(90%) 

Асимметричный магистральный тип кровообращения 12(30%) 5(25%) 
 



142

ческого и синдрома вегетососудистой дистонии у
больных с ДЭП II стадии. Улучшение показателей
УЗДГ прямо коррелировало с улучшением клини-
ческих показателей по снижению интенсивности и
частоты субъективных проявлений, выраженности
неврологических синдромов и нейропсихологичес-
кому тестированию по шкалам GBS Райсберга
(Reisberg Global Deterioration Scale), MMSE (Mini
Mental State Examination), адаптированного теста Век-
слера и шкале Линдмарка [7].

Сравнительное исследование переносимости
и безопасности препаратов выявило более высокий
профиль переносимости и безопасности у амлоди-
пина. Все обследованные пациенты препарат амло-
дипин переносили хорошо, ни в одном случае не
было отмечено побочных эффектов, способствую-
щих уменьшению суточной дозы или отмене препа-
рата. У 1 (5%) пациента группы сравнения, прини-
мавшего фелодипин, отмечены отёки обеих лодыжек;
у 2 (10%) пациентов отмечено покраснение лица,
сопровождавшееся чувством жара и тахикардией.

Таким образом, как видно из представленных
результатов, амлодипин эффективно показал себя в
отношении положительной динамики церебрально-
го кровотока по данным транскраниальной УЗДГ и
клинического улучшения у больных с ДЭП, включая
как показатели очаговых неврологических симпто-
мов, так и нейропсихологических характеристик. От-
мечено селективное действие амлодипина в отноше-
нии снижения межполушарной асимметрии
кровотока, повышения возможностей церебровас-
кулярного резерва мозгового кровообращения и из-
бирательного действия на венозную систему голов-
ного мозга.

Выводы.
1. Использование амлодипина улучшает церебраль-
ный кровоток у больных с ДЭП по данным транс-
краниальной УЗДГ.

2. Амлодипин оказывает селективное действие в от-
ношении снижения межполушарной асимметрии
кровотока, повышения возможностей церебровас-
кулярного резерва церебрального кровообраще-
ния и избирательного действия на венозную систе-
му головного мозга.

3. Применение амлодипина у больных с ДЭП безо-
пасно, хорошо переносится и не сопровождается
побочными эффектами.

Дальнейшие исследования планируется посвя-
тить изучению других вопросов использования ам-
лодипина у больных с ДЭП.
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ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИ
ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА В

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ
Смолянюк Н.М.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Дана  стаття присвячена дослідженню організац-
ійних форм та методів викладання природознавства в почат-
кових школах України. Визначені та проаналізовані форми
організації (предметний урок, урок пояснювального читан-
ня, узагальнюючий  урок, нетрадиційний  урок; позакласні
форми) і методи навчання природознавству (розповідь учи-
теля, бесіди, методи проблемного навчання, самостійні ро-
боти, ігри).
Ключові слова: форми, методи, природознавства, молодші
школярі, навчання.
Аннотация. Смолянюк Н.Н. Формы организации и ме-
тоды преподавания естественных  дисциплин в началь-
ной школе Украины. Данная  статья посвящена исследова-
нию  организационных  форм и методов преподавания
природоведения в начальных школах Украины. Определены
и проанализированы формы организации  (предметный урок,
урок объяснительного чтения, обобщающий урок, нетради-
ционный урок; внеклассные формы) и методы обучения при-
родоведению (рассказ учителя, беседы, методы проблемно-
го обучения, самостоятельные работы, игры).
Ключевые слова: формы, методы, природоведение, млад-
шие школьники, обучение.
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Annotation. Smolyanyuk N.M. The organizational forms
and the methods of teaching Natural Science at
Ukrainian primary school. This article is dedicated to the
investigation of the organizational forms and the methods of
teaching Natural Science at Ukrainian primary schools. The
organizational forms (a lesson with objects, a lesson of explaining
reading, a generalizing lesson, an untraditional lesson; out-of-
class forms) and the methods of teaching Natural  Science
(teacher’s explaining, discussions, methods of problem education,
original works, games) are determined and analyzed.
Keywords: forms, methods, Natural  Science, junior pupils,
education.

Вступ
Природа оточує дітей усюди. Вона цікавить їх,

привертає увагу і певним чином впливає на них. Зба-
гачуючи і розширюючи уявлення дітей про природні
явища, про життя рослин і тварин, про творчу працю
людей з вирощування культурних рослин і корисних
тварин, учитель пробуджує в них живий інтерес до
навколишнього світу, бажання працювати разом із
дорослими, приносити користь, бажання охороняти
ліси, зелені насадження. Виховуючи в дітей із самого
раннього віку любов, інтерес до рідної природи, за-
лучаючи їх до праці, учитель формує в учнів праць-
овитість, бережливе ставлення до природи, розвиває
почуття прекрасного.

У початковій школі діти вперше знайомляться
зі світом знань про природу, і майбутнє їхнє ставлен-
ня до неї залежить від того, наскільки вони оволодіва-
ють цими знаннями, як у них буде виховано любовне
і бережне ставлення до природи.

Виконанню різноманітних навчально-вихов-
них завдань, формуванню позитивних рис особис-
тості, вихованню любові до природи, праці сприяє
використання різних форм проведення уроків при-
родознавства і всіляких методів навчання.

Необхідно підкреслити, що питання організації
якісного викладання природничих наук і міцного за-
пам’ятовування учнями знань про навколишній світ
завжди цікавили педагогів, а у другій половині ХХ ст.
вони набули значного розвитку і розповсюдження.
Тому накопичений в цей період досвід використання
форм організації та методів навчання природознав-
ства в початковій школі доцільно буде проаналізува-
ти і враховувати на сучасному етапі розвитку освіти.

Аналіз психолого-педагогічної літератури
свідчить про те, що проблемою організаційних форм
та методів навчання природознавства в початковій
школі цікавилось багато вчених, зокрема Л.Бурова,
В.Горощенко, В.Грузинська, П.Завітаєв, І.Звєрєв,
З.Клепініна, Л.Мельчаков, Л.Нарочна, В.Онищук,
В.Перекалова, Л.Прокоф’єва, М.Скаткін та інші.

Дане дослідження є складовою частиною ком-
плексної програми науково-дослідної роботи кафед-
ри загальної педагогіки Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи.
Метою даної статті є дослідження організац-

ійних форм та методів навчання природознавства в
початкових школах України.

Результати дослідження
У ході дослідження встановлено, що у збага-

ченні учнів конкретними практичними знаннями, у
розвитку в них уміння спостерігати значну роль
відігравали предметні уроки, де діти працювали без-
посередньо з предметами вивчення, під керівницт-
вом учителя порівнювали різні предмети між собою,
відшукували їхні спільні та відмінні ознаки, складали
узагальнену характеристику предметів. Головними
особливостями предметних уроків були [1, с. 34]:
- опора на власний чуттєвий досвід дітей про розташу-
вання предмету, що вивчався, у реальній обстановці;

- обов’язкова самостійна робота з предметом, яка
проводиться відповідно до вікових вимог і під кері-
вництвом учителя;

- кінцева мета – формування природознавчих уяв-
лень, створення необхідних дидактичних умов для
засвоєння первісних понять.

Зазвичай плани предметних уроків включали
в себе такі основні етапи: показ предмету і визначен-
ня його назви; спостереження загального вигляду
предмету і встановлення його основних частин; роз-
гляд предмету та виявлення головних і другорядних
ознак; виявлення ознак подібності та різниці з інши-
ми предметами, які добре відомі молодшому школя-
ру; узагальнення знань пр предмет; закріплення от-
риманих знань і подальше їх удосконалення. На
предметних уроках часто використовувались бесіди,
пояснення вчителя, практичні вправи, замальовуван-
ня предмету, що вивчався, читання оповідання за те-
мою уроку, самостійна робота учнів.

Уроки пояснювального читання. Уроки, під
час яких учні читали статті, оповідання природознав-
чого характеру, посідали значне місце в ознайомленні
школярів з навколишнім світом, оскільки ще з раннь-
ого дитинства можна прищепити дітям любов до при-
роди, читаючи їм книжки, які містять живий опис
життя тварин і рослин. Важливість уроків поясню-
вального читання для формування основних уявлень
дітей про природу підсилюється ще тим, що до кінця
1960 – початку 1970-х років природознавство як на-
вчальний предмет не викладалось у початкових кла-
сах. Робота з читання передбачала декілька етапів:
•  підготовча робота до читання. Якщо уроку пояс-
нювального читання передувала екскурсія або
предметний урок, то читання починалось з корот-
кої бесіди про те, що спостерігалось під час екс-
курсії або попереднього уроку;

•  читання статті. Молодші школярі читали різно-
манітні статті, оповідання, часто кожний учень чи-
тав окрему частину;

•  робота над текстом. Після прочитання кожна час-
тина тексту ретельно обговорювалась і пояснюва-
лась. Учні мали відтворити прослухане і прочита-
не, скласти план тексту, виразити власне ставлення;

•  закріплення змісту статті. Молодші школярі повтор-
но читали статтю самостійно, часто вибірково, і
знаходили відповіді на конкретні питання, виокрем-
лювали головні поняття, терміни, робили замаль-
овки з теми;
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•  узагальнення. Наприкінці уроку підбивались
підсумки, які були узагальненням знань, набутих зі
статті і за допомогою спостережень.

Удома школярі мали ще раз перечитати стат-
тю чи оповідання, переказати їхній зміст, зробити деякі
нотатки в зошиті.

Узагальнюючі уроки. Вони будувались на ма-
теріалі окремих тем або навчального предмету, і мали
на меті систематизувати і закріпити знання, отримані
учнями при вивченні теми, привчати їх до більш ши-
роких узагальнень, спрямовувати їхні думки на вста-
новлення нових зв’язків між засвоєними поняттями,
розширювати дитячий кругозір.

Під час узагальнюючих уроків відбувалось не
лише повторення вивченого матеріалу, але й збага-
чення уявлень, визначених навчальною програмою,
повідомлення деяких нових фактів, розкриття елемен-
тарних зв’язків і закономірностей у сезонному роз-
витку живої та неживої природи.

При вивченні природознавства застосовува-
лись такі нестандартні уроки: урок-мандрівка, урок-
гра, урок-загадка, урок-змагання тощо. Ефективність
цих уроків пов’язувалась із збагаченням духовного
світу учнів, коли вони через вплив на власні почуття,
пізнавальний інтерес, цікаву форму організації занят-
тя активно сприймали навчальний матеріал. Нестан-
дартні уроки дозволяли урізноманітнювати процес
навчання. Вони глибоко зачіпали емоційну сферу ди-
тини, формували дух змагальності, збуджували творчі
сили, сприяли розвитку творчого мислення дітей.

Велике значення у вивченні природознавства
надавалося позакласній роботі. На практиці вико-
ристовувались різноманітні форми та методи позак-
ласної роботи [8]:
- індивідуальні заняття (домашні роботи, заняття в жи-
вому кутку, позакласне читання, виготовлення годі-
вниць, підгодовування птахів узимку, збирання на-
сіння та плодів рослин, фенологічні спостереження);

- групові заняття (гурток юних натуралістів, робота ок-
ремих ланок шкільних лісництв, учнівських бригад,
чергування ланок, догляд за кімнатними рослинами,
тваринами, праця на тваринницькій фермі, факульта-
тивні заняття, випуск стінної газети, бюлетенів);

- масові заходи (читацькі конференції і вечори, вікто-
рини, лекції, конкурси, засідання клубів юних лю-
бителів природи, екскурсії та походи у природу,
Тижні, Дні, Місячники природи; години цікавого
природознавства, естафети, свята, робота таборів
праці та відпочинку, суспільно корисна робота в
озеленінні населених пунктів, шкільних садиб тощо).

Зміст природознавства реалізувався в таких
методах навчання: розповідь учителя, бесіди, методи
проблемного навчання, самостійні роботи, ігри.

Розповідь учителя, бесіди. У викладанні при-
родознавства довгий час панували словесні методи
навчання. Серед них особливе значення мала роз-
повідь учителя, словесна форма викладу матеріалу.
До розповіді вчителя висувались певні вимоги: дос-
товірність фактів, що повідомлялись дітям, ясність
думок, неперевантаження подробицями, виокрем-

лення головної ідеї, образність, яскравість, орієнта-
ція на відповідні статті з підручника (з метою уник-
нення повторень), орієнтація на вік учнів, достатня
тривалість розповіді, доступність, відсутність незро-
зумілих слів.

При вивченні певних питань практичного ха-
рактеру використовувались колективні обговорення,
бесіди [7], під час яких молодші школярі за допомо-
гою вчителя шукали правильний варіант рішень. Вис-
новки учні робили самостійно, обговорюючи різні
ситуації.

Методи проблемного навчання. У молодших
класах використовувались такі методи проблемного
навчання, як: проведення спостережень за природою,
життям і працею людей, ведення календарю природи
і праці, щоденника спостережень, евристичний ме-
тод при проведенні елементарних природничих
дослідів, занять із сільського господарства.

Так, спостереження предметів, явищ, їхніх змін
безпосередньо у природі визначалось одним з ос-
новних методів вивчення початкового курсу приро-
дознавства. Основними видами спостережень з при-
родознавства, що проводились учнями молодших
класів, були щоденні спостереження за неживою при-
родою, сезонними змінами в рослинному і тварин-
ному світі, сезонною працею людей та її зміни за по-
рами року [2; 3; 4; 6; 7].

Процес спостереження мав декілька етапів [3]:
 підготовчий етап, метою якого було викликати в дітей
інтерес до об’єкту спостереження, що досягалось
за допомогою коротких бесід, звертання до особи-
стого досвіду дітей, показу діафільму. На цьому
етапі вказувались мета і завдання спостереження,
давались конкретні вказівки;

 етап зосередження уваги на об’єкті спостереження,
для чого використовувались сюрпризи, несподіван-
ки, загадки, художні образи, прислів’я та приказки,
вірші, показ і пояснення, ілюстрації, питання;

 основний етап – власне спостереження. На цьому
етапі відбувалось дослідження предмету або яви-
ща в цілому, їхній аналіз, обстеження, яке інтерпре-
тувало, розкривало властивості, котрі приймались
почуттями й абстрактні властивості предметів і
явищ в їхніх суттєвих взаємозв’язках;

 заключний етап, мета якого полягала в підбитті
підсумків і закріпленні отриманих уявлень і знань
про предмети та явища, а також в оцінці тих спо-
собів обстеження предметів, якими користувались
діти.

Разом з тим, проведення спостережень перед-
бачало розвиток уміння учнів здійснювати порівнян-
ня, зіставлення різних явищ, які вони бачили в різний
час. У початкових класах підготовкою до виконання
завдань на порівняння були запитання, які допомага-
ли учням аналізувати кожний з об’єктів, що порівню-
вався, виокремлювати їхні частини і властивості [3].
Починаючи з І класу співставлення, порівняння
об’єктів проводилось за невеликою кількістю їхніх
певних ознак, на які вказував учитель. Із розширен-
ням запасу знань учнів кількість таких ознак посту-
пово збільшувалась.
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За результатами проведених спостережень, по-
рівнянь молодші школярі складали картинний кален-
дар природи і праці, щоденники спостережень тощо.
Такі календарі, щоденники молодші школярі вели про-
тягом усіх чотирьох років і виготовляли самі або вико-
ристовували щоденники з друкованою основою. У
щоденниках діти відмічали погоду кожного дня, підра-
ховували, скільки було ясних і похмурих днів, днів із
дощем, снігом, градом протягом місяця, пори року,
називали найбільшу і найнижчу температуру повітря,
рахували середню температуру повітря за місяць.

Інколи вели дворічні щоденники, тобто по дів
графі на кожний день місяця: в одній графі відмічали
погоду минулого року, у графі поруч відмічали по-
году в цьому році. Таке ведення щоденнику давало
можливість порівнювати погоду минулого року і
робити з цього висновки. Найбільш важливі спосте-
реження та їх записи учні могли перенести на клас-
ний календар природи і праці або дошку [4; 6].

Евристичний метод при проведенні елемен-
тарних природничих дослідів. Екскурсійна робота,
тривалі спостереження, уроки закладали основи для
дослідів, практичної та лабораторної роботи з при-
родознавства [9], яка мала декілька напрямів засто-
сування.

По-перше, на уроках природознавства школярі
виконували багато практичних видів діяльності, що
були спрямовані на вироблення практичних умінь та
навичок учнів поведінки у природі. Учні вчились
визначати сторони горизонту, працювали з навчаль-
ним обладнанням, креслили плани місцевості, граф-
іки погоди, виконували малюнки, займались моде-
люванням з піску та глини, виготовляли макети.

По-друге, практичні завдання виступали ме-
тодом перевірки знань та умінь молодших школярів.

По-третє, учні проводили різноманітні приро-
дознавчі досліди, які були початком більш серйозних
дослідів з хімії, біології, фізики.

Учитель ставив перед дітьми проблему і звер-
тав їхню увагу на обладнання, що стояло на партах. За
допомогою вчителя школярі визначали предмет досл-
ідження, формулювали його мету і завдання, давали
йому назву і висували припущення, яке могло підтвер-
дитися в ході дослідження, а могло і не підтвердитися.
Припущення полягало в тому, яким діти уявляли собі
результат дослідження. Діти складали план досліджен-
ня, за яким виконували дослідження, та робили вис-
новки – чи підтвердилось їхнє припущення. Кінцевим
етапом дослідження був аналіз результатів [9].

Евристичний метод при проведенні занять із
сільського господарства. Для того, щоб школярі зро-
зуміли необхідність збереження природи та включен-
ня до трудової діяльності, на уроках проводилось
знайомство з працею людей у полі, на городі, у саду,
на виробництвах і при цьому з’ясовувалось, що от-
римує людина від природи, як краще використовува-
ти і зберігати її.

