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ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПСИХОЛО-
ГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА

Аникеев Ю. В.
Харьковская государственная академия 

физической культуры и спорта
1

Аннотация. Проанализированы научные исследования про-
блемы психологической подготовки спортсменов в интел-
лектуальных видах спорта. Подтверждено, что результат 
соревновательной деятельности спортсменов зависит от пси-
хологического состояния. Выявлено, что психологическая под-
готовка спортсменов-шашистов имеет свои специфические осо-
бенности. Обосновано, что она играет ключевую роль в общей 
системе подготовки к соревнованиям. Рассмотрены особенности 
психологической подготовки спортсменов в интеллектуальных 
видах спорта.
Ключевые слова: психологическая подготовка, спортсмен, ин-
теллектуальные виды спорта, шашки
Анотація. Анікєєв Ю. В. Обґрунтування значимості 
психологічної підготовки спортсменів в інтелектуальних 
видах спорту. Проаналізовано наукові дослідження проблеми 
психологічної підготовки спортсменів в інтелектуальних ви-
дах спорту. Підтверджено, що результат змагальної діяльності 
спортсменів залежить від психологічного стану. Виявлено, 
що психологічна підготовка спортсменів-шашкістів має свої 
специфічні особливості. Обгрунтовано, що вона відіграє клю-
чову роль в загальній системі підготовки до змагань. Розгля-
нуто особливості психологічної підготовки спортсменів в 
інтелектуальних видах спорту. 
Ключові слова: психологічна підготовка, спортсмен, 
інтелектуальні види спорту, шашки
Annotation. Anikieiev Y.V. Rationale for relevance of psycho-
logical training athletes in intellectual sports. Analyzed scientifi c 
studies on psychological preparation of athletes in intellectual sports. 
Confi rmed that the result of competitive activities of athletes depend 
on mental state. Revealed that the psychological preparation of ath-
letes in draughts has its specifi c characteristics. Substantiate that it 
plays a key role in the overall system of preparation for the competi-
tion. Features of the psychological preparation of athletes in intel-
lectual sports.
Keywords: psychological training, athlete, intellectual sports, 
draughts

Введение.
В октябре 2008 г. в столице Китая – Пекине 

после завершения Олимпийских и Параолимпий-
ских Игр, состоялись I Всемирные интеллектуаль-
ные спортивные Игры. В программе соревнований 
было четыре основных вида спорта: шашки, шах-
маты, бридж, го, а также один презентационный 
вид – китайские шахматы. Интеллектуальные Игры 
прошли под эгидой Международной ассоциации 
интеллектуальных спортивных игр (IMSA), образо-
ванной незадолго до этого события. Это свидетель-
ствует о том, что в век компьютерных и информаци-
онных технологий умственная деятельность вышла 
на главенствующие позиции по сравнению с физи-
ческим трудом, значительно возросла популярность 
в мире интеллектуальных видов спорта. 

Общеизвестно, что результат успешного вы-
ступления спортсмена на соревнованиях складыва-
ется из совокупности многих факторов. Однако при 
современном уровне развития методов тренировки, 
постоянно совершенствующимися путями фор-
мирования у спортсменов специальных навыков и 
качеств, в условиях жесткой конкуренции успеш-
ность выступления все больше зависит от психоло-
гической подготовленности спортсменов. Научных 
© Аникеев Ю. В., 2009

исследований по проблеме психологической подго-
товки спортсменов в интеллектуальных видах спор-
та, как показал проведенный теоретический анализ 
литературы, на сегодняшний день недостаточно. 
В основном, научные исследования проводились 
только связанные с игрой в шахматы (И. Н. Дьяков, 
Б. М. Блюменфельд, Н. В. Крогиус и др.). Несмотря 
на внешнее сходство двух родственных видов спор-
та, шашек и шахмат, все же шашечная деятельность 
имеет свои специфические особенности. Однако 
научные изыскания в шашках носят единичный ха-
рактер (М. В. Прохорова, А. И. Кычкина).

Учитывая малочисленность исследований, 
посвященных проблеме психологической подготов-
ки в шашках, можно констатировать, что она явля-
ется мало изученной, что говорит о необходимости 
проведения работы по данному направлению.

Работа выполнена по плану НИР Харьков-
ской государственной академии физической куль-
туры и спорта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель данной работы – на основе анализа 

литературных источников проанализировать зна-
чимость психологической подготовки в системе об-
щей подготовки спортсменов, специализирующих-
ся в интеллектуальных видах спорта (на материалах 
шашек и шахмат), проанализировать основные 
составляющей этой подготовки, включая особен-
ности долговременной подготовки и специальной 
подготовки к конкретным соревнованиям. 

Результаты исследования.
Шашки - это самостоятельный вид спорта, 

основу которого составляет специфическое твор-
чество, базирующееся на когнитивной деятель-
ности. Как интеллектуальный спорт шашки стали 
признанной частью общечеловеческой культуры. 
Рост числа высококвалифицированных шашистов, 
усиление спортивного соперничества на междуна-
родной арене – все это делает актуальной научную 
разработку проблемы спортивной подготовки ша-
шистов, в частности, ее психического аспекта.

Подготовка к соревнованиям у шашистов 
высокой квалификации складывается из трех 
основных составляющих: специальной шашечной 
подготовки, общефизической и психологической. 
Специальная шашечная подготовка включает в 
себя следующие аспекты: владение широким ар-
сеналом различных стратегических схем и пози-
ционных приемов, отработанным до автоматизма 
тактическим зрением, высокой техникой игры в 
окончании партии при реализации полученного 
ранее преимущества. Физическая подготовка пред-
ставляет собой хорошее общефизическое состоя-
ние, соблюдение спортивного режима, причем, не 
только в период соревнований, но и в повседнев-
ной жизни шашиста. Психологическая подготовка 
направлена на обеспечение психологической го-
товности спортсмена-шашиста, которая становит-
ся определяющей успеха на самых ответственных 
соревнованиях. Она заключается в повышении 
эффективности управления соревновательной 



4

деятельностью шашиста на основе выявленных 
закономерностей изменения психики, коррекции 
недостатков игры, повышении надежности и ре-
зультативности соревновательной деятельности 
спортсменов путем воздействия на психический 
уровень её регуляции с помощью научно обосно-
ванных разработанных рекомендаций. 

Как известно из собственной практики и 
полученных результатов исследования, соревнова-
тельная деятельность шашиста протекает в услови-
ях длительного нервно-психического напряжения и 
требует постоянного преодоления сопротивления 
противника, что предъявляет повышенные требо-
вания к сохранению эмоциональной устойчивости 
спортсмена, объективной оценке своих возможно-
стей в игровой ситуации. 

Успешное выступление на соревнованиях 
предполагает постановку предварительной цели, 
адекватной конкретным условиям соревнований 
и уровню готовности шашиста. И, наконец, дли-
тельный процесс спортивного совершенствования 
немыслим без углубленного самопознания, пони-
мания шашистом своих сильных и слабых сторон, 
соотнесения и оценки собственного спортивного 
мастерства и мастерства соперников.

Необходимость осознанной, целенаправлен-
ной психической регуляции всех вышеперечис-
ленных аспектов соревновательной деятельности 
шашиста делает актуальным исследование лич-
ностных факторов регуляции, одним из которых 
является самооценка, синтезирующая результаты 
самопознания и эмоционально-ценностного отно-
шения спортсмена к себе, к своим возможностям. 

Изучение научных исследований по пробле-
ме развития шашечного спорта свидетельствует об 
ограниченности проблематики и фрагментарности 
психологических исследований. Глубокую научную 
разработку получила лишь проблема, изученная М. 
В. Прохоровой «Индивидуальный стиль деятельно-
сти с доминированием когнитивных компонентов 
(на модели игры в международные шашки)» [1]. 
Некоторые исследования в области психологии ис-
пользовали в качестве модели игру в шашки (А. И. 
Кычкина).

Исходя из того, что литературных источ-
ников, посвященным психологическим исследо-
ваниям в шашках недостаточно, мы обратились к 
анализу научной литературы в других интеллекту-
альных видах спорта, в частности, в шахматах, как 
наиболее близкого по своей структуре к шашкам. 
Родственность шашек и шахмат заключается в схо-
жести психологических процессов, которые про-
текают во время турнирного поединка, а вместе с 
этим и важности развития таких психологических 
составляющих как память, внимание, мотивация, 
воля, эмоциональная устойчивость и др. Также 
сходство заключается в необходимости регуляции 
и сохранения стабильного психологического со-
стояния на протяжении всего соревнования и каж-
дой конкретной партии, которое находится в тесной 
взаимосвязи с эмоциями.

В научных трудах, в которых проводились 
исследования психологической составляющей под-
готовки спортсменов игре в шахматы, в основном, 
речь идет лишь об изучении отдельно взятых ком-
понентов психики: формированию оперативной 
памяти [2], преобразования потенциальной креатив-
ности в актуальную [3], самооценки как фактора ре-
гуляции соревновательной деятельности [4] и т.д. 

В работе, базирующейся на результатах пси-
хотехнического обследования участников между-
народного турнира в Москве 1925 года, авторы 
изучали некоторые общеинтеллектуальные и пси-
хические функции, среди которых – объективность 
(реализм мышления), способность равномерно 
распределять внимание, исследовались самооцен-
ка и способность к саморегуляции. В этой работе 
профессор И.Н. Дьякова приводит очень ценный 
вариант психограммы шахматиста, которая, на наш 
взгляд, может быть похожа на психограммой ша-
шиста. Психограммой в современной психологии 
называется перечень необходимых психических ка-
честв и индивидуально-психологических особенно-
стей человека, которые являются характерными для 
его личности и составляют существенные и важные 
психологические свойства для данной игры [5]. От-
личительной особенностью разработанной психо-
граммы, как указывает автор, является то, что она 
может быть составлена не только путем анкетного 
опроса - как это в большинстве случаев делается по 
отношению к различным профессиям, но на осно-
вании лабораторных исследований крупнейших 
мировых шахматистов и тех результатов, которые 
были получены во время экспериментов.

Не менее важной является диссертационная 
работа Б.М. Блюменфельда на тему: «Проблемы 
психологии наглядно-действенного мышления на 
базе шахматного материала» (научный руководи-
тель – известный психолог, доктор педагогических 
наук, проф. Б.М. Теплов) [6]. В своей работе соис-
катель рассматривал психологический аспект осо-
бенностей игры в шахматы, в которой показал ее 
сложность и разнообразие, наглядный характер, 
напряженность процесса (элемент борьбы) и т.д. 
Б.М. Блюменфельд исходил из того, что практи-
ческая сила шахматиста не всегда соответствует 
пониманию им игры. У сильнейших встречаются 
слабые, поверхностные ходы, ошибки, даже грубые 
«зевки». Эти факты нашли объяснение в механиз-
ме процесса мышления за доской. Ученый считает, 
что эффективность мышления шахматиста связана 
с «действенной» памятью, автоматизацией вос-
приятия основных взаимоотношений и навыками 
«экономного» мышления. А «прочность» памяти 
связана с условиями первоначального восприятия 
(значение эмоционального компонента). Благодаря 
тесной взаимосвязи мыслительной деятельности с 
эмоционально-волевой сферой интенсифицируется 
процесс игры в шахматы. Вследствие «жестких» 
условий времени для обдумывания, трудности в 
ряде случаев путем рассуждения найти правильный 
ход - шахматист большей частью мыслит конкрет-
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ными, приходящими в голову, ходами и варианта-
ми, базируясь в основном на чувстве позиции [7].

Подводя итог проведенному исследованию, 
Б.М. Блюменфельд отметил, что проблемы психо-
логии шахматного творчества остаются далеко не 
решенными. Необходима хорошо организованная 
исследовательская работа.

Научный интерес для изучения исследуе-
мой проблемы представляет статья Н.В. Крогиуса 
[8]. По мнению автора, первым профессиональным 
психологом, использовавшим шахматы для науч-
ных исследований, был директор института экс-
периментальной психологии в Париже Анри Бине. 
А. Бине интересовался психологией памяти и для 
изучения этой проблемы привлек игру шахматы. 

В 1892 году А. Бине обратился к видным 
шахматистам того времени с анкетой, включающей 
14 вопросов. Вопросы касалась, преимущественно, 
игры вслепую. Но обобщение ответов дало мно-
го ценного и для понимания психологии обычной 
игры. В результате обобщения данных анкетирова-
ния А. Бине сделал следующие выводы: 

лучше играет тот, кто правильнее оценивает по-• 
зицию и дальше рассчитывает варианты; 
между математикой и шахматами нет тожде-• 
ства;
шахматная борьба не может быть сведена к спо-• 
собностям к запоминанию;
более важная роль смысловой, логической памя-• 
ти по сравнению со зрительной; 
выявлено ведущее значение «внутренней речи» • 
в процессе обдумывания. 
В целом А. Бине делает вывод о том, что 

мышление шахматистов является очень сложным и 
разнообразным. 

В других научных трудах Н. В. Крогиус за-
трагивал общие вопросы психологической подго-
товки шахматистов на основе анализа творчества 
ведущих спортсменов советской эпохи. Автор счи-
тает, что «...знание противника, понимание целей, 
к которым он стремится, позволяют с большей ве-
роятностью предугадать развитие игры и избрать 
соответствующую стратегию собственного пове-
дения. Поэтому для достижения успеха шахматист 
должен не только хорошо знать теорию и владеть 
техникой игры, но и обладать умением проникать 
во внутренний мир соперника, понимать его наме-
рения» [9, с. 5]. Профессор В. Малкин, автор ряда 
работ по психофизиологии шахмат, считал, что ма-
стер, который лучше прогнозирует игру противни-
ка и его стратегию, обладает значительным преиму-
ществом.

Если говорить непосредственно о шашеч-
ном спорте, то М.В. Прохорова в своей диссерта-
ции установила, что индивидуальный стиль игры 
в шашки представляет собой многоуровневую, ие-
рархически построенную подсистему, обусловлен-
ную объективными закономерностями шашечной 
игры и субъективными факторами. К субъектив-
ным детерминантам автор относит личностные, 
мотивационно-регуляторные, когнитивные особен-

ности субъекта игры. Память, мышление, прогно-
зирование, быстрота реакции − элементы системы 
психической регуляции человека, при этом шашки 
− отличный инструмент для развития способно-
стей, которые необходимы не только в спортивной 
деятельности, но и в повседневной жизни [1].

Гроссмейстер Виорел Бологан в статье о пси-
хологической подготовленности шахматистов опре-
делил наиболее значимые показатели психологиче-
ской подготовки, которые он проанализировал на 
примерах шахматных партий [10, с. 34-36]. Основ-
ными психологическими компонентами, на которые 
обратил внимание автор, являются: концентрация 
и устойчивость внимания, память, внутренняя и 
внешняя помехоустойчивость, саморегуляция, учет 
психологических особенностей противника, воле-
вые качества, мотивация.

Экс-чемпион мира по шашкам Вячеслав Ще-
голев также отмечал большую роль, которую он от-
водил психологической подготовке в общей системе 
подготовки к соревнованиям [11, с. 41]. В своей ста-
тье В. Щеголев разделил психологическую подго-
товку на следующие этапы: занятия, соревнования, 
режим, подготовка, перед игрой, игра, противник, 
борьба, план борьбы и показал, в чем заключается 
суть каждого этапа.

Проведенные научные исследования и соб-
ственный опыт показывают, что психическая регу-
ляция спортсмена должна быть одной из приори-
тетных в процессе психологического обеспечения 
тренировочной и соревновательной деятельности: 
преимущество в соревновании имеет тот спор-
тсмен, психологическое состояние которого являет-
ся более стабильным. Знание необходимых методов 
психической регуляции даёт возможность, в случае 
необходимости, своевременно применить наибо-
лее необходимые. К наиболее распространенным 
методам регуляции психических состояний отно-
сятся: аутогенная тренировка, гипноз, «наивные» 
методы, ритуал, «ментальный» и психологический 
тренинг и др. Специфика использования того или 
другого метода психической регуляции зависит от 
уровня тревожности или стадии перенапряжения 
спортсмена, этапа его подготовки, задач, уровня 
усвоения навыков психической регуляции, возрас-
та и других компонентов.

Особенно важным моментом, на который не-
обходимо обратить внимание в системе психологи-
ческой подготовки – это её планирование. Планиро-
вание – важный элемент рационального построения 
психологической подготовки, который предусма-
тривает её целенаправленный характер и таким 
образом позволяет избегать стихийности, непред-
сказуемости и непредвиденности. Планируя психо-
логическую подготовку, необходимо учитывать как 
направленность некоторых учебно-тренировочных 
занятий, так и соответствующих циклов и периодов 
подготовки спортсмена [12].

Выводы.
1. Проведенный анализ научной литерату-

ры по проблеме психологической подготовки в 
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интеллектуальных видах спорта показал, что на 
сегодняшний день существует незначительное ко-
личество таких исследований, особенно работ, по-
священных изучению психологических особенно-
стей игры в шашки.

2. Выявлено, что во время игры в шашки ве-
дущее место занимает когнитивная деятельность. В 
связи с этим, очевидна актуальность таких проблем 
для современной общей и прикладной психологии, 
как исследование механизмов творческого мыш-
ления человека, изучении взаимосвязи интеллек-
туальных и эмоциональных аспектов когнитивной 
деятельности, её психической регуляции.

3. Психологическая подготовка спортсменов-
шашистов высокой квалификации играет ведущую 
роль в общей системе подготовки к соревнованиям 
и является одним из ключевых факторов, влияющих 
на достижение высоких спортивных результатов. В 
организации психологической подготовки особое 
внимание следует обратить на необходимость ее 
правильного планирования, обязательную разра-
ботку программы ее проведения, а также своевре-
менно и в полном объеме проводить мероприятия 
с использованием современных методов, таких как 
психологический тренинг.

Дальнейшие исследования предполагается 
проводить в направлении изучения особенностей 
психологической подготовки шашистов, рассмо-
треть основные факторы, влияющие на успеш-
ность проведения такой подготовки и изучить 
динамику основных психических процессов и 
свойств таких, как память, внимание, волевая ре-
гуляция, мотивация, эмоциональная устойчивость, 
которые влияют на эффективность достижения 
спортивного результата. 
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РОЗВИТОК ВИТРИВАЛОСТІ УЧНІВ 
ТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ

Афанасьєв В.В., Шишацька В.І., Щербаченко В.К.
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут»
2

Анотація. Реалізація фізичних здатностей учнів середнього на-
вчального закладу у рухових діях виражає характер і рівень роз-
витку функціональних можливостей їх окремих органів і струк-
тур організму. Витривалість відноситься до основних фізичних 
якостей людини та її розуміють як здатність людини довгостроко-
во виконувати роботу без зниження її інтенсивності. Ця здатність 
посідає значне місце у повсякденному житті людей, особливо 
учнівської молоді, яка відчуває значні фізичні й розумові пере-
вантаження впродовж навчання, і повинна не тільки здійснювати 
їм опір, але й підтримувати свою витривалість на достатньо ви-
сокому рівні. В статті аналізується рівень розвитку витривалості 
учнів Технічного ліцею.
Ключові слова: витривалість, виховання, ліцей, результати, 
учень, фізична культура, фізична якість.
Аннотация. Афанасьев В.В., Шишацкая В.И., Щербаченко 
В.К. Развитие выносливости учеников Технического лицея. 
Реализация физических способностей учеников среднего учеб-
ного заведения в двигательных действиях выражает характер и 
уровень развития функциональных возможностей их отдельных 
органов и структур организма. Выносливость относится к основ-
ным физическим качествам человека и ее понимают, как способ-
ность человека долговременно выполнять работу без снижения 
ее интенсивности. Эта способность занимает значительное ме-
сто в повседневной жизни людей, особенно учащейся молодежи, 
которая испытывает значительные физические и умственные 
перегрузки в течение обучения, и должна не только осущест-
влять им сопротивление, но и поддерживать свою выносливость 
на достаточно высоком уровне. В статье анализируется уровень 
развития выносливости учеников Технического лицея.
Ключевые слова: воспитание, выносливость, лицей, результа-
ты, ученик, физическая культура, физическое качество.
Annotation. Afanasyev V.V., Shishac’ka V.I., Scherbachenko V.K. 
Development of endurance of Technical Lyceum pupils. The real-
ization of physical abilities of secondary educational institution pu-
pils in impellent actions expresses character and level of functional-
ities development of their separate organs and structures of organism. 
The endurance concerns to the basic physical qualities of man and it 
understands as ability of man to perform a work without decreasing 
of its intensity during long term. This ability occupies the signifi cant 
place in daily life of people, especially of learning youth, which feels 
the signifi cant physical and intellectual overloads during education, 
and owes not only carry out the resistance to them, but also support 
the endurance on enough high level. The level of development of 
Technical Lyceum pupils’ endurance is analyzed in the clause.
Key words: education, endurance, lyceum, pupil, results, physical 
culture, physical quality.

Вступ.
Витривалість виражається через сукупність 

фізичних здатностей, що дозволяють підтримува-
ти певну тривалість роботи у різних зонах потуж-
ності: максимальної, субмаксимальной, великого й 
помірного навантажень. Для кожної з названих зон 
навантажень є властивим свій комплекс реакцій 
організму.
© Афанасьєв В.В., Шишацька В.І., Щербаченко В.К., 2009
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Теорія фізичного виховання виділяє загальну 
й спеціальну витривалість: під загальною витрива-
лістю розуміють тривале виконання роботи з опти-
мальною функціональною активністю основних 
життєзабезпечуючих органів і структур організму, 
режим роботи забезпечується здатностями викону-
вати рухові дії в зоні помірних навантажень; спеці-
альна витривалість характеризується тією трива-
лістю роботи, що визначається залежністю ступеня 
стомленості від змісту вирішення певного рухового 
завдання. Інтенсивність роботи й особливості вправ, 
що виконуються у процесі цієї роботи, визначають 
різновиди витривалості, до яких належать наступ-
ні: швидкісна, силова, витривалість до статичних 
зусиль й інші – прояв витривалості завжди визна-
чається конкретними умовами діяльності.

Виховання витривалості учнів середнього 
навчального закладу здійснюється за допомогою 
виконання таких рухових завдань, що вимагають 
від них мобілізації психічних і біологічних проце-
сів у фазі компенсаторного стомлення або напри-
кінці попередньої фази, але з обов’язковим виходом 
на фазу компенсаторного стомлення [5].

Дослідження виконувалось за планом 
науково-дослідної роботи Технічного ліцею НТУУ 
«Київський політехнічний інститут».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – характеристика фізич-

ної якості витривалості й аналіз результатів тесту-
вання учнів Технічного ліцею. 

Результати дослідження.
Використовуючи той або інший метод для 

розвитку витривалості, кожного разу визначають 
конкретні параметри навантаження. Загальними 
і важливими чинниками, що визначають витрива-
лість є процеси енергозабезпечення організму: ае-
робний (з участю кисню) і анаеробний (без участі 
кисню). В спортивній практиці термін «аеробна 
працездатність» розглядається як синонім понят-
тя «загальна витривалість», а термін «анаеробна 
працездатність» співпадає за своїм значенням з 
поняттям «швидкісної витривалості». Вправи для 
розвитку витривалості доцільно планувати на другу 
половину заняття [1, 2, 3].

Загальна витривалість. Для підвищення 
загальної витривалості краще всього використову-
вати циклічну роботу з помірною (частота серцевих 
скорочень знаходиться в діапазоні 130-150 уд/хв) і 
середньою інтенсивністю (частота серцевих ско-
рочень – 150-170 уд/хв), звичайно це біг, плавання, 
їзда на велосипеді. Тривалість цих вправ поступово 
збільшується залежно від віку і підготовленості від 
10 до 60 хв. Разом з тим використовується і змінний 
метод тренування (поєднання ходи і бігу з різною 
швидкістю). 

Основними методами розвитку загальної ви-
тривалості є: 

Метод безперервної вправи з навантаженням 1. 
помірної і змінної інтенсивності. 
Метод повторної інтервальної вправи. 2. 
Метод кругового тренування – передбачає ви-3. 

конання вправ, що впливають на різні м'язові 
групи і функціональні системи, по типу 
безперервної або інтервальної роботи. За зви-
чай, в круг включається 6-10 вправ («станцій»), 
які спортсмен проходить від 1 до 3 разів. 
Ігровий метод передбачає розвиток витривалості 4. 
в процесі гри, де існують постійні зміни ситуації 
та емоційність. 
Метод змагання передбачає використання зма-5. 
гань, як засіб підвищення рівня витривалості.
Для розвитку загальної витривалості най-

більш широко застосовуються циклічні вправи 
тривалістю не менше 15-20 хв, що виконуються 
в аеробному режимі. Вони виконуються в режимі 
стандартного безперервного, змінного безперерв-
ного і інтервального навантаження. 

При цьому дотримуються наступних пра-
вил: 

Доступність полягає в тому, що вимоги на-1. 
вантажень повинні відповідати можливостям 
спортсмена. Враховуються вік, підлога і рівень 
загальної фізичної підготовленості. В процесі 
занять після певного часу в організмі люди-
ни відбуваються зміни фізіологічного стану, 
тобто організм адаптується до навантажень. 
Отже, необхідно переглянути доступність на-
вантаження у бік його ускладнення. Таким чи-
ном, доступність навантаження позначає таку 
складність вимог, яка створює оптимальні пере-
думови дії на організм без збитку для здоров'я. 
Систематичність. Ефективність фізичних вправ, 2. 
тобто вплив їх на організм людини, багато в 
чому визначається системою і послідовністю 
дій. Досягти позитивних зсувів у розвитку 
загальної витривалості можливо в тому ви-
падку, якщо дотримуватись чіткого повторен-
ня вимог навантажень і відпочинку, а також 
безперервності процесу занять. В роботі з 
початківцями дні занять фізичними вправами по 
розвитку витривалості повинні поєднуватися з 
днями відпочинку. У разі використання бігу, він 
повинен поєднуватися з ходою, тобто хода тут 
виступає як відпочинок перед черговим бігом. 
Поступовість. Це правило виражає загальну 3. 
тенденцію систематичного підвищення вимог 
навантажень. Значних функціональних пере-
будов в серцево-судинній і дихальній системах 
можна добитися в тому випадку, якщо наван-
таження поступово підвищувається. Отже, 
необхідно знайти міру підвищення наванта-
жень і міру тривалості закріплення досягнутих 
перебудов в різних системах організму. 
Швидкісна витривалість. Для підвищен-

ня швидкісної витривалості використовуються: біг 
на відрізках від 100 до 800 м, ігрові вправи, які ха-
рактеризуються наступними рисами: інтенсивність 
критична (частота серцевих скорочень 160-180 уд/
хв) і субмаксимальна (частота серцевих скорочень 
180 і вище уд/хв); тривалість від 30 с до 1,5 хв; ін-
тервали відпочинку постійні або скорочуються від 
3-5 до 1 хв між повтореннями і до 10 хв між серія-
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ми; відпочинок пасивний; число повторень в серії 
від 3 до 5 разів. 

Для розвитку спеціальної витривалості за-
стосовуються: 

Безперервний рівномірний метод. Цей метод 1. 
характеризується безперервним тривалим ре-
жимом роботи з рівномірною швидкістю або 
зусиллями, при цьому спортсмен прагне збе-
регти задану швидкість, ритм, постійний темп, 
величину зусиль, амплітуду рухів; вправи мо-
жуть виконуватися з малою, середньою і мак-
симальною інтенсивністю. Використовуючи 
метод рівномірної вправи необхідно, перш за 
все, визначити інтенсивність і тривалість на-
вантаження; робота здійснюється на пульсі 
140-150 уд/хв (у віці 8-9 років тривалість робо-
ти 10-15 хв; 11-12 років – 15-20 хв; 14-15 років 
– 20-30 хв); з практично здоровими людьми ро-
бота здійснюється на швидкості 1 км за 5-7 хв, 
для людей, що мають добру фізичну підготовку, 
швидкість коливається в межах 1 км за 3,5-4 хв, 
тривалість роботи від 30 до 60-90 хв. 
Змінний метод відрізняється від рівномірного 2. 
послідовним варіюванням навантаження в ході 
безперервної вправи шляхом направленої зміни 
швидкості, темпу, амплітуди рухів, величини 
зусиль і т.п.; метод полягає в зміні швидкості на 
окремих ділянках і у включенні спуртів і приско-
рень на окремих ділянках дистанції в поєднанні 
з рівномірною роботою, це дозволяє освоюва-
ти великі об'єми навантаження при достатньо 
інтенсивному рівні дії; роботу поступово до-
водять до 90 хв, якщо в цьому є необхідність, 
змінна безперервна робота пред'являє більш 
підвищені вимоги до серцево-судинної си-
стеми, ніж рівномірна, тому при застосуванні 
методу змінної безперервної вправи на дея-
ких ділянках дистанції утворюється кисневий 
борг, який в подальшому на черговому відрізку 
дистанції повинен бути погашений. 
Інтервальний та повторний методи передба-3. 
чають виконання вправ із стандартним та зі 
змінним навантаженням та із строго дозовани-
ми і запланованими інтервалами відпочинку, як 
правило, інтервал відпочинку між вправами 1-3 
хв (іноді по 15-30 с), таким чином, тренуюча 
дія відбувається не тільки і не стільки у момент 
виконання, скільки в період відпочинку; такі 
навантаження надають переважно аеробно-
анаеробну дію на організм і ефективні для 
розвитку спеціальної витривалості; анае-
робна робота є сильним подразником, який 
стимулює функціональні перебудови серцевої 
діяльності, при цьому підвищується споживан-
ня кисню, збільшується ударний об'єм крові; 
основна складність при застосуванні даного 
методу полягає в правильному підборі якнай-
кращих поєднань навантаження і відпочинку, 
якщо інтенсивність роботи вище за критич-
ну (75-85% від максимуму), а частота пульсу 
до кінця навантаження 180 уд/хв, то повторна 

робота дається тоді, коли ЧСС знижується до 
120-130 уд/хв; тривалість повторної роботи 
1-1,5 хв, характер відпочинку – активний, 3-5 
повторень. Метод повторно-інтервальної впра-
ви використовується в роботі тільки з достатньо 
кваліфікованими спортсменами, його застосу-
вання понад 2-3 місяці не рекомендується.
Змагальний метод та ігровий методи.4. 