На самому початку навчальних занять молод-
ших школярів ближче знайомили з пришкільною
ділянкою, їм доручалось доглядати за кущами, дере-

вами на ділянці, поблизу школи. Також молодші шко-
лярі брали участь у прибиранні листя восени, в очи-
щенні газонів, збереженні дерев і кущів. Також учнів
залучали до самостійного вирощування рослин та
спостереження за ними [6]. Діти спочатку проводи-
ли досліди і практичні роботи в майстернях, тепли-
цях, використовуючи ящики, саморобні банки, а
потім – на навчально-дослідній ділянці школи.

Слід відзначити, що характер і складність
сільськогосподарських робіт для молодших школярів
змінювався протягом чотирьох років. Так, у І класі
учні вирощували квіти та овочі з крупним насінням
(горох, боби, квасолю), у ІІ класі додались ще огірки,
тиква, кабачки, коренеплоди, у ІІІ класі учні вирощу-
вали буряк і моркву, у в саду доглядали за суницею,
учні IV класу опановували агротехніку картоплі, зер-
нобобових, висаджували сіменники буряка та моркви
для отримання насіння, у саду доглядали за малиною.

На шкільних ділянках учні проводили також
сільськогосподарські досліди з різними рослинами
(посів у різні строки, на різну глибину, крупним та
дрібним насінням, з добривами та без них тощо) [2].
Такі досліди на шкільній ділянці дозволяли дітям дізна-
тися більше про життя рослин, спостерігати та аналі-
зувати зміни, що відбувалися з ними.

У роботі з формування знань учнів про при-
роду також широко використовувались творчі зав-
дання (скласти оповідання за малюнками, написати
твір за картиною, намалювати плакат про збережен-
ня природи тощо).

При вивченні природознавства проводились
різноманітні види самостійних робіт: самостійна ро-
бота учнів з літературою (підручники, енциклопедія-
ми, словниками, довідниками, газетами, журналами),
підготовка повідомлень, ведення природознавчого
словника, самостійні практичні роботи (креслення,
робота з картами, натуральними матеріалами, виго-
товлення гербаріїв, плакатів, розв’язання завдань),
самостійні роботи на пришкільній ділянці, суспільно
корисна праця, самостійні спостереження, само-
стійна домашня робота, замальовки, оформлення
матеріалу і коротких записів після екскурсій, листу-
вання з учнями шкіл, що знаходились в різних при-
родних зонах для опису місцевості, рослин, копалин
певної зони тощо.

У навчальній та позакласній роботі з природо-
знавства використовувались різноманітні ігри (роль-
ові ігри, ігри-вікторини, ігри-мандрівки, ігри з карта-
ми, ігри на уважність і  кмітливість, ігри з
використанням загадок, кросвордів, шарад, гумори-
стичних запитань тощо).

Необхідно зазначити, що зміст багатьох тем з
природознавства дозволяв варіативність у виборі ме-
тодів та засобів навчання [5]. Найбільш доцільний
спосіб побудови уроку залежав від конкретних на-
вчально-виховних завдань, які вчитель прагнув роз-
в’язати на даному уроці, обраного шляху форму-
вання понять, впливу попередньої методики
навчання, урахування вікових особливостей учнів,
впливу природного і виробничого оточення, мате-
ріальної бази школи.
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Висновки
Таким чином, проведений науковий пошук до-

водить, що ефективність здійснення природничої осв-
іти забезпечувалася чітким визначенням змісту при-
родничої освіти, використанням аудиторних (урок) та
позакласних (екскурсії, гуртки, свята тощо) форм,
різних методів навчання (словесних, практичних, спо-
стережень, методів проблемного навчання, ігор).

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем органі-
зації та методи викладання природознавства в почат-
ковій школі України.
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ
 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ВНЗ
Стасюк Р.М. Востоцкая І.Ф. Осипова І.Л.

Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка

Анотація. В роботі виявлені, за допомогою анкетування,
педагогічні умови формування у студентів свідомого став-
лення до фізичного виховання, на основі взаємодії між вик-
ладачем і студентом. Такий підхід дозволив побачити прин-
ципові відмінності з мотиваційно-цільової спрямованості між
ними, виявити головні протиріччя як джерело основних ру-
шійних сил процесу фізичного виховання і потім розробити
адекватні педагогічні умови, що сприяють розв’язанню цих
протиріч. Виходячи з теоретичного обґрунтування пробле-
ми ми представили процес фізичного виховання у ВНЗ у
виді  інформаційної моделі процесу формування фізичної
культури студента. Характерною особливістю даної моделі є
тісний зворотний зв’язок (взаємодія) між студентом і викла-
дачем, завдяки якій останній оцінює вихідний рівень фізич-
ної культури студента за всіма її складовими.
Ключові слова: студент, викладач, мотив, умови, фізичне
виховання.

Аннотация. Стасюк Р.Н. Востоцкая  И.Ф . Осипова И.Л.
Проблемы и пути повышения эффективности  физичес-
кого воспитания в ВУЗе. В роботе раскрыты, с помощью
анкетирования, педагогические условия формирования у
студентов сознательного отношения к физическому воспи-
танию, на основе взаимодействия между преподавателем и
студентом. Такой подход позволил рассмотреть принципи-
альные различия мотивационно-целевой направленности
между ними, определить главные противоречия как источ-
ник  основных движущих сил процесса физического воспи-
тания и потом разработать адекватные педагогические ус-
ловия, которые способствуют решению этих противоречий.
Исходя из теоретического обоснования проблемы мы пред-
ставили процесс физического воспитания во ВНЗ в виде ин-
формационной модели процесса формирования физической
культуры студента. Характерной особенностью данной мо-
дели является тесная обратная связь (взаимодействие) между
студентом и преподавателем, благодаря какой последней
оценивает исходный уровень физической культуры студента
за всеми ее составляющими.
Ключевые  слова: студент, преподаватель, мотив, условия,
физическое воспитание.
Annotation. Stas’uk R.M., Vostoskia I.F., Osipova I.L.
Problems and ways the increasing of effectiveness of
physical training in the University. In the report, with the
help of tests, pedagogical conditions of forming aimed attitude
towards physical education on the basis of mutual interconnection
between teacher and a student. Approach allowed to look important
distinctions of motivational-having a special purpose direction
tokoy between them, to define main contradictions as source of
basic of motive forces of process of physical education and then
to do adequate pedagogical terms which are instrumental in the
decision of these tasks. Coming from the theoretical ground of
problem we presented the process of physical education in the
University as an informative model of process of forming of
physical culture of student. The characteristic feature of this
model is a close feed-back (co-operation) between a student and
teacher, due to the what last estimates the initial level of physical
culture of student after all of its constituents.
Key words: student, teacher, motivation, conditions, physical
education.

Вступ.
Зміст фізкультурно-спортивної діяльності кон-

кретизується через мотиваційну сферу, що включає
в себе мотиви, інтереси, ціннісні орієнтації. До руш-
ійних сил людської поведінки відносяться також по-
чуття й емоції. Мотиваційна сфера визначає не тільки
актуально здійснювану діяльність, але й перспективу
подальшого розвитку діяльності у бажаному напрям-
ку [1].

Конкретною ж рушійною силою процесу
фізичного виховання є протиріччя між цільовою на-
становою, що фіксує бажану якість і пов’язану зі
змістовною стороною особистості (початковий мор-
фофункціональний стан організму), і процесом діяль-
ності, що здійснюється, (фізичним вихованням), що
змінюється в залежності від педагогічних умов і по-
в’язаним з динамічною стороною особистості, її фун-
кціональними можливостями.

Від правильно обраної мети, коректної цілесп-
рямованості (прийняття рішення про мету) залежать
вибір засобів і методів здійснення педагогічної діяль-
ності викладача з фізичного виховання, конкретний її
результат [3].

У педагогічних дослідженнях, які спрямовані
на вивчення та вдосконалення фізичного виховання
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студентів у вищих навчальних закладах, як правило,
аналізується якась одна сторона даної проблеми –
“викладацька” чи “студентська” [2, 3]. Подібний од-
нобічний аналіз фізичного виховання у вищій школі
неминуче призводить до еклектичних висновків і не
дозволяє розглядати й удосконалювати його як діа-
лектичний процес, де “суб’єкт-об’єкт” повинні розг-
лядатися як полюси самокерованої системи, яка са-
морозвивається. В теорії та практиці фізичного
виховання недостатньо вивчені педагогічні умови
формування свідомого ставлення студента до фізич-
ного виховання, що неможливо створити і реалізува-
ти без найтіснішого особистісного співробітництва
між викладачем і студентом.

В процесі навчання у ВНЗ фізичне наванта-
ження на тлі розумової і психічної напруги може слу-
жити фактором, що компенсує можливий несприят-
ливий вплив стресових ситуацій. При цьому мова
може йти не просто про фізичні вправи, що компен-
сують, а про значні фізичні навантаження [4].

Нерозуміння очевидного факту, що лише в
абстракції можливе виділення напрямків виховної
роботи, призвело до того, що фахівці у сфері фізич-
ної культури і спорту відокремили свою діяльність як
деяку реальність і зосередили всю увагу на трену-
ванні фізичних якостей, формуванні рушійних нави-
чок і вмінь. Враховуючи лише біологічний субстрат
людини і звівши до його показників контрольні і залі-
кові вимоги до студентів, вони настільки відокремили
фізичне від духовного, що особистість людини зали-
шилася поза полем зору. Все, що відноситься до ду-
ховної сфери, – зміст думок і відчуттів, ціннісні оріє-
нтації, потреби, інтереси, – складає спрямованість
особистості студента, як правило, викладачами не
враховується. Тому у свідомості студентів процес
фізичного виховання фіксується як діяльність, спря-
мована на здачу нормативів, досягнення якихось
інших показників, не пов’язаних з майбутньою про-
фесійною діяльністю. Процес фізичного виховання у
свідомості студентів стає діяльністю механічною, поз-
бавленою творчості – “що наказують, те і робить”.
По суті, у ВНЗ продовжується фізкультурний різно-
вид “бездітної педагогіки”, що починається з перших
років навчання в школі [4,5,6].

Дослідження виконано згідно плану наукових
робіт інституту фізичної культури Сумського держав-
ного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Мета дослідження: вивчити та зробити аналіз
питання мотиваційно-цільової спрямованості проце-
су фізичного виховання і питання, які у тій чи іншій
мірі опосередковано впливають на цю спрямованість.
Представити процес фізичного виховання у вищому
навчальному закладі (ВНЗ) у вигляді інформаційної
моделі.

Результати дослідження.
Виходячи з цих вимог, ми розробили анкету

для викладачів і анкету для студентів, відповіді на пи-
тання, у яких дозволили розкрити постановку фізич-
ного виховання у ВНЗ – з позиції студента і з позиції
викладача. Такий підхід дозволив побачити принци-
пові відмінності з мотиваційно-цільової спрямова-
ності між ними, виявити головні протиріччя як дже-
рело основних рушійних сил процесу фізичного
виховання і потім розробити адекватні педагогічні
умови, що сприяють розв’язанню цих протиріч. Для
цього питання були умовно поділені на блоки в 1-й
блок увійшли питання, що розкривають потреби,
мотиви і цілі, пов’язані з оволодінням фізичною куль-
турою; у 2-й – питання, що розкривають знання, ум-
іння і навички, що відносяться до фізичної культури.
В 3-й блок – анкети для студентів, увійшли питання з
їх фізичної підготовленості і можливостей (для викла-
дачів – пов’язані з їх особистісними і професійними
якостям), 4-й блок – питання, що розкривають соц-
іально-демографічні характеристики.

Для вирішення цього питання було опитано
289 студентів I і IV курсів Сумського державного пе-
дагогічного університету імені А.С. Макаренка та 22
викладача кафедри фізичного виховання. За даними
результатів опитування, оцінюючи власну активність
на навчальних заняттях з фізичного виховання, сту-
денти першого курсу оцінили як 100 %, студенти 2-го
курсу оцінювали власну активність – 95,2%, на 3-му
– 81,1%, на 4-му – 65,3%.( див. рис.1 ).

Зниження активності ускладнює пасивність
студентів у ставленні щодо особистого фізичного
розвитку і стану здоров’я. Ставлення до цінностей
фізичної культури формується залежно від складу їх
об’єктів. Основними ознаками типології ставлень до
цінностей фізичної культури є свідомість, почуття
інтересу і поведінка, котрі фактично відтворюються в
умовах навчально-виховного процесу.

В анкеті для студентів найбільшу значимість
представляли відповіді на питання: “Чому Ви витра-

Рис. 1. Оцінка власної активності студентами I-IV курсів на занятті по фізичному вихованню.
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чаєте свій час на фізичні вправи?”. Студенти відпові-
дали, що це необхідна умова для поліпшення здоро-
в’я 42,2 %, збереження працездатності 12,2 %, вказу-
вали, що вправи сприяють фізичному розвитку 20,8
%, розвивають вольові якості людини 10,1 %, моральні
6,8 % і естетичні 7,8 %.

Відповіді на питання: “Які фактори в більшому
ступені ускладнюють можливість регулярно займати-
ся фізичними вправами?” за ступенем значимості були
наступними: завантаженість навчальними заняттями
40,0 %, зайнятість суспільною роботою 34,7 %, заняття
особистими справами 24,9 %, зайнятість сімейними
справами 4,9 %; лише біля 5 % студентів відповіли, що
у них немає ускладнень для регулярних занять фізич-
ними вправами. Ніхто зі студентів не відзначив, що їм
важко змінити звичку, що склалася, відпочивати па-
сивно, хоча саме ця суб’єктивна причина за результа-
тами деяких досліджень [1] лежить в основі негативно-
го відношення до фізичної культури.

Відповіді на питання анкети для викладачів доз-
волили проаналізувати проблему фізичного вихован-
ня у ВНЗ, головним чином, за трьома напрямками:
як викладачі оцінюють цілі, мотиви і потреби у фізич-
ному вихованні студентів і свої власні, які знання,
уміння і навички необхідні студентам і викладачам
для успішної реалізації процесу фізичного вихован-
ня у ВНЗ; якими особистісними і професійними яко-
стями повинен володіти викладач кафедри фізично-
го виховання ВНЗ.

Найбільшу значимість представляли для нас
відповіді на питання: “Що, на Вашу думку, формує в
більшому ступені фізичну культуру студентів?”. 64,5
% викладачів відповіли, що це – рівень розвитку
фізичних якостей; 63,2 % – арсенал рухових умінь і
навичок; 40,8% викладачів вважають, що фізичну
культуру визначає стан здоров’я студентів. Дані
відповіді свідчать про цільову характеристику проце-
су фізичного виховання, спрямованого на досягнен-
ня певного рівня фізичного розвитку, функціональ-
ної і фізичної підготовленості, що в кінцевому
підсумку дозволить успішно здійснювати основну
навчальну, а потім і трудову діяльність.

На думку викладачів, мотивами, що доміну-
ють, що спонукують студентів до занять фізичними
вправами і спортом, є: розвиток фізичних якостей
51,3%, зміцнення здоров’я 48,6 %, емоційне задово-
лення від рухової активності 26,3 %.

Мотив, як відомо, є головною спонукальною
силою, що направляє людину на ту чи іншу конкрет-
ну, предметну діяльність, в тому числі на фізкультур-
но-спортивну. Природно, що стійкий мотив, що спо-
нукає до занять фізичними вправами і спортом, може
розвинутися тільки при зацікавленому відношенні
студентів до фізичного виховання як до життєво не-
обхідної потребі, що у подальшому дозволить лю-
дині самостійно займатися фізичним самовдоскона-
ленням.

Виходячи з теоретичного обґрунтування про-
блеми ми представили процес фізичного виховання
у ВНЗ у виді інформаційної моделі процесу форму-

вання фізичної культури студента. Характерною особ-
ливістю даної моделі є тісний зворотний зв’язок (взає-
модія) між студентом і викладачем, завдяки якій ос-
танній оцінює вихідний рівень фізичної культури
студента за всіма її складовими.

Потім викладач спільно зі студентом розроб-
ляє і ставить найближчу мету для досягнення більш
високого рівня його психофізіологічного і морфо-
функціонального розвитку у виді певної моделі про-
цесу формування фізичної культури.

При цьому, дана модель не повинна істотно
розходитися з вимогами програми формування
фізичної культури студента. Виходячи з інформацій-
ної моделі, викладач і студент розглядалися в системі
суб’єктно-об’єктних взаємозв’язків як взаємодіючі
суб’єкти.

Висновки:
1.Ми розробили анкету для викладачів і анкету для
студентів, відповіді на питання, у яких розкривають
постановку фізичного виховання у ВНЗ з позиції
студента і з позиції викладача. Такий підхід дозво-
лив побачити принципові відмінності з мотивацій-
но-цільової спрямованості між ними, виявити го-
ловні протиріччя як джерело основних рушійних
сил процесу фізичного виховання і потім розроби-
ти адекватні педагогічні умови, що сприяють розв-
’язанню цих протиріч.

2.Нами запропонована модель процесу формуван-
ня фізичної культури студентів університету яке
полягає : а) у комплексній діагностиці індивідуаль-
них психофізіологічних і особистісних якостей; б) в
єдності теоретичної та практичної підготовки; в) в
організації взаємостосунків викладач – студент в
процесі фізкультурно–спортивної діяльності.

Подальше дослідження необхідно спрямува-
ти на пошук та вивчення інших шляхів підвищення
ефективності фізичного виховання в ВНЗ.
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО УПРАВЛІННЯ

ПЕДАГОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ
Фокшек А.В.

Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького

Анотація. У статті розглядається категорія педагогічної
науки „готовність“ та визначаються провідні аспекти її фор-
мування в майбутніх педагогів щодо управління педагогіч-
ним процесом.
Готовність студента до педагогічної діяльності є складним
сполученням світоглядів, психологічних, фізіологічних особ-
ливостей, якостей особистості. Передумовою виникнення
готовності до виконання конкретного навчального завдання
є її розуміння, усвідомлення відповідальності, бажання  до-
сягти успіху, визначення послідовності і способів роботи.
Ключові слова:  готовність,  компоненти готовності,
діяльність, процес педагогічний.
Аннотация. Фокшек А.В. Формирование готовности  бу-
дущего педагога к управлению педагогическим процес-
сом. В статье рассматривается категория педагогической
науки „готовность“ и определяются главные аспекты её фор-
мирования у будущих педагогов к управлению педагогичес-
ким процессом. Готовность студента к педагогической дея-
тельности является сложным соединением мировоззрения,
психологических, физиологических особенностей, качеств
личности. Предпосылкой возникновения готовности к вы-
полнению конкретной учебной задачи является понимание,
осознание ответственности, желание достичь успеха, опре-
деление последовательности и способов работы.
Ключевые  слова: готовность, компоненты готовности,
деятельность, процесс педагогический.
Annotation. Fokshek A.V. Formation of readiness of the
future pedagogue for  management of pedagogical
process. In article the category of a pedagogical  science
“readiness” and determines the main aspects of its formation at
the future teachers to management of pedagogical process is
considered. Readiness of the student for pedagogical activity is
the composite bond of outlook, psychologic,  physiological
features, qualities of the person. A premise of originating of
readiness for fulfilment of a concrete educational problem is
the comprehension, comprehension of the responsibility, desire
to reach success, definition of a sequence and modes of work.
Keywords: readiness, readiness components, activity, process
pedagogical.

Вступ.
Сучасна гуманістична парадигма освіти по-

винна не просто дати студентам обсяг знань, а сфор-
мувати таку людину-фахівця, яка має світоглядні пе-
реконання, здатна творчо мислити, приймати рішення,
на основі своєї позиції в житті, яка узгоджена з інте-
ресами інших людей.

Якщо екстраполювати ці вимоги на професій-
ну підготовку педагога, то стане зрозумілою не-
обхідність змін усіх компонентів освіти, зокрема цілей,
змісту, характеру, в якому особистість стає суб’єктом
навчальної діяльності. Готовність до управління пе-
дагогічним процесом постає важливим елементом
фахового становлення особистості і одним з пара-
метрів професійної діяльності, який суттєво впливає
на результати діяльності фахівця і ефективність педа-
гогічного процесу.

Тому дослідження феномену „готовність“ є ак-
туальним в контексті філософського, педагогічно-пси-
хологічного забезпечення ефективності професійної

діяльності, вивчення специфіки професіоналізації осо-
бистості в рамках конкретних професій і особливо підго-
товки майбутніх педагогів в умовах вищих навчальних
закладів до управління педагогічним процесом.

Проблема готовності в педагогіці вивчалась у
різних аспектах та дискурсах, виявленню особливос-
тей готовності в різних видах діяльності присвячені
роботи Б. Ананьєва, Ю. Васильєва, Ф. Генова, В. До-
рохіна, К. Дурай-Новакова, Л. Кандибовича, Л. Кара-
мушки, Д. Каца, О. Ковальова, Л. Кондрашової, В. -
Копоруліної, О. Лазурського, С. Максименка,
О. Мороза, В. Сластьоніна, М. Сметанського, Р. Хме-
люка, Д. Узнадзе та інших.

Досліджуючи професійну готовність (Д. Ма-
зоха), професійно-педагогічну (В. Бондар, А. Капсь-
ка, С. Коришенко, І. Пастир, І. Підласий, О. Ярошен-
ко), методологічну підготовку педагога (В. Кушнір),
психологічну готовність (В. Дорохін, С. Равіков, В.
Моляко, А. Проскура), мотиваційну (Е. Томас), мо-
рально-психологічну (Л. Кондрашова, С. Ніколенко,
Г. Штельмах) встановили, що процес професійного
становлення особистості – складний процес, при яко-
му особистість поступово переходить із одного ста-
ну в інший. Саме при формуванні готовності до май-
бутньої вчительської діяльності важливо акцентувати
увагу на якостях і властивостях особистості, які ста-
новлять основу готовності до успішного виконання
професійних функцій. Кожен з них зосереджував
свою увагу на певних особливостях цього складного
феномену. Ці ідеї окреслились у розумінні готовності
як цілісного стану підготовленості людини, що забез-
печує її професійну спрямованість. У сучасних умо-
вах, на думку І. Підласого, з якому ми погоджуємося
„...основною функцією педагога є управління про-
цесами навчання, виховання, розвитку і формуван-
ня особистості вихованця. Не вчити, а направляти
учіння, не виховувати, а керувати процесами вихо-
вання покликаний вчитель“ [9, с. 232]. Це означає, на
нашу думку, що готовність до управління педагогіч-
ним процесом постає недостатньо недослідженою
як особистісно орієнтований феномен освіти, яка має
створити суб’єкт-суб’єктні відносини.

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

Мета, завдання роботи.
Метою статті слід визначити аналіз філо-

софських, педагогічних та психологічних джерел щодо
розуміння готовності, розкриття її компонентів та з’я-
сування критеріїв формування готовності майбутнь-
ого педагога до управління педагогічним процесом.

Результати досліджень.
У педагогіці відомі два підходи до розуміння

поняття готовності: функціонально-психологічний та
особистісний. Перший передбачає вивчення готов-
ності як певного стану особистості, як психологічної
умови успішного виконання діяльності як вибірково-
усвідомленої активності, яка спонукає особистість на
діяльність; як психологічної установки, що функціо-
нує на фоні загальної активності особистості, як стан,
що передує усвідомленій поведінці, як соціально
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фіксованої установки, характерної поведінки особи-
стості у суспільстві. Особистісний (особистісно-орі-
єнтований) підхід розглядає готовність як складне осо-
бистісне утворення, багатопланову і багаторівневу
структуру якостей, властивостей і станів, які у своїй
сукупності дозволяють конкретному суб’єктові усп-
ішно виконувати діяльність [4; 6; 7; 9; 10].

Достатньо глибоке вивчення поняття готов-
ності до педагогічної праці ми зустрічаємо в роботах
В. Сластьоніна, який розглядає її „…як складне осо-
бистісне утворення, що виступає важливою характе-
ристикою професіоналізму вчителя-вихователя і є
особливим психічним станом, що передбачає на-
явність у суб’єкта образу структури певної дії та про-
фесійної спрямованості свідомості на його виконан-
ня й включає в себе різного роду установки на
усвідомлення педагогічної задачі, моделі ймовірної
поведінки, визначення спеціальних способів діяль-
ності, оцінку своїх можливостей в їхньому співвідно-
шенні з майбутніми труднощами та необхідністю до-
сягнення певного результату“ [10, с.19].

В. Копоруліна в Українсько-російському пси-
хологічному тлумачному словнику визначає го-
товність як „активно дієвий стан особистості, уста-
новку на певну поведінку, мобілізованість сил для
виконання завдання“ [11, с. 57].

У загальному ж тлумачення поняття „го-
товність“ до професійної діяльності вітчизняні дослі-
дники С. Максименко і О. Пелех зазначають, що „…го-
товність до того чи іншого виду діяльності – це
цілеспрямоване вираження особистості, що включає
її переконання, погляди, ставлення, мотиви, почуття,
вольові та інтелектуальні якості, знання, навички,
вміння, настанови“ [8, с. 70]. Для нас ця думка є прин-
циповою, оскільки готовність розглядається як світог-
лядний за суттю феномен, зміст якого, як ми вважає-
мо не зменшується в умовах екстраполяції її в ту чи
іншу площину.

Українська дослідниця Л.Кондрашова вважає,
що готовність до педагогічної діяльності є формою
складного особистісного утворення, яка зумовлює
бажання займатися педагогічною роботою, а також
важливим показником становлення випускника пе-
дагогічного вузу. Готовність виступає в єдності двох
напрямів – морального та психологічного, і до якос-
тей особистості майбутнього фахівця слід відносити
„…моральні переконання, педагогічні здібності, про-
фесійну пам’ять та мислення, інтереси, працез-
датність, педагогічну спрямованість, психічну витри-
валість, емоційність, моральний потенціал
особистості, тобто її ставлення до проявів, подій з
огляду на моральні суспільні норми та вимоги щодо
вихованості майбутнього вчителя“ [6, с. 8].

Відомо, що результативність виховання готов-
ності до вчительської діяльності перебуває в прямій
залежності від умов, в яких студенти змогли б осягну-
ти специфіку виховних ситуацій типових для шкільної
практики, навчитися знаходити правильні рішення,
не допускати педагогічних помилок і прорахунків.
Значної можливості в цьому плані має навчальна й
виховна робота в університеті, яка включає су-

купність виховних заходів педагогічної спрямованості.
Особливість цієї роботи полягає в тому, що вона по-
кликана поєднати різносторонню виховну діяльність
з професійним становлення майбутніх спеціалістів,
розвинути в них професійно значущі властивості та
якості особистості.

К.Дурай-Новакова пропонує розглядати про-
фесійну готовність до педагогічної діяльності „як
цілісне вираження всіх підструктур особистості, зор-
ієнтованих на повне й успішне виконання різномані-
тних функцій учителя. Професійна готовність до пе-
дагогічної діяльності таким чином постає як складне
структурне утворення, центральним ядром якого є
позитивні установки, мотиви й освоєні цінності вчи-
тельської професії. У цю структуру входять також
професійно важливі риси характеру, педагогічні
здібності, сукупність професійно-педагогічних знань,
навичок, умінь, певний досвід їхнього застосування
на практиці. Професійна готовність знаходиться в
єдності зі спрямованістю на професійну діяльність і
стійкими установками на працю“[4, с.25].

Немає єдиного підходу в науці щодо визначен-
ня змісту, структурних компонентів готовності сту-
дента до педагогічної діяльності. Так, у роботах М. -
Дяченка і Л. Кандибовича розглядається готовність
як складне психологічне утворення з такими струк-
турними компонентами: мотиваційний, орієнтацій-
ний, операційний, вольовий і оціночний. Вони розк-
ривають зміст компонентів:
„- мотиваційний (позитивне ставлення до професії, інте-
рес до неї й інші досить стійкі професійні мотиви);

 – орієнтовний (знання й уявлення про особливості й
умови професійної діяльності, її вимоги до особи-
стості);

 – операційний (володіння способами і прийомами
професійної діяльності, необхідними знаннями,
навичками, уміннями, процесами аналізу, синте-
зу, порівняння, узагальнення тощо);

 – вольовий (самоконтроль, уміння керувати діями, з
яких складається виконання трудових обов’язків);

 – оцінний (самооцінка своєї професійної підготов-
леності і відповідність процесу розв’язання профес-
ійних завдань оптимальним трудовим зразкам)” [-
4, с. 20].

Пропонують дещо інший склад готовності Е.
Саф’янц та Л.Чернікова, якій передбачаються такі
компоненти:
„- мотиваційний – сукупність мотивів, адекватних до
цілей та завдань педагогічної діяльності;

 – когнітивний – пов’язаний з пізнавальною сферою
людини. Він являє собою сукупність знань, необхі-
дних для продуктивної педагогічної діяльності;

 – особистісний, тобто сукупність особистісних яко-
стей, важливих для виконання професійної діяль-
ності“ [1, с. 14]. С.Гриншпун визначає три складові
готовності: моральну, психологічну та професійну
[3, с. 90], а Р. Лучечко акцентує свою увагу на –
мотиваційному, психологічному та професійному
[7, с. 21]. Л.Сохань, І.Єрмакова, Г.Несен акценту-
ють увагу на мотиваційному (відповідальність за
виконання завдань, почуття обов’язку), орієнтац-
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ійному (знання й уявлення про особливості та умо-
ви діяльності, її вимоги до особистості), операцій-
ному (володіння способами та прийомами діяль-
ності, необхідними ключовими компетентностями),
вольовому (самоконтроль, самомобілізація, вміння
управляти діями), оцінному (самооцінка своєї підго-
товленості і відповідність процесу розв’язання зав-
дань оптимальним зразкам) [5].

Але така структура готовності, на нашу думку
не розкриває всіх змістовних сторін цього феномена,
і здатність людини до професійно-педагогічної діяль-
ності не може розглядатися ізольовано від діяльності
та ставлення особистості до обраної професії. Саме
ж формування готовності відбувається в педагогічній
діяльності, яка так і трактується як діяльність педаго-
га в навчально-виховному процесі й спрямована на
формування і розвиток особистості. В. Андрущенко
визначає поняття „діяльність“ як форму активного
ставлення людини до оточуючого її світу з метою
перетворення і тому вона включає мету, засіб, ре-
зультат і форму самого процесу діяльності [2, с. 255].
Отже, готовність не може не включати морфологічні
складові діяльності.

Висновки.
Підбиваючи підсумки слід зазначити що, го-

товність студента до педагогічної діяльності є склад-
ним сполученням світоглядів, психологічних, фізіо-
логічних особливостей та якостей особистості, які
становлять основу усвідомлення майбутнім педаго-
гом функцій педагогічного процесу. Передумовою
виникнення готовності до виконання конкретного
навчального або трудового завдання є її розуміння,
усвідомлення відповідальності, бажання досягти ус-
піху, визначення послідовності і способів роботи.

Гносеологічний аналіз поняття готовності май-
бутнього педагога до управління педагогічним про-
цесом свідчить про необхідність як синергетичного,
системного, комплексного підходу до аналізу цього
феномена, так і аспектного, елементного, компонент-
ного дослідження. Якщо розуміти діяльність як міждис-
циплінарне поняття, що вказує на можливості цілесп-
рямованих змін навколишнього світу людиною та
зміни самої людини відповідно до її цілей, потреб і зав-
дань, то педагогічна діяльність буде мати у якості го-
ловних компонентів потреби, інтереси суб’єктів педа-
гогічного процесу, предмет діяльності, мотиви,
способи і форми здійснення педагогічних дій. Таким
чином, готовність до педагогічної діяльності можна
розглядати як складне особистісне утворення, багато-
рівневу та багатопланову систему якостей і властиво-
стей людини, які дозволяють певному суб’єкту ефек-
тивно виконувати конкретну діяльність, яка базується
на цілях, мотивах, програмах, інформаційних умовах
дій та сукупності операційних компонентів діяльності.

Специфіка готовності до управління педагогі-
чним процесом буде залежати наскільки педагог зуміє
залучити дітей у спільну колективну діяльність, допо-
могти учневі визначити свою роль відповідно до його
можливостей, умінь, інтересів, з тим щоб забезпечи-
ти кожному учасникові активну позицію, захопити
його корисними цілями, перспективами, викликати

бажання докласти до справи свої сили, проявити
кмітливість, творчість, перебороти труднощі, які ви-
никли. Результативність виконання цих функцій пе-
редбачає розвиток у студентів вміння будувати ініціа-
тиву у вихованців, їхній інтерес, кмітливість,
стимулювати і заохочувати самостійність, творчість,
винахідливість. Ці якості і необхідно розвинути у май-
бутнього вчителя для ефективного управління педа-
гогічним процесом.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем форму-
вання готовності майбутніх педагогів до управління
педагогічним процесом.

Література:
1. Андрієвська Н.Ф. Формування готовності майбутнього
учителя музики до організації дозвілля учнів: Дис. канд.
пед. наук: 13.00.01. – К., 1994. – 180 с.

2. Андрущенко В.П . Філософський словник соціальних
термінів. – Харків: „Р.И.Ф.“, 2005. – 672 с.

3. Гриншпун С.С. Свойства нервной системы и профессио-
нальная деятельность // Школа и производство. – 1995. –
№1. – С.89-95.

4. Дурай-Новакова К.М. Формирование профессиональной
готовности студентов к педагогической деятельности: Ав-
тореф. диссерт. д-ра пед. наук: 13.00.01. – М., 1983. – 32 с.

5. Життєва компетентність особистості: Науково-методич-
ний посібник / За ред. Л.В.Сохань, І.І.Єрмакова, Г.М.Не-
сен – К.: Богдана, 2003. – 520 с.

6. Кондрашова Л.В. Морально-психологічна готовність сту-
дента до вчительської діяльності. – Київ: „Вища школа“. –
1987. –56 с.

7. Лучечко Р.І. Формування готовності старшокласників
сільської школи до трудової діяльності в умовах ринкових
відносин: Дис. канд. пед. наук: 13.00.01. – К., 1994. – 147 с.

8. Максименко С.Д., Пелех О.М. Фахівця потрібно моделю-
вати (Наукові основи готовності випусника  педвузу до
педагогічної діяльності) // Рідна школа, 1994. – №3-4. –
С. 68-72.

9. Подласый И.П. Педагогика. Новий курс: В 2 кн. М.: Педа-
гогика, 2002. Кн. 1. – 576 с.

10.Сластенин В.А. Педагогика. – М.: Школа-Пресс, 2000. –
512 с.

11.Українсько-російський психологічний тлумачний словник /
Авт. упор. В.М. Копоруліна. – Харків: Факт, 2006. – 400 с.

Надійшла до редакції 27.01.2009р.

АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У СПРИНТЕРІВ
ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ

Фоменко Л.А.
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Анотація. У статті розглянуто питання  вегетативної регу-
ляції кардіогемодинаміки та оцінки адаптаційного потенціа-
лу у легкоатлетів-бігунів  на  короткі дистанції при різних
фізичних навантаженнях. Проблема дослідження – динаміка
розгортання адаптаційних  змін кардіогемодинаімки у легко-
атлетів-бігунів на  короткі дистанції та рівня вегетативної
регуляції варіабельності серцевого ритму при дозованих
велоергометричних фізичних навантажень  аеробної та ана-
еробної спрямованості.
Ключові слова: фізичні навантаження , варіабельність сер-
цевого ритму, адаптація, легкоатлети спринтери, аеробні та
анаеробні можливості.
Аннотация. Фоменко Л.А. Адаптационный потенциал  у
спринтеров при физических нагрузках. В статье рассмот-
рен вопрос вегетативной регуляции кардиогемодинамики и
оценки адаптационного потенциала у спринтеров при раз-
личных физических нагрузках. Проблема исследования –
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динамика  развития адаптационных изменений  кардиогемо-
динамики  у легкоатлетов-бегунов на  короткие дистанции и
уровня вегетативной регуляции вариабельности сердечно-
го ритма при дозированных велоэргометрических физичес-
ких нагрузках аэробной и анаэробной направленности.
Ключевые  слова: физические нагрузки, вариабельность
сердечного ритма, адаптация, легкоатлеты спринтеры, аэроб-
ные и анаэробные возможности.
Annotation. Fomenko L.A. Adaptive potential at sprinters
at exercise stresses.  The article deals with problem of
vegetative regulation of cardio-haemodynamics and evolution
of adaptive potential in sprinters under different physical stain.
The issue under investigation is the dynamics of development
of cardio-haemodynamics adaptive changes in track and field
athletes – short-distance runners and the level of vegetative
regulation of heart rhythm variability under dosed veloergometric
physical exercises of aerobic and anaerobic character.
Keywords: exercise stresses, variabil ity of cardiac pace,
acclimatization, athletes sprinters, aerobic and anaerobic
possibilities.

Вступ.
Кардіореспіраторна система (КРС) є основною

системою, яка формує адаптаційну перебудову
організму спортсмена до різних фізичних наванта-
жень (ФН) і є тим суттєвим фактором, який забезпе-
чує механізм транспорту кисню до тканин та його
утилізацію [1,3,4].

В сучасному спорті великі ФН пред’являють
високі вимоги до КРС спортсмена. Дані питання роз-
глядалися в працях багатьох вчених-практиків, серед
яких слід виділити: Ю. Бесараба, Є. Бойко, П.Дацківа,
М. Миюча, Г.Чорненьку та інших.

Однак, до сьогодні недостатньо обґрунтоване
застосування різних ФН з врахуванням об’єму та
інтенсивності тренувальних навантажень, функціо-
нальних можливостей КРС та толерантності до ФН
[1,2].

Питання формування адаптаційного потенці-
алу КРС легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції до
різних ФН залишаються відкритими. Необхідні по-
дальші глибокі дослідження для визначення складних
взаємовідносин систем кровообігу і дихання, динам-
іки основних показників КРС від потужності і спря-
мованості ФН та рівня вегетативної регуляції серце-
вого ритму (СР) у бігунів. Маловідомі механізми
інтеграції вищезгаданих процесів під час ФН. Вивчен-
ня цих процесів є актуальною проблемою.

Робота виконана за планом НДР Чернівецько-
го національного університету ім. Юрія Федьковича.

Мета, завдання роботи.
Мета роботи – дослідження динаміки розгор-

тання адаптаційних змін кардіогемодинаміки (КГ) у
легкоатлетів – бігунів на короткі дистанції та рівня
вегетативної регуляції варіабельності серцевого рит-
му (ВСР) при дозованих велоергометричних ФН
аеробної та анаеробної спрямованості.

У дослідженнях брали участь 10 кваліфікова-
них бігунів на короткі дистанції (II, І і КМС), віком 18-
20 р. (група А). Контрольна група (КГ) – студенти, які
не займаються спортом.

Методи дослідження. Застосовували велоер-
гометричні ФН ступінчасто-зростаючої потужності та
ФН анаеробної спрямованості (тест Уінгейта). На всіх

етапах дослідження реєстрували ЕКГ та параметри
центральної кардіогемодинаміки (ЧСС, АТ, СО, ХОК,
фізичну працездатність за тестом РWС 170 та ін.).

Для аналізу стану систем анаеробного енер-
гозабезпечення нами був використаний ергометрич-
ний анаеробний тест Уінгейта. Реєструвалась три-
валість кожного оберту і кількість обертів за 30 с.
період за допомогою розробленого на кафедрі спец-
іального пристосування.

Результати досліджень.
Результати дослідження опрацьовані методом

математичної статистики (дисперсійний аналіз, і кри-
терій Стьюдента) і представлені в таблиці 1.

Аналіз даних, приведених в табл.1 свідчить про
те, що у спринтерів при виконанні велоергометрич-
них навантажень ступінчасто зростаючої потужності
на різних етапах роботи (від 100 Вт до 300 Вт) спосте-
рігається поступове зростання основних показників
КГ (ЧСС, СО, ХОК, АТ). Найбільший приріст (в %)
відмічається при ФН потужністю 250 Вт, подальше
зростання припиняється.

В період відновлення реституція багатьох по-
казників (ЧСС, СО, ХОК, АТ) на 5-йта 10-й хвилині ще
істотно перевищує вихідні дані (відповідно на 52 %,
20 %, 46 %, 12 %). Подібна спрямованість розгортан-
ня адаптаційних реакцій спостерігається і у бігунів на
довгі дистанції, але більш виражені зміни досліджу-
ваних показників.

У досліджуваній групі спринтерів переважає
нормотонічний тип кровообігу (3,59 ±0,14 л/хв./м2),
фізична працездатність за тестом РWС170 1376,6 ±71,3
кгм/хв.”1, Vо,  63,3 ± 0,28 мл/кг-Vхв.-1.

При дослідженні ВСР ФН ступінчасте зроста-
ючої потужності (СЗП) спостерігається зменшення
К’К інтервалів і більш різко виражено у порівнянні з
бігунами на довгі дистанції. Зменшення гХ (у 7-8 разів)
та збільшення Ш (в 30-40 разів) свідчить про змен-
шення тонусу блукаючих нервів та переважання сим-
патичних впливів. Високий рівень ІН вказує на тен-
денцію до виснаження центрального контуру
регуляції СР.Відмічені характерні особливості змін
показників центральної КГ та ВСР після анаеробних
ФН (30 с. тест Уінгейта). Результати досліджень наве-
дені в таблиці 2.

Зростання ЧСС особливо виражено на 1 й і 3 й
хв. після тестового анаеробного навантажень (ТН),
відповідно на 91% і 50 %. у порівнянні з вихідним
рівнем, систолічний об’єм (СО) на 32 % і на 8 % на 1-
й і 3-й хв. відповідно, ХОК на 1-й хв. тесту (на 80%), на
3-й хв. (60 %), на 5-й хв. (30 %). Артеріальний тиск
(АТ) систолічний збільшується на 1-й і 3-й хв. на 30 %
і 14 % відповідно, діастолічний зменшується на 22% і
6 %. Після 30 с. тесту виявлені зміни з боку приросту
поглинання УО,. Так на 1 -й і 3-й хв. після анаеробно-
го тесту зростає УО^ у 9,5 і 2,9 рази у порівнянні з
вихідним рівнем.

Характерні зміни після 30 с. анаеробного тес-
ту виявлені при аналізі показників ВСР. Поряд із
збільшенням ЧСС, ХОК, Ш зростає в 10 разів (у по-
рівнянні з контролем) і на 3-й, 5-й хв. досягає 50 % від
вихідного рівня. ВСР віддзеркалює стан функціону-



153

вання підкоркових структур головного мозку при
інтенсивних ФН.

Після 30 с. тесту вміст молочної кислоти в крові
зростає до 11 17 ммоль/л. Результати дослідження
вказують на те, що тест з велоергометричними ФН
при точному дозуванні за потужністю і тривалістю є
достатньо інформативним для розкриття реакцій КГ
і можуть бути використані в якості критерію оцінки
функціональних резервів та адаптаційного потенціа-
лу легкоатлетів-бігунів. Доцільно використовувати
тестові навантаження з ступінчастим (по 50 Вт) підви-
щення потужності роботи. За таких умов об’єктивно
відслідковується динаміка адаптаційних змін КГ та
швидкість поглинання кисню (Уо ) на різних по по-
тужності етапах роботи.

Кількісна їх оцінка може визначатися тривалістю
відновлення показників КГ та індексу напруження СР.

Показник Vо, є найбільш важливим для оцінки
КРС у бігунів на довгі дистанції і відповідає швидкості
з якою організм синтезує АТФ аеробним шляхом. У
спринтерів, які адаптовані до інтенсивних і коротко-
часних навантажень метод ступінчасте зростаючої
потужності є менш інформативним. Велике інфор-
мативне значення має індекс напруження ІН, який
відображає напруження механізмів кардіорегуляції.
Напруження найбільш виражено у бігунів на короткі

дистанції і свідчить про тенденцію до виснаження
адаптаційних резервних можливостей механізмів кар-
діорегуляції.

Специфіка спринтерського бігу впливає на
показники потужності анаеробного гліколізу, а також
на інтенсивність мобілізації аеробних можливостей.
Активація анаеробних гліколітичних процесів у
бігунів-спринтерів є суттєвим фактором стимуляції
адаптаційних реакцій КРС і центральних механізмів
регуляції СР. ВСР має певне практичне значення і
превентивне його використання в якості маркера ве-
гетативної активності.

Результати дослідження важливі для оцінки адап-
таційного потенціалу бігунів на короткі дистанції та
розкриття ролі вегетативних механізмів регуляції сер-
цевого ритму у підвищені можливостей КРС до різних
фізичних навантажень аеробної та анаеробної спря-
мованості. Одержані результати мають також значен-
ня для обґрунтування систем фізіологічного контро-
лю за тренувальним процесом легкоатлетів-спринтерів.

Висновки.
Великий практичний досвід та зусилля вчених

дозволили за останні роки значно удосконалити ме-
тодику вегетативної регуляції кардіогемодинаміки та
оцінки адаптаційного потенціалу у спринтерів при
різних фізичних навантаженнях.

Таблиця 1 
Динаміка показників кардіогемодинаміки у бігунів-спринтерів за умов тестового велоергометричного 

навантаження ступінчасте зростаючої потужності (п =10) 
 

Фізичні навантаження Відновлення ПОКАЗНИКИ До 
ФН 100Вт 150Вг 200 Вт 250 Вт 300 Вт 5 хв. 15хв. 

ЧСС (уд / хв.) 67,3±6,0 99.4; ± 6.2 126,8±8,2 156,2±14,0 171,0±5.0 176,0±6,4 102.0±4.0 0,08 
СО(мл) 55,03±4,1 71,4±3,2 75,0±8,0 774,6±8,4 78,14±4,0 74,01±7,6 66.0±3,2 64,4±7,11 
ХОК л/хв 4,25±0,6 7,15±0,4 19,4±0,7 12,7±1,6 15.4±6,02 13,2±2,12 14,8± 1,7 5,6±1,2 

АТ сист. (мм. рт. 
ст.) 125,0±8,0 160,0-9,09 175,0±7,9 І90,0±9,0 180,01±10,01  180,09±8,0 140,03±14 125,3±12 

АТ діаст. (мм. рт. 
ст.) 90,01±6,4 90,0± 7,0 86,1±6,2 86,1±4,8 90,0 ±9,01 92,1±9,1 81,02±8,1 75,1 ±0,4 

Уо.(мл/хв. '/кгІ) 2.4±0,3 2,6±0,8 3,62Н),9 4,2±0,7 5,2±0,8 5,0±0,6 0.95±0,0 0,4±0,1 
ДХ(с) 0,35±0,13 10.09±0,01 10.07±0,02 10,0І±0,04 0,05±0,01 0,05±0,02 0,16±0,08 0,08±0,03 

ІН (І) ум. од. 332,7±83 381,0±85,2 616,7±97,8 1293± 
333,1 789,8± 893,5 8404± 70,6 219,7± 9 158,1± 73 

 
Таблиця 2 

Динаміка змін центральної гемодинаміки та ВПГ у бігунів-спринтерів на анаеробні 30с навантаження (n=10) 
 

Після 30 с. тестування. Показники ДоФН 
1 хв. 3 хв. 5хв. 10хв. 15хв. 

ЧСС(уд/хв.) 70,3 ±3,1 7* 135,0+7,01* 105,1 ±5,9* 87,0 ±6,1* 723 ± 6,0* 70,2 ±4,1* 
СО (мл) 67,2 ± 2,86* 89,4 ±6,55* 1 72,4 ±6,6 70,1 ±3,8 68,5 ±4,1* 68,5 ± 4,0* 
ХОК(л/хв) 4,72-1,25* 12,0+2,5* 17,6+1,3* 6,0+0,63* 4,9 + 0,5* 4,8 + 0,44* 

Уо мл/хв.-1/кг-1) 4,2 ± 0,1* 39,9 ±2,5* 12,3 ±1,9* 2,8 ± 0,2 2.4 ±0,13* 2,2 ±0,1* 
АТ сист. (мм.рт.ст.) 132,5+2,34* 170,7±17,3* 150,3+5,1* 131,0±4,5 130,0+4,6* 127,5 ±2,1* 
АТдіаст. (мм.рт.ст.) 80,5 + 23* 62,2 ±4,9* 75,3+4,6 74,5 ±2, 16 80,0+ 1,4* 80,0 ±1,2* 

ДХ (мс) 164,2 ±213* 408,6 ±32,3* 396,5 ±26,5* 240,9 ± 
15,6* 

124,4± 
10.6* 116,8 ±28,9* 

Ш (ум/од.) 107,9+32* 1102,2+49,2* 145,2+51,8* 117,2 ±44* 89,6+15,2* 72,9+ 17,0* 
Примітка: * – дані статистично достовірні при <0.05  порівнянні з вихідним рівнем. 
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На основі проведених експериментальних дос-
ліджень, в деякій мірі, було систематизовано методи-
ку вегетативної регуляції кардіогемодинаміки при
фізичних навантаженнях.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем викорис-
тання адаптаційного потенціалу у спринтерів при
фізичних навантаженнях.
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ПРИНЦИПИ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ
ІМУНОКОРЕГУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ

У СУЧАСНІЙ СПОРТИВНІЙ МЕДИЦИНІ
Футорний C.М.

Національний університет
фізичного виховання і спорту України

Анотація. Узагальнено дані  сучасної наукової літератури
щодо особливостей фармакологічної імунокорекції факторів
неспецифічного захисту та імунологічної реактивності при
високих спортивних навантаженнях . У сучасному спорті
арсенал захисту висококваліфікованих спортсменів від наро-
стаючих психофізичних навантажень  та імунних порушень
повинен складати профілактичні заходи зриву адаптації при
спортивній діяльності, комплекс фармакологічних препаратів.
Такий підхід забезпечить збереження здоров’я спортсменам
і багато в чому попередить виникнення  імунозалежних зах-
ворювань в майбутньому.
Ключові слова: фармакологія, імунітет, імунодефіцит, іму-
нокорекція, адаптогени.
Аннотация. Футорный С.М. Принципы фармакологичес-
кой  иммунорегулирующей терапии  в современной
спортивной медицине. Обобщены данные современной на-
учной  литературы об особенностях фармакологической
иммунокоррекции факторов неспецифической защиты и им-
мунологической реактивности при высоких спортивных заг-
рузках. В современном спорте арсенал защиты высококвали-

фицированных спортсменов от нарастающих психофизичес-
ких нагрузок и иммунных нарушений должен содержать
профилактические мероприятия срыва адаптации  при
спортивной деятельности, комплекс фармакологических пре-
паратов.  Такой подход обеспечит сохранение здоровья
спортсменам и во многом предупредит возникновение им-
мунозависимых заболеваний в будущем.
Ключевые слова: фармакология, иммунитет, иммуноде-
фицит, лимфоциты, иммунокоррекция, адаптогены.
Annotation. Futornyi S.M. Principles of pharmacological
therapy regulating immunodefence in state-of-the-art
sports medicine. Information of modern scientific literature
is generalized about features pharmacological,
immunocorrection factors of heterospecific defence and
immunological reactivity at intensive physical loadings. The
arsenal of protection of competent sportsmen from building up
psychophysical  loads and immune breaking should keep
preventive provisions of break-down of acclimatization in state-
of-the-art sports at sports activity, a complex of pharmacological
specimens. Such approach will supply conservation of health to
sportsmen and will notify originating diseases dependent on
immunodefence hereafter.
Key words: pharmacology, immunity, immunodeficiency,
immunocorrection, adaptogenes.

Вступ.
Фармакологія сучасної спортивної медицини

– відносно новий та активно прогресуючий в останні
роки напрямок клінічної та експериментальної ме-
дицини. На сьогоднішній день в основному сформо-
вано уявлення про групу недопінгових фармаколог-
ічних препаратів, які можуть бути використані в
спортивній медицині для вирішення її основних за-
дач [3, 8, 6].

Сліпе експериментування з фармакологічни-
ми препаратами нерідко ініціює патологічні процеси
в організмі спортсмена. Імуносупресія як індуктор
патологічних процесів може бути профілактована за
рахунок використання спортсменами спеціальних
вуглеводних дієт і фармакологічних препаратів (адап-
тогенів, мікроелементів, вітамінів, пуринових і піри-
мідинових основ тощо), які не входять до списку за-
боронених. Фармакологічна корекція, разом з іншими
заходами, може забезпечити зниження захворюва-
ності, істотно збільшити об’єми спортивних наванта-
жень та підвищити результати участі в змаганнях [10].
Ця обставина робить безперечною необхідність вив-
чення імунологічних характеристик у спортсменів
високої кваліфікації та розробку фармакологічної
корекції порушень їх функціонального стану.

Роботу виконано згідно плану НДР Націо-
нального університету фізичного виховання і спорту
України.

Мета, завдання роботи.
Мета роботи – аналіз даних сучасної наукової

літератури, що стосуються фармакологічної імуно-
корекції факторів неспецифічного захисту та імуно-
логічної реактивності при високих спортивних наван-
таженнях.