Виховання витривалості шляхом дії на ана-
еробні можливості засновано на пристосуванні ор-
ганізму до роботи в умовах накопичення продуктів 
енергетичного забезпечення, що не повністю окис-
лились і характеризується рішенням двох задач: 

підвищення потужності гліколітичного (лактат-• 
ного) механізму; 
підвищення потужності креатинфосфатного • 
(алактатного) механізму. 
Для цього використовуються основні і спеці-

альні підготовчі вправи відповідної інтенсивності. 
При цьому застосовуються методи повторної і змін-
ної інтервальної вправи. До вправ, які вживаються 
як засоби вдосконалення гліколітичного механізму, 
пред'являються наступні вимоги:

робота повинна виконуватися з інтенсивністю • 
90-95% від максимальної потужності для дано-
го відрізка дистанції;
тривалість роботи від 20 с до 2 хв (довжина • 
відрізків від 200 до 600 м в бігу; від 50 до 200 
м в плаванні); 
число повторень в серії для початківців 2-3, для • 
добре підготовлених 4-6; 
інтервали відпочинку між повтореннями по-• 
ступово зменшуються: після першого – 5-6 хв, 
після другого – 3-4 хв, після третього – 2-3 хв;
між серіями повинен бути відпочинок для • 
ліквідації лактатного боргу в 15-20 хв. 
До вправ, що виконуються як засоби вдо-

сконалення креатинфосфатного механізму, 
пред'являються наступні вимоги: інтенсивність 
роботи повинна бути майже граничною (95% від 
максимуму); тривалість вправ – 3-8 с (біг – 20-70 
м, плавання – 10-20 м); інтервали відпочинку між 
повтореннями – 2-3 хв, між серіями (кожна серія 
складається з 4-5 повторень) – 7-10 хв. Інтервали 
відпочинку між серіями заповнюються вправами 
дуже низької інтенсивності, число повторень ви-
значається виходячи з підготовленості людини, 
розвиток аеробних і анаеробних можливостей по-
єднується між собою. Гліколіз залежить від дихаль-
них можливостей і, в той же час, сам є основою для 
алактатного процесу. Виходячи з цього, в системі 
занять доцільно планувати переважний розвиток 
цих можливостей в наступній послідовності: аероб-
ні – лактатні – алактатні. В процесі одного заняття 
вирішення задач на виховання витривалості пови-
нно відбуватися у зворотньому порядку.

Одним з основних критеріїв витривалості є 
час, впродовж якого людина здатна підтримувати 
задану інтенсивність діяльності. На основі цього 
критерію розроблено прямий і непрямий способи 
вимірювання витривалості. 
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При прямому способі пропонують виконува-
ти завдання (наприклад, біг) із заданою інтенсив-
ністю (60, 70, 80 або 90% від максимальної швид-
кості). Сигналом для припинення тесту є початок 
зниження швидкості виконання даного завдання. 
Проте на практиці прямим способом користуються 
рідко, оскільки спочатку потрібно визначити макси-
мальні швидкісні можливості спортсменів (по бігу 
на 20 або 30 м з ходу), а потім обчислити для кожно-
го задану швидкість і лише після цього приступати 
до тестування. 

В основному застосовується непрямий спо-
сіб, коли витривалість визначається за часом по-
долання якої-небудь достатньо довгої дистанції. 
Використовуються тести з фіксованою тривалістю 
бігу – 6 або 12 хв (у цьому випадку оцінюється від-
стань, що подолана за даний час) та біг на задану 
дистанцію. 

Тестування фізичної якості витривалості 
було проведено за допомогою 6-ти хвилинного бігу, 
у тестуванні приймало участь 552 учня Технічного 
ліцею – 162 дівчат й 390 юнаків (табл.1, рис.1):

7 клас. Всього приймало участь 79 учнів 
(59 юнаків і 20 дівчат). Результат юнаків склав 
1191,43±124,46 м, у дівчат результат був 1036±71,6 
м. Цей норматив не здало 9 учнів.

8 клас. Загальна кількість учнів – 108 
учнів (71 юнаків і 37 дівчат). Результати у по-
рівнянні з учнями 7 класу покращились: юнаки – 
1251,82±70,26 м, результат дівчат – 1092±70,05 м 
(норматив не здало 5 учнів).

9 клас. Всього здавало 6-ти хвилинний біг – 
53 учня (34 юнаків і 19 дівчат). Результат юнаків й 
дівчат у порівнянні з учнями 8 класу суттєво погір-
шився: у юнаків на 163 метри й склав 1088±89,38 м, 
у дівчат на 171 метри й склав 921,43±90,6 м. Норма-
тив не здало 5 учня.

10 клас. Із загальної кількості учнів 10 класу 
у тестуванні приймало участь 192 учня (142 юнаки 
і 50 дівчат), з них не здало 18 учнів. Покращення ре-
зультатів зафіксовано як у юнаків – 1175,94±56,79 
м, так і у дівчат – 1002,86±94,82 м

11 клас. У тестуванні приймало участь 147 
учнів, з них 104 юнаків і 43 дівчат (не здало 10 чо-
ловік), які показали наступні результати: юнаки – 
1287,5±29,1 м; дівчата – 1055±42,03 м. Покращення 
результату зафіксовано у юнаків на 112 метрів, у ді-
вчат на 53 метри.

Висновки. 
Суттєвий спад результатів був зафіксований 

у учнів 9-го класу, підвищення результатів зафіксо-
вано у 8-му та 11 класі. Крім юнаків 8-го класу, ре-
зультат юнаків інших класів менше за мінімальний 
рівень, дівчата в цілому здали тестування краще – 
але в 7-му й 9-му класі результат все рівно менше за 
мінімальний рівень [3]. 

Розвиток фізичної якості витривалості учнів 
середніх навчальних закладів повинно відбува-
тись до роботи помірної й змінної інтенсивності, 
що не пред'являє більших вимог до анаеробно-
гліколітичних можливостей організму. Засобами 
розвитку витривалості є рухливі ігри з підвищеною 
моторною щільністю, але ігри не дозволяють точно 

Таблиця 1
Результати нормативів на розвиток фізичної якості витривалості – 6-ти хвилинний біг, м (X +Sx )
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 1191,43±124,46 1251,82±70,26 1088±89,38 1175,94±56,79 1287,5±29,1

Дівчата 1036±71,6 1092±70,05 921,43±90,6 1002,86±94,82 1055±42,03

Рис.1. Динаміка зміни результатів  юнаків й дівчат Технічного ліцею (м).
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дозувати навантаження, тому доцільно використо-
вувати вправи, які дають можливість робити точно 
дозований вплив: темповий біг у чергуванні з хо-
дою; повільний біг; темповий біг; кросовий, змін-
ний та повторний біг.

Подальші дослідження пов'язано з динамі-
кою зміни результатів тестів та аналізом відповід-
ності нормативів з фізичної підготовки для серед-
нього навчального закладу фізичному розвитку 
юнаків і дівчат.
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Анотація. Можливість вирішення різноманітних рухових за-
вдань впродовж проведення учбових занять з фізичної культу-
ри у середньому навчальному закладі характеризується рівнем 
розвитку основних фізичних якостей учнів, у свою чергу, 
можливість виконання учнями різноманітних рухових дій, 
під час фізичних вправ, говорить про гармонійний розвиток 
фізичних якостей. Сила належить до основних фізичних якостей 
та виражається через сукупність силових здатностей, які забез-
печують фізичний вплив людини на зовнішні об'єкти. Силові 
здатності людини проявляються через силу дії, що розвивається 
за допомогою м'язових напруг.
Ключові слова: здатність, ліцей, результати, розвиток, сила, 
фізична культура, фізична якість.
Аннотация. Афанасьев В.В., Шишацкая В.И., Щербаченко 
В.К. Развитие силы учеников Технического лицея. Возмож-
ность решения разнообразных двигательных задач в течение 
проведения учебных занятий по физической культуре в среднем 
учебном заведении характеризуется уровнем развития основных 
физических качеств учеников, в свою очередь, возможность вы-
полнения учениками разнообразных двигательных действий, 
во время физических упражнений, говорит о гармоничном раз-
витии физических качеств. Сила принадлежит к основным фи-
зическим качествам и выражается через совокупность силовых 
способностей, которые обеспечивают физическое влияние чело-
века на внешние объекты. Силовые способности человека про-
являются через силу действия, которая развивается с помощью 
мышечных напряжений.
Ключевые слова: лицей, развитие, результаты, сила, способ-
ность, физическая культура, физическое качество.
Annotation. Afanasyev V.V., Shishac’ka V.I., Scherbachenko V.K. 
Development of power of Technical Lyceum pupils. The oppor-
tunity of decision of various impellent tasks during conducting of 
physical culture lessons in secondary educational institution is char-
acterized by level of development of pupils’ basic physical qualities, 
in turn, opportunity of performance by pupils of various impellent 
actions during physical exercises speaks about harmonious develop-
ment of physical qualities. The power belongs to the basic physical 
qualities, and expressed through set of power abilities, which provide 
physical infl uence of a man on external objects. The power abilities 
of a man show through power of action, which develops with the help 
of muscular pressure.
Key words: ability, development, lyceum, physical culture, physical 
quality, power, results.
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Вступ.
Засвоєння учнями навчального закладу рухо-

вих дії пов’язано не тільки з формуванням певних 
навичок, але й з розвитком тих якісних особливос-
тей, які дозволяють виконувати фізичні вправи з не-
обхідною силою, швидкістю, витривалістю, сприт-
ністю й рухливістю в суглобах [8, 9]. 

Під фізичною якістю «сила» людини розу-
міють здатність переборювати зовнішній опір або 
протидіяти зовнішнім силам. Психофізіологічні ме-
ханізми фізичної якості сили пов’язані з регуляцією 
напруги м’язів і з умовами режиму їхньої роботи. 
При розвитку сили впродовж учбових занять з фі-
зичної культури у середньому навчальному закладі 
слід враховувати морфофункціональні можливості 
організму людини, а, в першу чергу, організму що 
росте, тобто організму дітей і підлітків [1, 2, 5, 6].

Дослідження виконувалось за планом 
науково-дослідної роботи Технічного ліцею НТУУ 
«Київський політехнічний інститут».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – характеристика фізич-

ної якості сили й аналіз результатів здачі тестів 
учнями ліцею. 

Результати дослідження.
Найсприятливішими періодами розвитку 

сили у хлопчиків й юнаків вважається вік від 13-14 
до 17-18 років, а у дівчаток і дівчат – від 11-12 до 
15-16 років, причому неабиякою мірою представ-
ляє собою частка м’язової маси до загальної маси 
тіла (до 10-11 років вона складає приблизно 23%, до 
14-15 років – 33%, до 17-18 років – 45%). Найзначні-
ші темпи зростання відносної сили різних м’язових 
груп спостерігаються в молодшому шкільному віці, 
особливо у дітей від 9 до 11 років. Слід зазначити, 
що у вказані відрізки віку силові здібності найбіль-
шою мірою піддаються цілеспрямованим діям.

Засобами розвитку сили є фізичні вправи з 
підвищеним обтяженням або опором, які умовно 
поділяються на основні й додаткові:

1. Основні засоби:
вправи з вагою зовнішніх предметів (штанги з • 
набором дисків різної ваги, розбірні гантелі, 
гирі, набивні м’ячі, вага партнера);
вправи, що обтяжені вагою власного тіла • 
(підтягування у висі, віджимання в упорі, утри-
мання рівноваги в упорі, у висі); 
ударні вправи, у яких власна ваги збільшується • 
за рахунок інерції вільно падаючого тіла (на-
приклад, стрибки з підстрибуванням 25-70 см і 
більше з миттєвим подальшим вистрибуванням 
вгору); 
вправи з використанням тренажерних • 
пристроїв; 
вправи зі швидкою зміною напруги при роботі • 
м’язів-синергістів і м’язів-антагоністів; 
статичні вправи в ізометричному режимі: впра-• 
ви, в яких м’язова напруга створюється за раху-
нок вольових зусиль з використанням зовнішніх 
предметів (упори, утримання);
вправи, у яких м’язова напруга створюється за • 
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рахунок вольових зусиль; 
без використання зовнішніх предметів у • 
самоопорі. 

2. Додаткові засоби: • 
вправи з використанням зовнішнього середови-• 
ща (біг і стрибки вгору, по рихлому піску, біг 
проти вітру); 
вправи з використанням протидії інших • 
предметів (еспандери, гумові джгути, пружні 
м’ячі); 
вправи з протидією партнера.• 

До методів розвитку сили належать наступні 
[3, 4]:

Метод повторної вправи з використан-1. 
ням неграничних обтяжень:

у вправах, що виконуються у середньому й • 
варіативному темпі, які направлені на зміцнення 
опорно-рухового апарату й збільшення м'язової 
маси;
у вправах, що виконуються у максимально • 
швидкому темпі, які направлені на підвищення 
швидкісно-силових здібностей; 
у вправах, що направлені, в основному, на • 
збільшення м'язової маси;
у вправах, основною задачею яких є виховання • 
силової витривалості. 
Метод передбачає використання неграничних 

обтяжень з граничним числом повторень. Залежно 
від величини обтяжень, що не досягають макси-
мальної величини й спрямованості в розвитку сило-
вих здібностей, використовується строго нормована 
кількість повторень від 5-6 до 50. У фізіологічному 
плані суть цього методу розвитку силових здібнос-
тей полягає в тому, що ступінь м'язових напруг у 
міру стомлення наближається до максимального 
(до кінця такої діяльності збільшуються інтенсив-
ність, частота й сума нервно-ефекторних імпульсів, 
до роботи залучається всі більше число рухових 
одиниць, наростає синхронізація їх напруг). Се-
рійні повторення такої роботи з неграничними об-
тяженнями сприяють сильній активізації обмінно-
трофічних процесів у м'язовій та інших системах 
організму, сприяють підвищенню загального рівня 
функціональних можливостей організму. 

Метод повторної вправи з використан-2. 
ням граничних та близьких до гранич-
них зусиль:

у вправах, що виконуються у долаючому й по-• 
ступовому режимах роботи, які направлені на 
підвищення максимальної сили м'язів; 
використання середніх і великих зусиль у впра-• 
вах, що направлені на збільшення м'язової 
маси;

«ударний метод», при цьому збільшення ви-• 
бухової сили, передбачає виконання спеці-
альних вправ з миттєвим подоланням ударно-
впливаючого обтяження, які направлені на 
збільшення потужності зусиль, що пов'язані 
з якнайповнішою мобілізацією реактивних 
властивостей м'язів (наприклад, зістрибування 

з 45-75 см з подальшим миттєвим вистрибу-
ванням вгору або стрибком у довжину); після 
попереднього швидкого розтягування спосте-
рігається більш могутнє скорочення м'язів, ве-
личина їх опору задається масою власного тіла 
та висоти;
ізокінетичний метод (з постійною швидкістю); • 
використання навантаження повністю за круго-
вою робочою амплітудою рухів, що задається 
за допомогою відповідних тренажерів, метод 
спрямований на підвищення специфічних си-
лових здібностей
Цей метод забезпечує розвиток здібності до 

концентрації нервово-м'язових зусиль, дає більший 
приріст сили, ніж метод неграничних зусиль. 

Метод повторної вправи з використан-3. 
ням статичних положень тіла:

метод ізометричних зусиль (підвищення сили в • 
статичному режимі); 
стато-динамічний метод; • 
метод виховання сили за допомогою тренажер-• 
них пристроїв. 

Неспецифічні методи виховання сило-4. 
вих здібностей:

метод електростимуляції м'язів; • 
виховання власно-силових здібностей при па-• 
сивному розтягуванні м'язів. 
При плануванні заняття для вдосконалення 

швидкісно-силових якостей доцільно 60% вправ 
виконувати у долаючому режимі, 30% – у поступо-
вому режимі й 10% – у статичному (ізометричному) 
режимі. 

 Метод динамічних зусиль.5. 
Суть методу полягає в створенні максималь-

ної силової напруги за допомогою роботи з негра-
ничним обтяженням з максимальною швидкістю, 
вправи при цьому виконуються з повною амплі-
тудою. Застосовують даний метод при розвитку 
швидкої сили, тобто здібності до прояву великої 
сили в умовах швидких рухів.

Стато-динамічний метод.6. 
Характеризується послідовним поєднанням 

у вправі двох режимів роботи м'язів – ізометрично-
го й динамічного. Для виховання силових здібнос-
тей застосовують 2-6-секундні ізометричні вправи 
з зусиллям у 80-90% від максимуму з подальшою 
динамічною роботою вибухового характеру із зна-
чним зниженням обтяження (2-3 повторення у під-
ході, 2-3 серії, відпочинок 2-4 хв між серіями). За-
стосування цього методу доцільно, якщо необхідно 
виховувати спеціальні силові здібності саме при 
варіативному режимі роботи м'язів у змагальних 
вправах.

Метод статичних (ізометричних) зусиль.7. 
Припускає застосування різних по величині 

ізометричних напруг. У тому випадку, коли стоїть 
завдання розвинути максимальну силу м'язів, за-
стосовують ізометричні напруги у 80-90% від мак-
симуму тривалістю 4-6 с – 1-2 серії. Якщо ж стоїть 
завдання розвитку загальної сили, використовують 
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ізометричні напруги у 60-80% від максимуму три-
валістю 10-12 с. Звичайно на тренуванні виконуєть-
ся 3-4 вправи по 5-6 повторень кожної, відпочинок 
між вправами 2 хв. При вихованні максимальної 
сили ізометричні напруги слід розвивати поступо-
во. Після виконання ізометричних вправ необхідно 
виконати вправи на розслаблення, тренування про-
водиться впродовж 10-15 хвилин. Ізометричні впра-
ви слід включати в заняття як додатковий засіб для 
розвитку сили. Недолік ізометричних вправ полягає 
в тому, що сила виявляється в більшій мірі при тих 
суглобових кутах, при яких виконувалися вправи, а 
рівень сили утримується менше часу, ніж після ди-
намічних вправ. 

Метод кругового тренування.8. 
Забезпечує комплексну дію на різні м'язові 

групи. Вправи проводяться по «станціях» і підби-
раються так, щоб кожна подальша серія включа-
ла в роботові нову групу м'язів. Число вправ, що 
впливають на різні групи м'язів, тривалість їх ви-
конання на «станціях» залежить від завдань, що ви-
рішуються у тренувальному процесі, віку, статті й 
підготовленості. Комплекс вправ з використанням 
неграничних обтяжень повторюють 1-3 рази по 
кругу. Відпочинок між кожним повторенням комп-
лексу винна складати не менше 2-3 хв, під час якого 
виконуються вправи на розслаблення.

Ігровий метод.9. 
Передбачає виховання силових здібностей пе-

реважно в ігровій діяльності, де ігрові ситуації виму-
шують міняти режими напруги різних м'язових груп 
і боротися з наростаючим стомленням організму.

Тестування фізичної якості сили проводило-
ся серед 552 учнів Технічного ліцею – 162 дівчат й 
390 юнаків (табл.1). Використовувалися нормативи 
оздоровчого комплексу «Крок до здоров'я» у якій 
входять наступні тести [7]:

№1. Згинання і розгинання рук в упорі лежа-
чи протягом 30 с (к-сть разів).

№2. Стрибок у довжину з місця (см).

№3. Піднімання тулубу із положення лежачи 
впродовж 30 с (к-сть разів).

7 клас. У тестуванні приймало участь 79 
учнів (59 юнаків і 20 дівчат). Результати юнаків і ді-
вчат були нижче за норму, тільки юнаки в тесті №2 
показали результат, що вище за граничний мінімум 
– 176,4±20,96 см (норматив не здало 8 учнів).

8 клас. Загальна кількість учнів – 108 учнів 
(71 юнаків і 37 дівчат). Результат юнаків і дівчат в 
тестах №1 й №3 був нижче за норму, але в тесті №2 
результати було зафіксовано: у юнаків вище за мі-
німальні – 204,18±22,86 см, у дівчат результат був 
на «граничній» межі – 165±15,61 см, тобто, якщо 
брати на увагу велике відхилення від середнього 
показника, результат дівчат ми не можемо назвати 
цілком задовільним (норматив не здало 8 учнів).

9 клас. Всього здавало тести – 53 учня (34 
юнаків і 19 дівчат). Як і в 8-ому класі, у дівчат і юна-
ків 9-го класу результат в тестах №1 й №3 був нижче 
за норму; результат в тесті №2 результат задовіль-
ний: у юнаків 190±20 см, у дівчат 174,38±20,08 см 
(норматив не здало 5 учнів). Відзначаємо достатньо 
велике відхилення у результатах.

10 клас. Всього приймало участь 192 учня 
(142 юнаки і 50 дівчат). Результати у юнаків і дівчат 
за всіма трьома тестами виявилися нижче за норму 
(норматив не здало 17 учнів). У тесті №2 відзначе-
но значне відхилення від середнього значення як у 
юнаків, так і у дівчат.

11 клас. Загальна кількість учнів 11 класу – 
147 учнів, з них 104 юнаків і 43 дівчат. Результати в 
тестах №1 й №3 виявилися нижче за норму, що була 
запропонована; тільки в тесті №2 юнаки показали 
задовільний результат – 231,94±19,41 см, у дівчат 
результат склав 175±14,73 см (тестування не здало 
10 учнів).

Висновки. 
Учні з 7 по 11 клас показали свій результат за те-1. 
стами №1 й №3 нижче за дозволений мінімум.
Тест №2. Юнаки 7-11 класів (окрім 10 класу) 2. 

Таблиця 1
Результати нормативів на розвиток фізичної якості сили  (X +Sx )

Стать Тест 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

Згин-розгин рук 
(разів)

16,69
±2,52*

18,08
±1,31

19,07
±2,1

22,03
±1,98

23,63
±1,5

Стрибок у довжи-
ну (см)

176,4
±20,96

204,18
±22,86

190,2
±20,6

203,4
±42,1

231,94
±19,41

Підйом тулубу 
(разів)

22,33
±2,82

23,92
±1,31

25,33
1,63

25,09
±2,13

26,69
±1,74

Дівчата

Згин-розгин рук 
(разів)

12,4
±2,7

16,56
±1,01

17,75
±0,41

16,71
±2,21

15,75
±0,96

Стрибок у довжи-
ну (см)

153
±6,71

165
±15,61

174,38
±20,08

165
±10,5

175
±14,72

Підйом тулубу 
(разів)

22,2
±1,1

22,33
±1,32

23,88
±1,89

23,71
±3,95

24,75
±1,5

* – помічені результати є нижче за мінімальні.
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показали результат вище за мінімальний допу-
стимий; дівчата вдало склали тест у 8, 9 та 11 
класі.
Маємо значну невідповідність мінімально до-3. 
пустимого рівня результатів тестів №1 й №3 
рівню розвитку учнів.
Мінімальний результат для юнаків 11 класу в 4. 
тесті №2 занадто низький. 
Подальші дослідження пов'язано з аналізом 

розвитку фізичної якості витривалості учнів Тех-
нічного ліцею.
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ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ПЕРСО-
НАЛУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ДО 
ВИКОРИСТАННЯ МАСО-ГАБАРИТНИХ 
МАКЕТІВ ПІСТОЛЕТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Бабенко В.Г., Вовнянко А.В.
Академія управління МВС (м. Київ)

4

Анотація. Пошук нових і удосконалення основних напрямків 
підвищення професіоналізму працівників органів і підрозділів 
внутрішніх справ України засобами фізичної культури і спорту 
можливий на основі визначення рівня мотиваційного спрямуван-
ня в системі організації кадрового, нормативного і матеріально-
технічного забезпечення навчального процесу. У статті виз-
начаються подальші напрями підвищення професіоналізму 
працівників органів і підрозділів внутрішніх справ України за-
собами фізичної культури і спорту. Наведені основні положення 
методики використання масо-габаритних макетів пістолетів на 
заняттях зі спеціальної фізичної підготовки.
Ключові слова: мотивація, професійна підготовка, фізична 
підготовка, погроза зброєю, макети пістолетів.
Аннотация. Бабенко В.Г., Вовнянко А.В. Психологическая 
готовность персонала органов внутренних дел к использо-
ванию масо-габаритных макетов пистолетов на занятиях по 
специальной физической подготовке. Поиск новых и усовер-
шенствование основных направлений повышения профессио-
нализма сотрудников органов и подразделений внутренних дел 
Украины средствами физической культуры и спорта возможны 
на основе определения уровня мотивационного направления в 
системе организации кадрового, нормативного и материально-
технического обеспечения учебного процесса. В статье опреде-
ляются дальнейшие направления повышения профессионализма 
сотрудников органов и подразделений внутренних дел Украины 
средствами физической культуры и спорта. Наведены основные 
положения методики использования массо-габаритных макетов 
пистолетов на занятиях по специальной физической подготовке. 
© Бабенко В.Г., Вовнянко А.В., 2009

Ключевые слова: мотивация, профессиональная подготовка, 
физическая подготовка, угроза оружием, макеты пистолетов.
Annotation. Babenko V.G., Vovnianko A.V. Psychological readi-
ness of the personnel of the bodies of Internal Affairs for apply-
ing the mass-gabarit models of pistols at lessons in special physi-
cal training. The search of the new and the improvement of the basic 
directions of advancing professional skills of the staff of the bodies 
and divisions of Internal Affairs of Ukraine by means of physical 
culture and sport, are possible on the basis of defi ning the level of 
motivational direction in the system of the staffi ng, normative and 
material support organizing in the academic process. 
The article specifi es further directions of professional development 
of the staff of the bodies and divisions of Internal Affairs of Ukraine 
by means of physical culture and sport. The basic provisions of the 
methods of applying the mass-gabarit models of pistols at lessons in 
special physical training are considered in the article. 
Keywords: motivation, vocational training, physical training, weap-
on threat, models of pistols.

Вступ.
Специфіка роботи персоналу органів і під-

розділів внутрішніх справ (далі – ОВС) така, що 
працівник міліції завжди перебуває при виконанні 
своїх службових обов`язків. Отже йому необхідно 
знати нормативно-правову базу і вміти правильно її 
застосовувати у різних ситуаціях. Зокрема це стосу-
ється розділу ІІІ Закону України «Про міліцію», що 
має назву «Застосування заходів фізичного впливу, 
спеціальних засобів і вогнепальної зброї». Статтею 
13 вищенаведеного розділу передбачено, що пра-
цівники міліції мають право застосовувати табель-
ну вогнепальну зброю, заходи фізичного впливу, 
в тому числі прийоми рукопашного бою, для при-
пинення протидії законним вимогам міліції, якщо 
інші способи не забезпечили виконання покладе-
них на неї обов`язків. 

 Професійна майстерність, здатність до гнуч-
кої тактики дій, колективізм – це невід’ємні складо-
ві особистості сучасного працівника міліції. Однак 
на сьогодні міліцейська практика нараховує багато 
сумних фактів травматизму працівників ОВС через 
свої непрофесійні дії стосовно затримання озбро-
єних вогнепальною зброєю правопорушників. Це, 
насамперед, свідчить про недостатній рівень їх спе-
ціальної фізичної підготовленості [7, 8]. 

Дослідженню проблем спеціальної фізичної 
підготовленості працівників ОВС до дій в екстре-
мальних ситуаціях не приділялося достатньої уваги. 
Більшість наукових праць та досліджень, які вида-
валися і проводилися у цій галузі, присвячувалися, в 
основному, спеціальній фізичній підготовці курсан-
тів і слухачів вищих навчальних закладів МВС Укра-
їни [7, 8]. У зв’язку з цим, актуальність теми дослі-
дження обумовлена важливістю обґрунтування та 
створення необхідних умов для подальшої успішної 
організації і розвитку професійної і, зокрема, спеці-
альної фізичної підготовки в практичних органах та 
підрозділах Міністерства внутрішніх справ України 
(далі – ОВС), яке проводиться у межах виконання 
загальнокафедрального наукового дослідження ка-
федри вогневої та фізичної підготовки Академії 
управління МВС «Актуальні питання організації 
фізичної та вогневої підготовки персоналу практич-
них органів і підрозділів внутрішніх справ України» 
(рішення Вченої ради АУ МВС від 25.04.2007, про-
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токол № 9) і загальноакадемічної теми наукового 
дослідження Академії управління МВС «Актуальні 
питання управлінської та службово-оперативної ді-
яльності ОВС у сучасних умовах розвитку держав-
ності в Україні» (рішення Вченої ради АУ МВС від 
06.06.2007, протокол № 10).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є вдосконалення про-

фесійної підготовленості працівників практичних 
органів і підрозділів внутрішніх справ України, ви-
значення і напрацювання певних позицій, спрямова-
них на формування позитивної мотивації до занять 
фізичною підготовкою в особового складу міліцей-
ських підрозділів, а також упровадження у навчаль-
ний процес зі спеціальної фізичної підготовки масо-
габаритних макетів пістолетів «Форт» [6].

Результати досліджень.
Відповідно існуючої нормативної бази, ді-

яльність органів і підрозділів внутрішніх справ 
України спрямована насамперед на забезпечення 
особистої безпеки громадян, захист їх прав і сво-
бод, запобігання й припинення правопорушень і 
злочинів, охорону громадського порядку, забезпе-
чення безпеки дорожнього руху. Вона ґрунтується 
на принципах законності, гуманізму, поваги до осо-
би і соціальної справедливості [5].

Вищезазначені та інші завдання ОВС вима-
гають від керівника підрозділу, викладача або осо-
би, що здійснює і контролює навчальний процес, 
забезпечення такої організації і змісту навчального 
процесу, які постійно ставили б перед працівни-
ками міліції завдання постійного професійного та 
фізичного вдосконалення і самовдосконалення. Як 
правило, на першому етапі річної підготовки пови-
нна бути забезпечена спрямованість на навчання й 
удосконалення основних рухових навичок і умінь. 
Надалі, потрібно постійно орієнтувати працівників 
ОВС на необхідність удосконалення інших складо-
вих їх підготовленості, активної роботи в умовах 
навантажень постійного зростання. У той же час 
варто стежити за тим, щоб фізичний і емоційний 
стрес, яким піддається працівник у службовій та 
навчальній діяльності, відповідав його фізіологіч-
ним і психічним можливостям, а також наявним 
функціональним резервам [1, 10-12].

Слід зазначити, що підготовка працівника ор-
ганів і підрозділів внутрішніх справ тісно пов’язана 
з усім комплексом заходів, які застосовуються під 
час організації сучасної системи підготовки спортс-
мена високого класу (КМС, МС), а саме: підбором 
висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, 
належним матеріально-технічним забезпеченням, 
ефективною тактико-технічною, фізичною і психо-
логічною підготовленістю, системою профілактики 
захворювань, дотриманням заходів особистої без-
пеки з метою запобігання отримання травм та їх 
ефективним лікуванням [9]. Упущення та недоліки, 
що допускаються у вищенаведених та інших компо-
нентах системи цієї підготовки, можуть негативно 
позначатися як на рівні мотивації спортсмена, так і 
на рівні мотивації працівника міліції.

Однак найважливішим аспектом всебічної 
підготовки працівника ОВС є психологічне за-
безпечення високого рівня його активності щодо 
фізкультурно-спортивної діяльності протягом усьо-
го періоду навчання де ключовим елементом є моти-
ваційна орієнтація, пов'язана з бажанням або неба-
жанням активно займатися зазначеною діяльністю 
та готовністю працівників до дій в екстремальних 
ситуаціях. 

Наприклад, розглядаючи одне з найскладні-
ших питань, а саме обеззброєння противника, що 
погрожує вогнепальною зброєю, ми не наголошу-
ємо на пріоритетності певних прийомів. Є безліч 
способів обеззброєння противника в приміщені, на 
відкритій чи закритій місцевості, в місцях значного 
скупчення людей тощо.

Як правило, при невпевненому застосуванні 
або неправильно обраному і виконаному прийомі 
обеззброєння і затримання, а також під час нападу 
на працівника ОВС з метою заволодіння пістоле-
том, гинуть та отримують поранення ні в чому не 
винні люди. На нашу думку, основною причиною 
цього є недостатнє матеріально-технічне забез-
печення занять, а також суттєві недоопрацювання 
викладацького чи інструкторсько-інспекторського 
складу з особовим складом під час проведення спе-
ціальної фізичної підготовки. Крім того, викорис-
тання застарілих гумових макетів пістолетів для 
відпрацювання прийомів обеззброєння поступово 
притуплює інстинкт самозбереження. 

Постійно відпрацьовуючи прийоми з гумо-
вим пістолетом на заняттях, курсанти чи слухачі не 
відчувають вагових характеристик зброї, не чують 
звуків роботи частин і механізмів при досиланні па-
трона до патронника, не чують звуку зняття пісто-
лета із запобіжника. І, що найголовніше, слухачі не 
відчувають моменту пострілу і не бачать приблиз-
ного напряму польоту кулі. 

Від моменту виникнення екстремальної си-
туації і до створення реальної загрози життю та 
здоров’ю проходить певний проміжок часу. Як пра-
вило, при проведенні занять з гумовими макетами 
зброї не враховується час, який потрібен нападнику 
для того, щоб дістати пістолет, зняти чи не зняти 
його із запобіжника, приготуватися і зробити по-
стріл. Початкове положення зброї – якраз саме із 
цього і починає формуватися процес підготовки до 
виконання прийому обеззброєння. 

Працівникам міліції дуже часто доводиться 
перебувати у ситуаціях, коли порушник тримає в 
руках приведену у готовність справжню вогнепаль-
ну зброю. Відлік часу йде на частки секунди, хибне 
рішення – непоправні наслідки. 

У переважній більшості навчальних закладів 
системи МВС України викладається навчальна дис-
ципліна «Особиста безпека». Вона чітко розмеж-
овує різновиди професійного ризику (виправданий, 
невиправданий), види небезпек (реальна, потенцій-
на, уявна, провокована), що очікують працівника 
міліції в його повсякденній діяльності [5]. На нашу 
думку, потребує поглибленого дослідження поняття 
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погрози працівникові міліції вогнепальною зброєю, 
в якому пропонуємо розрізняти професійну і непро-
фесійну погрозу. 

Професійна погроза вогнепальною зброєю 
– це ситуація екстремального характеру, під час 
виникнення якої особа, що дістала заряджений піс-
толет, спрямувала його в сторону працівника мі-
ліції і не даючи останньому скоротити дистанцію 
(тримає на відстані), перебуває у стані підвищеної 
готовності зробити постріл при будь-якій спробі 
правоохоронця виконати певні захисні дії. При цьо-
му особа, що погрожує працівникові міліції вогне-
пальною зброєю, не зменшує відстані між ними і 
дистанційно встановлює свої вимоги. 

Непрофесійна погроза вогнепальною зброєю 
– це ситуація екстремального характеру, під час ви-
никнення якої особа, що дістала заряджений пісто-
лет, спрямувала його в сторону працівника міліції 
та, не здійснюючи активних спроб зробити постріл, 
наближається до нього, приставляє пістолет впри-
тул до тіла правоохоронця і вступає з ним в диску-
сію, подаючи якісь команди чи ставлячи певні ви-
моги. При цьому слід зазначити, що дана особа, яка 
погрожує зброєю, не завжди здатна контролювати 
момент перебування працівника міліції на лінії вог-
ню, може частково втрачати пильність чи відволіка-
тися на події довколишнього середовища. 

У статті 12 Закону України «Про міліцію» 
визначено умови й межі застосування заходів фі-
зичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної 
зброї. Згідно з цією статтею, застосуванню сили 
повинне передувати попередження про намір її ви-
користання, якщо дозволяють обставини. Без по-
передження фізична сила, спеціальні засоби і зброя 
можуть застосовуватись, якщо виникла безпосеред-
ня загроза життю або здоров'ю громадян чи праців-
ників міліції.

У разі неможливості уникнути застосування 
сили вона не повинна перевищувати межі, необхід-
ної для виконання покладених на міліцію обов'язків, 
і має завдавати мінімально можливої шкоди право-
порушнику та іншим громадянам.

На сьогоднішній день. в Академії управління 
МВС продовжують апробуватися масо-габаритні 
макети пістолетів «Форт» [6] виробництва Казе-
ного науково-виробничого об’єднання «Форт» 
МВС України, які незважаючи на їх конструктив-
ну схожість зі зброєю, належать до групи товарів 
побутового вжитку і використовуються як сувенір. 
Конструкція макету виключає можливість пострілу 
набоями до вогнепальної або іншої зброї серійно-
го виробництва, самовільна переробка макета на 
вогнепальну зброю заборонена і карається згідно з 
чинним законодавством.

Як правило, масо-габаритні макети пістоле-
тів використовувались не лише під час занять з вог-
невої підготовки, а й при відпрацюванні тематики 
зі спеціальної фізичної підготовки, яка стосувалася 
обеззброєння супротивника при погрозі вогнепаль-
ною зброєю. 

Практичні заняття були спрямовані на ви-
вчення й удосконалення навичок обеззброєння 
від погрози вогнепальною зброєю. Заняття прово-
дилися в спеціальній формі (куртках самбо, кос-
тюмах рукопашного бою), у звичайній спортив-
ній формі, у спортивній залі або на спеціальному 
спортивному майданчику із суворим дотриманням 
заходів безпеки.

Методика навчання прийомам обеззброєння 
від погрози вогнепальною зброєю поділялася на три 
етапи: ознайомлення, вивчення, удосконалення. 

У процесі вивчення прийомів особлива увага 
приділялася техніці виконання кожного елементу, 
а для вдосконалення обов'язковою умовою є засто-
сування кожного прийому у певній екстремальній 
ситуації. 

На заняттях зі спеціальної фізичної підго-
товки сам процес навчання з різними категоріями 
працівників ОВС розпочинався з ознайомлення 
з роботою частин і механізмів даного пристрою, 
принципів їх дій. 

Обов’язково зверталася увага на те, що 
озброєний супротивник одразу не робить постріл, 
а погрожує і вступає з працівником міліції в дис-
кусію, ставлячи при цьому якісь вимоги. У цьому 
випадку у останнього є шанс, не застосовуючи за-
ходів фізичного впливу, спробувати умовити право-
порушника скласти зброю і затримати його. Але, 
якщо озброєний пістолетом супротивник налашто-
ваний рішуче, погрожує працівнику міліції на від-
стані більше одного метра, і ситуація змінюється в 
гіршу сторону, тоді працівник міліції повинен про-
явити певні акторські здібності, примусити супро-
тивника втратити пильність, після чого застосувати 
відповідний прийом.

Перед застосуванням прийому рукопашного 
бою, працівник міліції повинен миттєво визначити 
тип зброї супротивника, (курковий чи безкурковий 
варіант), його фізичний та психологічний стан, го-
товність до відкриття вогню. В екстремальній си-
туації, якщо супротивник один, працівник міліції 
повинен працювати на затримання, за наявності 
спільників – на відбирання зброї і під погрозою ві-
дібраної, або своєї зброї, затримувати їх.

Під час виконання прийому працівник мілі-
ції повинен чітко подавати супротивнику команди, 
наприклад: «Не рухатись, міліція», і за допомогою 
больового впливу на певні частини тіла примусити 
правопорушника припинити опір. 

Прийоми рекомендовано обирати і викону-
вати залежно від ситуації у слушний момент. Так, 
з метою недопущення пострілу під час виконання 
прийому, необхідно звертати увагу на положення 
кисті руки з пістолетом, миттєво відійти з лінії по-
стрілу, захопити рукою затвор пістолета і цією ж ру-
кою перекрити хід курка до ударника. Наприклад:

1) вихідне положення – правопорушник сто-
їть напроти працівника міліції на відстані одного 
метра і, приставивши впритул пістолет до грудей 
останнього, вступає з ним у дискусію;

2) одночасно з кроком лівою ногою вперед 
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в сторону та поворотом тулуба праворуч праців-
ник міліції лівою рукою захоплює затвор пістоле-
та, перекривши хід курка, при цьому притиснувши 
великий палець супротивника до пістолета, правою 
рукою захоплює руку з пістолетом в районі запобіж-
ної скоби, своїм великим пальцем притискає вказів-
ний палець супротивника до пістолета, а вказівним 
пальцем притискає вказівний палець супротивника 
до скоби пістолета у зворотному напрямку.

3) правою ногою наносить розлабляючий 
удар по гомілці супротивника, приставивши праву 
ногу біля лівої, одночасно з відступом лівої ноги 
назад масою свого тулуба виконує важіль руки на-
зовні. Зваливши супротивника на землю, тримаючи 
руку, обійти його зі сторони голови, впершись пра-
вим коліном в шию, лівим – у спину супротивника, 
зафіксувати руку больовим прийомом, відібрати 
пістолет та приступили до виконання інших дій. 

Слід зазначити, що це тільки один з прийомів, 
які неможливо показати і навчитися виконувати на 
гумових макетах вогнепальної зброї. Застосування 
масо-габаритних макетів значно розширює дозво-
лений арсенал дій працівника міліції забезпечуючи 
при цьому його особисту безпеку.

Висновки
1. Формування позитивної мотивації, праг-

нення до підвищення власних результатів та успіш-
ного виконання службових завдань можливе тільки 
на основі часткового поєднання, абсолютної злаго-
дженості та виваженої взаємодії з іншими навчаль-
ними дисциплінами. 

2. Мотивація персоналу органів і підрозді-
лів внутрішніх справ України носить варіативний 
характер і залежить від правильності організації і 
проведення кожного етапу річної підготовки, а та-
кож всебічної готовності працівників ОВС з інтер-
есом і бажанням сприймати навчальний матеріал. 

3. Принципово важливим моментом у фор-
муванні позитивної мотивації у працівників ОВС 
до занять фізичною підготовкою, спрямованістю на 
самовдосконалення засобами фізичної культури і 
спорту є чітка і добре налагоджена робота в системі 
«викладач – працівник ОВС». Наявність позитив-
ної мотивації та творчого ставлення до навчального 
процесу формує почуття відповідальності, полег-
шує перенесення великих навантажень і мобілізує 
приховані ресурси організму.

4. Здійснивши апробацію масо-габаритних 
макетів пістолетів «Форт» замість гумових макетів 
на заняттях зі спеціальної фізичної підготовки за те-
мою «Обеззброєння від непрофесійної погрози вог-
непальною зброєю» і змоделювавши певні екстре-
мальні ситуації нападу, було з’ясовано, що вивчення 
цієї тематики на масо-габаритних макетах пістоле-
тів є надзвичайно ефективним. Використання масо-
габаритних макетів дисциплінує особовий склад, 
підвищує якість виконання прийомів та їх відпові-
дальність при виконанні поставлених навчальних 
завдань. Це свідчить про формування у працівників 
ОВС бажання до вдосконалення і самовдосконален-
ня засобами фізичної культури та спорту. 

5. Використання у навчальному процесі 
масо-габаритних макетів пістолетів сприяє швид-
шому звиканню працівника міліції до бойової зброї, 
формуванню впевненості у власній правоті та про-
фесійній захищеності. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на 
вивчення способів обеззброєння правопорушника 
від загрози холодною зброєю і впровадження у на-
вчальний процес масо-габаритних макетів холодної 
зброї.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕ-
МЫ ДЫХАНИЯ И ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ 
МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕН-
ТОВ КОЛЛЕДЖА В ТРЁХЛЕТНЕМ ЦИКЛЕ 

ОБУЧЕНИЯ
Роман Бака

Педагогический колледж в Белостоке, Польша
5

Аннотация. У группы студентов (n – 41) в трёхлетнем цикле 
обучения оценивалось состояние систем энергообеспечения в 
аэробных и анаэробных тестах – PWC170 и Wingate. Рассчиты-
вались общепринятые параметры мощности работы. Статисти-
ческие показатели характеризовали достоверность изменения 
функциональных возможностей систем энергообеспечения 
студентов в условиях педагогического процесса по физической 
культуре.
Ключевые слова: процесс, учебный, динамика, аэробные, анаэ-
робные, тесты, энергообеспечение.
Анотація. Бака Р. Функціональний стан системи дихан-
ня та енергозабезпечення роботи м'язів студентів коледжу 
в трирічному циклі навчання. У групи студентів (n=41) в 
трирічному циклі навчання оцінювався стан системи енергоза-
безпечення в аеробних і анаеробних тестах - PWC170 і Wingate. 
Розраховувались загальноприйняті параметри напруги роботи. 
Статистичні показники характеризували достовірність зміни 
функціональних можливостей систем енергозабезпечення 
студентів в умовах педагогічного процесу з фізичної культури.
Ключові слова: процес, навчальний, динаміка, аеробні, 
анаеробні, тести, енергозабезпечення.
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Annotation. Baka R. Functional state of respiratory system and 
system responsible for providing energy to muscles in college stu-
dents in a three years’ long study period. The group of students 
(n-41) in a three years’ long study period was evaluated against the 
condition of their systems responsible for providing energy using 
aerobic and anaerobic testing methods – PWC170 and Wingate. Vari-
ous, generally used power and work force parameters were calcu-
lated. Statistical indicators characterized credibility of changes in 
functional capabilities of energy provision systems in students under 
conditions of pedagogical process, related with physical education.
Key words: process, didactic, energy provision, aerobic, anaerobic, 
tests, dynamics. 

Введение. 
На пути формирования потребности в физи-

ческом совершенствовании каждого человека одной 
из актуальных проблем является формирование 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих инди-
видуально приемлемое содержание физической ак-
тивности на всём протяжении жизни человека (P.V. 
Komi, 1984; J.F. Sallis, 1987, 1994).

 В этой связи в современном обществе су-
щественно возрастает роль специалистов по физи-
ческому воспитанию, способных вести разъясни-
тельную, воспитательную работу среди населения 
и обладающих необходимыми практическими 
навыками организации занятий среди различных 
групп людей, начиная с детского возраста (И.М. 
Быховская, 1997).

Успешное решение этих социально важных 
задач, как отмечет В.К. Бальсевич (2000), возможно 
при условии постоянного совершенствования си-
стемы подготовки специалистов в физкультурных 
учебных заведениях. 

При этом подчёркивается необходи-
мость постоянного повышения общекультурной, 
профессионально-педагогической и непосредствен-
но физической подготовленности специалистов по 
физическому воспитанию.

В целом подготовку специалистов, отве-
чающих современным требованиям общества, 
необходимо рассматривать как социальный за-
каз, определяющий содержание физкультурного 
образования по таким направлениям знаний, как 
биологические, социально-экономические и соб-
ственно физкультурно-воспитательные (R.Baka, 
2007; R.Baka, D.Dawidenko, 2007; J.Drabik, 1992; 
A.Pawłucki, 1994).

Таким образом, от специалиста по физи-
ческому воспитанию требуется высокий уровень 
общей культуры, совершенное владение теорети-
ческими знаниями в объёме учебных программ по 
общественным, биологическим и педагогическим 
дисциплинам, а также хорошая физическая подго-
товленность, позволяющая преподавателю служить 
личным примером в организации физического вос-
питания людей.

Считаем, что систематическая количествен-
ная и качественная оценка уровня физической 
подготовленности каждого студента могла бы по-
служить стимулом к совершенствованию и по-
ложительно повлиять на активность в процессе 
обучения. А учебный процесс по практическим 

дисциплинам приобрёл бы чётко выраженный при-
кладный характер и позволил бы студентам при-
обрести необходимые навыки преподавателя фи-
зической культуры – умение объективно оценить 
уровень физической подготовленности и сформу-
лировать рекомендации по организации физиче-
ской активности в зависимости от индивидуальных 
особенностей обследованных. 

Предполагаем, что результаты систематиче-
ской оценки физического состояния студентов в ди-
намике 1-3 годов обучения могут рассматриваться 
как показатель эффективности организации учебно-
го процесса и положительно влиять на уровень мо-
тивации занимающихся к двигательной активности.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Привить студентам навыки самооценки со-

стояния физической подготовленности по показа-
телям энергообеспечения мышечной деятельности 
в аэробных и анаэробных условиях максимальных 
эргометрических тестов. Тем самым повысить за-
интересованность в двигательной активности в 
учебном процессе.

Методы исследований: 
- длительное, от года к году обучения, тести-

рование состояния систем энергообеспечения груп-
пы студентов в аэробных и анаэробных режимах 
мышечной деятельности в условиях общепринятых 
тестов – РWС170 и Wingate. 

- методы математической статистики, позво-
ляющие объективно, в количественных выражени-
ях представить результаты влияния двигательной 
активности на состояние физической подготовлен-
ности студентов. 

Для обработки первичных материалов об-
следования студентов использовалась программа 
«Статистик» в версии 5.0, которая позволяла по-
лучать средние значения, ошибку средней ариф-
метической, среднеквадратическое отклонение и 
коэффициент вариации. Для доказательства поло-
жительного влияния двигательной активности сту-
дентов на состояние физической подготовленности 
применялся тест t-Стьюдента для равных выборок.

Одновременно рассчитывался процент изме-
нения показателей физической подготовленности 
при повторном обследовании студентов по проше-
ствии каждого года обучения. Сведения об обсле-
дованных и общий объём двигательной активности 
в табл. 1 и 2.

Результаты исследований.
Материалы, представленные в статье, по-

зволяют характеризовать общее состояние функ-
циональных возможностей, лежащих в основе жиз-
недеятельности организма человека в аэробных и 
анаэробных условиях двигательной деятельности.

Показатели физической работоспособности 
обследованных нами студентов, зарегистрирован-
ные в тесте РWС170, представлены в таблицах 3 и 
4. Как видно в таблицах, показатели работоспособ-
ности студентов, выраженные в Kгм/мин, от года 
к году обучения увеличивались, свидетельствуя о 
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повышении специальной выносливости студентов 
в аэробных условиях мышечной деятельности. По-
вышение мощности работы в тесте сопровожда-
лось, а точнее было обусловлено совершенствова-
нием механизма потребления кислорода (VO2макс, 
мл/мин), как в абсолютных величинах, так и в отно-
сительных – в пересчёте на килограмм массы тела.

При этом имело место незначительное сни-
жение относительных величин потребления О2 на 
этапе от второго к третьему году обучения, в то 

время, как абсолютные величины этого показате-
ля в этот период возрастали. Этот фактор можно 
объяснить естественным повышением общей мас-
сы тела обследованных студентов, вызванном воз-
растными особенностями и небольшим снижением 
двигательной активности на третьем году обучения 
в институте.

И в этом показателе между обследованными 
студентами имели место высокие различия, дости-

Таблица 1. 
Состав обследованных студентов 

Годы обучения Количество обследованных Средний возраст
всего мужчины женщины мужчины женщины

1 - 3 41 26 15 21,7-23,7 21,7-23,5

Таблица 2. 
Общий объём двигательной активности студентов (часы)

Год обуче-
ния

Количество учебных недель Общее количество
часов двигательной актив-

ности

Средняя нагрузка недели

I 24 175 7,29

II 38 170 4,47

III 26 105 4,03

Таблица 3. 
Характеристика физической работоспособности, тест РWС170, обследованных студентов в течение I, II, и 

III курса обучения
Мужчины n=26 PWC170 (Kгм/мин) VO2 макс,

(мл/мин)
VO2 макс,

(мл/мин/кг)

I
М 1172,5 3233,2 41,8
SD 284,3 483,2 5,2
мин 582,1 2229,5 32,7
макс 1879,7 4435,5 54,8
V% 24,2 14,9 12,5

II
М 1222,0 3317,4 43,5
SD 270,0 459,0 5,8
мин 635,0 2319,4 35,1
макс 1721,3 4166,1 53,7
V% 22,1 13,8 13,3

III
М 1260,8 3383,4 43,0
SD 262,1 445,5 4,9
мин 772,7 2553,5 33,5
макс 1774,8 4257,2 53,9
V% 20,8 13,2 11,4

Таблица 4. 
Сравнительная характеристика физической работоспособности, тест PWC170, обследованных студентов в 

течение I, II и III курса обучения – существенность средних различий между курсами 
Мужчины n=26 I-II II-III I-III

t (p) % t (p) % t (p) %
PWC170 (Kгм/мин) 1,97 (p>0,05) 4,2 1,69 (p>0,05) 3,2 2,58 (p<0,05) 7,5
VO2 макс (мл/мин) 1,97 (p>0,05) 2,6 1,69 (p>0,05) 2,0 2,58 (p<0,05) 4,6
VO2 макс (мл/мин/

кг)
3,68 (p<0,01) 4,1 0,73 (p>0,05) 1,0 1,0 (p>0,05) 3,0



19

гавшие 12,5-24,2%. Так, например, в тесте РWС170 
наименее физически подготовленный студент при 
обследовании на первом году обучения имел ре-
зультат 582,1 Kгм/мин, а лучший студент в группе 
– 1879,7 Kгм/мин. 

Существенные различия в уровне подготов-
ленности студентов во всех измерениях оставались 
высокими на протяжении трёх лет обучения. При 
этом общий уровень физической подготовленности 
студентов в процессе обучения возрастал, а величи-
на различий между обследованными сокращалась. 

Эта общая тенденция, суть которой в по-
ложительном влиянии двигательной активности в 
учебном процессе на состояние общей работоспо-
собности студентов, подчёркивается в материалах 
табл.4. Здесь видно, что по итогам первого года 
обучения повышение работоспособности студентов 
составляло от 2,6 до 4,2%. В течение второго года 
обучения повышение результатов контроля носили 
менее выраженный характер – 1,0-3,2%. А в целом, 
в течение трёхлетнего обучения работоспособность 
студентов в аэробных условиях мышечной деятель-
ности возросла от 3,0 до 7,5%.

Аналогичные результаты имели место в жен-
ской группе. Средние результаты в показателях те-
ста РWС170 в этой группе от года к году обучения 

увеличивались более выражено, чем в группе муж-
чин (таб. 5). 

При этом необходимо учесть, что общий 
уровень подготовленности по показателям теста ха-
рактеризовался существенными различиями между 
слабо и хорошо физически развитыми студентами. 
По итогам обследования на первом году обучения 
коэффициент вариации в трёх показателях теста со-
ставлял от 13,8 до 28,6%.

Существенные различия в уровне физи-
ческой подготовленности по показателям РWС170 
между недостаточно подготовленными и лучшими 
студентками приводили к высоким значениям сред-
неквадратических отклонений (SD) и непосред-
ственно влияли на достоверность различий средних 
значений, зарегистрированных по итогам обучения 
в каждом из трёх годичных циклов.

Как видно в табл. 6, рост результатов сту-
денток в каждом из трёх показателей теста РWС170 
к концу первого года обучения составлял от 2,4 до 
5,9%, однако соответствующее повышение функ-
циональных возможностей обследованных не отве-
чало статистическим требованиям достоверности 
(t=1,9-2,10; р>0,05).

Результаты обследования студенток в конце 
каждого года обучения свидетельствовали о по-

Таблица 5. 
Характеристика физической работоспособности, тест РWС170, обследованных студенток в течение I, II 

и III курса обучения

Женщины n=15 PWC170 (Kгм/мин) VO2 макс,
(мл/мин)

VO2 макс,
(мл/мин/кг)

I

М 679,1 2394,4 41,3
SD 194,2 330,1 6,8
min 306,0 1760,2 29,3
max 1056,7 3036,3 56,6
V% 28,6 13,8 16,4

II

М 719,5 2463,1 42,3
SD 170,6 290,1 6,3
min 425,0 1962,5 32,7
max 994,5 2930,7 58,6
V% 23,7 11,8 15,0

III

М 783,3 2571,7 43,9
SD 180,6 307,1 6,0
min 521,6 2126,7 36,0
max 1109,3 3125,7 56,6
V% 23,1 11,9 13,6

Таблица 6. 
Сравнительная характеристика физической работоспособности, тест РWС170, обследованных студенток 

в течение I, II и III курса обучения – существенность средних различий между курсами 
Женщины n=15 I-II II-III I-III

t (p) % t (p) % t (p) %
PWC170 (Kгм/мин) 2,10 (p>0,05) 5,9 3,24(p<0,01) 8,9 3,59 (p<0,01) 15,4

VO2 макс, (мл/
мин)

2,10 (p>0,05) 2,9 3,24(p<0,01) 4,4 3,59 (p<0,01) 7,4

VO2 макс, (мл/
мин/кг)

1,93 (p>0,05) 2,4 2,66(p<0,05) 3,9 3,47 (p<0,01) 6,4
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зитивных изменениях физической работоспособ-
ности той части из них, которые в начале цикла 
обучения были наименее подготовленными. Tак, 
например, максимальное потребление кислорода 
(VO2) в относительных единицах у менее подготов-
ленных в начале цикла обучения составляло 1760,2, 
то ко второму году возросло до 1962,5 (мл/мин). 
Эта закономерность сохранялась и в течение второ-
го и третьего годов обучения (таб. 5). Убедительные 
результаты положительного влияния двигательной 
активности в процессе обучения студенток вид-
но в результатах сравнительного анализа (табл.6). 
Показатели работоспособности в условиях РWС170 
возросли в этой группе от 6,4 до 15,4% и оказались 
более выразительными, чем в группе студентов. В 
целом положительное изменение функции дыхания 
и энергообеспечения мышечной деятельности сту-
дентов и студенток в аэробных условиях свидетель-

ствовало об общей эффективности организации 
учебного процесса по спортивным дисциплинам.