Результати дослідження.
Сьогодні імунокоригуюча терапія стала ши-

роко застосовуватися в комплексній терапії різних зах-
ворювань. Без імунофармакологічних засобів немож-
ливо добитися істотного ефекту при імунній
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дисфункції та імунодефіцитах. Г.О. Макарова [5] вва-
жає, що призначення імунофармакологічних засобів
повинно проводитися з урахуванням їх конкретного
впливу на різні ланки імунної системи. Для цього
необхідне попереднє вивчення стану імунної систе-
ми, визначення рівня й глибини її пошкодження. В
ході імунологічного обстеження спортсмена вияв-
ляється ступінь відхилення тих або інших показників
від нормального рівня, що дозволяє обґрунтовано
вибрати конкретний препарат, який має ту або дію на
імунну систему, визначити його дозування та схему
застосування. У зв’язку з цим всі імунофармако-
логічні препарати, згідно ефекту їх дії на ту або іншу
ланку імунної системи, можуть бути розділені на
наступні основні групи [8]:
1. препарати, що впливають на клітини кісткового
мозку;

2. препарати, що впливають на Т-систему імунітету;
3. препарати, що впливають на В-систему імунітету;
4. препарати, що впливають на систему фагоцитів і
неспецифічну резистентність;

5. препарати, що володіють загальною стимулюючою
або інгібіруючою дією на імунітет.

Найбільш простим, економічним і доступним
методом імунокорекції є використання імунотроп-
них засобів, які мають мінімальне додаткове токсич-
не та антигенне навантаження на організм, не мають
великої кількості протипоказань до застосування, адек-
ватно діють при простих схемах введення та дозволя-
ють не тільки стимулювати або пригнічувати ланки
імунітету, а й нормалізувати їх роботу, відновлюючи
змінені показники імунітету незалежно від спрямо-
ваності наявних змін (імуномодулюючий ефект).

Кажучи про направлену імунотерапію, слід
зазначити, що препаратів з абсолютною специфічні-
стю дії не існує [1]. Через багатокомпонентність і взає-
мозв’язок різних елементів імунної системи будь-
який високоспецифічний препарат неминуче
викликав би в цій системі комплекс складних послідов-
них змін [4].

Застосування засобів опосередкованої імуно-
корекції переслідує декілька цілей [5, 8]:
1. зниження антигенного навантаження на організм
при призначенні гіпоалергенних дієт;

2. лікування хронічних осередків інфекції;
3. проведення антибіотикотерапії водночас з викори-
станням лактобіфідумбактерина та методів специф-
ічної імунотерапії (стафілококовий анатоксин, аити-
фагін та інші вакцинні препарати);

4. проведення специфічної десенсибилизации (спе-
цифічна імунотерапія);

5. проведення неспецифічної гіпосенсибілізації препа-
ратами гамаглобуліну, гістоглобуліну, пентоксилу;

6. застосування вітамінів, адаптогенів, мікроелементів
та інших препаратів, що збільшують загальні адап-
таційні можливості організму спортсмена.

До препаратів, які роблять опосередковану
імунокоригуючу дію на імунну систему, відносить-
ся велика група біогенних стимуляторів і адаптогенів
[5, 6, 8]. До даної групи входять речовини, здатні підви-

щувати загальну опірність організму при фізичних
та емоційних навантаженнях, опромінюванні, дії ви-
соких і низьких температур, інфекційних та інших зах-
ворюваннях. Вони являються продуктами рослинно-
го або тваринного походження. Ці препарати можуть
використовуватися для корекції імунних дисфункцій
навіть без попередньої оцінки імунного статусу
організму і виявлення точних порушень в системі
імунітету.

До рослинних адаптогенів відносяться: екст-
ракти левзеї, родіоли, елеутерококу; настоянки зама-
нихи, аралії (сапарал), лимоннику китайського, коре-
ня женьшеню. Ці препарати стимулюють обмін
речовин, підсилюють реактивність організму до дії
несприятливих чинників, володіють антитоксичною
дією та радіорезистентним ефектом. Важливою вла-
стивістю речовин, які мають адаптогенну дію, є їх
позитивний біологічний ефект, що наступає незалеж-
но від спрямованості попередніх зрушень.

З адаптогенів тваринного походження слід заз-
начити пантокрин – рідкий 50% спиртний екстракт з
неокостенілих рогів (пантов) оленя, ізюбра або пля-
мистого оленя, який виявляє ефекти, подібні до рос-
линних адаптогенів.

Прикладами біологічно активних речовин мо-
жуть служити також: лінетол – препарат з льняного
масла; апілак та апілактоза – препарати маткового
молочка – секрету глоткових залоз бджіл; прополіс –
бджолиний клей; політабс, цернілтон – препарати з
пилку рослин тощо. Ці речовини містять амінокис-
лоти, ензими, коферменти, вітаміни й мікроелемен-
ти. Вони стимулюють лейкопоез, фагоцитоз, антитіло-
утворення, збільшують активність комплементу,
пропердину, мають бактерицидну та бактеріостатич-
ну дію [2].

Більшість вітамінів у вигляді кофакторів вхо-
дять до складу ферментних систем, які беруть участь
у всіх видах обміну речовин. Відносна вітамінна не-
достатність вельми негативно позначається на функ-
ціонуванні імунної системи спортсмена, знижує його
стійкість до інфекцій, сприяє розвитку алергічних зах-
ворювань [12, 7].

З групи жиророзчинних вітамінів найбільш
активні при імунокорекції вітаміни А та Е.

Вітамін А (ретинол) нормалізує диференцію-
вання клітин, змінює експресію генів, гальмує про-
ліферацію клітин і регулює темп синтезу ДНК.

Вітамін Е (токоферола ацетат) – активний ан-
тиоксидант. Вітамін Е пригнічує реакції утворення
радикалів, стимулює синтез гема, покращує дихання
тканин, активує синтез білка, зокрема імуноглобулінів
та інших ефекторів вродженого імунітету.

З групи водорозчинних вітамінів  найбільш
переважні для імунокорекції вітамін С та вітаміни
групи В.

Вітамін С (аскорбінова кислота) – сильний
відновник, антиоксидант. Аскорбінова кислота бере
участь у вуглеводному обміні, покращує згортання
крові й сприяє регенерації. Потреба у вітаміні С різко
зростає при вірусних і бактерійних інфекціях, при
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психоемоційних навантаженнях і стресах. У нейтро-
філах і макрофагах при інфекційних захворюваннях
його вміст падає та відновлюється лише при одужанні.

Вітаміни групи В безпосередньо впливають на
клітинні чинники неспецифічного захисту та врод-
жений імунітет.

Імунотропні ефекти вітаміну в більшій мірі
залежать від початкової забезпеченості ним організ-
му. Для спеціальної дії на імунітет (при нормальній
забезпеченості організму) найбільш обґрунтовано
застосування вітамінів А, Е, С, В12 переважно як іму-
ностимуляторів та вітаміну D як стимулятора фаго-
цитозу і супресора Т- і В-систем імунітету.

За даними літератури [1, 9, 8] досить добре
вивчені питання взаємодії вітамінів один з одним, а
також з макро- й мікроелементами. Все це дозволяє
вважати доцільним використання для корекції екст-
ремальних станів, у тому числі й напружених психо-
фізичних навантажень, полівітамінних препаратів, у
яких оптимально підібрані дози вітамінів поєднують-
ся з необхідними для досягнення ефекту мінеральни-
ми елементами (калій, кальцій, магній, фосфор) та
мікроелементами (залізо, мідь, цинк, кобальт, моліб-
ден, марганець, хром, селен, йод, нікель тощо).

Сьогодні все ширше використовуються комп-
лексні препарати вітамінів, полівітамінів і мікроеле-
ментів [11, 5]. Мікроелементи є активаторами різних
біохімічних процесів в клітинах, включаючи імуноком-
петентні клітини. Так, кобальт бере участь в обміні
нуклеїнових кислот, синтезі білка, а, отже, і в синтезі
формених елементів крові. Марганець і цинк збільшу-
ють вміст вітаміну С в тканинах, а вітамін С бере участь
в синтезі білка, виявляє антитоксичний, протизапаль-
ний й інші ефекти. Мідь і марганець регулюють обмін
вітаміну А. Молібден активує фермент ксантиоксида-
зу, яка бере участь в обміні пурину й піримідину, які
виявляються необхідними компонентами при синтезі
нуклеїнових кислот. Застосовуються також окремі пре-
парати мікроелементів для стимуляції імунітету, на-
приклад, глюконат або цитрат цинку.

Г.О. Макарова [5], О.О. Дехтярьова [2]  вважа-
ють, що мінеральні речовини – мікроелементи, які
виконують пластичну функцію в процесах життєдіяль-
ності організму (особливо в побудові кісткової ткани-
ни) та беруть участь в найважливіших обмінних про-
цесах – водний-сольовому, кислотно-лужному тощо.
Вони діляться на макроелементи (кальцій, фосфор,
магній, натрій, калій, хлор, сіра), які містяться в їжі в
достатньо великої кількості, та мікроелементи (залізо,
цинк, йод, фтор, хром, мідь, марганець, молібден, се-
лен, кремній тощо), концентрація яких невелика. Бага-
то ферментативних процесів в організмі неможливо
без участі тих або інших мінеральних речовин.

Брак в їжі будь-якого з вітамінів і мінеральних
речовин (особливо вітамінів А, Е та С, більшості
вітамінів групи В, йоду, магнію, кальцію, калію, цин-
ку, селену) супроводжується явищами пригнічення
імунної системи [7, 5, 2]. При цьому формується по-
рочний круг – ослаблена імунна система не пере-
шкоджає розвитку інфекцій, а інфекції пригнічують

імунну систему, все більше ослабляючи опірність
організму. Імунокорекція у цих випадках особливо
важлива.

За даними Р.Д. Сейфули [8] адаптогени (пол-
іфенольні адаптогени) – речовини різної хімічної бу-
дови, як правило, рослинного походження, пол-
іциклічні безазотисті малотоксичні з’єднання, які
мають декілька гідроксильних груп у циклічному ядрі.
Поліфенольні адаптогени можуть бути розділені на
три групи:
1. переважно нейротропної дії (лимонник, аралія
маньчжурська, родіола рожева);

2. переважна антиоксидантної дії (група речовин, що
поступають в організм з рослинною їжею, – фла-
воноїди, катехини, аурони, таніни й їх глікозиди
тощо, а також адаптогени тваринного походження
– пантокрин, рантарин тощо);

3. змішаної дії (аралія маньчжурська, родіола роже-
ва, левзея, рослини сімейства брусничних).

Адаптогени першої групи оптимізують форму-
вання термінової адаптації, другої групи – довготри-
валої адаптації. Адаптогени змішаної дії більш універ-
сальні по характеру своєї дії, проте поступаються
адаптогенам з переважно нейротропною дією в здат-
ності оптимізувати протікання термінової адаптації, але
в порівнянні з ними володіють більш м’якшою дією.

Ряд дослідників [8, 2, 6] вказують на стимулю-
ючий вплив препаратів елеутерококу, родіоли роже-
вої, женьшеню на вироблення антитіл до різних анти-
генів (еритроцити барана, мікробні антигени).
Введення препаратів родіоли, женьшеню підсилює
поглинаючу й перетравлюючу здібності фагоцитів,
що корелює із захисним ефектом цих засобів при
інфекційному процесі.

Імунотропні властивості рослинних адаптогенів
в значній мірі залежать від початкового рівня імуноло-
гічної реактивності організму – імуностимулюючий
ефект найчіткіше виявляється в умовах початкової
пониженої активності імунних процесів [10, 13].

Кінцевий вплив фітоадаптогенів на імунологі-
чну реактивність визначається, швидше за все, не
однотипністю їх тонізуючої дії, а хімічною відмінністю
вхідних до складу рослинної сировини компонентів.

Адаптогени також виявляють стимулюючу (то-
нізуючу) дію на ЦНС і функції організму в цілому [8,
6]. Вони здатні підвищувати гостроту зору, слуху,
інших видів чутливості, стійкість до травмуючих (бо-
льових) дій. Адаптогени також здатні робити анабол-
ізуючий вплив. Для підвищення фізичної працездат-
ності застосовуються комбінації адаптогенів
(наприклад, комбінація екстрактів родіоли рожевої і
елеутерококу, пігулок екдистену та прополісу).

Адаптогени, особливо в поєднанні один з од-
ним, виявляють трохи виражений імуномодулюючий
ефект. Відмічена їх активність у підвищенні фізичної
працездатності, але вони здатні викликати порушен-
ня тонкої координації рухів у висококваліфікованих
спортсменів на початку прийому, при зміні дози та
припиненні прийому. Крім того, адаптогени можуть
викликати алергічні реакції.
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Імуномодулюючі засоби не тільки відновлю-
ють, але й підвищують понижену працездатність
спортсменів, тому можуть розглядатися як коригу-
ючі препарати, особливо при виконанні навантажень
високої інтенсивності.

Г.О. Макарова [5], Р.Д. Сейфула [8] вважають
патогенетично обґрунтованим застосування при ви-
соких фізичних навантаженнях похідних піримідинів
(метилурацил, пентоксил, калія оротат, нуклеїнат на-
трію, сафінор), які сприяють синтезу нуклеїнових
кислот, білків, зокрема імуноглобулінів, збільшують
активність нейтрофілів і макрофагів, включаючи тка-
нинні форми, стимулюють лейкопоез. Зазначені пре-
парати являються активними антиоксидантами. Ме-
ханізм їх дії пов’язаний з пригніченням перекисного
окислення жирних кислот та інгибуванням утворен-
ня супероксидних радикалів. Ці препарати підвищу-
ють стійкість мембранних структур клітини до вільних
радикалів, які утворюються у процесі активації фаго-
цитів і нейтрофілів при лавиноподібному збільшенні
утворюваних супероксидних радикалів.

Піримідини є структурними елементами нук-
леїнових кислот. Механізм дії похідних піримидина як
стимуляторів імуногенезу пов’язаний з їх впливом
на обмін РНК і ДНК [4, 6]. Піримідини виявляють на
білковий обмін анаболічну та антикатаболічну дію.
Це пов’язано з їх безпосереднім впливом на обмін
нуклеїнових кислот: або піримідини можуть робити
певний вплив на активність ферментних систем, відпо-
відальних за синтез або розпад нуклеїнових кислот,
або можуть включатися безпосередньо в нуклеїнові
кислоти. Не виключається й можливість опосередко-
ваного впливу піримідинових похідних на білковий
обмін при безпосередній дії на інші види обміну (жи-
ровий та вуглеводний). Дослідження Г.О. Макарової
[5, 6] свідчать про те, що пентоксил, метилурацил та
оксіметацил значно перевершують по своєму анти-
катаболичному впливу на нуклеїновий і білковий
обмін такі анаболічні стероїди, як тестостеронфеніл-
пропіонад і діанабол, і одночасно не поступаються
їм по силі анаболічної дії. Крім того, піримідинові
похідні вигідно відрізняються від анаболізаторів сте-
роїдної структури відсутністю андрогенного ефекту.

Похідні піримідинів можна віднести як до групи
засобів опосередкованої імуномодулюючої дії, так і до
групи власне імуномодуляторів. Це пов’язано з тим,
що їх мішенню переважно являється клітини, що потре-
бують будівельного матеріалу для синтезу нуклеїнових
кислот. Клітини імунної системи мають цю якість, і тому
похідні пиримидинов – попередники нуклеїнових кис-
лот – виявляють на них виражений ефект.

Піримідини роблять вплив на резистентність
до інфекції [7, 1, 6]. Підвищення резистентності до
інфекції під впливом піримідинів пов’язано із стиму-
ляцією ними фагоцитарної активності макрофагів,
нейтрофілів, а також В-системи імунітету. Значення
Т-системи менш виражене. Піримідини також підви-
щують рівень й інших чинників неспецифічного іму-
нітету (бактерицидна активність сироватки крові, лізо-
цим, пропердин, комплемент).

У багатьох дослідженнях [9, 4, 8, 6] підкрес-
люється здатність похідних піримідина стимулювати
вироблення антитіл, нормалізувати або підвищувати
рівень нормальних антитіл і титрів антитіл, бактери-
цидних і протективних властивостей сироватки крові,
підвищувати ефективність імунізації.

Піримідини підвищують фагоцитарну ак-
тивність нейтрофілів і макрофагальної системи. Для
них також характерна здатність стимулювати інші чин-
ники неспецифічної резистентності: підвищувати бак-
терицидну активність сироватки, комплементу, про-
пердину, являються індукторами інтерферону.

Піримідини помітно впливають на процеси
кровотворення – стимулюють лейко- та еритропоез.
Вони сприяють регенерації тканин. Похідні піримі-
динів володіють антиоксидантною, протизапальною,
антитоксичною, протипухлинною, радіопротектор-
ною, анаболічною та антикатаболічною активністю.
Крім того, їм властиві психотропний, кардіотропний
та гепатопротекторний ефекти [7, 8].

Найбільш значущими стосовно спортивної
діяльності є антиоксидантний, анаболічний та анти-
катаболічний ефекти, психотропна та кардіотропна
дія, а також вплив на процеси кровотворення. З анти-
оксидантною дією піримідинів пов’язана їх протиза-
пальна та мембраностабілізуюча дія, а також анти-
токсичний ефект при отруєнні деякими токсичними
речовинами [13, 8].

Оскільки піримідини, маючи властивості іму-
номодуляторів, також стимулюють кровотворення,
володіють антиоксидантною, анаболічною, антика-
таболічною, кардіотонічною та гепатопротекторною
діями, тобто патогенетично значущі для вираженої
імунопротективної дії, потрібно використовувати їх в
самий напружений для спортсменів період – період
передзмагальної підготовки.

Висновки.
Поглиблене вивчання механізмів впливу фізич-

них навантажень на імунологічну реактивність,
організація імунологічного контролю при заняттях
фізичною культурою і спортом, а також при корекції
порушень імунологічної реактивності, що розвили-
ся в наслідок відхилень від оптимуму фізичної актив-
ності, – задачі сьогоднішнього дня сучасної спортив-
ної медицини.