Что же касается информации о состоянии ра-
ботоспособности обследованных учащихся в анаэ-
робных условиях, то соответствующие результаты 
исследования представлены ниже, в таблицах 7-10. 
Как видно в таблицах, двигательная активность 
студентов, предусмотренная учебным планом и 
программами по дисциплине физическая культура 
в трёхлетнем цикле обучения, не приводила к суще-
ственным, статистически достоверным изменениям 
работоспособности обследованных в максималь-
ных анаэробных условиях Vingate теста.

Эта причина может быть объяснима с не-
скольких позиций. Во-первых, общее содержание 
занятий, предусмотренных учебными программами 
по отдельным спортивным программам, и режим 
выполнения физических упражнений в большей 

Таблица 7. 
Характеристика физической работоспособности, тест Wingate, обследованных студентов в течение I, II и 

III курса обучения
Мужчины

n=26 Средняя мощ-
ность

Общая работа
Максимальная 
мощность

Показатель 
силовой 
выносли-
вости [%]

Время 
достиг. 
Pmax 
[s]

Время 
сохран. 
Pgru [s]

W W/kg J J/kg W W/kg

I
М 613,1 7,9 18391,8 238,2 729,7 9,5 79,5 7,6 3,7
SD 90,9 0,9 2726,9 25,6 114,1 1,1 22,2 1,7 1,5
min 431,6 6,0 12948,9 180,9 512,9 7,0 42,9 4,9 0,7
max 892,4 9,5 26771,6 284,3 1099,2 11,7 128,8 2,1 7,4
V% 14,8 10,8 14,8 10,8 15,6 12,1 27,9 22,1 39,4

II
М 599,5 8,1 17985,2 243,0 718,7 9,7 71,2 9,2 5,0
SD 78,6 0,6 2356,8 17,2 113,3 0,9 34,6 3,7 2,4
min 432,6 6,8 12979,1 203,8 485,0 7,7 29,8 4,3 0,4
max 806,7 9,3 24201,9 279,7 996,8 10,8 155,6 20,8 10,5
V% 13,1 7,1 13,1 7,1 15,8 9,5 48,7 40,4 48,7

III
М 617,9 7,8 18537,4 234,7 764,3 9,7 89,2 6,8 3,6
SD 84,1 0,6 2524,1 18,1 117,9 0,8 25,2 1,8 1,1
min 478,3 6,7 14348,4 199,4 594,7 7,7 46,8 4,7 1,6
max 798,7 9,1 23961,7 272,7 975,8 11,1 127,3 12,1 6,8
V% 13,6 7,7 13,6 7,7 15,7 8,2 28,2 27,0 31,4

Таблица 8. 
Сравнительная характеристика физической работоспособности, тест Wingate, обследованных студентов 

в течение I, II и III курса обучения – существенность средних различий между курсами 
Мужчины n=26 I-II II-III I-III

t (p) % t (p) % t (p) %
Средняя мощ-

ность
W 0,54 (p>0,05) 2,2 0,82 (p>0,05) -3,1 0,26 (p>0,05) -0,8

W/kg 0,83 (p>0,05) -2,0 1,87 (p>0,05) 3,4 0,65 (p>0,05) 1,4
Общая работа J 0,54 (p>0,05) 2,2 0,82 (p>0,05) -3,1 0,26 (p>0,05) -0,8

J/kg 0,83 (p>0,05) -2,0 1,88 (p>0,05) 3,4 0,65 (p>0,05) 1,5
Максимальная 
мощность

W 0,33 (p>0,05) 1,5 1,45 (p>0,05) -6,3 1,51 (p>0,05) -4,7
W/kg 0,81 (p>0,05) -2,5 0,17 (p>0,05) 0,4 0,93 (p>0,05) -2,1

Показатель силовой вы-
носливости, (%)

0,97 (p>0,05) 10,5 2,02 (p>0,05) -25,4 1,80 (p>0,05) -12,2

Время достижения Pmax, 
s

1,9 (p>0,05) -21,4 2,91 (p<0,01) 26,5 1,75 (p>0,05) 10,7

Время сохранения Pgru, s
2,24 (p=0,034) -33,6 2,77 (p<0,05) 27,6 0,33(p>0,05) 3,3
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мере носили характер умеренной интенсивности. 
В целом такая организация физической подготовки 
студентов приводила к положительным изменениям 
общей, аэробной работоспособности и не оказыва-
ла существенного влияния на развитие механизмов 
дыхания и энергообеспечения студентов в анаэроб-
ных условиях мышечной деятельности. 

Во-вторых, во всех девяти контрольных по-
казателях различия между отдельными студентами 
оказывались высокими. Так, например, в показате-
ле средней мощности (табл. 7) результат лучшего 
студента составлял 892,4 W, а результат самого сла-
бого – всего 431,6 W. При коэффициенте вариации 
V%-14,8 и SD-90,9 W доказать существенность по-
вышения соответствующей физиологической спо-
собности от первого до третьего года обучения на 
4,8 W с помощью t-критерия (как, собственно, и с 
помощью любого другого критерия) невозможно. 

Изменение работоспособности студентов в 
течение трёхлетнего цикла обучения оказывались 

незначительны (табл. 8). Таким образом, существен-
ные индивидуальные различия в уровне подготов-
ленности студентов, которые свидетельствовали о 
незначительных изменениях соответствующей спо-
собности в ходе обучения, повлияли на результаты 
статистического анализа.

В группе студенток изменение состояния фи-
зической работоспособности в анаэробных услови-
ях также оказывалось мало значительным (табл. 9 
i 10) и характеризовались высокой вариацией, то-
есть существенным различием между отдельными 
обследованными в каждом из девяти показателей 
Vingatе теста. 

Так, например, по результатам обследования 
в первом учебном году различия между студентка-
ми находились в границах 16,0-55,8% (в среднем 
30,0%). 

Также как и в группе студентов, это свиде-
тельствовало о существенной разнице между об-
следованными в способности к активной мышеч-

Таблица 9. 
Характеристика физической работоспособности обследованных студенток в течение I, II и III курса 

обучения (тест Wingate)

Женщины
n=15 

Средняя мощ-
ность Общая работа 

Максимальная 
мощность

Показат. 
силов. вы-
носл. [%]

Время 
достиж. 
Pmax [s]

Время 
сохран.
Pgru [s]W W/kg J J/kg W W/kg

I

М 346,5 6,1 10,396,5 181,9 449,6 7,8 48,7 7,7 4,0
SD 97,0 1,6 2909,4 48,7 94,0 1,2 18,9 2,3 2,2
min 116,2 1,9 3484,5 58,1 298,3 5,0 18,7 5,8 0,4
max 492,9 7,6 14787,6 228,3 659,2 9,4 105,4 14,6 9,4
V% 28,0 26,8 28,0 26,8 20,9 16,0 38,8 29,4 55,8

II

М 346,7 6,0 10402,2 180,4 409,3 7,1 39,2 9,0 3,9
SD 72,8 1,0 2184,2 30,4 89,6 1,2 11,2 3,8 1,7
min 187,1 3,7 5614,3 112,3 216,2 4,3 17,7 6,1 1,1
max 492,9 8,0 14785,6 238,5 580,8 9,4 56,4 21,7 7,0
V% 21,0 16,8 21,0 16,8 21,9 17,1 28,5 42,8 44,1

III

М 344,5 5,9 10334,5 175,8 419,1 7,1 42,9 8,5 3,3
SD 44,6 1,6 1337,6 17,5 51,5 0,6 10,8 2,3 1,4
min 271,6 4,8 8146,8 142,9 334,4 5,9 23,9 5,6 1,0
max 449,8 7,0 13493,0 208,9 548,7 8,2 63,9 13,3 6,6
V% 12,9 10,0 12,9 10,0 12,3 9,1 25,3 27,2 43,4

Таблица 10. 
Сравнительная характеристика физической работоспособности, тест Wingate, обследованных студен-

ток в течение I, II и III курса обучения – существенность средних различий между курсами 

Женщины n=15 I-II II-III I-III
t (p) % t (p) % t (p) %

Средняя мощ-
ность 

W 0,01 (p>0,05) -0,1 0,13 (p>0,05) 0,7 0,08 (p>0,05) 0,6
W/kg 0,12 (p>0,05) 0,9 0,57 (p>0,05) 2,6 0,47 (p>0,05) 3,4

Общая работа kj 0,01 (p>0,05) -0,1 0,13 (p>0,05) 0,7 0,08 (p>0,05) 0,6
J/kg 0,12 (p>0,05) 0,9 0,57 (p>0,05) 2,6 0,47 (p>0,05) 3,4

Максимальная 
мощность

W  1,44 (p>0,05) 9,0 0,46 (p>0,05) -2,4 1,46 (p>0,05) 6,8
W/kg 1,78 (p>0,05) 9,2 0,13 (p>0,05) -0,6 1,97 (p>0,05) 8,7

Показатель силовой вы-
носливости, (%) 1,95 (p>0,05) 19,6 0,84 (p>0,05) -9,4 1,31 (p>0,05) 12,0

Время достиж. Pmax, s 1,00 (p>0,05) -15,7 0,34 (p<0,01) 5,0 0,93 (p>0,05) -9,9
Время сохран. Pgru, s 0,09 (p=0,034) 1,7 0,96 (p<0,05) 16,0 1,08 (p>0,05) 17,4
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ной деятельности в анаэробных условиях. Но уже в 
результатах контроля, проведенных в третьем году 
обучения, различие между студентками существен-
но сократились. Коэффициенты V % составляли в 
девяти показателях теста от 9,1 до 43,4% (в среднем 
18,01%), свидетельствуя о сокращении количества 
недостаточно подготовленных студентов в третьем 
годичном цикле обучения.

Выводы.
В процессе экспериментального трёхлетнего 

цикла обучения в условиях колледжа показана це-
лесообразность организации физического воспита-
ния по спортивно педагогическим дисциплинам, в 
основе которой используется положительная моти-
вация студентов к физическим упражнениям. Такая 
мотивация достигается при личном участии сту-
дентов в организации контроля, количественной и 
качественной оценки собственного состояния дви-
гательной функции в динамике учебного процес-
са. Это способствует формированию позитивного 
отношения к физической культуре как к одному из 
элементов общих культурных ценностей.

Дальнейшие исследования предполагается 
провести в направлении изучения других проблем 
энергообеспечения мышечной деятельности сту-
дентов колледжа в трёхлетнем цикле обучения.
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КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУ-
ПРОВОДУ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СПОРТСМЕНІВ-ІНВАЛІДІВ
Бойко Г.М.

Національний університет фізичного виховання і 
спорту України
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Анотація. У статті представлено методику визначення 
ефективності системи психолого-педагогічного супроводу 
спортивної діяльності висококваліфікованих спортсменів-
інвалідів. Структура інтегрального критерію утворюється 
складовими психологічної ефективності, ефективності 
професійної взаємодії суб’єктів спортивної діяльності 
та результативності змагальної діяльності спортсменів. 
Пропонований підхід дозволяє визначити ефективність 
функціонування групового суб’єкта спортивної діяльності 
в поєднанні зі складовими індивідуальної ефективності 
спортсменів. 
Ключові слова: спортсмени-інваліди, ефективність, інтегральний 
критерій, система, психолого-педагогічний супровід.
Аннотация. Бойко Г.Н. Критерии определения эффектив-
ности системы психолого-педагогического сопровождения 
спортивной деятельности спортсменов-инвалидов. В статье 
представлено методику определения эффективности системы 
психолого-педагогического сопровождения спортивной дея-
тельности высококвалифицированных спортсменов-инвалидов. 
В структуре интегрального критерия выделено составляющие 
психологической эффективности, эффективности профессио-
нального взаимодействия субъектов спортивной деятельности и 
результативности соревновательной деятельности спортсменов. 
Предложенная методика позволяет определять эффективность 
функционирования группового субъекта спортивной деятельно-
сти в сочетании с составляющими индивидуальной эффектив-
ности спортсменов.
Ключевые слова: спортсмены-инвалиды, эффективность, инте-
гральный критерий, система, психолого-педагогическое сопро-
вождение.
Annotation. Boyko G. Criteria of defi nition of a system effec-
tiveness of psychology-pedagogical support of sports activity of 
sportsmen-disables. In the article is presented the characteristic of 
integrated criterion of defi nition of a system effectiveness of psychol-
ogy-pedagogical support of sports activity of highly skilled sports-
men-disables. In the structure of integrated criterion it is allocated 
components of psychological effi ciency, effi ciency of professional 
interaction of subjects of sports activity and productivity of competi-
tive activity of sportsmen. The offered technique allows to defi ne ef-
fi ciency of functioning of the group subject of sports activity in a 
combination to components of individual effi ciency of sportsmen.
Keywords: sportsmen-disables, effi ciency, integrated criterion, sys-
tem, psychology-pedagogical support.

Вступ.
Ефективність (з лат. effectus – дія, результат) 

розглядається як здатність отримувати конкретні 
результати, досягати наміченої цілі. Загальновідо-
мо, що визначення та оцінка ефективності є одним 
із ключових теоретичних і практичних завдань, 
розв’язання якого дозволяє розробляти та застосо-
вувати оптимальні методи пізнання світу, підтвер-
джувати або спростовувати висунуті припущення, 
що сприяє подальшому розвитку наукового знання. 

Терміни „ефективність”, „ефективний”, „не-
ефективний”, що застосовуються в усіх наукових і 
практичних галузях,  нагадують своєрідні штампи, 
вживання яких не гарантує тотожність розуміння 
змісту терміну різними науковцями та практика-
ми. Зважаючи на відсутність теоретичних розро-
бок із проблем визначення ефективності системи 
підготовки спортсменів-інвалідів, зокрема, відсут-
ність дефініцій поняття ефективності психолого-
© Бойко Г.М., 2009
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педагогічного супроводу спортивної діяльності 
спортсменів-інвалідів актуалізується необхідність 
проведення відповідних досліджень.

Робота виконана за планом НДР Національ-
ного університету фізичного виховання і спорту 
України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у здійсненні роз-

робки методики та обґрунтування критеріїв ефек-
тивності практичної реалізації системи психолого-
педагогічного супроводу спортивної діяльності 
спортсменів-інвалідів високої кваліфікації.

Методи дослідження: теоретичні – аналіз, 
узагальнення даних спеціальної науково-методичної 
літератури та власного практичного досвіду підго-
товки спортсменів-інвалідів високої кваліфікації; 
метод експертних оцінок, методи математичної ста-
тистики.

Дослідження виконується згідно зі Зведеним 
планом науково-дослідної роботи у сфері фізич-
ної культури і спорту на 2006-2010 рр., тема 2.5.2.: 
«Теоретико-методологічні основи психологічного 
супроводу підготовки спортсменів-інвалідів різних 
нозологічних груп», номер державної реєстрації 
0106U012125.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. 

У процесі розробки методики оцінки ефек-
тивності системи психолого-педагогічного супро-
воду спортивної діяльності спортсменів-інвалідів 
ми враховуємо, що в теорії та практиці підготовки 
спортсменів високої кваліфікації головним систе-
моутворюючим фактором залишається результат 
спортивної діяльності як квінтесенція індивідуаль-
ної ефективності спортсмена, а не його стан, осо-
бистісний і соціальний розвиток. Однак, орієнтація 
виключно на результат загострює протиріччя між 
індивідуальними настановами особистості та со-
ціальними вимогами до неї, адже спортсмен висо-
кої кваліфікації – це, передусім, «...професіонал – 
людина в цілому, і як індивід, і як особистість, і як 
суб’єкт діяльності» [3, с. 46]. 

Спортивна діяльність висококваліфікованих 
спортсменів пов’язана з формуванням однієї з най-
важливіших характеристик індивідуальності – про-
фесіоналізму, що «... розглядається як інтегральна 
характеристика людини, експлікується в її діяльнос-
ті та спілкуванні» [4, c. 131]. Згідно з вимогами щодо 
організації та змісту тренувальної та змагальної 
діяльності спортсменів кожного з функціональних 
класів, суб’єкти спортивної діяльності в спорті 
інвалідів виконують професійні дії, переважно, 
у системі «людина-людина». У сукупності з 
врахуванням специфічних умов психолого-
педагогічного супроводу спортивної діяльності 
спортсменів високої кваліфікації різних нозологій, 
визначення ефективності системи передбачає 
необхідність здійснення оцінювання: ефективності 
спільної професійної діяльності групового суб’єкта; 
індивідуальної ефективності спортсмена як 
основного суб’єкта спортивної діяльності. Оцінка 

ефективності реалізації системи психолого-
педагогічного супроводу спортивної діяльності 
спортсменів-інвалідів представлена у вигляді 
інтегрального критерію, що дозволяє оцінити 
ефективність спільної професійної діяльності 
фахівців і спортсменів у межах групових суб’єктів 
спортивної діяльності, а також результативність 
діяльності кожного окремого спортсмена. 

Започатковуючи розробку інтегрального 
критерію оцінки ефективності запропонованої 
системи, ми орієнтувались на дотримання 
наступних вимог: інтегральний критерій 
складається з сукупності окремих критеріїв, що 
дозволяє не тільки оцінити ефективність спільної 
діяльності групового суб’єкта, специфічного 
для спорту інвалідів, але й визначити проблемні 
місця в результативності діяльності плавців як 
основних суб’єктів супроводу; окремі критерії, 
що утворюють інтегральний критерій, мають 
бути односпрямованими – за умови, що значення 
окремого критерію позитивно змінюється, зростає 
й загальний показник ефективності й навпаки; 
значення окремих критеріїв мають вимірюватися 
в одному інтервалі (у відносних одиницях – від 1 
до 4 або у відсотках – від 0 до 100). Дотримання 
цієї вимоги забезпечує можливість нормування та 
центрування відповідних показників [5, с. 38].

Оцінка ефективності практичної реалізації 
системи психолого-педагогічного супроводу спор-
тивної діяльності спортсменів високої кваліфікації 
у спорті інвалідів здійснюється за окремими крите-
ріями, що утворюють інтегральний критерій ефек-
тивності: ефективність функціонування групового 
суб’єкта спортивної діяльності (критерій ефектив-
ності професійної взаємодії – Еіпрв); співвідношен-
ня ступеня задоволеності спортсмена досягнутим 
рівнем готовності до участі у змагальній діяльнос-
ті з відповідною експертною оцінкою досягнутого 
рівня готовності (критерій психологічної ефектив-
ності – Еіпс); результати виступів спортсменів в 
основному змаганні макроциклу з урахуванням 
співвідношення ступеня відповідності прогнозова-
ного результату реально показаному спортсменом 
під час участі у відповідальних змаганнях націо-
нального та міжнародного рівня, зокрема, на XIII 
літніх Паралімпійських іграх 2008 р. (критерій ре-
зультативності змагальної діяльності – Еізд). 

Отже, інтегральний критерій ефектив-
ності системи психолого-педагогічного супрово-
ду спортивної діяльності висококваліфікованих 
спортсменів-інвалідів утворюється сукупністю 
окремих критеріїв, кожен з яких складається зі скла-
дових оцінки ефективності (табл. 1). 

Враховуючи, що можливість, повнота та 
ефективність виконання завдань тренувальної та 
змагальної діяльності спортсменами з моторними, 
сенсорними або інтелектуальними порушеннями 
залежить від професійних дій групових суб’єктів 
спортивної діяльності, специфічних для спорту 
інвалідів, першим критерієм визначення ефектив-
ності реалізації системи психолого-педагогічного 
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супроводу було обрано критерій ефективності 
професійної взаємодії фахівців і спортсменів у 
межах групового суб’єкта спортивної діяльності. 
Обраний критерій розкриває особливості організа-
ції супроводу та професійної взаємодії спортсменів 
і фахівців, які залучені до підготовки спортсменів-
інвалідів і забезпечення їхньої участі у змаганнях. 

Запропонована система спрямовується на 
забезпечення високої результативності професій-
ної діяльності спортсменів високої кваліфікації з 
порушеннями моторного, сенсорного та інтелекту-
ального розвитку в напружених умовах тренувань 
і змагань, що об’єктивно ускладнюють досягнення 
ними високого рівня готовності, її прогнозованої 
реалізації під час виступів плавців у відповідальних 
змаганнях. 

Однак, досягнення високого спортивного 
результату лімітується здатністю спортсменів-
інвалідів до активації додаткових внутрішніх ре-
сурсів, що, передусім, передбачає необхідність 
мобілізації сил організму, адекватного зростання 
психічної напруженості та здатності до самокон-
тролю й саморегуляції психічного стану в складних 
умовах тренувальної та змагальної діяльності.

Це вказує на необхідність вивчення динаміки 
особистісного та соціального розвитку, специфіч-
них властивостей психіки спортсменів як інформа-
тивних критеріїв оцінки ефективності практичної 
реалізації системи психолого-педагогічного супро-
воду їхньої спортивної діяльності [1]. 

Виділення мотиваційного компонента ефек-
тивності пов’язано з необхідністю врахування сис-
теми мотивів спортивної діяльності спортсменів-
інвалідів, їхніх мотиваційних тенденцій, аналізу 

спільності мотивації, мети та поглядів на шляхи її 
досягнення всіма суб’єктами спортивної діяльності. 

Урахування показників рефлексивно-
оцінного компонента ефективності передбачає 
вивчення динаміки самооцінки та рівня домагань 
спортсменів, що мають тісні функціональні зв’язки 
та виступають психологічними регуляторами спря-
мованості особистості на самореалізацію у спор-
тивній діяльності. Самооцінка та рівень домагань 
також впливають на побудову стратегії взаємовід-
носин між суб’єктами спортивної діяльності, де-
термінують соціальну активність особистості, її 
ініціативність, вимогливість до себе, готовність до 
здорової конкуренції. Зокрема, рівень домагань ві-
дображає стереотип тактики цілепокладання люди-
ни, вибір мети та рівня складності задач діяльності, 
у тому числі спортивної [2]. Критерій психологічної 
ефективності, що включено до інтегрального кри-
терію ефективності реалізації системи психолого-
педагогічного супроводу спортивної діяльності 
спортсменів-інвалідів високої кваліфікації, відо-
бражає повноту дотримання аксіологічної умови 
реалізації системи, а також дозволяє відстежити ди-
наміку професійної самосвідомості спортсменів як 
основних суб’єктів спортивної діяльності.

У спорті високих досягнень одним із ключо-
вих критеріїв визначення ефективності застосова-
них впливів є спортивний результат. Тому результати 
виступів спортсменів в основному старті макроци-
клу правомірно обрано в якості складової критерію 
результативності змагальної діяльності, що за-
стосовується для інтегральної оцінки ефективності 
експериментальної реалізації системи. Ми також 
враховуємо, що досягнення спортсменами висо-

Таблиця 1
Критерії та складові оцінки ефективності системи психолого-педагогічного супроводу 

№ Критерій 
ефективності Складові 

1

Критерій 
ефективності 
професійної 
взаємодії

Ефективність функціонування групового суб’єкта спортивної діяльності 
(взаємодії фахівців і спортсменів у межах групового суб’єкта):

психологічний клімат у межах групового суб’єкта спортивної діяльності  
(за поведінковим, емоційним і когнітивним компонентами);

мотиваційний компонент ефективності; 
рефлексивно-оцінний компонент ефективності; 
діагностичне оцінювання ефективності функціонування групового суб’єкта  
спортивної діяльності

2
Критерій 

психологічної 
ефективності

Оцінка досягнутого рівня готовності:
інтегральна самооцінка досягнутого рівня готовності (психологічної,  
техніко-тактичної, функціональної);

експертна інтегральна оцінка досягнутого рівня готовності (психологічної,  
техніко-тактичної, функціональної);

визначення ступеня узгодженості самооцінок та експертних оцінок досяг- 
нутого рівня готовності

3

Критерій 
результативності 

змагальної 
діяльності

результати виступів спортсменів в основному змаганні макроциклу; 
відповідність прогнозованого результату фактично досягнутому:  
відхилення (+) результату, показаного спортсменом, від прогнозованого 
часу
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кого рівня готовності не гарантує його повноцінну 
реалізацію в реальних умовах змагання. Це актуалі-
зує введення відносної результативності як інфор-
мативної складової даного критерію визначення 
ефективності системи. Для отримання показників 
відносної результативності змагальної діяльності 
спортсменів передбачено здійснення порівняльно-
го аналізу прогнозованих результатів, визначених 
фахівцями за результатами експертної оцінки до-
сягнутого ними рівня готовності до виступу в осно-
вному старті макроциклу, з результатами, що були 
фактично показані плавцями під час змагань. По-
казники відносної результативності змагальної ді-
яльності спортсменів свідчать про процесуальну 
ефективність їхньої діяльності, що, передусім, за-
безпечується здатністю до самоконтролю та само-
регуляції психічного стану напередодні виступу та 
під час змагань, а також опосередковано вказує на 
ефективність функціонування групових суб’єктів 
спортивної діяльності під час участі спортсменів-
інвалідів у відповідальних змаганнях [2].

Методика оцінки ефективності системи 
психолого-педагогічного супроводу спортивної 
діяльності включає сукупність емпіричних мето-
дів дослідження: засобів діагностики психічного, 
особистісного, соціального розвитку та психічних 
станів висококваліфікованих спортсменів, що за-
стосовуються, переважно, індивідуально в умо-
вах тренувального процесу та участі спортсменів 
у змаганнях; соціологічних методів дослідження. 
Кількісний та якісний аналіз отриманих оціноч-
них даних дає повну та об’єктивну інформацію 
для подальшого визначення ефективності системи 
психолого-педагогічного супроводу спортивної 
діяльності  спортсменів-інвалідів. Ефективність 
системи (Ес) представлено у вигляді інтегрального 
показника, що визначається як сума оцінок, отрима-
них за кожним із трьох критеріїв ефективності (Еі) 
з урахуванням їх вагових коефіцієнтів (αі). Ваговий 
коефіцієнт αі  для кожного з критеріїв визначається 
за результатами експертної оцінки кваліфікованих 
тренерів-викладачів, яким пропонується розташу-
вати три критерії ефективності системи психолого-
педагогічного супроводу спортивної діяльності 
спортсменів-інвалідів високої кваліфікації за сту-
пенем їх значущості. До складу експертної групи 
увійшли одинадцять досвідчених фахівців, які без-
посередньо залучені до підготовки кваліфікованих 

спортсменів, задіяних у спорті інвалідів. Відбір 
складу експертної групи здійснено з урахуванням 
наступних критеріїв: 1) відповідність роду діяль-
ності експерта завданням, що розв’язуються під час 
дослідження; 2) рівень освіти, посада, тренерська 
категорія, звання; 3) продуктивність експерта, що 
виражається в кількості підготовлених спортсменів-
інвалідів високої кваліфікації; 4) рівень авторитет-
ності фахівця серед колег; 5) представництво в екс-
пертній групі тренерів із різним стажем роботи, що 
забезпечує поєднання професіоналізму більш до-
свідчених фахівців з енергійністю молодих.

Вивчення думки експертів здійснювалось 
із використанням методу ранжування. Результа-
ти експертного дослідження підлягали перевірці 
на достовірність, що здійснювалась за допомогою 
визначення коефіцієнта конкордації. У результа-
ті проведених розрахунків отримано три вагових 
коефіцієнти, а таблиця оцінки значущості окре-
мих критеріїв ефективності системи психолого-
педагогічного супроводу спортивної діяльності 
спортсменів високої кваліфікації у спорті інвалідів 
набула наступного вигляду (табл. 2). 