Узагальнюючи все вищезазначене, можна зро-
бити висновок, що у сучасному спорті арсенал захис-
ту висококваліфікованих спортсменів від наростаючих
психофізичних навантажень та імунних порушень по-
винен складати не тільки профілактичні заходи зриву
адаптації при спортивній діяльності, але і комплекс
фармакологічних препаратів, включаючи імунофар-
макологічні. Такий підхід забезпечить збереження здо-
ров’я спортсменам і багато в чому попередить виник-
нення імунозалежних захворювань в майбутньому
після завершення спортивної кар’єри.

Подальші дослідження передбачається про-
водити у напрямку всебічного вивчення шляхів оп-
тимізації функціонального стану організму спорт-
смена при його спортивній підготовці з урахуванням
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особливостей фармакологічної імунокорекції фак-
торів неспецифічного захисту та імунологічної реак-
тивності при високих спортивних навантаженнях.
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БІОМЕХАНІЧНІ МОДЕЛІ РУХОВОЇ
СТРУКТУРИ ТЕХНІКИ БІГУ ПО ПРЯМІЙ
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ КОВЗАНЯРІВ

НА СЕРЕДНІЙ ДИСТАНЦІЇ
Чубенко Я.О.

Національний університет фізичного виховання і
спорту України

Анотація. У статті представлені моделі раціональної рухової
структури техніки бігу по прямій ковзанярів високої кваліфі-
кації (чоловіків) на середній дистанції 1500 м, які розроблені
на підґрунті біомеханічного відеокомп’ютерного аналізу віде-
ограм рухових дій спортсменів в умовах найкрупніших зма-
гань. Подальше використання розроблених модельних харак-
теристик дозволить цілеспрямовано впливати на  процес
вдосконалення техніки кваліфікованих ковзанярів.
Ключові слова: модель, рухова структура, техніка, біг по
прямій, ковзанярі високої кваліфікації.
Аннотация. Чубенко Я.А. Биомеханические модели дви-
гательной структуры техники бега по  прямой высоко-
квалифицированных конькобежцев  на средней  дистан-

ции. В статье представлены модели рациональной двигатель-
ной структуры техники бега по прямой конькобежцев высо-
кой квалификации  (мужчин) на средней дистанции 1500 м,
разработанные на  основе биомеханического видеокомпью-
терного анализа видеограмм двигательных действий спорт-
сменов в условиях крупнейших соревнований. Дальнейшее
использование разработанных модельных характеристик
позволит целенаправленно влиять на процесс совершенство-
вания техники квалифицированных конькобежцев.
Ключевые слова: модель, двигательная структура, техни-
ка, бег по прямой, конькобежцы высокой квалификации .
Annotation. Chubenko Y.A. Biomechanical models of
straightaway running technique of highly skilled speed
skaters in middle distance. This paper presents the models of
rational motor structure of straightaway running technique of highly
skilled speed skaters (male) in middle distance of 1 500 m which
have been developed on the basis of the biomechanical
videocomputer analysis of videograms of athlete’s motor actions
in conditions of the greatest competitions. Further use of the
developed modeling characteristics will allow influencing to process
of the qualified speed skaters technique perfection purposefully.
Key words: model, motor structure, technique, straightaway
running, highly skilled speedskaters.

Вступ.
Швидкісний біг на ковзанах – це технічний

спорт. На змаганнях з ковзанярського спорту серед-
ня дистанція – 1500 м – вважається самою захоплюю-
чою та інтригуючою, оскільки вона потребує дуже
тонкого балансу між спринтерською швидкістю і три-
манням темпу бігу. На цій дистанції ковзаняр має дуже
мало часу, щоб налаштуватися на зручний ритм, про-
те йому потрібно розслаблятися і використовувати
бігові кроки так, щоб вони були рівномірні і разом з
тим енергійні. Посилаючись на Діану Голум – трене-
ра п’ятикратного Олімпійського золотого медаліста
Еріка Хайден – стратегією для середньої дистанції
мусить бути дуже точне тримання темпу бігу [10].
Час кожного кругу повинен відрізнятися від іншого в
рамках 1 секунди. У найкращих ковзанярів час бігу
кожного кругу відрізняється на 0,2–0,3 с, а швидкість
бігу стабільно зростає на останніх кругах. Ковзаняр
може досягти такого оптимального темпу і підтри-
мувати зростання швидкості лише за рахунок концен-
трації на відповідній техніці бігу. Вдосконалення техн-
іки бігу на ковзанах значною мірою здійснюється
емпіричним шляхом. У зв’язку з цим кількісна оцін-
ка техніки бігу на ковзанах на середній дистанції, а
також моделювання основних параметрів техніки бігу
є перспективним напрямком у розв’язанні пробле-
ми вдосконалення техніки рухових дій ковзанярів.

На думку провідних фахівців у сфері олімп-
ійського спорту, подальше вдосконалення системи
підготовки спортсменів пов’язане з динамічністю й
постійним вивченням розвитку конкретних видів
спорту, які пов’язані із застосуванням нового інвен-
тарю й устаткування (Платонов, 2004). У ковзанярсь-
кому спорті техніка рухів визначається тісним зв’яз-
ком з конструкцією снаряда. Тому винахід наприкінці
90-х років 20 століття ковзанів з лезом, яке відриваєть-
ся (кляпів) став революцією у ковзанярському спорті,
в результаті якої новаторська техніка швидкісного бігу
на кляпах стала ключовим напрямком у вдоскона-
ленні технічної майстерності ковзанярів [9–11].

© Чубенко Я.О., 2009
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Аналіз літератури по біомеханіці ковзанярсь-
кого спорту показав, що переважна більшість даних
по кінематичних і динамічних характеристиках руху
представлені для класичної конструкції ковзана [1, 5,
8]. І лише незначне число досліджень проведене на
новій моделі ковзана. Так, Берт Оттен (1997) вивчав
біомеханічні особливості використання механізму
відстібання леза ковзана [9], Б.М. Васильковский
(2001) вивчив потужність відштовхування в ковза-
нярів-спринтерів [2]. Особливий інтерес для вивчен-
ня представляє рухова структура бігу, оскільки саме
на неї варто звертати увагу в процесі технічного вдос-
коналення кваліфікованих ковзанярів [3, 4, 6, 7, 9]. У
той же час у науковій літературі нам не вдалося знай-
ти експериментально обґрунтованого підходу до
підбора засобів і методів вдосконалення техніки квал-
іфікованих ковзанярів на основі моделювання рухо-
вої структури бігу.

Робота виконана згідно «Зведеного плану НДР
у сфері фізичної культури та спорту на 2007-2010 рр.»
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Мета, завдання роботи.
Мета роботи — розробити моделі рухової

структури техніки бігу по прямій висококваліфікова-
них ковзанярів, які спеціалізуються на середній дис-
танції.

Для рішення поставлених завдань і отримання
об’єктивних даних у роботі  використовувалися на-
ступні методи досліджень: 1) теоретичний аналіз і
узагальнення даних науково-методичної літератури;
2) відеозйомка; 3) біомеханічний відеокомп’ютерний
аналіз; 4) моделювання; 5) методи математичної ста-
тистики.

Експериментальні дослідження по розробці
моделей техніки бігу по прямій для висококваліфіко-
ваних ковзанярів на середній дистанції проведено в
умовах змагальної діяльності. Моделі техніки бігу по
прямій висококваліфікованих ковзанярів (чоловіки)
розроблені на підґрунті аналізу 132 відеограм бігу по
прямій (з них по 66 – у фронтальній та сагітальній
площині) 33 найсильніших ковзанярів світу на дис-
танції 1 500 м за матеріалами Олімпійських ігор 2006 р.
(м. Турін, Італія), Чемпіонатів світу (м. Москва, Ро-
сія, 2006), (м. Берлін, Німеччина, 2006), (м. Херенвейн,
Нідерланди, 2006), Чемпіонату світу на окремих дис-
танціях (м. Нагано, Японія, 2008) і Чемпіонату Євро-
пи (м. Москва, Росія, 2008). Проведено аналіз техніки
бігу по прямій перших дванадцяти ковзанярів на се-
редній дистанції. Для проведення біомеханічного віде-
окомп’ютерного аналізу на основі реєстрації (віде-
озйомки) рухової дії у роботі використовувалася
автоматизована система «БіоВідео», яка розроблена
на кафедрі кінезіології НУФВСУ. Швидкість зйомки
25 кадрів за секунду.

Результати досліджень.
Дистанція 1500 м включає біг 300 м (пряма

112 м – поворот 88 м – пряма 100 м) і біг на 3-х по-
вних колах по 400 м. У свою чергу повне коло 400 м
складається з двох прямих відрізків по 112 м і двох
поворотів по 88 м кожний. Отже, біг по прямій (8

відрізків) складає 59 % дистанції 1500 м. Біомеханіч-
ний відеокомп’ютерний аналіз рухової структури тех-
ніки бігу по прямій висококваліфікованих ковзанярів
було проведено на 6 прямих відрізках (починаючи з
другого) у фронтальній та сагітальній площинах.

У табл. 1 наведені біомеханічні показники ви-
сококваліфікованих ковзанярів на середній дистанції
1500 м, які отримані за результатами обробки прото-
колів змагань.

Морфометричні показники висококваліфіко-
ваних ковзанярів, незважаючи на їх  високу
стабільність, слабо корелюють зі спортивним резуль-
татом. Потрібно відмітити високу однорідність отри-
маних даних, коефіцієнт варіації вказує на найбільшу
варіативність (8,55 %) лише такого показника як се-
редня швидкість на дистанції, що свідчить саме про
індивідуальні особливості техніки висококваліфікова-
них ковзанярів на середній дистанції 1500 м.

Крок ковзаняра в бігу по прямій було розділе-
но на три фази: I фаза – вільного ковзання – почи-
нається з моменту відриву ковзана поштовхової ноги
від опори (кадри ) й закінчується початком зсуву за-
гального центру мас (ЗЦМ) тіла ковзаняра у бік вільної
ноги; II фаза – одноопорного відштовхування – по-
чинається з моменту початку поперечного зсуву
ЗЦМ і закінчується в момент постановки на лід ков-
зана вільної ноги; III фаза – двохопорного відштовху-
вання – починається з моменту постановки на лід
ковзана вільної ноги й закінчується в момент відриву
від льоду леза ковзана поштовхової ноги (рис. 1).

На підґрунті результатів біомеханічного відео-
комп’ютерного аналізу розроблені узагальнені мо-
делі рухової структури бігу по прямій на дистанції
1 500 м найсильніших ковзанярів світу в умовах зма-
гальної діяльності. Факторний аналіз надав мож-
ливість звести велике число залежних змінних, які ха-
рактеризують рухову структуру техніки бігу по
прямій, до невеликого числа незалежних змінних (фак-
торів). У результаті проведення факторного аналізу
було встановлено, що для створення необхідної мо-
делі раціональної рухової структури техніки бігу по
прямій ковзанярів високої кваліфікації (чоловіків) на
середній дистанції 1500 м необхідно враховувати на-
ступні найважливіші параметри: швидкість бігу по
прямій ( x =17,8 м·с-1, S=1,43 м·с-1); тривалість фаз
вільного ковзання ( x =0,16 с, S=0,014 с), одноопор-
ного відштовхування ( x =0,20 с, S=0,016 с), двохопор-
ного відштовхування ( x =0,24 с, S=0,018 с); довжину
ковзного кроку ( x =10,41 м, S=0,09 м); кут, утворе-
ний біоланками «тулуб-стегно опорної ноги» в мо-
мент відриву ковзана махової ноги від опори
( x =63,8°, S=0,88°); кут, утворений біоланками «ту-
луб-стегно» опорної ноги в момент початку попе-
речного зсуву ЗЦМ тіла ковзаняра ( x =64,2°, S=0,92°);
кут, утворений біоланками «стегно-гомілка» опор-
ної ноги в момент початку поперечного зсуву ЗЦМ
тіла ковзаняра ( x =96,7°, S=0,98°). Оптимальний ритм
фаз (співвідношення їхньої тривалості) визначає най-
вищу швидкість руху. Його показники становлять:
4 : 5 : 6.
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Висновки.
1.Незважаючи на те, що сьогодні на основі комп’ю-
терного моделювання ключових елементів техніки
рухових дій можливо визначати напрямки вдоско-
налення технічної майстерності спортсменів, мо-
делі рухової структури бігу по прямій для кваліфі-
кованих ковзанярів не розроблені.

2.У результаті наших досліджень отримані біоме-
ханічні модельні характеристики рухової структу-
ри техніки бігу по прямій висококваліфікованих ков-
занярів на середній дистанції 1500 м.

3. Застосування розроблених моделей рухової струк-
тури бігу по прямій висококваліфікованих ковза-
нярів дозволить цілеспрямовано впливати на про-
цес вдосконалення техніки кваліфікованих
ковзанярів.

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють в 1) розробці критеріїв оцінки техніки кваліфіко-
ваних ковзанярів на середній дистанції; 2) розробці
програми вдосконалення техніки кваліфікованих ков-
занярів на етапі спеціалізованої базової підготовки.
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Таблиця 1 
Біомеханічні показники висококваліфікованих ковзанярів на середній дистанції 1500 м (n=33) 

 
Назва показника x  S m V, % 
Маса спортсмена, кг 78 2,87 0,50 3,68 
Довжина тіла, см 181,61 3,18 0,55 1,75 
Середня швидкість, м·с-1 13,57 1,16 0,20 8,55 
Час першого кола, с 27,50 0,86 0,15 3,12 
Час другого кола, с 28,57 1,01 0,18 3,55 
Час третього кола, с 29,60 1,18 0,21 3,99 

 

Рис. 1. Біокінематичні схеми кроку ковзаняра в бігу по прямій на середній дистанції: I фаза –
вільного ковзання (кадри 1–5); II фаза – одноопорного відштовхування (кадри 5–10); III фаза –

двохопорного відштовхування (кадри 10–16)
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ВПЛИВ СІМЕЙНОЇ ЄДНОСТІ
ТА АДАПТАЦІЇ НА ЕМОЦІЙНЕ
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Шиліна А. А., Нечитайло В. С.
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Анотація. У даній статті розглядається проблема емоційно-
го вигорання у лікарів хірургів залежно від ступеня вираз-
ності сімейної єдності й адаптації. Наведено результати дос-
лідження  домінуючих симптомів, які  формують фази
емоційного вигорання, а також ступінь сформованості фаз
емоційного вигорання. Показано залежність структури сім’ї
на можливість зменшення впливу на лікарів сильного пере-
живання  на роботі психотравмуючих обставин і зниження
напруги  емоцій.
Ключові слова: емоційне вигорання, лікарі-хірурги, сім’я,
єдність, адаптація, симптоми.
Аннотация. Шилина  А.А., Нечитайло  В.С. Влияние  се-
мейной сплоченности  и адаптации на эмоциональное
выгорание врачей-хирургов. В данной  статье рассматри-
вается проблема эмоционального выгорания у врачей хи-
рургов в зависимости от степени выраженности семейной
сплоченности и адаптации . Приведены результаты исследо-
вания доминирующих симптомов, которые формируют фазы
эмоционального выгорания, а также степень сформирован-
ности фаз эмоционального выгорания. Показана зависимость
структуры семьи на  возможность уменьшения влияния  на
врачей сильного переживания на работе психотравмирую-
щих обстоятельств и снижения напряжения эмоций.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, врачи-хирур-
ги, семья, сплоченность, адаптация , симптомы, фазы.
Annotation. Shilina A.A., Nechitaylo V.S. The influence
of family solidarity and adaptation on doctors-surgeons’
stereotype of emotional behavior. This article is dedicated
to the investigation of the problem of doctors-surgeons’
stereotype of emotional behavior depending on the extend of
family solidarity and adaptation. The results of the investigation
of the dominant symptoms, which form the phases of stereotype
of emotional behavior, and the extend of the phases of stereotype
of emotional behavior formation are given. The family structure
dependence on possibility of decrease of the feeling the injuring
mentality circumstances influence on doctors at work and
emotional strain reduction is shown.
Keywords: stereotype of emotional behavior, doctors-surgeons,
family, solidarity, adaptation, symptoms, phases.

Вступ.
Специфіка психологічних проблем професіо-

налізації лікаря хірурга визначається не тільки необх-
ідністю освоєння ним професійного досвіду в нових
соціально-економічних умовах, але й у цілеспрямо-
ваному формуванні відповідних знань, умінь і осо-
бистісних якостей, необхідних для подолання різно-
манітних об’єктивних і суб’єктивних труднощів
професії. Не підлягає сумніву, що професійна
діяльність лікаря хірурга насичена різноманітними
емоціогенними чинниками, які залежно від ступеня
їхньої значимості для суб’єкта, впливають на виник-
нення й розвиток різних емоційних реакцій і станів.

Феноменологія емоцій характеризується дво-
яким впливом на ефективність професійної діяль-
ності, вони можуть, як підвищувати її, так і знижува-
ти. Психологічні дослідження синдрому емоційного
вигорання показують, що емоційне вигорання являє
собою придбаний стереотип емоційної, найчастіше
професійної поведінки [5, С. 161]. При цьому, емоц-

ійне вигорання є механізмом психологічного захис-
ту, що виробляється особистістю у формі повного
або часткового виключення емоцій у відповідь на
вибрані психотравмуючи впливи. Сім’я є найважли-
вішим простором життєдіяльності людини, і забезпе-
чує у сприятливих випадках людині підтримку й прий-
няття, ми припустили, що структура сім’ї, характер
сімейних взаємин взаємозалежні з виразністю емоц-
ійного вигорання.