Використання інтегрального критерію для 
визначення ефективності системи психолого-
педагогічного супроводу спортивної діяльності 
спортсменів-інвалідів високої кваліфікації пока-
зує, що ефективність безпосередньо залежить від 
рівня професіоналізму окремих суб’єктів діяль-
ності, їхньої здатності до професійної взаємодії. 
Професіоналізм суб’єкта спортивної діяльності 
забезпечується підсистемою індивідуальних якос-
тей особистості, що визначають рівень соціально-
психологічної компетентності та впливають на ін-
дивідуальну ефективність його діяльності у системі 
«людина-людина». Це дозволяє передбачити, що 
зростання індивідуальної ефективності окремого 
суб’єкта зумовлює підвищення ефективності функ-
ціонування групового суб’єкта спортивної діяльнос-
ті та реалізації системи в цілому. Запропонований 
нами комплексний підхід дозволяє пов’язати інди-
відуальну ефективність спортсменів із ефективніс-
тю групового суб’єкта спортивної діяльності. 

Бальна оцінка результатів практичного впро-
вадження системи психолого-педагогічного супро-
воду спортивної діяльності спортсменів-інвалідів 
високої кваліфікації за складовими критерію ефек-
тивності професійної взаємодії групових суб’єктів 

Таблиця 2
Оцінка значущості критеріїв ефективності системи психолого-педагогічного супроводу спортивної 

діяльності спортсменів-інвалідів
№ Критерій ефективності Ваговий коефіцієнт критерію αі
1 Критерій ефективності професійної взаємодії 0,28
2 Критерій психологічної ефективності 0,21
3 Критерій результативності змагальної діяльності 0,51

Інтегральний критерій ефективності системи

(Ес = 
3=1

3
Σ  αі Еі)

1
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спортивної діяльності, психологічної ефективності 
та результативності змагальної діяльності спортсме-
нів із вадами зору, порушеннями опорно-рухового 
апарату, розумового та фізичного розвитку, а також 
інтегральна оцінка ефективності системи здійсню-
ється за чотирма оціночними рівнями: оптималь-
ним – 4 бала, що вказує на найвищий позитивний 
рівень розвитку або сформованості оцінюваного 
фактору (процесу, якості), що визначений за допо-
могою оціночних критеріїв (ключів), передбачених 
конкретною діагностичною методикою; базовим – 
3 бала, що вказує на сприятливий позитивний рі-
вень оцінюваного фактору; середнім (недостатнім) 
– 2 бала, що вказує на несприятливий негативний 
рівень оцінюваного фактору; низьким – 1 бал, що 
вказує на найнижчий негативний рівень оцінювано-
го фактору. Результати оцінки системи за кожним 
критерієм ефективності підлягають кількісному та 
якісному опрацюванню з урахуванням їх вагових 
коефіцієнтів. 

Висновки. 
Створення системи психолого-педагогічного 1. 
супроводу спортивної діяльності спортсменів-
інвалідів актуалізує розробку критеріїв визна-
чення ефективності її практичної реалізації. 
Ефективність системи2.  психолого-педагогічного 
супроводу спортивної діяльності спортсменів-
інвалідів високої кваліфікації визначається 
інтегральним критерієм, що утворюється 
сукупністю складових ефективності 
функціонування групового суб’єкта спортивної 
діяльності в поєднанні зі складовими 
індивідуальної ефективності спортсменів. 
Доведено, що ефективність реалізації си-3. 
стеми обумовлена сукупністю показників 
індивідуальної ефективності спортсменів у 
поєднанні з ефективністю діяльності групових 
суб’єктів, специфічних для спорту інвалідів. 
Оцінка ефективності реалізації системи 
психолого-педагогічного супроводу спортивної 
діяльності має здійснюватись за інтегральним 
критерієм ефективності, що утворюється трьома 
односпрямованими критеріями з урахуванням 
їх вагових коефіцієнтів: критерій ефективності 
професійної взаємодії (ваговий коефіцієнт – 
0,28) дозволяє визначити правомірність засто-
сованих організаційних заходів і дотримання 
психолого-педагогічних умов для забезпечен-
ня ефективного функціонування специфічних 
групових суб’єктів спортивної діяльності; 
критерій психологічної ефективності (ваго-
вий коефіцієнт – 0,21) характеризує рівень 
сформованості професійної самосвідомості 
спортсменів, їхню здатність застосовувати 
об’єктивні критерії для адекватної самооцінки 
процесуального аспекту спортивної діяльності 
та її результату; критерій результативності 
змагальної діяльності (ваговий коефіцієнт – 
0,51) відображає повноту реалізації спортсме-
нами досягнутого рівня готовності під час 
виступів в основному змаганні макроциклу. 

Перспективи подальших досліджень 
пов’язуємо зі здійсненням оцінки ефективності сис-
теми психолого-педагогічного супроводу спортив-
ної діяльності висококваліфікованих спортсменів-
інвалідів.

Література
Бойко Г. М. Особливості психолого-педагогічного супрово-1. 
ду плавців у паралімпійському спорті / Г. М. Бойко // Теорія 
та методика фізичного виховання. – 2008. – № 3. – С. 44–50.
Бойко Г. М. Психологічна структура спортивної діяльності 2. 
плавців у паралімпійському спорті / Г. М. Бойко // Педагогіка, 
психологія та медико-біологічні проблеми фізичного вихо-
вання і спорту: наук. монографія / ред. проф. С. С. Єрмакова. 
– Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2007. – № 9. – С. 9–15.
Дружилов С. А. Профессионалы и профессионализм в но-3. 
вой реальности: психологические механизмы и проблемы 
формирования / Дружилов С. А. // Сибирь. Философия. Об-
разование: альманах СО РАО, ИПК. – Новокузнецк, 2001. – 
Вып. 5. – С. 46–56.
Дружилов С. А. Психологический синдром профессиона-4. 
лизма / Дружилов С. А. // Б. Г. Ананьев в комплексном ис-
следовании в психологи : науч.-практ. конф. : тезисы докл.; 
под ред. Л. А. Цветковой, Л. А. Головей. – СПб. : СПбГУ, 
2003. – С. 131–133.
Дружилов С. А. Психология профессионализма человека / 5. 
С. А. Дружилов // Журнал прикладной психологии. – 2004. 
– № 4–5. – С. 35–43.

Надійшла до редакції 29.04.2009р.
galka87u@mail.ru

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУ-
ВАННЯ ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬ-

ТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
Бойчук Ю.Д.

Харківський національний педагогічний 
університет імені Г.С.Сковороди

7

Анотація. Ключові компетентності можливо сформува-
ти тільки на основі предметних. Вони повинні містити 
пізнавальну, операційну, мотиваційну та соціальну складові. 
У професійно-педагогічній підготовці повинна враховувати-
ся професіоналізація еколого-валеологічних знань та вмінь. 
Вони повинні бути підпорядковані головному напряму – 
формуванню полікультурної компетентності майбутнього 
вчителя. Використання компетентнісного підходу дозволить 
увесь процес формування еколого-валеологічних компетент-
ностей підпорядковувати кінцевому результату – формуван-
ню еколого-валеологічної культури як компонента загальної 
професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя.
Ключові слова: компетентнісний підхід, учитель, еколого-
валеологічна культура.
Аннотация. Бойчук Ю.Д. Компетентностный подход к фор-
мированию эколого-валеологической культуры будущего 
учителя. Ключевые компетентности возможно сформировать 
только на основе предметных. Они должны содержать по-
знавательную, операционную, мотивационную и социальную 
составляющие. В профессионально-педагогической под-
готовке должна учитываться профессионализация эколого-
валеологических знаний и умений. Они должны быть подчи-
нены главному направлению - формированию поликультурной 
компетентности будущего учителя. Использование компе-
тентносного подхода позволит весь процесс формирования 
эколого-валеологических компетентностей подчинять конечно-
му результату - формированию эколого-валеологической куль-
туры как компонента общей профессионально-педагогической 
культуры будущего учителя.
Ключевые слова: компетентностный подход, учитель, эколого-
валеологическая культура.
Annotation. Boychuk Yu.D. Competence approach of form-
ing ecological and valeological culture of future teacher. Key 
competence is possible to generate only on the basis of subject. 
They should keep cognitive, operational, motivational and social 
amounting. In professional - pedagogical preparation it should be 
taken into account professionalism ecological valeological  knowl-
edge and skills. They should be subordinated to a mainstream - 
forming polycultural competence of the future teacher. The usage 
© Бойчук Ю.Д., 2009
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of competence approach will allow to all process of formation 
ecological valeological  competence to subordinate to a net result. 
The result will be in formation ecological valeological  crops as 
components of common professional - pedagogical crop of the fu-
ture teacher.
Keywords: competence approach, teacher, ecological valeological  
culture.

Вступ. 
У сучасних умовах основою ціннісного став-

лення до індивідуального і колективного здоров’я 
та екологічного стану навколишнього середовища, 
розуміння їх взаємозалежності і взаємообумов-
леності, свідомої еколого- та здоров’язберігаючої 
поведінки особистості щодо захисту і поліпшення 
середовища існування та збереження, відновлення 
і розвитку здоров’я має стати еколого-валеологічна 
культура.

Ураховуючи соціальну місію вчителя, центр 
уваги фокусується саме навколо професіоналізму 
та культури його особистості. Підготовка вчителя, 
здатного до ефективної реалізації універсальних 
ідей екологобезпечного розвитку, пов’язана з фор-
муванням еколого-валеологічної культури як склад-
ника його загальної та професійно-педагогічної 
культури. Але, незважаючи на зростаючий інтерес 
до проблеми формування еколого-валеологічної 
культури майбутнього вчителя, залишається відсут-
нім теоретико-методологічне її сутності та науково-
методична модель формування у сучасній системі 
вищої педагогічної освіти.

Робота виконана за планом НДР Харківсько-
го національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даної роботи є обґрунтування зна-

чущості та правомірності компетентнісного підхо-
ду до формування еколого-валеологічної культури 
майбутнього вчителя в умовах його професійно-
педагогічної підготовки.

Результати дослідження.
В умовах освітніх закладів під поняттям ком-

петентнісного підходу розуміють спрямованість 
педагогічного процесу на формування і розвиток у 
студентів ключових (базових, основних) і предмет-
них компетенцій. У свою чергу ключові компетенції 
визначаються як суспільно визнаний комплекс пев-
ного рівня знань, умінь і навичок, ставлень тощо, 
які можна застосовувати в широкій сфері діяльнос-
ті людини.

До питань удосконалення систем освіти 
з позицій компетентнісного підходу науковці і 
практики розвинених країн звернулися на початку 
1990-х років і це було пов’язане перш за все зі ста-
новленням розвиненої демократії у цих країнах, 
становленням у них громадянського суспільства 
та розвинених ринкових відносин [7].

У 2000-2003 роках в Україні було виконано 
проект «Інновація та оновлення освіти для покра-
щення добробуту та зниження рівня бідності», од-
ним із предметів якого був аналіз засад компетент-
нісного підходу як основи вдосконалення освітніх 

систем у розвинених країнах Європи та підготовка 
рекомендацій щодо запровадження компетентніс-
ного підходу в системі освіти України. Результа-
том виконання цього проекту став звіт, в одному 
із розділів якого «Впровадження ключових ком-
петентностей у зміст освіти», висвітлено оцінку 
експертів щодо стану впровадження компетент-
нісного підходу в Україні та рекомендації щодо 
поглиблення цієї роботи [7]. 

Основними ідеями компетентнісного підхо-
ду можна вважати такі: компетентність - ключове 
поняття, оскільки воно, по-перше, поєднує в собі 
інтелектуальний і навичковий складники освіти, 
по-друге, у поняття компетентності закладено іде-
ологію інтерпретації змісту освіти, сформованого 
«від результату» («стандарт на виході»), по-третє, 
ключова компетентність інтегративна за приро-
дою, тому що вона містить низку однорідних чи 
близьких знань і умінь, які належать до широких 
сфер культури та діяльності; цей підхід не новий, 
оскільки орієнтація на освоєння умінь, способів 
діяльності і, тим більше, узагальнених способів 
діяльності існувала як напрям розвитку педагогіч-
них досліджень і практики, однак не була провід-
ною. 

Передбачається, що компетентна особис-
тість володіє не лише знаннями, високими мо-
ральними якостями і є професіоналом, а й вміє 
діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосо-
вуючи знання й беручи на себе відповідальність 
за свою діяльність [1, с. 8].

Сутність компетентнісного підходу полягає 
у зміщенні акценту з накопичування нормативно-
визначених знань, умінь і навичок до розвитку в 
студентів здатності «практично діяти, застосовувати 
індивідуальні техніки й досвід успішних дій у ситу-
аціях професійної діяльності та соціальної практи-
ки». Перспективність зазначеного підходу полягає в 
тому, що він забезпечує високу готовність молодих 
людей до успішної діяльності в різних сферах сус-
пільства [8, с. 73]. Продовжуючи цю думку, можна 
зазначити, що реалізація компетентнісного підходу 
передбачає осмислення загальних цілей освіти за 
умов її варіативності. У свою чергу, зрушення в ро-
зуміння загальних цілей обумовлюють необхідність 
змін у підходах і механізмах змісту і, як наслідок, - 
у стандартах освіти [9, с. 66].

У сучасній педагогіці поступово установлю-
ється таке тлумачення цих понять: компетенції – 
еталон досвіду дій, знань, умінь, навичок, творчос-
ті, емоційно-ціннісної діяльності, який установлює 
суспільство. Компетентність – рівень досягнення 
компетенцій [10, с. 8].

Компетентність – індивідуальна характерис-
тика людини, яка визначається поєднанням психіч-
них якостей, психічного стану, що дозволяє діяти 
самостійно й відповідально, як володіння люди-
ною здатністю та вмінням виконувати певні трудові 
функції. Оцінювання чи вимірювання кінцевого ре-
зультату праці – єдиний науковий спосіб судити про 
компетентність [6, с. 5].
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Педагоги-дослідники С.Є. Шишов і 
В.О. Кальней вважають, що компетентність – це 
здатність (уміння) діяти на основі набутих універ-
сальних знань. Ключовою компетенцією вважають 
таку, що відповідає найширшому колу специфіки, 
універсальна для різних видів діяльності й може 
бути названою як «здатність до діяльності». Отже, 
поняття «компетенція» є, як вони вважають, інте-
грованим, що містить такі аспекти: готовність до 
цілепокладання; готовність до оцінювання; готов-
ність до дії; готовність до рефлексії [11].

Компетентність у визначеній галузі – це 
поєднання відповідних знань, досвіду і здібнос-
тей, що дають змогу обґрунтовано судити про цю 
сферу й ефективно діяти в ній. На цій основі на-
уковці пропонують увести в обіг поняття «освітні 
компетенції» як складні узагальнені способи ді-
яльності, що їх опановує студент під час навчан-
ня, компетентність же є результатом набуття ком-
петенції [3, с. 5].

За думкою експертів Ради Європи, компе-
тентності передбачають спроможність особистості 
сприймати та відповідати на індивідуальні та соці-
альні потреби; комплекс ставлень, цінностей, знань, 
умінь і навичок.

Компетентнісний підхід в освіті значно шир-
ший, ніж підхід з позицій предметних знань, умінь, 
навичок і включає в себе широкі гуманістичні, 
морально-етичні, культурні, естетичні, мотиваційні 
та інші компоненти, націлені на творчість, дію, вико-
нання, практичний результат.

Поняття компетентності ширше, ніж понят-
тя знання, уміння, навички; воно містить їх у собі; 
поняття компетентності включає не тільки когні-
тивну й операціонально-технологічну складові, а 
й мотиваційну, етичну, соціальну і поведінкову. У 
зв’язку з цим реалізація компетентністного підхо-
ду залежить від усієї в цілому освітньо-культурної 
ситуації. Щодо кожної ситуації компетентності 
можна виділяти різні рівні її освоєння. 

Система компетентностей в освіті має ієрар-
хічну структуру, рівні якої складають: ключові ком-
петентності (міжпредметні та надпредметні компе-
тентності) - здатність людини здійснювати складні 
поліфункціональні, поліпредметні, культурнодо-
цільні види діяльності, ефективно розв’язуючи ак-
туальні індивідуальні та соціальні проблеми; за-
гальногалузеві компетентності — компетентності, 
які формуються особистістю упродовж засвоєння 
змісту тієї чи іншої освітньої галузі які відбива-
ються у розумінні «способу існування» відповід-
ної галузі - тобто того місця, яке ця галузь займає 
у суспільстві, а також уміння застосовувати їх на 
практиці у рамках культурнодоцільної діяльності для 
розв’язку індивідуальних та соціальних проблем; 
предметні компетентності - складова загальногалу-
зевих компетентностей, яка стосується конкретного 
предмета [9].

Ключові компетентності включають: навчальну 
компетентність (інтелектуальний розвиток особистос-
ті та здатність учитися впродовж усього життя); куль-

турну компетентність (здатність жити та взаємодіяти з 
іншими в умовах полікультурного суспільства, керую-
чись національними та загальнолюдськими духовними 
цінностями); громадянську компетентність (здатність 
захищати та піклуватися про відповідальність, права, 
інтереси та потреби людини і громадянина української 
держави і суспільства); соціальну компетентність (во-
лодіння сукупністю засобів, що дають можливість осо-
бистості взаємодіяти з різними соціальними групами та 
соціальними інститутами суспільства); підприємниць-
ку компетентність (володіння засобами, що дають осо-
бі можливість ефективно організувати власну трудову 
й підприємницьку діяльність) [9].

Треба зауважити, що кожна ключова компе-
тентність має «проектуватися» на загальногалузе-
ві компетентності, які у свою чергу мають «про-
ектуватися» на предметні компетентності (під 
терміном «проектуватися» мається на увазі таке 
визначення компетентностей нижчого рівня, щоб 
вони у сукупності забезпечували компетентності 
вищих рівнів). Разом із тим, ключові компетент-
ності не складаються просто з набору відповід-
них галузевих та предметних компетентностей 
- вони інтегрують галузеві компетентності у 
складну структурну компоненту, в якій елементи 
пов’язані між собою різноманітними зв’язками та 
відношеннями.

Міжнародною комісією Ради Європи визна-
чено і охарактеризовано групи ключових компе-
тенцій: соціальні, полікультурні, комунікативні, 
інформаційні, саморозвитку і самоосвіти, продук-
тивної творчої діяльності [7].

Усі ключові компетенції мають такі харак-
терні ознаки: багатофункціональність, надпредмет-
ність та міждисциплінарність, потребують значного 
інтелектуального розвитку (абстрактне мислення, 
рефлексія, визначення власної позиції, самооцінки, 
критичного мислення і включають різні розумові 
процеси та інтелектуальні уміння).

Отже, ключові компетенції характеризу-
ються інтегрованою природою, адже вони містять 
певні однорідні або споріднені знання і уміння, що 
належать до широких галузей культури і діяльності 
людей. Тобто сформованість ключових компетен-
цій – результат освітньої діяльності особистості, 
навколо цих компетенцій формуються нові та по-
глиблюються як загальнопредметні, так і предметні 
компетенції. 

З розвитком компетентністного підходу 
зростає закономірний інтерес дослідників до про-
блеми професійно-педагогічної компетенції май-
бутнього вчителя (В.О. Адольф, Ю.В. Варданян, 
Б.С. Гершунський, В.М. Гриньова, М.В. Гриньо-
ва, Т.В. Долбудько, Л.Г. Карпова, Л.М. Мітіна, 
Н.Н. Лобанова, М.І. Лук’янова, В.О. Сластьонін 
та ін.). Серед існуючого масиву розробок з даної 
проблеми виділяються різноманітні трактування 
поняття компетентності педагога і, відповідно, її 
змісту, структури, видів [3, с. 6].

Найбільш широко педагогічна компетент-
ність розглядається у дослідженні А.К. Маркової, 
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де ця дефініція по суті ототожнюється з педагогіч-
ним професіоналізмом [5, с. 8-9].

Дослідниця Л.Г. Карпова стверджує, що 
професійна компетентність учителя - інтегроване 
утворення на засадах теоретичних знань, прак-
тичних умінь, значущих особистісних якостей та 
досвіду, що зумовлюють готовність учителя до 
виконання педагогічної діяльності та забезпечу-
ють високий рівень її самоорганізації. Професійна 
компетентність учителя не має вузько професій-
них меж, оскільки від нього вимагається постійне 
осмислення розмаїття соціальних, психологічних, 
педагогічних та інших проблем, які пов’язані з 
освітою [2, с. 29-30].

Професійно-педагогічна компетентність 
охоплює всі сфери особистості та є провідною 
метою, до оволодіння якою повинен прагнути 
вчитель у процесі свого професійного становлен-
ня. Л.Г. Карпова виділяє три сфери професійно-
педагогічної компетентності вчителя: мотивацій-
ну сферу, операційно-технологічну сферу та сферу 
саморегуляції) і обґрунтовує ключові компетент-
ності (підвиди компетентності), які забезпечують 
сформованість кожної сфери [2, с. 31].

Серед ключових компетентностей 
операційно-технологічної сфери Л.Г. Карпова 
окремо виділяє екологічну і валеологічну компе-
тентності [2, с. 43]. 

Результат сформованості професійно-
педагогічної компетентності - готовність учителя 
до інноваційної діяльності, розвинений індивіду-
альний стиль діяльності та досконалий рівень роз-
витку професійно-педагогічної культури [4].

Формування еколого-валеологічної куль-
тури вимагає проектування навчально-виховної 
діяльності щодо процесу формування індиві-
дуального становлення та розвитку еколого-
валеологічних компетентностей у майбутнього 
вчителя. На нашу думку, еколого-валеологічні 
компетентності можна віднести до ключових (по-
лікультурних) компетентностей. Будь-які ключові 
компетентності формуються на основі предмет-
них та загальнопредметних компетентностей. 
Процес інтеграції, взаємодії, доповнення одних 
компетентностей іншими створюють загально-
предметні компетентності. А вони, в свою чергу, є 
базовою основою для формування цілісної систе-
ми ключових компетентностей.

Цей процес можна уявити в такій по-
слідовності: набуття спеціальних та еколого-
валеологічних знань та умінь у межах окре-
мих навчальних дисциплін, та встановлення 
взаємозв’язків між окремими темами кожної 
дисципліни (формування предметних еколого-
валеологічних компетентностей); взаємозв’язок 
знань і умінь з різних дисциплін (передбачає 
інтеграцію у процесі творчої діяльності при 
розв’язанні конкретних задач). Взаємозв’язок 
еколого-валеологічних знань з реальними про-
блемами навколишнього середовища і пов’язаних 

з ними проблемами здоров’я. Для розв’язання 
еколого-валеологічних задач студентам необхід-
но не тільки оперувати різноманітними знаннями 
з різних дисциплін, але й вміти застосовувати їх 
для конкретної ситуації (міжпредметні еколого-
валеологічні компетентності); структурування та 
систематизація інтегрованих знань і умінь, тоб-
то встановлення віддалених взаємозв’язків між 
окремими поняттями, об’єктами, їх об’єднання 
у певну систему (ключові еколого-валеологічні 
компетентності).

Еколого-валеологічні компетентності – це 
сукупність взаємопов’язаних смислових орієн-
тацій особистості, її знань, способів діяльнос-
ті стосовно збереження, відновлення і розвитку 
власного здоров’я та навколишнього середови-
ща в умовах напруження екологічної ситуації. 
На нашу думку, в майбутнього вчителя повинні 
бути сформовані такі компетентності: системні 
знання про цілісність людини і середовища, си-
нергетичні принципи побудови світу, техноло-
гічну діяльність людини і її вплив на протікання 
екологічних процесів у середовищі існування, 
поняття про здоров’я людини як критерій якості 
навколишнього середовища, сучасні стратегеми 
подолання екологічної кризи та місце в них духо-
вних цінностей; система еколого-валеологічних 
цінностей; яскраво виражені психологічні ме-
ханізми сприйняття природних об’єктів у про-
цесі взаємодії з ними - емпатія, ідентифікація, 
суб’єктифікація; екоцентрична спрямованість 
взаємодії з навколишнім світом; позитивна мо-
тивація на збереження середовища існування та 
власного здоров’я; уміння і навички практичної 
еколого-валеологічної діяльності.

Отже, еколого-валеологічна компетентність 
майбутнього вчителя - це особливий тип органі-
зації набутих еколого-валеологічних компетент-
ностей, які необхідні для професійної діяльності. 
Еколого-валеологічна компетентність включає 
в себе багато складових: знання, пізнавальні та 
практичні навички, стосунки, емоційне ставлен-
ня, систему цінностей та етику, мотивацію

З наведеного зрозуміло, що ключові компе-
тентності можливо сформувати тільки на основі 
предметних. Вони повинні містити не лише піз-
навальну і операційну складові, але й мотивацій-
ну та соціальну. У професійно-педагогічній під-
готовці повинна враховуватися професіоналізація 
еколого-валеологічних знань та вмінь, тобто вони 
повинні бути підпорядковані головному напря-
му – формуванню полікультурної компетентності 
майбутнього вчителя.

У межах особистісної парадигми 
професійно-педагогічне становлення майбутньо-
го вчителя є лише частиною його загальної жит-
тєвої самовизначеності як особистості. Основну 
увагу у процесі навчання у вищих педагогічних 
навчальних закладах важливо спрямувати на 
розвиток і поглиблення вже набутих компетент-
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ностей та їх узгодження з найважливішими про-
фесійними компетентностями, які набуваються 
особистістю в процесі фахової підготовки. Тоді, 
внаслідок спрямованої еколого-валеологічної під-
готовки, знання і вміння набувають нової якості 
і їх функціонування буде визначатися науковою і 
практичною значущістю. Переведення їх у зміст 
майбутньої професії забезпечить новий перехід 
– в еколого-валеологічну компетентність, яка ви-
являється у світоглядних позиціях та діяльності 
особистості.

Висновки.
Використання компетентнісного підходу 

дозволить увесь процес формування еколого-
валеологічних компетентностей підпорядковува-
ти кінцевому результату – формуванню еколого-
валеологічної культури як компонента загальної 
професійно-педагогічної культури майбутнього 
вчителя. 

Подальші дослідження передбачається 
продовжити у напрямку більш глибокого обгун-
тування еколого-валеологічних компетентностей 
майбутнього вчителя та розробки та педагогічних 
технологій їх формування.
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МЕТОДИ КОЛЕКТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ 
ПРИ САМОСТІЙНОМУ ВИКОНАННІ 

ТРЕНУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ 
КОМПЛЕКСІВ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ

Верблюдов І.Б.
Сумський державний педагогічний університет ім. 

А.С.Макаренка
8

Анотація. Світова практика методів групової психотерапії 
свідчить про високу ефективність її застосування при створенні 
належного мотиваційного стану особистості при будь-якій 
діяльності. Проведене дослідження ілюструє можливості за-
стосування методів групової психотерапії в навчанні студентів 
педагогічного вузу виконанню тренувально-оздоровчого ком-
плексу при самостійному оздоровчому тренуванні. Однією з 
ефективних форм проведення групової психотерапії в процесі 
фізичного виховання вузу можуть бути факультативні заняття 
під умовною назвою „Час оздоровчого тренування”.
Ключові слова: студенти, психотерапія, оздоровче тренування, 
комплекс, мотивація.
Аннотация. Верблюдов И.Б. Методы коллективной психо-
терапии при самостоятельном выполнении тренировочно-
оздоровительных комплексов будущими учителями. Миро-
вая практика методов групповой психотерапии свидетельствует 
о высокой эффективности её использования при создании долж-
ного мотивационного состояния личности при любой деятель-
ности. Проведенное исследование иллюстрирует возможности 
использования методов групповой психотерапии при обучении 
студентов педагогического вуза выполнению тренировочно-
оздоровительного комплекса при самостоятельной оздорови-
тельной тренировке. Одной из эффективных форм проведения 
групповой психотерапии в процессе физического воспитания 
вуза могут быть факультативные занятия под условным названи-
ем «Время оздоровительной тренировки». 
Ключевые слова: студенты, психотерапия, оздоровительная 
тренировка, комплекс, мотивация.
Annotation. Verbludov I.B The methods of collective psycho-
therapy in the independent exercise training and recreational 
facilities by future teachers. The international practice of group 
psychotherapy showed high effi ciency of its use in creating a proper 
motivational state of the individual in any activity. This study il-
lustrates the use of group psychotherapy in the training of students 
of the university teacher-training implementation of Health, with 
self-improving practice. One of the most effective forms of group 
psychotherapy in the physical education high school extracurricular 
activities may be under the title «Time health training». 
Key words: students, psychotherapy, health training, complex mo-
tivation

Вступ.
Серед задач, які вирішуються в процесі фі-

зичного виховання у ВУЗі основними є оздоровчі, 
які тісно пов’язані з засобами підвищення функці-
онального стану організму та розвитком фізичних 
якостей [4,7,8].