Професійна діяльність медичних працівників
передбачає емоційну насиченість, психофізичну на-
пругу й фактори, що викликають стрес. Стрес, пов’я-
заний з роботою, – це можлива реакція організму,
коли до представників даної професії пред’являють-
ся вимоги, які не відповідають рівню їхніх знань і на-
вичок. Проблема синдрому вигорання досліджена в
роботах К. Р. Маслач, В. Е. Орла, Г. А. Робертса, Т. І.
Рогинської, И. Н. Шаталової [6-8].

Емоційне вигорання являє собою придбаний
стереотип емоційної, найчастіше професійної, пове-
дінки. «Вигорання» почасти функціональний стерео-
тип, оскільки дозволяє людині дозувати й економно
витрачати енергетичні ресурси. У той же час, мо-
жуть наступати його дисфункціональні наслідки, коли
вигорання негативно позначається на виконанні про-
фесійної діяльності.

Розвитку синдрому емоційного вигорання
передує період підвищеної активності, коли людина
повністю поглинена роботою, відмовляється від по-
треб, з нею не зв’язаних, у результаті цього наступає
емоційне виснаження – «афективний» фактор (відно-
ситься до сфери скарг на погане фізичне самопочут-
тя, нервову напругу). «Установчий» фактор – депер-
соналізація проявляється в зміні ставлення до
пацієнтів і до себе. Взаємовплив факторів визначає
динаміку розвитку процесу вигорання [1; 2].

Серед професій, у яких емоційне вигорання
зустрічається найчастіше, слід зазначити лікарів, вчи-
телів, психологів, працівників правоохоронних
органів, соціальних працівників. Майже 80% лікарів
психіатрів, 61,8% стоматологів, 85% соціальних прац-
івників, 75% працівників правоохоронних органів
піддаються синдрому емоційного вигорання [6]. Про-
фесійна діяльність лікарів-хірургів несе в собі потен-
ційну загрозу розвитку емоційного вигорання, але
статистичних даних по цій проблемі немає.

Сім’я являється найважливішим простором
життєдіяльності людини. Сім’я – це й сильне джерело
емоційних реакцій, що забезпечує в сприятливих ви-
падках людині підтримку й прийняття. Тому можна
припустити, що структура сім’ї, характер сімейних
взаємин взаємозалежна з виразністю емоційного
вигорання. Дані про вплив сім’ї на емоційне виго-
рання носять переважно декларативний характер – є
відомості про те, що сімейно-побутові проблеми
сприяють вигоранню.

Термін «емоційне вигорання» запровадив
американський психіатр Х. Дж. Фрейденберг (1974)
для характеристики психологічного стану здорових
людей, що перебувають в інтенсивному й тісному

© Шиліна А. А., Нечитайло В. С., 2009



162

спілкуванні із клієнтами, пацієнтами й в емоційно
насиченій атмосфері при наданні професійної допо-
моги [3]. Спочатку цей термін визначався як стан зне-
моги, виснаження з відчуттям власної марності.
Потім феномен «емоційного вигорання» був деталі-
зований, у результаті чого виділився його синдром.

Емоційне вигорання:
1)це вироблений особистістю механізм психологіч-
ного захисту у формі повного або часткового вик-
лючення емоцій у відповідь на вибрані психотрав-
муюие впливи;

2)це реакція організму, що виникає внаслідок трива-
лого впливу професійних стресів середньої інтен-
сивності;

3)це процес поступової втрати емоційної, когнітив-
ної й фізичної енергії, який проявляється в симпто-
мах емоційного, розумового виснаження, фізич-
ного стомлення, особистої відсторонністю й у
зниженні задоволеністю виконаної роботи.

Виділяють три ключових признаки синдрому
емоційного вигорання:
1)крайнє виснаження;
2)відсторонність від клієнтів (пацієнтів) і від роботи;
3)відчуття неефективності й недостатності своїх до-
сягнень.

Мета, завдання роботи.
Метою даної статті є дослідження взаємозв’-

язку емоційного вигорання з сімейною єдністю та
адаптивністю у лікарів-хірургів.

У нашому дослідженні брали участь лікарі-
хірурги в кількості 60 чоловік – 30 жінок і 30 чоловіків
зі стажем роботи 5 та більше років. Тестування про-
водилося на початку робочого операційного дня з
використанням наступних методик: методика діагно-
стики емоційного вигорання В. В. Бойко [5], методи-
ка FACES – 3 (Д. Х. Олсон, Дж. Портнер і И. Лаві), що
діагностує такі показники як сімейна єдність і сімей-
на адаптація.

Сімейна єдність – це ступінь емоційного зв’яз-
ку між членами сім’ї. При його максимальній вираз-
ності, вони емоційно взаємозалежні, при мінімальної
– автономні й дистанційні друг від друга. Сімейна адап-
тація – характеристика того, наскільки гнучка або, на-
впроти, ригідна сімейна система здатна пристосову-
ватися, змінюватися при впливі на неї стресорів.

Результати дослідження
Для визначення виразності фаз та окремих

симптомів емоційного вигорання лікарів нами була
використана методика Бойко.

У таблиці 1 представлені результати досліджен-
ня виразності фаз і окремих симптомів вигорання
хірургів.

Аналіз результатів дослідження симптомів і фаз
емоційного вигорання у хірургів показав, що найча-
стіше відмічалися як фази що сформувалися: «Вис-
наження» (25%) і «Резістенція» (22%), а фаза «На-
пруга» практично не реєструється і була виявлена
лише в 2% досліджуваних.

Фаза «Резістенція» лідирувала й серед склад-
них фаз емоційного вигорання (виявлена у 62% вип-

робуваних). Трохи рідше зустрічалися як складна фаза
«Напруга» (48%) і «виснаження» (37%).

Аналіз структури окремих фаз показує, що
найчастіше виявленим симптомом вигорання фази
«Напруга» є симптом «Переживання психотравму-
ючих обставин», виявлений у 48% хірургів. Трохи
рідше  – у 35% досліджуваних, реєструється симп-
том «Тривога й депресія». Симптоми «Незадово-
леність собою й загнаність у клітку» повністю не
сформовані у жодного випробуваного.

У фазі «Резістенція» лідирували симптоми
«Неадекватне вибірне емоційне реагування» (вияв-
лено у 52% випробуваних) і «Редукція професійних
обов’язків» (в 45%). Рідше зустрічаються «Емоційно
моральна дезорієнтація» ( 20%) і «Розширення сфе-
ри економії емоцій» ( 22%).

Серед симптомів фази «Виснаження» найча-
стіше реєструється симптом «Особистісна відсто-
роніть» (30%) і трохи рідше – в 22% – «Емоційний
дефіцит» і «Емоційна відстороність». Симптом  «Пси-
хосоматичні й психовегетативні порушення» зустрі-
чаються найрідше – у 12% лікарів.

Як видно з таблиці 1, серед складних симптомів
лідирують симптоми фази «Виснаження» – «Емоц-
ійна відстороність» (зареєстровано у 55%), «Емоцій-
ний дефіцит» (52%) і «Психосоматичні й психовеге-
тативні порушення» (48%), а також симптоми
«Неадекватне виборче емоційне реагування» (в 35%)
і «Емоційно моральна дезорієнтація» (35%) фази «Ре-
зістенція».

Таким чином, синдром вигорання хірургів пред-
ставлений фазами «резістенція» і «виснаження». Виз-
начальними для розвитку синдрому емоційного виго-
рання хірургів є симптоми «неадекватне виборче
емоційне реагування», «переживання психотравму-
ючих обставин», «редукція професійних обов’язків»,
«особистісна відстороність (деперсоналізація)» і «три-
вога й депресія». Найрідше у хірургів зустрічається
симптом «психосоматичні й психовегетативні пору-
шення», а «незадоволеність собою» і «загнаність у
клітку» у досліджуваних лікарів хірургів не реєстру-
ються як, симптоми, що сформувалися.

Можна припустити можливість збільшення в
найближчі роки числа хірургів, що емоційно вигоріли
за рахунок остаточного формування фази «Резістен-
ція» і фази «Виснаження», а також завершення форму-
вання симптомів «Емоційна відстороність», «Емоцій-
ний дефіцит», «Психосоматичні й психовегетативнні
порушення», «Неадекватне виборче емоційне реагу-
вання» і «Емоційно моральна дезорієнтація».

Вплив структури сім’ї на показники емоцій-
ного вигорання у хірургів, у вигляді результатів коре-
ляційного аналізу показників емоційного вигорання
й показників сімейної єдності й адаптації, отримані
за методикою FACES – 3 – представлені в таблиці 2.

Дані таблиці 2 свідчать про те, що показник
сімейної адаптації, який відображає мінливість сімей-
ної системи при впливі стресорів, не взаємозалеж-
ний ні з підсумковим показником вигорання, ні з ви-
разністю його окремих симптомів і фаз.
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Таблиця 1 
Частота симптомів і фаз емоційного вигорання у хірургів (%) 

 
Показники вигорання 

 
Симптом що сформувався 

/фаза 
Симптом що формується 

/фаза 
Переживання психотравмуючих обставин  48 20 
Незадоволеність собою 0 8 
«Загнаність у клітку»  0 10 
Тривога й депресія 35 15 
Фаза «напруги» 2 48 
Неадекватне виборне емоційне реагування 52 35 
Емоційно-моральна дезорієнтація 20 38 
Розширення сфери економії емоцій 22 28 
Редукція професійних обов'язків 45 13 
Фаза «резістенції» 22 62 
Емоційний дефіцит 22 52 
Емоційна відстороніть 22 55 
Особистісна відстороніть (деперсоналізація) 30 33 
Психосоматичні й психовегетативні порушення 12 48 
Фаза «виснаження» 25 37 

 
Таблиця 2 

Коефіцієнти кореляції показників сімейної єдності, адаптації й симптомів емоційного вигорання у хірургів 
 

Показники вигорання Сімейна єдність Сімейна 
адаптація 

Переживання психотравмуючих  
обставин  0,31* -0,08 

Незадоволеність собою 0,18 0,05 
«Загнаність у клітку»  -0,08 -0,08 
Тривога й депресія 0,06 0,11 
Неадекватне виборче емоційне реагування 0,02 0,03 
Емоційно-моральна дезорієнтація -0,13 -0,01 
Розширення сфери економії емоцій 0,06 0,07 
Редукція професійних обов'язків 0,05 0,06 
Емоційний дефіцит 0,09 0,01 
Емоційна відстороніть 0,15 0,07 
Особистісна відстороніть (деперсоналізація) -0,05 -0,04 
Психосоматичні й психовегетативні  
порушення -0,20 0,07 

Фаза «напруги» 0,27* 0,04 
Фаза «резістенції» -0,02 0,06 
Фаза «виснаження» -0,01 0,03 
Підсумковий показник вигорання 0,07 0,03 

    * – р<0,05  

Підсумковий показник емоційного вигорання
не взаємозалежний із сімейною єдністю. У той же
час виразність сімейної єдності статистично значи-
мо позитивно корелює із симптомом «Переживання
психотравмуючих обставин» і виразністю фази «На-
пруга».

Висновки.
Сімейна єдність – це ступінь емоційного взає-

мозв’язку між членами сім’ї. При максимальній ви-
разності цього зв’язку члени сім’ї емоційно взаємо-
залежні, при мінімальній – автономні й дистанційні
друг від друга.

Чим вище взаємна залежність членів сім’ї друг
від друга, тим більшою мірою організм хірургів реа-

гує на виникаючі в процесі роботи несприятливі
стрес-фактори посиленням переживання психотрав-
муючих обставин на роботі й тим більше виражена
перша фаза вигорання – напруга емоцій. Авто-
номність, дистанційність членів сім’ї є факторами,
що охороняють від сильного переживання на роботі
психотравмуючих обставин і які зменшують напру-
гу емоцій.

Вивчення синдрому емоційного вигорання в
різних професіях є актуальною проблемою, а вияв-
лення факторів, що впливають на його розвиток, зок-
рема сім’ї, дозволить створити корекційні програми,
які допоможуть знизити ризик  розвитку даного син-
дрому.
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Наше подальше дослідження ми бачимо у вив-
ченні особливостей емоційного вигорання у чо-
ловіків і жінок лікарів хірургів і у вивченні його впли-
ву на інші показники функціонування сім’ї.
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ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ЕКОНОМІКИ:

ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ
ЇХ ВИРІШЕННЯ ЗАСОБАМИ

ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ
Щербіна В.К.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У статті висвітлено проблеми особистісно-про-
фесійного розвитку майбутнього учителя економіки. Акту-
алізовано необхідність застосування інтерактивного навчан-
ня  як  умови  особистісно-професійного розвитку. Автор
показує, що за допомогою інтерактивного навчання можна
змоделювати, розвинути і удосконалити практично всі осо-
бистісні і професійні якості майбутнього учителя економі-
ки.
Ключові слова: особистість, професіоналізм, розвиток,
інтерактивне навчання.
Аннотация. Щербина В.К. Личностно -профессиональное
развитие будущего учителя  экономики: проблемы и воз-
можности решения путем интерактивного обучения. В
статье рассмотрены проблемы личностно-профессиональ-
ного развития будущего учителя экономики. Актуализиро-
вана необходимость использования интерактивного обуче-
ния  как условия личностно-профессионального развития
будущего учителя экономики. Автор показывает, что с по-
мощью интерактивного обучения можно смоделировать,
развить и усовершенствовать практически все личностные и
профессиональные качества будущего учителя экономики.
Ключевые слова: личность, профессионализм, развитие,
интерактивное обучение.
Annotation. Shcherbina V.K. Personal and professional
development of a future teacher of economics: problems
and possibilities of their solving by means of interactive
education. The problems of personal and professional
development of a future teacher of economics are described in
the article. The necessity of interactive education usage as a
condition of personal and professional development of a future
teacher of economics is stressed. The author underlines that by

means of interactive education it is possible to model, develop
and improve almost all personal and professional qualities of a
future teacher of economics.
 Key words: personal, development,  professionalism,
interactive learning.

Вступ.
Розвиток економічної освіти відбувається в

контексті загального процесу трансформації різних
сторін суспільного життя, одночасно виступаючи для
них джерелом забезпечення необхідним кадровим
ресурсом.

Впровадження курсу „Основи економічних
знань” у середній школі перетворюються на чинник
прискорення переходу України до ринку. Українська
школа має своєчасно враховувати зміни, що відбува-
ються в сучасному світі, та готувати учнів до адек-
ватного сприйняття суспільства на засадах демократії,
ринкової економіки, технологій ХХІ ст. З 2001/02 на-
вчального року предмет „Основи економіки” вклю-
чено до інваріантної складової типових навчальних
планів загальноосвітніх навчальних закладів. Переваж-
но економічною освітою охоплені діти старшого
шкільного віку. Але виховання економічно освічено-
го громадянина – складний і тривалий процес, тому
починати його доцільно якомога раніше.

Курс „Основи економіки” позитивно впливає
на розвиток учня. Саме знання з економіки допома-
гають у пошуку шляхів для подальшого навчання або
праці, дають можливість ефективно використовува-
ти свої можливості у власних інтересах та інтересах
суспільства, що дуже важливо в процесі становлення
молодої людини. Знання з курсу „Основ економіки”
формуватимуть компетентність учня, здатність ана-
лізувати і оцінювати економічну ситуацію, вміння
розв’язувати конкретні життєві проблеми. Шкільна
економічна освіта є базою для її подальшого розвит-
ку і поглиблення.

Тому економічна освіта педагогічних вищих
навчальних закладів, де готують майбутніх учителів
економіки повинна мати високий загальний рівень
економічної культури і економічних знань, щоб фор-
мувати в учнів наукове економічне мислення, яке ви-
являє об’єктивну істину – відображає економіку все-
бічно, цілісно, з урахуванням соціальних орієнтирів,
на противагу егоїстичній ринковій психології, яку по-
милково сприймають як економічне мислення.

Саме учитель може і повинен сприяти розвит-
ку суб’єктного початку в людині. Але щоб створити
оптимальні умови для розвитку позитивних потенцій
кожного учня, вчитель сам повинен бути відкритим
новому досвіду, новому знанню, постійно розвива-
тися і отримувати задоволення від своєї роботи. Та-
кому вчителю необхідний новий рівень особистісно-
професійного розвитку, який в  першу чергу
пов’язаний з новим способом мислення, поведінки,
новим ставленням до себе та до учнів як до індивіду-
альностей, суб’єктів діяльності. У зв’язку з цим гос-
тро встала проблема педагогічних кадрів для роботи
в системі педагогічного розвитку: потрібна пере-
підготовка спеціалістів, якісно нова підготовка сту-
дентів педагогічних ВНЗ, корегування програм та
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методики навчання в педагогічних училищах та ви-
щих навчальних закладах.

Робота виконана за планом НДР кафедри теорії
і методики професійної освіти Харківського націо-
нального педагогічного університету імені Г.С. Ско-
вороди та є складником тематичного плану наукових
досліджень дійсних членів і членів-кореспондентів
Академії педагогічних наук „Сучасні освітньо-виховні
технології в підготовці майбутніх учителів”.

Мета, завдання роботи.
Метою статті є висвітлення проблем особист-

існо-професійного розвитку майбутнього учителя
економіки.

Завдання. Здійснити аналіз проблем особисті-
сно-професійного розвитку майбутнього учителя
економіки та надати можливі шляхи вирішення цих
проблем засобами інтерактивного навчання.

Результати досліджень.
Розвиток особистості, її творчої індивідуаль-

ності, розкриття і реалізація сутнісних сил дитини ста-
ють головною лінією системи шкільної освіти. Вирі-
шальною умовою навчання, що забезпечує розвиток
школяра, є особа вчителя, його позиція по відношен-
ню до дитини. В ході пошукового експерименту нами
встановлено, що саме відсутність деяких необхідних
гуманістичних установок, особистісних якостей не
дозволяє учителю економіки опанувати і реалізувати
ту або іншу сучасну модель навчання в школі. Необ-
хідною вимогою до вчителя економіки в сучасних
умовах є володіння ним прийомами, що допомага-
ють дитині відчути свою інтелектуальну спро-
можність і комунікативну компетентність, що є важ-
ливою умовою успішної шкільної адаптації тих, кого
навчають. Саме ці і інші якості забезпечують діалогі-
чну, а не монологічну позицію педагога в школі.