Досягнення необхідного функціонального 
стану значною мірою буде пов’язане із застосуван-
ням певних тренувально-оздоровчих комплексів 
(ТОК), які виконуються самостійно в добовому 
ритмі та тижневому мікроциклі  [1]. ТОК - це набір 
різноманітних оздоровчих засобів для покращення 
функціонального стану та розвитку фізичних якос-
тей. Кількісно та якісно засоби ТОК дозуються у 
добовому ритмі та тижневому мікроциклі. Якісно 
підібрані та регулярно застосовані, ці комплекси 
впливають на покращення функціонального стану 
організму та розвиток і підтримку в необхідних 
межах фізичних якостей [4]. 

 При впровадженні тренувально-оздоровчих 
комплексів для самостійного виконання студента-
ми педагогічних вузів виникає потреба підтриму-
© Верблюдов І.Б., 2009
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вати необхідний мотиваційний стан для виконання 
певного набору заходів для оздоровчого тренування 
як в добовому ритмі, так і тижневому мікроциклі. 
Наші попередні дослідження показали, що без ці-
леспрямованого впливу на вольовий стан студентів 
неможливо досягти належного виконання всіх ком-
понентів тренувально-оздоровчих комплексів в ба-
гаторічному процесі. 

Групова психотерапія застосовується у різ-
них сферах сучасної людської діяльності як метод 
зв’язку між особистістю та проблемами зовнішньо-
го середовища.

З світової практики застосування групової 
психотерапії можна виділити такі її форми:

групи терапевтичні, в яких учасникам чита-
ють лекції поряд з їх обговоренням. Таким групам 
може надаватись характер клубної роботи [5];

групи типу „інтерв’ю”(дискусійні групи).
Учасники таких груп вільно спілкуються, повідо-
мляють один одному потаємні, глибоко особисті 
речі про себе [5] ;

 групи реабілітаційні і професійної терапії. 
В цих групах використовуються методи відновлю-
ючої терапії. До них входять психотерапевтичні, со-
матичні та соціально-економічні заходи  [5];

групи добровільних товариств. Члени цих 
груп систематично відвідують збори і чітко викону-
ють вимоги певного статуту  [5]; 

групи ейритмії. Виходячи із уявлення про 
тісний взаємозв’язок між психічною та руховою 
сферами автори застосували терапію з допомогою 
вправ. Терапія завдяки вправам містить ритмічну 
ходьбу, гімнастичні вправи, ритмічні рухи з музич-
ним супроводом  [5].

Виходячи із сучасного світового досвіду за-
стосування групової психотерапії актуальним є за-
стосувати його при самостійному оздоровчому тре-
нуванні студентів вузів педагогічного спрямування.

Робота виконана за планом НДР кафе-
дри ТМФК інституту фізичної культури Сум-
ського державного педагогічного університету 
ім.А.С.Макаренка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Проведене дослідження мало за мету досліди-

ти можливості використання методів групової пси-
хотерапії при навчанні студентів педагогічного вузу 
самостійному виконанню тренувально-оздоровчих 
комплексів з метою покращення їх функціонально-
го стану та фізичної підготовленості. 

Методика проведення дослідження.
Для проведення дослідження були сформова-

ні дві групи студентів. В одній, експериментальній 
групі (Е.гр.), паралельно із звичайним для вузу про-
цесом фізичного виховання проводились факульта-
тивні заняття під назвою „Час оздоровчого трену-
вання”. Цей факультатив застосовувався як елемент 
групової терапії для впровадження тренувально-
оздоровчого комплексу для використання в само-
стійному оздоровчому тренуванні. Друга, контр-
ольна група ( К.гр.) займалась тільки за звичайною 
програмою фізичного виховання. В програму фа-
культативних занять входили лекційні, семінарські 
та практичні заняття.

Результати дослідження.
На таблиці 1 наводиться тематичний план те-

оретичного курсу факультативних занять „Час оздо-
ровчого тренування”.

Таблиця 1.
Тематичний план теоретичного курсу факультативних занять „Час оздоровчого тренування”.

№
п/п Назва теми

Аудиторні години

лекційні семінарські
1. Комплексний підхід до тренувально-оздоровчого комплексу, як 

методологічної основи валеологічної діяльності у сфері самостійної 
тренувально-оздоровчої роботи.

2 2

2. Психорегуляція та використання валеологічних методик сумісно з са-
моконтролем у самостійній тренувально-оздоровчій роботі. 2 2

3. Вчення про індивідуальну конституцію людини та його практичне засто-
сування в побудові тренувально-оздоровчого комплексу при проведенні 
самостійного оздоровчого тренування.

2 2

4. Загальні поняття про функціонування організму людини. Використан-
ня валеологічних методик очищення організму в процесі самостійної 
тренувально-оздоровчої роботи.

2 2

5. Особливості проведення індивідуального оздоровчого фізичного трену-
вання. 2 2

6. Індивідуальні особливості дієтотерапії при виконанні тренувально-
оздоровчого комплексу в процесі самостійного оздоровчого тренування 2 2

7. Авторські методики і системи оздоровлення та  шляхи  їх  використан-
ня  у  самостійній тренувально-оздоровчій роботі. 2 2

8. Практично-прикладні аспекти сучасних валеологічних технологій у 
сфері самостійної тренувально-оздоровчої роботи. 4 4

Всього: 36 годин
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Поряд з проведенням теоретичних занять в 
процесі факультативу „Час оздоровчого тренування” 
проводились практичні заняття. На таблиці 2 наво-
диться план практичних занять.

Проведення теоретичних та практичних за-
нять факультативу „Час оздоровчого тренування” 
дало можливість студентам в безпосередньо даній 
ситуації керуватися віддаленими і суспільно важ-
ливими цілями і мотивами і відповідно планувати, 
організовувати і регулювати процес самостійного 
оздоровчого тренування. При проведенні такого 
факультативу студенти усвідомлюють себе як члена 
певного колективу, а це дає можливість підтриму-

вати належний мотиваційний стан при виконанні 
тренувально-оздоровчого комплексу. Це підтверди-
лось при проведенні тестових випробувань в екс-
периментальній та контрольній групах досліджува-
них студентів. На таблиці 3 наводяться результати 
тестових випробувань.

Як видно з таблиці, студенти експеримен-
тальної групи мали більш високі результати при 
проведенні тестових вимірювань в порівнянні з 
контрольною групою досліджуваних студентів. 

Приведені результати дослідження ілюстру-
ють можливості застосування методів групової пси-
хотерапії в навчанні студентів виконувати якісно 

Таблиця 2
План практичних занять.

№ п.п. Назва теми Кількість годин

1 Попереднє суглобове навантаження (зарядка) 6
2 Вправи силового напрямку з власною вагою 8
3 Вправи аеробного напрямку 8
4 Вправи силового напрямку з обтяженням 8
5 Загальнотонізуючі вправи

Дихальні вправи
Аутотренування

4
4

6 Гнучкісно-тонізуючі вправи 10
Всього 48

Таблиця 3 
 Зміна показників функціонального стану та фізичної підготовленості

Стать

І тест ІІ тест
К.гр.

n= 85 ч.
n=125 ж.

Е.гр.
n= 84 ч.

n= 122 ж. t P

К.гр.
n= 73 ч.
n=116 ж.

Е.гр.
n= 75 ч.

n= 103 ж. t P

X+σ X+σ X+σ X+σ

Ортостатична проба
Ч. 15,08 ± 0,46 14,65 ± 1,25 2,94 < 0,05 15,32 ± 0,46 10,06 ±0,52 64,78 < 0,05
Ж. 16,06 ± 0,55 16,76 ± 0,85 1,09 > 0,05 16,46 ± 0,58 11,14 ± 0,46 75,24 < 0,05

Одномоментна функціональна проба з присіданням
Ч. 63,35±4,76 66,35±6,85 3,28 < 0,05 62,28±5,45 22,06± 2,26 58,52 < 0,05
Ж. 69,41±6,35 69,56±8,25 0,06 > 0,05 69,95±4,85 22,15± 4,54 74,67 < 0,05

Проба Генча
Ч. 31,34 ± 4,22 31,45 ± 5,26 0,15 > 0,05 34,56 ± 6,25 82,58 ± 4,75 52,36 < 0,05
Ж. 21,06 ± 5,76 22,86 ± 4,23 2,78 < 0,05 22,28 ± 8,56 72,34 ± 5,42 51,06 < 0,05

Проба Штанге
Ч. 49,15 ± 2,28 48,25 ± 4,34 1,68 > 0,05 50,05 ± 8,15 105,15 ± 9,44 37,71 < 0,05
Ж. 34,72 ± 5,20 35,22 ± 6,78 0,64 > 0,05 35,20 ± 6,15 86,15 ± 8,41 51,31 < 0,05

Гарвардський степ-тест
Ч. 59,16 ± 5,41 57,35 ± 8,15 1,69 > 0,05 60,12 ± 4,32 91,26 ± 4,31 43,59 < 0,05
Ж. 54,13 ± 8,03 55,25 ± 5,17 1,29 > 0,05 55,11 ± 6,01 88,16 ± 4,25 46,23 < 0,05

Показник індексу Руф’є
Ч. 14,46 ± 6,34 14,16 ± 4,25 0,36 > 0,05 14,01 ± 4,21 5,11 ± 2,26 15,97 < 0,05
Ж. 15,01 ± 4,23 15,21± 3,81 0,39 > 0,05 15,35 ± 5,15 6,05 ± 2,51 16,58 < 0,05

Зміна якісної оцінки фізичної підготовленості (бали)
Ч. 16,01 ± 1,52 16,25 ± 2,35 0,78 > 0,05 16,19 ± 4,05 48,34 ± 2,71 56,51 < 0,05
Ж. 12,06 ± 4,73 12,01 ± 6,22 0,07 > 0,05 12,21 ± 6,25 46,22 ± 2,13 52,33 < 0,05
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Продовження табл. 3 

Вид випробувань.
Стать.

І тест ІІ тест
К.гр.

n= 85 ч.
n=125 ж.

Е.гр.
n= 84 ч.

n= 122 ж. t P

К.гр.
n= 73 ч.
n=116 ж.

Е.гр.
n= 75 ч.

n= 103 ж. t P

X+σ X+σ X+σ X+σ

Чол. Біг 3000 м. 3,34 ± 1,93 3,16 ± 2,06 0,06 > 0,05 2,01 ± 0,93 10,21 ± 1,73 33,99 < 0,05
Жін. Біг 2000 м. 2,15 ± 0,48 2,26 ± 1,03 1,07 > 0,05 1,96 ± 0,53 10,11 ± 1,83 45,65 < 0,05
Чол. Підтяг. на 
переклад. 3,15 ± 0,21 3,16 ± 0,18 0,33 > 0,05 4,15 ± 1,56 10,11± 4,28 11,12 < 0,05

Жін. Згин.розг.рук 
в упорі леж. 1,56 ± 0,51 1,53 ± 0,51 0,46 > 0,05 2,93 ± 0,81 8,06 ± 3,54 15,10 < 0,05

Чол. Біг 100 м. 3,15 ± 2,11 3,34 ± 1,56 0,66 > 0,05 2,26 ± 1,05 8,05 ± 3,07 15,16 < 0,05
Жін. Біг 100 м. 1,95 ± 0,51 1,89 ± 0,51 0,92 > 0,05 2,18 ± 1,09 8,16 ± 2,58 22,68 < 0,05
Чол. Човн. біг 4х9. 2,16 ± 0,51 2,17 ± 1,08 0,08 > 0,05 3,12 ± 1,08 5,26 ± 0,51 15,37 < 0,05
Жін. Човн. біг 
4х9. 2,34 ± 0,53 2,28 ± 1,04 0,55 > 0,05 2,15 ± 0,61 5,12 ± 1,08 25,29 < 0,05

Чол. Нахил з по-
лож. сидячи. 1,67 ± 0,51 1,56 ± 0,54 1,35 > 0,05 2,12 ± 1,07 5,16 ± 1,57 13,64 < 0,05

Жін. Нахил з по-
лож. сидячи. 3,76 ± 1,08 3,85 ± 1,02 0,67 > 0,05 2,02 ± 1,01 10,12 ± 2,52 31,95 < 0,05

Чол. Біг на лижах 
5000 м. 4,15 ± 1,56 4,16 ± 2,52 0,03 > 0,05 3,04 ± 1,08 10,18 ± 4,53 13,02 < 0,05

Жін. Біг на лижах 
3000 м. 3,12 ± 1,06 3,34 ± 1,08 1,61 > 0,05 2,41 ± 1,03 5,18 ± 2,56 10,67 < 0,05

тренувально-оздоровчі комплекси при самостійно-
му оздоровчому тренуванні.

Висновки.
1. Світова практика застосування методів 

групової психотерапії свідчить про високу ефек-
тивність її застосування при створенні належного 
мотиваційного стану особистості при будь-якій ді-
яльності.

2. Проведене дослідження ілюструє можли-
вості застосування методів групової психотерапії в 
навчанні студентів педагогічного вузу виконанню 
тренувально-оздоровчого комплексу при самостій-
ному оздоровчому тренуванні.

3. Однією з ефективних форм проведення 
групової психотерапії в процесі фізичного вихо-
вання вузу можуть бути факультативні заняття під 
умовною назвою „Час оздоровчого тренування”.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем само-
стійного виконання тренувально-оздоровчих комп-
лексів майбутніми вчителями.
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ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ РОЗУМОВОЇ 
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 
ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ВПЛИВОМ РОС-
ЛИННИХ АРОМАТИЧНИХ РЕЧОВИН 

Вовканич А.С.
Львівський державний університет фізичної 

культури
9

Анотація. У статті розглядаються особливості зміни деяких 
показників розумової працездатності школярів молодшого 
віку під впливом сеансів аромапрофілактики, які передбачали 
використання рослинних ароматичних речовин. Доведено, що 
застосування сеансів аромапрофілактики сприяє суттєвому 
зниженню розумового стомлення обстежених школярів, що 
дозволяє рекомендувати їх для впровадження в роботу з дітьми 
цього віку у шкільної оздоровчий практиці.
Ключові слова: розумова працездатність, продуктивність, 
точність, функціональний стан, школярі та школярки, молодший 
шкільний вік, аромапрофілактика. 
Аннотация. Вовканыч А.С. Изменение показателей умствен-
ной работоспособности детей младшего школьного возраста 
под влиянием растительных ароматических веществ. В ста-
тье рассматриваются особенности изменения некоторых пока-
зателей умственной работоспособности школьников младшего 
возраста под влиянием сеансов аромапрофилактики, предусма-

© Вовканич А.С., 2009
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тривающих использование растительных ароматических ве-
ществ. Доказано, что применение сеансов аромапрофилактики 
способствует существенному снижению умственного утомления 
обследованных школьников, что позволяет рекомендовать их 
для внедрения в работу с детьми данного возраста в школьной 
оздоровительной практике.
Ключевые слова: умственная работоспособность, продук-
тивность, точность, функциональное состояние, школьники и 
школьницы, младший школьный возраст, аромапрофилактика.
Annotation. Vovkanych A.S. Change of indexes the mental ca-
pacity of children of midchildhood under infl uence of vegetable 
aromatizers. In the article the features of change of some indexes 
the mental capacity of schoolboys of junior age are examined un-
der infl uence of sessions of aromaprophilactiks, foreseeing the use 
of vegetable aromatizers. It is well-proven that application of ses-
sions of aromaprophilactiks is instrumental in the substantial decline 
of mental fatigue of the inspected schoolboys, that allows to recom-
mend them for introduction in work with the children of this age in 
school health practice.
Keywords: mental capacity, productivity, exactness, functional state, 
aromaprophilactiks, schoolboys and schoolgirls, midchildhood.

Вступ. 
Однієї з актуальних проблем збереження 

здоров’я молодших школярів є профілактика стом-
лення як фізичного, так і розумового.

У цей час багато навчальних закладів перехо-
дять у більше інтенсивний режим, відповідно, у цих 
умовах на учнів має істотний вплив ряд негативних 
факторів (надмірні навчальні навантаження, мало-
рухомий спосіб життя, неправильний режим дня та 
ін.), які, можливо, мають несприятливий вплив на 
організм молодших школярів [1].

Можливою причиною виникнення й розви-
тку високої захворюваності і є розумова перевтома 
школярів, яка може бути вчасно помічена педагогом 
і ліквідована на стадії стомлення за допомогою фі-
зичних вправ, релаксації, аромасеанса, прогулянки 
на свіжому повітрі й т.п. Інтенсивна розумова праця 
може призвести до стомлення, що в наслідку може 
викликати зниження адаптаційних можливостей ор-
ганізму учнів. Контролювати й регулювати процес 
розумової працездатності дитини повинен вчитель, 
тому що від успішності рішення цієї проблеми зале-
жить, наскільки успішно буде здійснюватися процес 
навчання й розвитку особистості. Особливо сенси-
тивний до стомлення молодший шкільний вік [2, 3]. 

Досить перспективним є використання рос-
линних ароматичних речовин у підвищенні зді-
бності до навчання й запам’ятовування, а так само 
до зниження стомлення одночасно [4].

Експериментально встановлене, що вдихан-
ня запаху троянди та лимону знімає почуття уто-
ми, сприяє процесу пізнання, стимулює пам’ять. 
викликає підвищену здатність до зосередження й 
швидкого виконання завдань. Іланг-іланг збуджує 
нервову систему, сприяє розумовій праці, підвищує 
працездатність. Апельсин гірький позитивно впли-
ває на настрій [4, 5, 6].

У ході обробки літературних даних, ми при-
пускаємо, що ароматичні рослинні речовини мають 
вплив на зниження стомлюваності у дітей молод-
шого шкільного віку, що дозволяє рекомендувати 
застосування аромапрофілактики в шкільній профі-
лактиці розумової стомлюваності, що й послужило 
вибором напрямку дослідження.

Робота виконана за планом НДР Львівського 
державного університету фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було вивчення можли-

вості підвищення розумової працездатності молод-
ших школярів в умовах шкільного процесу шляхом 
використання рослинних ароматичних речовин. 
Відповідно ставили наступні завдання: 

Проаналізувати показники розумової працез-
датності та функціонального стану до проведення 
аромапрофілактики. 

Простежити зміни у продуктивності та точ-
ності роботи молодших школярів під впливом рос-
линних ароматичних речовин. 

Дослідити зміни у функціональному стані 
молодших школярів під впливом ефірних олій. 

В експерименті брали участь школярі молод-
ших класів. Сеанси аромапрофілактики проводили-
ся в класах під час занять, не порушуючи звичайний 
режим роботи школи. Тривалість сеансу 20-25 хв., 
концентрація летучих речовин у повітрі становила 
0.5 мг/м3 . Курс складався з 12 щоденних процедур, 
крім вихідних днів. Аромакомпозиція складалася з 
наступного набору ефірних масел: троянда, іланг-
іланг, лимон, апельсин гіркий.

Результати досліджень. 
Дані представлені на рис.1 говорять про те, 

що до аромапрофілактики найменша кількість по-
милок була допущена хлопчиками 2-го класу (6,2) 
і дівчинками 1-го класу (9,8), а найбільша кількість 
помилок відмічалася у школярів 4-го класу (хлоп-
чики - 17,5, дівчинки - 14,3). Це можна пояснити 
тим, що учні 4-х класів мають більш трьох ново-
веденних дисциплін, що значно відбивається на 
показниках розумової працездатності, у зв’язку з 
перевтомою на тлі недовідновлення. 

При аналізі коректурних проб до й після 
12-ти сеансів ароматичними рослинними речови-
нами (табл. 1), ми спостерігаємо суттєві зміни при 
вимірюванні розумової працездатності. 

За допомогою сеансів аромапрофілактики 
нам вдалося вірогідно підвищити продуктивність 
роботи як у хлопчиків, так і у дівчинок молодших 
класів. При оцінці точності роботи у дівчинок мо-
лодших класів, також, вірогідно покращився резуль-
тат, на відміну від дівчаток, у хлопчиків не просте-
жується тенденція до підвищення точності роботи, 
можливо це пов’язане з більше відповідальним від-
ношенням дівчинок до виконання завдання.

Це ще раз доводить, що під впливом ефірних 
олій у молодших школярів покращилася коротко-
часна пам’ять і підвищилася увага.

Під впливом ефірних масел, багатокомпо-
нентність яких обумовлює широкий спектр впливу 
на організм дитини, спостерігаються істотні зміни у 
функціональному стані молодших школярів. 

Цьому свідчать криві на рис. 2. До сеансів 
аромапрофілактики, як у хлопчиків, так і у дівчинок 
не спостерігається повного відновлення на 25-30 
секунді роботи, що говорить про швидку стомлю-
ваність і зниження працездатності. 
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Після 6-ти сеансів простежуються незначні 
зміни у дівчинок і більше суттєві зміни в хлопчиків, 
але так само як і на початку дослідження, повного 
відновлення не відбувається.

А вже після 12-ти сеансів у хлопчиків насту-
пає фаза повного відновлення, а в дівчинок прослі-
джується чітка тенденція повернення до вихідного 
рівня. Такі зміни у молодших школярів можна по-
яснити тим, що насичення повітря рослинними аро-
матичними речовинами дає «поштовх» до вивіль-
нення незатребуваних ресурсів організму дітей. 

Таким чином, проведені дослідження дозво-

лили констатувати позитивний вплив сеансів аро-
мапрофилактики на рівень розумової працездатнос-
ті школярів молодшого віку. 

Висновки.
Під впливом сеансів аромапрофілактики у 

дітей молодшого шкільного віку покращилися пси-
хомоторні показники нервової системи у дівчинок 
на 32,8%, у хлопчиків на 48,3%. Вірогідно підви-
щилася продуктивність роботи під впливом сеансів 
аромапрофілактики у дівчинок на 14,5%, у хлопчи-
ків на 19,7. Сеанси аромапрофілактики поліпшили 
короткочасну пам'ять і увагу у дівчинок на 40,1%, у 

Рис. 1 Розподіл помилок по класах розраховуючи на одного школяра (за результатами коректурної проби)
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хлопчиків на 38,2%. Під впливом ароматичних рос-
линних речовин відбулися покращення показників 
функціонального стану дітей молодшого шкільного 
віку - у хлопчиків на 10,8%, у дівчинок на 6,9%.

Сеанси аромапрофілактики можуть бути ре-
комендовані для впровадження в шкільний процес 
для профілактики розумової стомлюваності.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем працез-
датності дітей молодшого шкільного віку. 

Література:
Адаптация организма подростков к учебной нагрузке / Под 1. 
ред. Д.В.Колесова. - М.: Педагогика, 1987. - 152 с.
Пратусевич Ю.М. Определение работоспособности учащих-2. 

ся. -М: Медицина, 1985. - 128 с.
Акимова М.К., Козлова В.Т. Психологическая коррекция ум-3. 
ственного развития школьников: Учеб. пособие для студ. высш. 
пед. учеб. заведений. - М.: Академия, 2000. - 160 с.
Солдатченко С.С., Кащенко Г.Ф. Головкин В.А. и др. Пол-4. 
ная книга по ароматерапии. – Симферополь: Таврида, 2007. 
– 592 с.
Николаевский В.В., Еременко А.Е., Иванов И.К. Биологи-5. 
ческая активность эфирных масел. – М.: Медицина, 1987. 
– 144 с.
Солдатченко С.С., Кащенко Г.Ф., Пидаев А.В. Ароматера-6. 
пия. – Симферополь: Таврида, 1999. – 209 с.

Надійшла до редакції 16.05.2009р.
nvmalikov@mail.ru

Таблиця 1
Вплив сеансів аромпрофілактики на розумову працездатність хлопчиків (n=29) та дівчинок (n=61) 

молодшого шкільного вік (М±м)

Показники Група До 
аромапрофілактики

Після 6-ти
сеансів

Після 12-ти
сеансів

Продуктивність роботи
Хлопчики 331,2±28,831 394,5±27,782 412,9±35,170*
Дівчатка 379,5±16,631 431,1±15,150* 443,6±15,710*

Точність роботи
Хлопчики 0,89±0,028 0,93±0,014 0,95±0,011
Дівчатка 0,89±0,020 0,93±0,011 0,96±0,015*

 Примітка: * - p<0,05 в порівнянні з величинами, які зареєстровані до застосування аромапрофілактики.

Рис. 2 Вплив сеансів аромапрофілактики на функціональний стан молодших школярів
 Примітки: - до аромапрофілактики;  -  після 6-ти сеансів;  - після 12-ти сеансів
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА 
ВОГНИЩЕВУ ПНЕВМОНІЮ В УМОВАХ 

СТАЦІОНАРУ
Гагара В.Ф., Шевченко Ю.А.

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя
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Анотація. В статті представлені результати дослідної роботи з 
оцінки ефективності впливу на організм людей, які хворіли на 
вогнищеву пневмонію підібраного комплексу методів фізичної 
реабілітації, спрямованих на прискорення відновлення стану 
їх здоров’я. Викладені методи фізичної реабілітації, які входи-
ли до підібраного комплексу, організація, методи дослідження 
і отримані результати. Проведена порівняльна характеристика 
впливу підібраних реабілітаційних заходів з традиційними мето-
дами, які застосовуються в лікарняних закладах.
Ключові слова: вогнищева пневмонія, реабілітаційні захо-
ди, лікувальна фізична культура, дихальні вправи, методика 
Стрельнікової. 
Аннотация. Гагара В.Ф., Шевченко Ю.А. Физическая реаби-
литация больных очаговой пневмонией в условиях стациона-
ра. В статье представлены результаты исследовательской работы 
по оценке эффективности влияния на организм людей, которые 
болели очаговой пневмонией, подобранного комплекса методов 
физической реабилитации, направленных на ускорение восста-
новления состояния их здоровья. Изложены методы физической 
реабилитации, которые входили в подобранный комплекс, орга-
низация, методы исследования и полученные результаты. Про-
ведена сравнительная оценка эффективности подобранных реа-
билитационных мероприятий и традиционных методов, которые 
применяются в больничных учреждениях.
Ключевые слова: очаговая пневмония, реабилитационные ме-
роприятия, лечебная физическая культура, дыхательные упраж-
нения, методика Стрельниковой.
Annotation. Gagara V.F., Shevchenko Y.A. Physical rehabilita-
tion of patients with focal pneumonia in the hospital. The article 
deals with the results of research regarding the effectiveness of the set 
of physical rehabilitation methods aimed at accelerating the restora-
tion of people after focal pneumonia. The methods of the mentioned 
set as well as the methods and results of research are given. It also 
presents the comparative assessment of effectiveness of certain reha-
bilitation and traditional activities which are used in hospitals.
Key words: focal pneumonia, rehabilitation, therapeutic physical 
training, breathing exercises, technique Strelnikova.

Вступ.
Найбільш розповсюдженим гострим 

інфекційним захворюванням є вогнищева 
пневмонія. Поширеність її в Україні складає більш 
384,3 випадків на 100 тисяч населення, в Російській 
Федерації – 348. В США щорічно реєструється 
близько 4 млн. захворювань пневмонією. 

Незважаючи на досягнення сучасної 
медицини, пневмонія як і раніше відноситься до 
важких захворювань. Частіше пневмонією хворіють 
діти до трьох років (20 – 40 випадків на 1000 дітей на 
рік). Захворюваність та смертність від вогнищевої 
пневмонії варіюється в різних популяціях і залежить 
від цілого ряду факторів .

Вогнищева пневмонія в багатьох випадках 
є смертельним ускладненням та дуже часто не 
діагностується при житті хворого [1].

До факторів ризику розвитку пневмонії від-
носяться дитячий і літній вік, паління, хронічні хво-
роби інших органів, імунодефіцитні стани, контакт 
з птахами, тваринами, гризунами, подорожі, холо-
довий фактор.

У патогенезі захворювання виникає під час 
проникнення інфекції в легеневу тканину часті-
ше бронхогенним, рідше гематогенним або лім-
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фогенним шляхом в результаті зниження функції 
системи місцевого бронхопульмонального захисту 
і розвитку під впливом інфекції запалення в аль-
веолах [1]. 

Незважаючи на численні методи лікування 
вогнищевої пневмонії її терапія є складною та не 
до кінця вирішеною проблемою, у зв`язку з чим, не 
завжди вдається попередити розвиток нових ефек-
тивних лікувально-реабілітаційних комплексів вог-
нищевої пневмонії, що враховують сучасні погляди 
на патогенез є актуальним напрямом як медичної 
так і фізичної реабілітації.

Питання медикаментозного лікування вогни-
щевої пневмонії широко освітлені в літературі [1, 
2, 3, 4, 6]. Але розроблені ефективні схеми терапії 
вогнищевої пневмонії й досі зводяться в основному 
до використання значного арсеналу препаратів, які 
впливають лише на окремі ланки патогенезу, що не 
призводить до вирішального результату. 

В той же час у працях науковців доведено, 
що фізіотерапевтичні та кінезотерапевтичні чинни-
ки виконують важливу роль у відновлювальному 
лікуванні хворих пневмонією [5, 6].

Нажаль, в практичній діяльності медичних 
закладів методи медикаментозного лікування пнев-
монії ще недостатньо поєднується з засобами та 
методами фізичної реабілітації. В значній мірі це 
відбувається через те, що у більшості хворих не ви-
хована потреба займатися фізкультурою в тому чис-
лі виконувати лікувальні вправи.

Робота виконана за планом науково-дослідної 
роботи кафедри фізичної реабілітації Класичного 
приватного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Виходячи з розуміння патогенетичних меха-

нізмів розвитку вогнищевої пневмонії можна дійти 
висновку, що створення комплексної програми про-
тизапальної та імуномоделюючої терапії з більш 
широким застосуванням методів фізичної реабілі-
тації, сприятиме підвищенню ефективності ліку-
вання даного захворювання.

Тому, метою нашого дослідження було ви-
вчення ефективності впливу підібраного комплексу 
методів фізичної реабілітації на відновлення стану 
хворих, які перенесли вогнищеву пневмонію.

Для досягнення поставленої мети нами були 
визначені наступні завдання: 1) проаналізувати на-
уково – методичну літературу та існуючий досвіт, 
що стосується фізичної реабілітації пацієнтів хво-
рих на вогнищеву пневмонію; 2) підібрати комп-
лекс методів фізичної реабілітації спрямованих на 
підвищення функціональних можливостей легень; 
3) оцінити ефективність впливу підібраного комп-
лексу методів фізичної реабілітації на покращення 
стану здоров’я людей, які перенесли вогнищеву 
пневмонію.

Результати дослідження та їх обговорення.
Поряд з медикаментозною терапією з ура-

хуванням індивідуальних особливостей хворих за-
стосовується інгаляційна терапія, електрофорез, 
електричне поле УВЧ, індуктотермія, НВЧ – тера-
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пія, СМЧ – терапія, ДМВ – терапія, різноманітні 
аплікації, голкорефлексотерапія.

ЛФК призначають на 2 – 3-й день зниження 
температури тіла, при задовільному стані хворого 
[5, 6].

У гострому періоді пневмонії проводиться 
лікування положенням. Хворому рекомендується 
лежати на здоровому боці 3 – 4 години в день. Таке 
положення поліпшує аерацію хворої легені. Для 
зменшення утворення спайок у діафрагмально- ре-
берному куті рекомендується лежати на здоровому 
боці з валиком під грудною кліткою. Положення на 
животі зменшує утворення спайок між діафрагмаль-
ною плеврою і задньою стінкою грудної клітки, по-
ложення на спині – між діафрагмальною плеврою і 
передньою грудною стінкою.

Таким чином, у гострому періоді захворю-
вання необхідно частіше змінювати положення тіла 
протягом дня.

Під час перебування хворого на постільно-
му режимі при зниженні температури тіла призна-
чаються статичні дихальні вправи для посилення 
вдиху видиху і поліпшення виділення мокротиння 
( глибокий вдих носом і повільний видих ротом для 
посилення видиху, легкі надавлювання руками на 
грудну клітку і верхню частину живота).

В міру поліпшення стану хворого дихальні 
вправи з’єднують із вправами для кінцівок і тулуба, 
надалі включаються дихальні вправи з опором для 
збільшення сили дихальних м`язів. Виробляєть-
ся дозоване здавлювання того або іншого відділу 
грудної клітини відповідно вихідній силі дихальних 
м`язів.

Масаж грудної клітки значно поліпшує мі-
кроцеркуляцію в легенях, дренажну функцію брон-
хів, сприяє розсмоктуванню запальної інфільтрації 
в легенях. Масаж використовується на всіх етапах 
захворювання з урахування температури тіла, ін-
токсикації, стану серцево-судинної системи.

Успіх у лікуванні та реабілітації хворих на 
вогнищеву пневмонію визначається поєднанням 
гімнастичних вправ з правильним диханням. У 
зв`язку з цим, досліджувався вплив на видужання 
хворих на вогнищеву пневмонію дихальної гімнас-
тики О.М. Стрельнікової 

Оперна співачка, театральний педагог О.М. 
Стрельнікова створила дихальну гімнастику для 
співаків і акторів, але виявилося, що її гімнастика 
унікальна своїми лікувальними властивостями і ви-
ліковує від багатьох захворювань, надзвичайно бла-
готворно впливає на організм в цілому:

Відновлює порушення носового дихання;• 
Покращує дренажну функцію бронхів;• 
Усуває де - які морфологічні зміни в бронхоле-• 
геневій системі;
Сприяє розсмоктуванню запальних утворень, • 
розправленню зморщених ділянок легеневої 
тканини, відновленню нормального крово- і лім-
фопостачання;
Виправляє розвитку в процесі захворювання • 
різні деформації грудної клітини та хребта;

Підвищує загальний опір організму, його тонус, • 
покращує нервово – психічний стан. 

Дослідження було проведене на базі пульмо-
нологічного відділення міської лікарні м. Бердян-
ську. У проведенні дослідження приймало участь 
16 пацієнтів. Чоловіки віком 35 – 45 років з діагно-
зом вогнищева пневмонія після лікування гострого 
періоду захворювання. Учасники дослідження були 
розділені  на 2 групи – контрольну та експеримен-
тальну, по 8 чоловік кожна.

Діагноз вогнещева пневмонія у хворих був 
встановлений на основі скарг, даних анамнезу, клі-
нічних та інструментальних досліджень (рентгено-
графія, спірографія).

Збір даних клінічних досліджень, даних ла-
бораторної діагностики, спірографії виконувався 
під керівництвом завідуючого пульмонологічного 
відділення – лікарем пульмонологом.

Усі пацієнти пройшли медико- біологічні 
обстеження двічі, під час госпіталізації та після 
закінчення лікування. Отримані дані досліджен-
ня статистично оброблялися, після чого робилися 
висновки з ефективності впливу запропонованого 
комплексу фізичної реабілітації на відновлення ста-
ну здоров’я хворих.

Пацієнти контрольної групи отримали тіль-
ки стандартні процедури (ЛФК, фізіотерапевтичні 
процедури, масаж). А пацієнти експериментальної 
групи, окрім стандартних процедур, виконували 
додатково вправи дихальної гімнастики Стрель-
нікової О.М. «Долоньки», «Погончики», «Насос», 
«Кішка», «Обійми плечі», «Великий маятник» на 
протязі 10 сеансів.

Після проведення реабілітаційних заходів з 
пацієнтами обох груп ми отримали такі результа-
ти: в експериментальній групі приступи кашлю 
залишилися у 12,5% хворих, тоді як при госпіталі-
зації вони були у 75% хворих. В контрольній групі 
вони залишилися у 25% хворих, а при госпіталізації 
були у 62,5% хворих. Приступи ядухи і виділення 
мокротиння в експериментальній групі зникли, а в 
контрольній групі залишилися у 12,5% хворих.

Під час лабораторного дослідження було ви-
явлено, що показники крові – кількість лейкоцитів 
та швидкість осідання еритроцитів покращилися 
скоріше в експериментальній групі. Так, кількість 
лейкоцитів у хворих цієї групи знизилася на 3,5 
тис., швидкість осідання еритроцитів на 16 мм/г, 
тоді як в контрольній групі кількість лейкоцитів 
знизилася на 2,8 тис., швидкість осідання еритро-
цитів на 10 мм/г.

Впродовж дослідження також були виявле-
ні кращі показники спірографії у хворих експери-
ментальної групі ніж у хворих контрольної групи. 
Життєва ємність легенів (ЖЄЛ) після реабілітації 
в експериментальній групі збільшилась на 0,53 л, 
залишковий об`єм легенів (ЗОЛ) знизився на 16%, 
максимальна вентиляція легенів (МВЛ) збільшилась 
на 17,7%, об`єм видиху збільшився на 11,6%, мак-
симальний об`єм швидкості видиху (МОШВ) збіль-
шився на 12%. А в контрольній групі ЖЄЛ після 
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реабілітації збільшилася на 0,13 л, ЗОЛ зменшився 
на 17,1%, МВЛ збільшилася на 9,5%, об'єм видиху 
виріс на 8,11%, МОШВ збільшився на 8,7%.

У хворих контрольної групи завдяки стан-
дартному комплексові маніпуляції та процедур 
(лікувальна фізкультура, фізіотерапія, масаж) по-
кращилося самопочуття. Покращилася прохідність 
бронхіального дерева, що призвело до покращення 
виділення мокротиння, зменшення кашлю, та зник-
ненню ядухи. Покращилася вентиляція легень, що 
призвело до збільшення показника гемоглобіну в 
крові. Завдяки виділення мокротиння знизився в 
крові рівень лейкоцитів збільшився об'єм подиху 
підтверджений на спірографією.

Аналізуючи клінічні дані лабораторних та ін-
струментальних досліджень ми з’ясували, що про-
цес реабілітації хворих експериментальної групи, 
які виконували вправи дихальної гімнастики за ме-
тодикою Стрельнікової був більш ефективним, ніж 
у хворих контрольної групи. Проведені досліджен-
ня підтвердили, що дихальна гімнастика позитивно 
впливає на обмінні процеси, грає важливу роль у 
кровопостачанні, у тому числі і легеневій тканині, 
поліпшує дренажну функцію бронхів, усуває дея-
кі морфологічні зміни в бронхолегеневій системі 
(спайки, злипчаті процеси), сприяє розсмоктуван-
ню запальних утворень, розправленню зморщених 
ділянок легеневої тканини, відновленню нормаль-
ного крово- і лімфопостачання, усуненню місце-
вих застійних явищ, підвищує загальну стійкість 
організму.

Висновки.
На підставі аналізу літератури було встановлено, 1. 
що дана проблема є актуальною в сфері охоро-
ни здоров`я. Реабілітація хворих вогнищевою 
пневмонією дозволяє прискорити видужання 
хворих та повернення їх до повноцінного жит-
тя. Реабілітаційні програми, які застосовують в 
лікарняних закладах не вміщують повного ком-
плексу заходів, тому розробка нових програм є 
дуже важливою справою сучасної медицини.
Розроблений нами комплекс реабілітації хво-2. 
рих на вогнещеву пневмонію включав: масаж, 
фізіотерапію, ЛФК з застосуванням елементів 
вправ дихальної гімнастики за методикою 
Стрельнікової.
На підставі отриманих результатів, можливо 3. 
стверджувати, що розроблений нами комплекс 
фізичної реабілітації з включенням елементів 
дихальної гімнастики Стрельнікової виявився 
більш ефективним, ніж стандартна програма, 
яка застосовується в лікарнях. 
Пошук нових програм з реабілітації хворих 

на вогнищеву пневмонію планується продовжити у 
подальших наукових дослідженнях.
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Анотація. В статті представлені данні з дослідження проблеми 
реабілітації жінок, які перенесли оперативні гінекологічні 
втручання. Наведені результати вивчення впливу підібраного 
комплексу реабілітаційних заходів на відновлення стану 
здоров’я пацієнток. Викладені методи фізичної реабілітації 
як альтернатива традиційним комплексам, які застосовують в 
лікувальних установах. Представлені статистично оброблені 
показники зміни функціонального стану організму жінок 
контрольної та експериментальної групи до та після проведення 
реабілітації.
Ключові слова: гінекологічні операції, рефлексотерапія, вправи 
Кегеля, вумбілдінг, масаж, акупунктура, ЛФК, ефективність 
впливу.
Аннотация. Гагара В.Ф., Бугаевский К.А. Физическая реа-
билитация женщин после гинекологических оперативных 
вмешательств. В статье представлены данные по исследова-
нию проблемы реабилитации женщин, перенесших оператив-
ные гинекологические вмешательства. Приведены результаты 
изучения влияния подобранного комплекса реабилитационных 
мероприятий на восстановление здоровья пациенток. Изложены 
методы физической реабилитации как альтернатива традицион-
ным комплексам, которые применяют в лечебных учреждениях. 
Представлены статистически обработанные показатели измене-
ния функционального состояния организма женщин контроль-
ной и экспериментальной группы до и после проведения реа-
билитации.
Ключевые слова: гинекологические операции, рефлексоте-
рапия, упражнения Кегеля, вумбилдинг, массаж, акупунктура, 
ЛФК, эффективность воздействия.
Annoattion. Gagara V.F., Bugaevsky K.A. Physical rehabilita-
tion of females after gynecologic surgery. The article presents data 
on the study of the rehabilitation of females who experienced have 
undergone gynecological surgery. Authors shows the results of the 
impact of rehabilitation therapies. The article outlines the methods of 
physical rehabilitation as an alternative to traditional therapies that 
are used in hospitals. The surgery presents statistically processed 
changes of the functional condition of females body in control and 
experimental groups before and after rehabilitation.
Keywords: gynecological surgery, refl exology, Kegel exercises, 
vumbilding, massage, acupuncture, rehabilitation physical therapy, 
treatment effectiveness.

Вступ.
Гострі та хронічні гінекологічні захворюван-

ня та особливо їх ускладнення, здебільшого, потре-
бують інтенсивного лікування, в тому числі і опе-
ративного. Це, в свою чергу, призводить до низки 
ускладнень, які можуть виникати у прооперованих 
жінок як в ранньому (до днів), так і у пізньому піс-
ляопераційному періодах. Проблема профілактики 
і лікування гострих і хронічних гінекологічних за-
хворювань має не тільки загально медичне, але й 
велике соціальне і економічне значення.

Ця ситуація зумовлює використання адек-
ватних методів фізичної реабілітації, для швидшого 
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видужання пацієнток та відновлення їх працездат-
ності, а також стану їх репродуктивної та сексуаль-
ної функцій, що є значущою частиною їх подальшо-
го життя [3].

Успіхи сучасної гінекології в останні роки за-
кономірно зв’язані із розробкою та широким впро-
вадженням у клінічну практику нових оперативних 
методів лікування, зокрема лапароскопічних, що 
значно знизило відсоток післяопераційних усклад-
нень, але на жаль об’єм виконання таких операцій в 
Україні дорівнює лише 21,3 % від усіх проведених 
гінекологічних оперативних втручань. Відомо, що 
77,8 % гінекологічних операцій виконується з до-
помогою лапаротомії, що веде до чималої кількості 
післяопераційних ускладнень і потребує тривалої 
реабілітації жінок в післяопераційному періоді [2].

Визначення раціональних показань до опера-
ції, використання точної техніки, розвиток ендоско-
пічної хірургії сприяли тому, що оперативне втру-
чання в гінекології стало розглядатися як досить 
безпечна і ефективна лікувальна процедура, що 
забезпечує та, в ряді випадків, гарантує пацієнтці 
повне видужання.

Разом з тим, у проблемі реабілітації жінок 
після гінекологічних операцій, набагато більш зна-
чущим є завдання досліджень віддалених результа-
тів перенесених оперативних втручань, особливо 
при видаленні внутрішніх жіночих репродуктивних 
органів, особливо у жінок репродуктивного віку. 

Ускладнення, що здебільшого виникають 
в ранньому (67 %) та менш частіше в пізньому та 
віддаленому післяопераційних періодах (24 % та 9 
%), проявляються в вигляді своєрідного симптомо-
комплексу порушень сечостатевої системи та дефе-
кації, що призводить до істотного зниження якості 
життя.

Робота виконана за планом НДР Класичного 
приватного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета нашої роботи полягала у науковому об-

ґрунтуванні ефективності впливу підібраного комп-
лексу засобів фізичної реабілітації на відновлення 
стану здоров’я жінок, які перенесли черевостінкові 
та лапароскопічні гінекологічні операції на стаціо-
нарному і амбулаторному етапі лікування.

Досягнення поставленої мети здійснювалося 
рішенням наступних завдань:

Аналіз літературних джерел з досліджуваної 1. 
проблеми.
Підбор методів дослідження функціонального 2. 
стану жіночої репродуктивної системи до та 
після перенесених гінекологічних операційних 
втручань.
Підбір комплексу методів фізичної реабілітації, 3. 
спрямованих на відновлення та нормалізацію 
оваріально-менструального циклу та функцій 
органів жіночої статевої та репродуктивної 
сфери на стаціонарному та амбулаторному ета-
пі реабілітації хворих.
Оцінка ефективності впливу запропонованої 4. 
нами програми на стан здоров’я пацієнток, які 

перенесли лапаротомічні та лапароскопічні гі-
некологічні операції, як на стаціонарному, так і 
амбулаторному етапі реабілітації, у порівняні з 
комплексом, який застосовується на базі жіно-
чої консультації та гінекологічного відділення 
Ново-Каховської центральної міської лікарні.
Для вирішення поставлених завдань були 

застосовані наступні методи дослідження: аналіз 
літературних джерел з досліджуваної проблеми, 
медико-біологічні методи дослідження функціо-
нального стану хворих (ультразвукове дослідження 
(УЗД) органів жіночої репродуктивної сфери, ви-
значення рівня статевих гормонів та гонадотропних 
гормонів гіпофіза, рівня «базальної» температури 
в прямій кишці, побудування графіків оваріально-
менструального циклу (ОМЦ) для визначення ову-
ляції та типу температурної кривої, визначення 
біоценозу (співдружності мікробної флори піхви), 
методи фізичної реабілітації (аурікулярна акупунк-
тура, рефлексотерапія стоп, голкорефлексотера-
пія, Су Джок терапія (система «долоня-підошва»), 
комплекс вправ з ЛФК, глибокий рефлекторно-
м’язовий масаж, спеціальні вправи Кегеля та вум-
білдінгу), метод математичної статистики за крите-
рієм Ст’юдента.

Організація дослідження: в експерименті 
брали участь 24 пацієнтки, які були прооперовані 
в цей час у гінекологічному відділені. Досліджува-
ні були поділені на контрольну і експериментальну 
групи, чисельністю по 12 осіб кожна і мали при-
близно однорідну характеристику: вікова категорія 
хворих коливалася в межах від 30 до 40 років, стан 
захворювання був середньої ступені важкості, без 
тяжких доопераційних та післяопераційних усклад-
нень, усі жінки заміжні, мають дітей.

При підборі учасників нашого експеримен-
тального дослідження крім результатів попередньо-
го УЗД використовувалися дані визначення рівня 
гонадотропінів, наднирникових та статевих гормо-
нів, тестові дослідження на овуляцію, вимірювання 
«базальної» температури з подальшим побудуван-
ням графіків з метою визначення типу «менстру-
альної» кривої та наявності овуляції на протязі не 
менш 4 ОМЦ. 

Також на протязі 4 місяців дослідження всі 
піддослідні виміряли «базальну» температуру за 
стандартною методикою з подальшим побудуван-
ням графіків температурної кривої для визначен-
ня характеристик протікання ОМЦ та визначення 
відновлення (наявності чи відсутності овуляції) 
після перенесеної гінекологічної операції. Також 
проводився скрінінг гормональної функції у піддо-
слідних жінок в обох групах з визначенням рівня 
гонадотропних гормонів гіпофіза, рівня статевих 
гормонів, визначення за стандартними методиками 
суб’єктивного рівня естрогенізації у пацієнток в різ-
ні фази їх ОМЦ – симптом «зіниці» та «папороті». 

Тривалість програми фізичної реабілітації 
становила 3 місяці та 14 діб в умовах стаціонарного 
лікування в гінекологічному відділенні, та 26 діб в 
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умовах амбулаторного лікування в умовах жіночої 
консультації.

Жінкам контрольної групи проводили з ме-
тою реабілітації в післяопераційному періоді впра-
ви з дихальної гімнастики, фізіопроцедури, загаль-
нозміцнюючу лікувальну гімнастику, класичний та 
сегментарний масаж.

У хворих експериментальної групи в умовах 
гінекологічного стаціонару нами були застосовані 
наступні засоби фізичної реабілітації:

Комплекс спеціальної лікувальної фізичної • 
культури.
Загальний масаж та глибокий рефлекторно-• 
м’язовий масаж.
Рефлексотерапія: аурікулярна акупунктура, Су • 
Джок терапія та рефлексотерапія підошви із 
впливом на біологічно активні точки [4].
Спеціальні вправи Кегеля та вумбілдінгу, як • 
на етапі стаціонарного, так і амбулаторного 
лікування [1].
Після виписки із стаціонару всім учасницям 

дослідження були рекомендовані самостійні занят-
тя спеціальними вправами в домашніх умовах, які 
включали в себе стимуляцію БАТ та рефлексоген-
них зон підошви та долонь за методиками Су Джок 
терапії [5].

Відразу після завершення реабілітації були 
проведені повторні дослідження функціонального 
стану організму жінок.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня.

На підставі проведених досліджень ми 
отримали наступні результати: рівень гонадотроп-
них гормонів гіпофіза наближується до норми та 
став достовірно вищим, ніж у пацієнток контр-
ольної групи. Рівень пролактину, як антагоністу 
гонадотропінів, зменшився в обох групах хворих, 
що клінічно проявилося в зменшені тривалості та 
об’ємності менструальної кровотечі, в середньому 
у контрольної групи на 1,4 дня, а в експеримен-
тальній на 1,84 дня.

Рівень статевих гормонів яєчників у хворих 
збільшився в усі фази ОМЦ, що достовірно вказує 
на стабілізацію контролю за діяльністю яєчників, 
особливо в їх фоллікуліновій фазі, що підтверджу-
ється як даними графіків ОМЦ на підставі вимі-
рювання «базальної» температури, відображених в 
графіках ОМЦ за 4 місяці, а також згідно даних та 
суб’єктивних даних визначення симптомів «папо-
роті» та «зіниці».

На протязі першого місяця після перенесе-
них операцій прояви передменструального синдро-
му (ПМС) були клінічно проявлені у 8 жінок контр-
ольної групи, що становило 66,7% від пацієнток 
цієї групи, а в експериментальній групі явища ПМС 
були у 7 жінок з 12, що становить 58,3%. Після 4-х 
місяців реабілітації прояви ПМС в контрольній гру-
пі були зафіксовані у 3 з 12 пацієнток цієї групи, 
що становить 25%, а в контрольній групі – у 2 з 12 
пацієнток, що становить 16,7%.

На рисунку представлені показники норма-
лізації протікання менструальної кровотечі у жінок 
на протязі проведення реабілітаційних заходів.

Таким чином, на основі отриманих результа-
тів досліджень можна стверджувати, що по-перше, 
за результатами проведених визначень рівня гона-
дотропних та статевих гормонів у пацієнток контр-
ольної та експериментальної груп нормалізація 
показників відзначається у всіх учасників дослі-
дження, але достовірна зміна первинних показників 
відзначено тільки у пацієнток з експериментальної 
групи.

По-друге, аналіз змін при визначенні симпто-
мів «зіниці» та «папороті», та результатів визначен-
ня «базальної» температури і побудування графіків 
ОМЦ достовірно вказує про поліпшення стану ре-
продуктивних органів, зокрема яєчників, у жінок, 
які перенесли гінекологічні операції.

По-третє, застосування комплексу засо-
бів фізичної реабілітації, запропонованих до за-
стосування, а зокрема: аурікулярної акупунктури, 
рефлексотерапії підошв та долоней, методів Су 
Джок терапії з впливом на біологічно-активні точ-
ки (БАТ) та біологічно-активні зони, використання 
спеціального гінекологічного масажу, замість реф-
лекторного та сегментарного масажу за класичною 
методикою, впровадження спеціальних вправ Кеге-
ля та вумбілдінгу на ранніх етапах реабілітації, за-
мість традиційного комплексу ЛФК призводить до 
більш швидкого одужання пацієнток, які перенесли 
гінекологічні операції з використанням лапароско-
пічних та лапаротомічних операцій.

Також нами виявлений зв'язок між змінами 
в стані здоров’я прооперованих пацієнток та комп-
лексом запропонованих нами засобів фізичної ре-
абілітації, який виявився в поліпшенні динаміки 
лабораторних та УЗД показників стану жіночих ре-
продуктивних органів, в зниженні проявів больово-
го та ПМС синдромів у пацієнток експерименталь-
ної групи.

Рис. Показники нормалізації протікання менструальної кровотечі у жінок контрольної та 
експериментальної групи на протязі проведення реабілітації
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Це підтверджується наявністю достовірних 
змін, як у показниках рівня гонадотропних гормо-
нів гіпофізу та статевих гормонів гіпофізу, так і у 
відновленні якості тривалості, перебігу та проявів 
ОМЦ, особливо у пацієнток експериментальної 
групи.

Висновки.
На підставі аналізу джерел літератури було 1. 
встановлено, що реабілітація жінок після 
гінекологічних оперативних втручань дозволяє 
скоротити період відновлення стану репродук-
тивного здоров’я жінок і є потреба в розробці но-
вих, більш розширених програм реабілітації.
Для визначення показників відновлення стану 2. 
здоров’я жінок після оперативних втручань 
нами були використані найбільш показові та 
інформативні, на наш погляд, такі показники 
як: визначення рівня гонадотропних гормонів 
гіпофізу і статевих гормонів яєчників, змін 
рівня проявів передменструального синдро-
му та показників нормалізації протікання 
менструальної кровотечі.
Запропонований нами комплекс методів фізичної 3. 
реабілітації з застосуванням рефлексотерапії, 
вправ Кегеля та вумбілдінгу, ЛФК, спеціального 
гінекологічного та вібраційного масажу знач-
но прискорює термін видужання пацієнток, 
зменшує відсоток ускладнень з боку сечостате-
вих органів та кишечнику та зменшує термін їх 
перебування на стаціонарному лікуванні.
Як свідчать отримані нами результати 4. 
досліджень, запропонований комплекс методів 
фізичної реабілітації жінок після гінекологічних 
оперативних втручань мав більш ефективну дію 
у порівнянні зі стандартними традиційними 
методами, які використовують в лікарняних за-
кладах.
Дослідження за даною тематикою ми пла-

нуємо продовжити з виділенням окремих видів 
оперативних втручань та виданням методичних 
рекомендацій.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНЫХ ОТЛИЧИЙ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ СИЛЬНЕЙ-
ШИХ ПЛОВЦОВ НА ЛЕТНЕМ ЧЕМПИОНА-

ТЕ БЕЛАРУСИ В МИНСКЕ-2008
Ганчар А.И.

Одесская национальная морская академия
12

Аннотация. В статье выявлены сходства и различия в состоянии 
плавательной подготовленности среди мужчин и женщин разного 
возраста, участников финальных заплывов на летнем Чемпионате 
Беларуси по плаванию в Минске-2008.  Показана динамика пла-
вательной подготовленности пловцов  различного профиля в за-
висимости от гендерных отличий. Определена достаточно сходная 
тенденция и различия в состоянии плавательной подготовленно-
сти на этапах многолетнего спортивного совершенствования. Ис-
следуемые параметры динамики плавательной подготовленности 
элитных пловцов позволяют объективно оценить состояние пла-
вательной подготовленности с учетом гендерного подхода.
Ключевые слова: результат, отличие, пловцы, мужчины, женщи-
ны, Чемпионат Беларуси. 
Анотація. Ганчар О.І. Особливості гендерних відмінностей 
результатів виступу плавців на літнім чемпіонаті Білорусі 
з плавання у Мінську-2008. У статті виявлені подібності і 
відмінності в стані плавальної підготовленості серед чоловіків 
і жінок різного віку, учасників фінальних запливів на літнім 
чемпіонаті Білорусі з плавання у Мінську-2008. Показано 
динаміку плавальної підготовленості плавців  різного профілю 
залежно від гендерних відмінностей. Визначена досить подібна 
тенденція й розходження в стані плавальної підготовленості на ета-
пах багаторічного спортивного вдосконалювання. Досліджувані 
параметри динаміки плавальної підготовленості елітних плавців 
дозволяють об'єктивно оцінити стан плавальної підготовленості 
з обліком ґендерного підходу.
Ключові слова: результат, відмінність, плавці, чоловіки, жінки, 
чемпіонат Білорусі.
Annotation. Ganchar A.I. Features of dynamics of gender differences 
of swimmers results on the Summer Championship of Belorussia, 
Minsk – 2008. The similarities and distinctions of swimming 
performance among men and women of different age, who were 
participants of the Summer Championship of Belorussia, Minsk – 2008, 
are revealed. Dynamics of swimming readiness of swimmers of the 
different profi le in dependence on gender differences is shown. Similar 
enough trend and differences in a state of swimming readiness at stages 
of perennial sports perfecting is defi ned. Parameters of dynamics of 
swimming readiness of elite swimmers allow to estimate objectively a 
state of swimming readiness with the count of the gender approach.
Key words: result, difference, swimmer, man, woman, Summer 
Championship of Belorussia.

Введение.
Дальнейшее развитие спортивного плавания 

среди  молодёжи и взрослых на современном этапе 
характеризуется реальной возможностью для них 
поступательного улучшения своих результатов и в 
более зрелом возрасте, так как расширяется, как по-
казывает практика, диапазон их участия на многих 
престижных соревнованиях. Поэтому, всё большую 
значимость для специалистов приобретают до-
стоверные сведения о различных возможностях в 
достижении своих лучших результатов представи-
телями различного пола при обучении и совершен-
ствовании у них двигательных навыков плавания 
[1-5]. Вследствие этого профессиональные интере-
сы ученых и специалистов должны быть направле-
ны на обоснование и разработку более эффективных 
технологий обучения и совершенствования навыков 
спортивного плавания в разных возрастных группах 
с учетом гендерного подхода. 