В даній ситуації зростають вимоги до якості
професійної підготовки вчителів економіки. В цілому
аналіз сучасного стану досліджень і практики педаго-
гічної освіти свідчить про зростаючий інтерес до про-
блеми суб’єктного розвитку особистості вчителя.

Важливе значення для проблеми, яку ми досл-
іджуємо, мають роботи з формування особистості
вчителя як суб’єкта педагогічної діяльності (Р.М Аса-
дулін, І.Д. Бех, Є.В. Бондаревська, Н.М. Борисенко,
Т.Б. Гребенюк, В.І. Євдокимов, Н.В Кузьміна, А.К.
Маркова, Л.М. Мітіна, О.С. Падалка, І.Ф. Прокопен-
ко, В.В. Сєріков, В.А. Сластьонін та ін.). Ретельно про-
аналізовано питання розуміння сенсу життя та осо-
бистісної відповідальності, вибору життєвої стратегії,
вікових особливостей формування самовизначення,
свідомої саморегуляції діяльності (І.В. Дубровіна, І.С.
Кон, В.В. Столін, В.П. Щедровецький), рефлексії, са-
мопізнання, пізнання інших людей (О.О. Бодальов, А.І.
Ліпкіна, Д.А. Леонтьєв та ін.); особливості особисті-
сного самовизначення, компетентності в професійній
діяльності та критерії особистісно-професійного роз-
витку психолога, педагога (Л.Н. Мітіна, А.К. Марко-
ва, В.В. Сластьонін та ін.).

Проте наявні дослідження в галузі освіти ВНЗ
ще не дозволяють в достатній мірі визначити теоре-
тико-методологічні основи формування особистості

вчителя як суб’єкта професійно-педагогічної діяль-
ності. У відомих нам дослідженнях, присвячених про-
блемі підготовки вчителя економіки, в основному
розглядаються окремі аспекти підготовки студентів
до самостійної професійної діяльності. Ці роботи
сприяють накопиченню і систематизації знань по
досліджуваній темі, але не мають узагальнюючого
характеру. До того ж, як правило, в дослідженнях не-
достатньо представлена специфіка професійної підго-
товки саме вчителя економіки.

Відчувається потреба в розробці системних і
технологічних умов, принципів, форм і методів, за-
собів, сприяючих продуктивному особистісно-про-
фесійному розвитку майбутнього вчителя економі-
ки. Таким чином, сучасний етап розвитку
педагогічних досліджень висуває як першочергове
завдання розробку і обґрунтовування концепції осо-
бистісно-професійного розвитку майбутнього вчи-
теля економіки, виявлення і систематизацію умов,
розробку освітніх технологій у вищій педагогічній
школі.

В умовах оновлення економічної освіти ще
більш актуальною стає орієнтація вчителів на засто-
сування в навчальному процесі таких методів навчан-
ня, які можуть забезпечити:
- активне включення самого учня в пошукову на-
вчально-пізнавальну діяльність, яка організована на
внутрішній мотивації;

- організацію спільної діяльності; партнерських відно-
син ти, хто навчає і тими, кого навчають;

- забезпечення діалогового спілкування між вчите-
лем та учнями, між учнями у процесі здобування
знань.

В цьому випадку може бути застосоване інте-
рактивне навчання, яке спрямоване на розвиток ди-
тини, забезпечує принципово іншу побудову на-
вчальної діяльності.

Але вже перші кроки по реалізації нововве-
день в школі викликали відчуття розчарування. Екс-
пертиза, проведена нами, показала, що, наприклад, в
школах Харківського регіону часто здійснюється чи-
ста технологія, демонстрація ряду зовнішніх, ефект-
них методів активізації діяльності дітей. Але реально
на розвиток школярів вони не впливають; рівень на-
вчальних досягнень школярів невисокий.

Основною причиною, за якою не досягаються
намічені результати по тій або іншій системі або мо-
делі навчання в школі, є психологічна, теоретико-ме-
тодологічна і методична неготовність вчителів до ре-
алізації  особистісно-розвиваючої парадигми
навчання економіці в школі.

Ми знаємо цілком достатньо про „мислення
вчителя”, але мало про те, „як він вчиться”. Пробле-
ма вдосконалення підготовки майбутнього вчителя
економіки, його професійних і особистісних якостей
не нова і є актуальною у будь-який час, оскільки саме
від вчителя залежить розвиток особистості дитини,
що прийшла в школу.

На жаль, сучасна система підготовки вчителя
економіки не відповідає сучасним вимогам. Навчан-
ня у ВНЗ виступає як механізм „тиражування” певних
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якостей особистості. Відсутність гнучких навчальних
планів, програм, підручників і навчальних посібників,
реальної можливості вибору навчальних дисциплін
позбавляє студента можливості до творчості, до сприй-
няття і створення нового. Це призводить тільки до ме-
тодичної підготовки вчителя економіки.

Реалізація ідей фундаменталізації і гуманізації
вищої педагогічної освіти можлива при оновленні і
збагаченні його освітніми технологіями, оскільки тех-
нологізація освітнього процесу в сучасному його
розумінні орієнтує педагога на перенесення акценту
з процесу передачі інформації на процес професій-
но-особистісного розвитку майбутнього фахівця.

В умовах модернізації вищої педагогічної осв-
іти одним з головних напрямів є проблема якості
підготовки вчителя. Смислове різноманіття самого
феномена „якість” стосовно сфери вищої педагогіч-
ної освіти дозволяє продовжити і далі перелік можли-
вих варіантів розгляду даної проблеми.

Аналізуючи проблеми якості професійної
підготовки майбутнього вчителя економіки в системі
вищої педагогічної освіти з погляду одержаного ре-
зультату, можна зробити акцент на визначенні про-
фесійно-особистісної готовності студентів до педа-
гогічної діяльності. З цією метою у випускників
визначаються рівні:
- загальної освіти в рамках державного освітнього
стандарту;

- готовності до професійної діяльності в рамках про-
фесійних і спеціальних навчальних дисциплін при
складанні випускних іспитів і захисті дипломних
робіт;

- задоволеності процесом і результатом навчання у
педагогічному ВНЗ.

З цією метою нами в рамках пошукового екс-
перименту було здійснено дослідження окремих ас-
пектів професійно-особистісної готовності майбут-
нього вчителя економіки до педагогічної діяльності.

Результати досліджень, виконаних в 2006-2007
рр., показали, що у 76% студентів І- ІV курсів економ-
ічного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди є уяв-
лення про ідеальний образ педагога, серед яких у 56%
образ збірний, не пов’язаний з конкретною особою,
а у 20% присутній конкретний образ ідеального пе-
дагога, в ролі якого виступають шкільний вчитель,
родичі, що займаються педагогічною діяльністю, пе-
дагог-новатор, діяльність якого описана в спеціальній
літературі. Викладачі ВНЗ називалися украй рідко як
ідеальний образ педагога, що ще раз свідчить про
непродуктивну їх взаємодію із студентами в навчаль-
но-виховному процесі. Оцінка якості діяльності вик-
ладача виступає однією з умов ефективної якості про-
фесійної підготовки майбутнього вчителя економіки.

Необхідно підкреслити, що професійний ідеал
відіграє важливу роль в процесі формування особи-
стості майбутнього педагога, визначає його активно-
позитивне ставлення до педагогічної діяльності, внут-
рішню позицію і готовність займатися нею, загальний
напрям, зміст, форми і методи навчально-виховного
процесу, який реалізується конкретним вчителем.

Аналіз мотивації студентів показав, що про-
фесійні мотиви називаються всіма, але в той же час
вони достатньо абстрактно уявляють свою майбут-
ню роботу, не можуть пояснити власні спонуки або
обмежуються самими загальними моментами щодо
діяльності вчителя економіки.

Таким чином, аналізуючи сучасний стан про-
фесійної підготовки майбутнього вчителя економі-
ки, відзначимо, що необхідне використання нових
освітніх засобів, які сприятимуть продуктивному осо-
бистісно-професійному розвитку майбутнього вчи-
теля економіки.

Одним з пріоритетних напрямків даного дослід-
ження є обґрунтовування умов застосування інтерак-
тивного навчання, що забезпечує високоякісну підго-
товку і формування особистості майбутнього вчителя
економіки в системі вищої педагогічної освіти.

Процес реалізації інтерактивного навчання в
педагогічному ВНЗ сьогодні передбачає чотири вар-
іанти практичного застосування методів інтерактив-
ного навчання, по відношенню до циклів навчання
(по дисципліні, курсу, предмету, темі).
l. Ha початковому етапі навчального процесу мето-
ди інтерактивного навчання можуть використову-
ватися як мотиваційні засоби, в рамках мотивацій-
них занять або у вигляді мотиваційних ігор. Мета –
формування пізнавальної активності за допомогою
„занурення” студентів в проблематику дисципліни,
прискорення адаптації до навчального процесу
ВНЗ, навчання навичкам вчення. При цьому бажа-
но використовувати ділові і дидактичні ігри моти-
ваційного типу, в рамках традиційних форм навчан-
ня, мотиваційних за змістом, – ігрових процедур і
прийомів.

2. В процесі навчання використовуються форми, при-
значені для повідомлення навчальної інформації,
формування професійних навичок і умінь, активі-
зації освоєння обміну досвідом.
Метою їх використання, в першу чергу, стає створен-
ня умов для емоційно-оцінювального сприйняття
студентами професійної діяльності у всьому різно-
манітті суспільно-громадських зв’язків; подолання
міждисциплінарного роз’єднування; вироблення
навичок і умінь; проміжного контролю знань.

3. На завершальному етапі також можливе викорис-
тання всього комплексу методів інтерактивного
навчання. При цьому переслідуються цілі – закріп-
лення навчального матеріалу, контролю рівня зас-
воєння знань, додаткового зміцнення міждисципл-
інарних зв’язків і узагальнення навчального
матеріалу, виявлення розділів і тем, що погано зас-
воєні. Перевагу на даному етапі традиційно мають
дидактичні і ділові ігри, ситуаційні вправи.

4. Після завершення навчання по дисципліні методи
інтерактивного навчання можуть використовува-
тися для контролю засвоєння студентами навчаль-
ної програми.

Іншими словами, будь-яке заняття, на будь-яку
тему, на будь-якому етапі навчання може бути про-
ведено з використанням елементів або методів інте-
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рактивного навчання. Крім того, методи інтерактив-
ного навчання, по своїй сутності, не відривні від так
званих традиційних форм навчання.

Але, останніми роками, виникла ситуація, коли
традиційні форми і методи перестали давати колишній
результат. Потрібно шукати вихід – нові підходи, нові
форми дії. Саме в цей період багато хто звернув свою
увагу на теорію гуманістичної педагогіки і педагогі-
ки співпраці, на розвиваюче, ігрове, інтерактивне
навчання. Одним з основних положень цих теорій є
вимога розвитку зацікавленості студентів в навчанні,
активізація їх навчальної діяльності не силовими ме-
тодами, а за рахунок актуалізації пізнавальних інте-
ресів, за рахунок зміни відношення до матеріалу, що
вивчається.

Як необхідна умова активної навчальної діяль-
ності студентів, як умова їх підготовки до такої діяль-
ності, і, отже, як чинник формування навчальної мо-
тивації, особливо студентів першого курсу, виступає
адаптація.

З погляду інтерактивного навчання, адаптація
виступає етапом введення студентів в соціально-пси-
хологічне оточення навчального процесу даного ВНЗ.
Важливо сформувати у студентів цілісну структуру
діяльності навчання у взаємозв’язку всіх її компо-
нентів.

Питання адаптації студентів-першокурсників
розв’язуються за допомогою таких форм організації
занять (інтерактивних), як екскурсії по ВНЗ, факульте-
ту, практичних занять в бібліотеці, на кафедрі, лекцій
досвідчених і знаючих викладачів, ігрових занять.

Для вирішення проблем адаптації в ХНПУ ім.
Г.С. Сковороди студенти економічного факультету,
після зарахування на перший курс, організовують
похід першокурсників. Серед організаційних форм в
поході використовуються: ділові і імітаційні ігри, тре-
нінги, дискусії.

Дисципліна „Університетська освіта”, яка вик-
ладається на першому курсі, зорієнтована на адапта-
цію першокурсників до ВНЗ, підготовку до активно-
го включення в навчальний процес. Основна задача
цього курсу полягає в тому, щоб дати студентам вель-
ми загальне уявлення про професійне навчання у
педагогічному ВНЗ або по даній конкретній дис-
ципліні. Доцільним вважається використання в рам-
ках цього курсу інтерактивних методів навчання: дис-
кусій, тренінгів і т. ін.

Експериментальні дослідження показують,
що, з погляду зовнішньої дії, найбільшою мірою мо-
тивуючою є така організація процесу навчання, при
якій використовуються методи інтерактивного на-
вчання – індивідуальні, групові і колективні. Зокре-
ма, це пояснюється тим, що вони сприяють появі
широкого діапазону позитивних переживань, пов’я-
заних з усвідомленням власного зростання; радістю
оволодіння новими засобами навчальної діяльності;
задоволенням, одержуваним від процесу пізнаваль-
ної діяльності; відчуттям власного успіху і успіху ко-
лективної роботи; відчуттям власної гідності; горді-
стю за успіх товаришів і інші.

Наступним етапом реалізації інтерактивних
методів навчання в процесі особистісно-професій-
ного розвитку студентів в ХНПУ імені Г.С. Сковоро-
ди, теоретичним, є поступове упровадження інтерак-
тивних методів навчання у викладання базових
дисциплін.

В рамках економічних курсів „Історія економ-
ічних вчень”, „Історія економіки”, „Мікроекономіка”,
„Макроекономіка”, „Міжнародна економіка”, „Мар-
кетинг”, Менеджмент” та в курсі „МВЕД” особливу
популярність одержали ролеві ігри, дискусії, ігрові
прийоми і процедури, ділові ігри, круглі столи, кейс-
метод.

Прикладів інтерактивних занять, що реалізують-
ся на економічному факультеті ХНПУ імені С.С. Ско-
вороди можна привести множину, наприклад: гра
„Кругообіг економічної діяльності”, навчально орієн-
товна рольова гра „Інвестиційний проект”, „Біржа”,
моделююча гра „Ресурси”, „Ринок пшениці”, „Багатій,
бідняк”, „Острівна економіка”, „Діяльність фірми в
ринкових умовах”, ситуаційні вправи ”Нарада”,
„Бліцкриг” та ін. Задача викладача, що веде гру, не ви-
казуючи своєї думки, добитися обговорення студен-
тами всіх дискусійних питань з метою формування
загальної думки про склад знань і умінь фахівця.

Головна мета використання ігрових прийомів
і процедур полягає в зміні емоційного відношення
студентів до навчальної інформації або процесу на-
вчання. Характерними прикладами ігрових прийомів
можуть бути питання: „Хто може відповісти на таке
питання...?”, „Хто знає, чому...?”, „Хто може мені за-
перечити...?”, „Я не пам’ятаю, підкажіть мені як...?”,
„Давайте спробуємо разом. відповісти на складне
питання...?”, „Хто згоден з цією думкою?” та ін.

Активність при використанні ігрових прийомів
стимулюється особистісними соціальними і пізна-
вальними мотивами, природним людським прагнен-
ням до самореалізації, самоствердження. Великий
інтерес в цьому плані представляють ігри-провокації
і ігри-експерименти. Перші, коли використовуються
без попередження, викликають сильну емоційну ре-
акцію аудиторії і, при вмілому використанні, дозво-
ляють добитися помітного прориву в розгляді окре-
мого питання, терміну, категорії. Але застосування
цього прийому обмежено. Гра-експеримент або гра-
демонстрація мають дуже велике значення в прак-
тиці викладання як варіант наочного доказу багатьох
положень. При цьому досліджуваними виступають
студенти, і така демонстрація є вельми ефективною.

В рамках третього етапу реалізації інтерактив-
них методів навчання в процесі особистісно-профес-
ійного розвитку студентів – майбутніх вчителів еко-
номіки у педагогічному ВНЗ – практичного, виступає
моделювання професійної діяльності в умовах педа-
гогічної практики. На економічному факультеті
ХНПУ імені Г.С. Сковороди педагогічна практика
починається з четвертого курсу. Студенти працюють
з відривом від навчання в школах міста та області вчи-
телями економіки та помічниками класного керівни-
ка, де моделюється майбутня професійна діяльність
за допомогою інтерактивного навчання.
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В процесі підготовки студентів до педагогічної
практики здійснюється цілеспрямована робота із за-
стосуванням інтерактивних методів навчання. З чис-
ла представлених раніше інтерактивних методів, ви-
користовувалися дидактичні ігри, що реалізують ряд
принципів інтерактивного навчання і відмінних наяв-
ністю правил, фіксованої структури ігрової діяльності
і системи оцінювання.

Висновки.
Отже, на основі проведеної роботи можна зро-

бити висновок, що за допомогою інтерактивного на-
вчання можна змоделювати, розвинути і удоскона-
лити практично всі особистісні і професійні якості.
Процес оволодіння теорією та технологією інтерак-
тивного навчання для майбутнього учителя економ-
іки – це один із шляхів відкриття самого себе, необхі-
дна умова самореалізації  і  професійного
саморозвитку на етапі оновлення економічної освіти
України.

Подальшого вивчення потребує теорія особи-
стісно-професійного розвитку майбутнього учителя
економіки в умовах інтерактивного навчання.
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