В отечественной и зарубежной литературе, 
касающихся вопросов развития и совершенствова-
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ния плавания, определенное внимание уделено по-
иску улучшения техники существующих способов, 
методики обучения, спортивного отбора и трениров-
ки спортсменов разной квалификации в различных 
возрастных группах. Вместе с тем, каких-либо кон-
кретных сведений о динамике отличий показателей 
в спортивном плавании среди юношей и девушек в 
существующих публикациях по теории и методике 
физического воспитания и спорта мы не обнаружи-
ли [6-16]. Хотя имеются отдельные публикации по 
особенностям тренировки в женском плавании, как 
отечественных авторов [17,18,19,20], так и в зару-
бежной печати [21-27]. Поэтому для специалистов и 
любителей спортивного плавания наибольший инте-
рес представляют особенности отличий в динамике 
результатов выступления многих пловцов на доста-
точно престижных соревнованиях, какими являются 
финальные старты на летних чемпионатах. 

Избранная тема исследования связана с пла-
ном НИР ОНМА и МОН Украины  на 2008-2010 гг., 
РК № 0108U001487.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Исходя из разработки актуальной проблемы, 

нами избран, соответствующий объект исследо-
вания: динамика плавательной подготовленности 
юношей и девушек на  этапах обучения и совершен-
ствования навыков спортивного плавания. 

Предмет исследования: особенности прояв-
ления сходства и различий формирования навыков 
спортивного плавания у представителей разного 
пола и возраста на стартах летнего чемпионата Бе-
ларуси в Минске-2008. 

Цель исследования: выявить уровень и сте-
пень формирования навыков спортивного плавания 
у представителей мужского и женского пола на раз-
личных дистанциях по результатам участия их в 
сильнейших финальных заплывах на стартах летне-
го чемпионата Беларуси в Минске-2008. Основными 
задачами явились: а) выявление доминирующих отли-
чий и сходства в динамике показателей плавательной 
подготовленности у представителей мужского и жен-
ского пола на различных дистанциях по данным их  
стартов на летнем чемпионате Беларуси; б) внедрение 
наиболее существенных результатов проведенного 
исследования в практику физического воспитания и 
спорта для возможного улучшения показателей плава-
тельной подготовленности в разных возрастных груп-

пах на различных дистанциях. Основными методами  
проведения  исследования явились: теоретический 
анализ литературных источников, обобщение доку-
ментальных материалов, математическая статистика.

Результаты исследования. 
На финальных стартах летнего чемпионата 

по плаванию в Минске, состоявшегося 17-21 июня 
в Минске 2008 г., призовые медали достались пред-
ставителям областей республики, которые соревно-
вались в 19 видах плавательной программы, как у 
мужчин, так и у женщин. Наибольшее количество 
призовых наград, включая золотые, серебряные и 
бронзовые медали, досталась (табл. 1) представите-
лям Минска - 25 (12 муж., 13 жен.). Далее,  по мере 
снижения рейтинга в получении призовых наград 
на летнем чемпионате Беларуси в Минске-2008 
оказались пловцы Минской области - 24 (17 муж., 
7 жен.),  Гомельской - 22 (9 муж., 13 жен.), Грод-
ненской - 16 (3 муж., 13 жен.), Витебской - 16 (10 
муж., 6 жен.), Могилевской - 6 (6 муж.), Брестской 
-  (5 жен.).

Таким образом, среди мужчин наиболее 
успешными оказались пловцы, представители Мин-
ской области, Минска, Витебской области, Гомель-
ской, Могилевской и Гродненской областей по мере 
снижения количества полученных наград, а без при-
зовых медалей оказались пловцы Брестской обла-
сти. В то же время среди женщин в большей мере 
отличились пловчихи  Минска, Гомельской области, 
Гродненской, Минской, Витебской областей, хотя 
без призовых наград оказались пловчихи Могилев-
ской области. Следует также персонально отметить 
достаточно успешное выступление многих пловцов 
из различных регионов Беларуси на этих, достаточно 
престижных соревнованиях, проводимых регулярно 
в летние месяцы года. 

Так на финальных стартах летнего чемпиона-
та Беларуси золотые, серебряные и бронзовые медали 
получили, соответственно у мужчин и женщин: 50 м 
вольный стиль - А. Радионов, А. Ильин, А. Башла-
ков, а также М. Просвирина, Ю. Хитрая, И. Нефедова; 
100 м вольный стиль - С. Неверовский, А. Радионов, 
А. Ильин, а также М. Просвирина, Ю. Хитрая, И. Капи-
шина; 200 м вольный стиль - Е. Салобутов, А. Ильин, 
А. Шведов, а также М. Подешвина, Т. Суровцева, 
Н. Власенкова; 400 м вольный стиль - А. Шведов, 
Н. Мостовский, В. Жигарев, а также М. Подешвина, 

Таблица 1
Рейтинг команд-участниц летнего чемпионата Беларуси по плаванию в Минске-2008 

№ Команды областей Золотые=м+ж Серебряные=м+ж Бронзовые=м+ж Всего=м+ж
1. Минск 6=3+3 8=2+6 11=7+4 25=12+13
2. Минская 9=8+1 7=5+2 8=4+4 24=17+7
3. Гомельская 10=2+8 8=4+4 4=3+1 22=9+13
4. Гродненская 6=0+6 5=2+3 5=1+4 16=3+13
5. Витебская 3=3+0 8=6+2 5=1+4 16=10+6
6. Могилевская 3=3+0 3=3+0 6=6+0
7. Брестская 1=0+1 2=0+2 2=0+2 5=0+5
Итого: медалей 38=19+19 38=19+19 38=19+19 114=57+57
Примечание: м - количество медалей у мужчин, ж - количество медалей у женщин
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И. Коцур, Ю. Борткевич; 1500 вольный стиль - В. Жи-
гарев, Н. Мостовский, А. Альховик, а на 800 м воль-
ный стиль - И. Коцур, Ю. Борткевич, Н. Сущенко.

В плавании на спине золотые серебряные и 
бронзовые медали получили соответственно у мужчин 
и женщин: 50 м на спине - Е. Елисеев, А. Башлаков, 
А. Гладун, а также Е. Верамей, А. Бас, И. Трофимова; 
100 м на спине - П. Санкович, Е. Елисеев, М. Хмель, а 
также А. Бас, Е. Верамей, А. Ковалева; 200 м на спине 
- А. Тризно, В. Прокопеня, И. Маноцков, а также И. Са-
макар, А. Ковалева, Е. Смирнова. 

В плавании брассом золотые, серебряные 
и бронзовые медали получили соответственно у 
мужчин и женщин: 50 м брассом - В. Вабищевич, 
Н Васильев, Д. Гайдукевич, а также Т. Оржеховская, 
М. Дубодел, О. Мармыль; 100 м брассом - В. Ваби-
щевич, Н. Васильев, В. Опарин, а также И. Капиши-
на, О. Мармыль, А. Сущеня; 200 м брассом - А. Гу-
сев, В. Вабищевич, В. Опарин, а также И. Капишина, 
О. Мармыль, А. Сущеня. 

В плавании баттерфляем золотые серебряные и 
бронзовые медали получили соответственно у мужчин 
и женщин: 50 м баттерфляем - А. Тишкевич, Е. Цур-
кин, А. Желанный, а также Ю. Концевая, К. Лебедева, 
Н. Зеленская; 100 баттерфляем - Е. Лазука, А. Тиш-
кевич, Е. Цуркин, а также К. Лебедева, Ю. Концевая, 
М. Воробей; 200 м баттерфляем - Е. Лазука, А. Тиш-
кевич, С. Столяров, а также И. Побегаева, И. Коцур, 
К. Лебедева. 

В комплексном плавании золотые, серебря-
ные и бронзовые медали получили соответственно 
у мужчин и женщин: 200 м комплексное - О. Ры-
бак, Д. Гайдукевич, К. Кондратенко, а также Л. Бу-

рова, Е. Верамей, И. Побегаева; 400 м комплексное 
- А. Северьянов, А. Яцевич, К. Кондратенко, а так-
же М. Побегаева, Т. Буглак, А. Лигер.

В эстафетном плавании распределение при-
зовых наград оказалось следующим образом у муж-
чин и женщин: 4×100 м вольный стиль – Минская 
область, Витебская, Могилевская, а также Гомель-
ская область, Гродненская и Витебская области; 
4×200 м вольный стиль – Витебская, Гомельская, 
Могилевская области, а также Гомельская, Грод-
ненская области и команда Минска; 4×100 м комби-
нированная эстафета - Витебская, Минская области 
и команда Минска, а также Гродненская, Витебская 
и Брестская области.  

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

Анализируя результаты финальных заплывов 
на различных дистанциях, нами получены параме-
тры средней скорости плавания, которые наиболее 
характерны восьми участникам заплывов  разны-
ми способами плавания, как у мужчин, так и сре-
ди женщин с учетом их возрастных особенностей 
(табл. 2).

Это позволяет рассматривать финальные 
заплывы, которые реально отражают имеющиеся 
модельные характеристики элитных пловцов, спо-
собствующих детальному изучению состояния под-
готовленности сильнейших пловцов на различных 
дистанциях, а также выявить особенности динами-
ки результатов мужчин и женщин в разных возраст-
ных группах.

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

Беларуси по плаванию в Минске-2008 
Результаты финалов, мин, с Дистанции способов

плавания
Возраст пловцов, г.

мужчины женщины отличие мужчины женщины ± отличие
23,62 27,06 3,44 50 м в/стиль 21,1 20,5 +0,6-
51,65 59,30 7,65 100 м в/стиль 22,1 19,2 +2,9-
1.56,92 2.11,51 14,59 200 м в/стиль 18,6 18,2 +0,4-
4.12,56 4.38,96 26,40 400 м в/стиль 17,6 18,9 -1,3+
17.01,02 9.36,05 7.24,97 1500/800 м в/стиль 24,2 18,0 +6,2
3.38,26 4.03,93 25,67 4×100 в/стиль 18,9 18,4 +0,5-
8.10,28 8.59,26 48,98 4×200 в/стиль 18,4 18,2 +0,2-
27,94 31,04 3,10 50 м на спине 19,8 18,9 +3,2-
59,94 1.06,88 6,94 100 м на спине 19,4 18,4 +1,0-
2.15,78 2.25,24 9,46 200 м на спине 18,1 18,5 -0,4+
30,08 34,58 4,50 50 м брасс 19,6 18,6 +1,0-
1.06,27 1.14,23 7,96 100 м брасс 19,1 21,4 -2,3+
2.27,00 2.44,72 17,72 200 м брасс 17,9 18,9 -1,0+
25,72 29,21 3,49 50 м баттерфляй 19,6 18,5 +1,1-
56,54 1.05,58 9,04 100 м баттерфляй 18,9 17,6 +1,3-
2.13,44 2.26,12 12,68 200 м баттерфляй 21,0 18,2 +2,8-
2.14,23 2.28,00 13,77 200 м комплексное 18,2 17,0 +1,2-
4.47,54 5.16,52 28,98 400 м комплексное 18,4 17,4 +1,0-
3.58,40 4.29,58 31,18 4×100 комбинир. эст. 19,0 18,8 +0,2-
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Наибольшее отличие возраста участников 
мужчин от женщин оказалось в плавании вольным 
стилем на 1500 м и 800 м вольным стилем (6,2), на 
50 м на спине (3,2), на 100 м вольным стилем (2,9), на 
200 м баттерфляем (2,8), а возраст женщин был боль-
ше чем у мужчин в плавании 200 м на спине (0,4), 200 
м брассом (1,0), 400 м вольным стилем (1,3), на 100 м 
брассом (2,3). 

Наименьшее отличие возраста мужчин от жен-
щин было отмечено в комбинированной эстафете 
4×100 м и эстафете 4×200 м вольным стилем (0,2), в 
плавании на 200 м вольным стилем (0,4), в эстафете 
4×100 м вольным стилем (0,5), в плавании 50 м воль-
ным стилем (0,6), а также в плавании 100 м на спине, 
50 м брассом, 400 м комплексным плаванием (1,0).

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

В таблицах 3 и 4 приведены обобщенные 
результаты отличия показателей средней скорости 
плавания в преодолении спортсменами дистанций 
различными способами среди мужчин и женщин. 

Так на дистанции 50 м вольный стиль зафик-
сирован у мужчин более высокий уровень результа-
та на 0,269 м/с, чем у женщин, на 100 м этот уровень 
составляет 0,250 м/с, на 200 м - 0,190 м/с,  на 400 м 
- 0,150 м/с,  а на 800 м и на 1500 м только - 0,081 м/с. 
В плавании способом на спине отмечено также не-

которое отличие показателей: на 50 м - 0,179 м/с, на 
100 м - 0,173 м/с, а на 200 м - только 0,095 м/с. 

Более высокое отличие результатов у жен-
щин от мужчин зафиксировано и в плавании брас-
сом: на 50 м - 0,217 м/с, на 100 м - 0,161 м/с, а на 
200 м - только 0,146 м/с. В плавании баттерфляем 
отличие показателей у мужчин от женщин сходно 
с тенденцией как при плавании вольным стилем и 
брассом, но в меньшей степени как при плавании на 
спине: на 50 м - 0,233 м/с, на 100 м - 0,244, а на 200 
м - только 0,130 м/с. 

В комплексном плавании на 200 м отличие 
результатов составляет до 0,138 м/с, а на 400 м 
только - 0,128 м/с. В эстафетном плавании сход-
ная тенденция отличия результатов свойственна в 
плавании 4×100 м вольным стилем - 0,193 м/с и в 
комбинированной эстафете 4×100 м - 0,194 м/с, а 
также в эстафете 4×200 м вольным стилем, только 
0,148 м/с.

Таким образом, отличие результатов финаль-
ных заплывов по параметрам средней скорости  у 
мужчин и женщин на разных дистанциях  в опреде-
ленной мере характеризуется различными способа-
ми плавания: наименьшее отличие свойственно им 
на средних и стайерских дистанциях вольным сти-
лем - 0,116 м/с, в комплексном плавании - 0,133 м/с, 
в плавании на спине - 0,149 м/с. 

Далее по степени увеличения отличия ре-
зультатов следует плавание брассом - 0,175 м/с, 
баттерфляем - 0,202 м/с, а самое большое отличие 
зафиксировано в плавании вольным стилем -  0,236 
м/с. В данном случае отличие способов плавания со-

Таблица 3
Отличие результатов в плавании у мужчин и женщин на летнем чемпионате Беларуси по плаванию в Мин-

ске-2008

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

Отличие средней ско-
рости плавания м/ж

Отличие спо-
соба плавания 
м/ж, м/с

Отличие
пловцов 
м/ж, м/с

50 м в/стиль 50:23,62-50:27,06 2,116-1,847=0,269
0,236

0,174

100 м в/стиль 100:51,65-100:59,30 1,936-1,686=0,250
200 м в/стиль 200:1.56,92-200:2.11,51 1,710-1,520=0,190
400 м в/стиль 400:4.12,56-400:4.38,96 1,583-1,433=0,150 0,1161500/800 м в/стиль 1500:17.01,02- 800:9.36,05 1,469-1,388=0,081
50 м на спине 50:27,94-50:31,04 1,789-1,610=0,179

0,149100 м на спине 100:59,94-100:1.06,88 1,668-1,495=0,173
200 м на спине 200:2.15,78-200:2.25,24 1,472-1,377=0,095
50 м брасс 50:30,08-50:34,58 1,662-1,445=0,217

0,175100 м брасс 100:1.06,27-100:1.14,23 1,508-1,347=0,161
200 м брасс 200:2.27,00-200:2.44,72 1,360-1,214=0,146
50 м баттерфляй 50:25,72-50:29,21 1,944-1,711=0,233

0,202100 м баттерфляй 100:56,54-100:1.05,58 1,768-1,524=0,244
200 м баттерфляй 200:2.13,44-200:2.26,12 1,498-1,368=0,130
200 м комплексное 200:2.14,23-200:2.28,00 1,489-1,351=0,138 0,133400 м комплексное 400:4.47,54-400:5.16,52 1,391-1,263=0,128
4×100 комбинир. 400:3.58,40-400:4.29,58 1,677-1,483=0,194

0,1784×100 в/стиль 400:3.38,26-400:4.03,93 1,832-1,639=0,193
4×200 в/стиль 800:8.10,28-800:8.59,26 1,631-1,483=0,148
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ставляет: максимум - 0,236 м/с в плавании вольным 
стилем, а минимум - 0,116 м/с в плавании на средние и 
стайерские дистанции вольным стилем, разница рав-
на 0,120 м/с.

В то же время, можно также с определённой 
уверенностью утверждать, что отличие результатов 
в плавании среди мужчин и женщин в большей мере 
определяется различной длиной проплываемыми дис-
танциями - от 0,225 м/с  на 50 м разными способами, 
до 0,081 м/с - в плавании на 800-1500 м вольным сти-
лем,  отличие равно 0,144 м/с, чем  способами пла-
вания - от 0,236 м/с в плавании вольным стилем, до 
0,116 м/с  на средние дистанции и в стайерском пла-
вании вольным стилем, отличие составляет только 
0,028 м/с (табл. 4).

В конечном итоге,  обобщенное отличие всех 
зафиксированных результатов финальных заплы-
вов у мужчин от женщин, по параметрам средней 
скорости плавания  составило 0,174 м/с, которое 
будет характерным для всех рассматриваемых 
участников-пловцов на летнем чемпионате Белару-
си в Минске-2008. 

 Выводы: 
1. Детально показана динамика плавательной 

подготовленности пловцов  различного профиля в 
зависимости от гендерных отличий участников фи-
нальных заплывов на летнем чемпионате Беларуси 
в Минске-2008: наибольшее отличие результатов у 
женщин от мужчин наблюдается в плавании воль-
ным стилем - 0,236 м/с, далее несколько меньшее 
в плавании баттерфляем - 0,202 м/с, в эстафетном 

плавании - 0,178 м/с, в плавании брассом - 0,175 
м/с, в плавании на спине - 0,149 м/с, в комплексном 
плавании - 0,133 м/с, а наименьшее их отличие от-
мечается на средних дистанциях вольным стилем и в 
стайерском плавании только - 0,116 м/с, что опреде-
лило параметр отличия минимума и максимума 
до 0,120 м/с. 

2. Определена достаточно сходная тенденция 
и различия в состоянии плавательной подготовлен-
ности на этапах многолетнего спортивного совер-
шенствования среди мужчин и женщин разного воз-
раста, на различных дистанциях среди участников 
финальных заплывов на летнем чемпионате Беларуси 
в Минске-2008. Наибольшее отличие проявляется на 
коротких дистанциях разными способами плавания, 
а по мере их увеличения, это различие существенно 
уменьшается: на 50 м - 0,225 м/с, на 100 м - 0,207 
м/с, в эстафетном плавании - 0,178 м/с, на 200 м - 
0,140 м/с, на 400 м - 0,139 м/с, а на 800-1500 м  только 
0,081 м/с, что определило доминирующий параметр 
отличия максимума и минимума до 0,144 м/с, в за-
висимости от длины преодолеваемой дистанции. 

Обобщенное отличие всех результатов соста-
вило параметр средней скорости плавания 0,174 м/с, 
что свидетельствует об определенном устоявшемся 
уровне имеющихся гендерных различий модельных 
характеристик элитных пловцов на изучаемом уровне 
достаточно престижных спортивных соревнований. 

3. Выявленные данные, на наш взгляд,  вне-
сут существенный вклад в дальнейшее совершен-
ствование программного обеспечения системы 

Таблица 4
Динамика результатов в плавании у мужчин и женщин на летнем чемпионате Беларуси по плаванию в 

Минске-2008 
Дистанция
плавания, м

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

Отличие средней ско-
рости плавания м/ж

Отличие 
дистанции 
плавания м/ж, 
м/с

Отличие
пловцов 
м/ж, м/с

50 м в/стиль 50:23,62-50:27,06 2,116-1,847=0,269

0,225

0,174

50 м баттерфляй 50:25,72-50:29,21 1,944-1,711=0,233
50 м брасс 50:30,08-50:34,58 1,662-1,445=0,217
50 м на спине 50:27,94-50:31,04 1,789-1,610=0,179
100 м в/стиль 100:51,65-100:59,30 1,936-1,686=0,250

0,207100 м баттерфляй 100:56,54-100:1.05,58 1,768-1,524=0,244
100 м на спине 100:59,94-100:1.06,88 1,668-1,495=0,173
100 м брасс 100:1.06,27-100:1.14,23 1,508-1,347=0,161
200 м в/стиль 200:1.56,92-200:2.11,51 1,710-1,520=0,190

0,140
200 м брасс 200:2.27,00-200:2.44,72 1,360-1,214=0,146
200 м комплексное 200:2.14,23-200:2.28,00 1,489-1,351=0,138
200 м баттерфляй 200:2.13,44-200:2.26,12 1,498-1,368=0,130
200 м на спине 200:2.15,78-200:2.25,24 1,472-1,377=0,095
400 м в/стиль 400:4.12,56-400:4.38,96 1,583-1,433=0,150 0,139400 м комплексное 400:4.47,54-400:5.16,52 1,391-1,263=0,128
1500/800 м в/стиль 1500:17.01,02- 800:9.36,05 1,469-1,388=0,081 0,081
4×100 комбинир. 400:3.58,40-400:4.29,58 1,677-1,483=0,194

0,1784×100 в/стиль 400:3.38,26-400:4.03,93 1,832-1,639=0,193
4×200 в/стиль 800:8.10,28-800:8.59,26 1,631-1,483=0,148
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физического воспитания и спорта на основе гендер-
ного подхода для учебно-тренировочного процесса 
в спортивном плавании по улучшению рейтинга 
выступления сильнейших пловцов Беларуси на пре-
стижных соревнованиях, какими для них является 
летний чемпионаты, а также другие международные 
соревнования самого высокого уровня. 

Исследуемые параметры динамики плава-
тельной подготовленности элитных пловцов позво-
ляют объективно оценить состояние плавательной 
подготовленности с учетом гендерного подхода на 
основе модельных характеристик у представителей 
разных возрастных групп и спортивной квалифика-
ции в различных звеньях системы народного обра-
зования, физического воспитания и спорта.

Дальнейшие исследования в избранном на-
правлении следует сконцентрировать на изучении 
особенностей проявления гендерного фактора 
среди сильнейших пловцов-участников чемпиона-
тов Европы и чемпионатов Мира, проходящих как 
длинной (50 м), так и на короткой воде (25 м), а 
также на Олимпийских играх и всемирных Уни-
версиадах, а также чемпионатов других независи-
мых государств, что позволит выяснить степень 
его имеющегося, определенного, доминирующего 
влияния на динамику результативности в спортив-
ном плавании. 
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Нижегородский государственный педагогический 
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Аннотация. Излагается авторская концепция, в основе которой 
лежит система понимания двигательных действий спортсмена 
как социокультурного объекта. В систему современного биоме-
ханического знания (как сложной полипредметной дисциплины) 
должны входить такие факторы, как: (1) «научные факты» – ис-
ходные единицы знаний о двигательных действиях; (2) «средства 
выражения» – «языки» разного типа; (3) методологические пред-
писания, фиксирующие процедуры научно-исследовательской 
или образовательной деятельности; (4) «когнитивные схемы» 
– модели, отражающие объективную реальность и предметную 
деятельность с ней; (5) интегрированные знания, объединенные 
в ту или иную теорию; (6) проблемные области и задачи научно-
го исследования и технологического преобразования операцион-
ных систем «живых движений» человека. 
Ключевые слова: построение креативно-двигательных дей-
ствий, психосемантические механизмы.
Анотація. Дмитрієв С. В. Парадокси біомеханічного моде-
лювання – нові поняття або нові реальності? Викладається 
авторська концепція, в основі якої лежить система розуміння 
рухових дій спортсмена як соціокультурного об'єкта. У систему 
сучасного біомеханічного знання (як складної поліпредметної 
дисципліни) повинні входити такі фактори, як: (1) «наукові фак-
ти» - вихідні одиниці знань про рухові дії; (2) «засобу виражен-
ня» - «мови» різного типу; (3) методологічні приписання, що 
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фіксують процедури науково-дослідної або освітньої діяльності; 
(4) «когнітивні схеми» - моделі, що відбивають об'єктивну 
реальність і предметну діяльність із нею; (5) інтегровані знан-
ня, об'єднані в ту або іншу теорію; (6) проблемні області і за-
вдання наукового дослідження та технологічного перетворення 
операційних систем «живих рухів» людини. 
Ключові слова: побудова креативно-рухових дій, 
психосемантичні механізми.
Annotation. Dmitriev S.V. Paradoxes of biomechanical simula-
tion - new concepts or new realities? The author’s concept is stated 
in a basis of which is the system of comprehension of motorial ac-
tions of the sportsman as sociocultural plant lays. The system of the 
modern biomechanical knowledge (as composite polysubject disci-
pline) should include such factors: (1) “the scientifi c facts” - initial 
unities of knowledge of motorial actions; (2) of “a means of expres-
sion” – “tongues” of different type; (3) methodological prescriptions 
fi xative procedures of research or educational activity; (4) “cogni-
tive schemes” - the models refl ecting an objective reality and subject 
activity with it; (5) integrated knowledge integrated in this or that 
theory; (6) problem ranges and problems of scientifi c research and 
technological transformation of operating systems of “alive locomo-
tions” person.
Keywords: creative-motor action’s construction, psychosemаntics 
mechanisms.

Введение.
В биомеханических исследованиях движение 

«от теории к практике» называется процедурой эм-
пирической интерпретации, которая представляет 
собой раскрытие эмпирического содержания поня-
тий и их связей. Движение «от практики к теории» 
называется концептуализацией – теоретической 
интерпретацией эмпирического содержания тех 
или иных явлений и фактов. В качестве рабочего 
инструментария используются аналитические об-
зоры, дифференциально-интегральные принципы 
и шкалы оценивания, квалиметрические критерии, 
расчетно-компьютерные программы, диагностиче-
ские, коррекционные и обучающие методики [1, 4, 
5]. Однако антропные технологии, основанные на 
двух «деятельностных фундаментах» – теоретико-
методологическом (определяющим, как «теоре-
тические постулаты» детерминируют прагматику 
действий) и технолого-мировоззренческом (опре-
деляющим соотношение различных систем ценно-
стей в деятельности человека) – в дидактической 
биомеханике не стали предметом специального 
анализа [2, 3]. 

Работа выполнена по плану лаборатории 
биомеханики НГПУ. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цели данной статьи заключаются в раз-

работке инновационных методов, позволяющих 
осуществлять переход от модели «преподавателя-
информатора» к модели «преподавателя-
интерпретатора», использующего весь набор 
классических и современных «понимающих техно-
логий» в сфере педагогической биомеханики.

Результаты исследования. 
Ниже представлены разработанные нами ме-

тоды и образовательные инновации. 
Методы биомеханического рефрейминга 

– изменение «рамок» предметно-содержательного 
анализа двигательных действий: диверсифика-
ция – «рамка» исследования «раздвигается»; 
углубление – «рамка» остается прежней, но пред-

мет мысли углубляется. На наш взгляд, не следу-
ет жестко разграничивать «объект восприятия» от 
«объекта исследования» (как это часто делается в 
педагогической психологии). Объект мышления 
должен ощущаться/восприниматься (восприни-
мать – значит осмысливать) – здесь работа мыш-
ления представляет собой смыслоорганизованное 
упорядочивание исходного материала процесса 
«отражения–отображения». С другой стороны, объ-
ект ощущения/восприятия должен мыслиться – 
здесь мышление превращается по сути дела в мыс-
лительные действия («отражение–действие»). 

Значительная часть биомеханической инфор-
мации (табличные данные, графики функциональ-
ной зависимости, диаграммы, гистограммы) теря-
ется из-за того, что ее еще надо «переводить» на 
язык ментально-образного восприятия. Цифровые 
данные и зрительные образы – это взаимодополня-
ющие и даже синергетически взаимодействующие 
носители информации. Результативность восприя-
тия во многом зависит от представления биомеха-
нических данных в виде наглядных образов (напри-
мер, в цветном изображении на экране дисплея). 
Из параметрических данных следует выводить на 
«перцептивный экран» не столько «число», сколько 
«образ» (pattern) – кластер точек на «когнитивной 
карте», пик на графике, корреляцию существенных 
элементов в матрице, сходство двух гистограмм или 
связность топологической структуры. Любой метод 
должен быть связан с теоретическими представле-
ниями. Главное заключается в том, что численные 
величины заменяются геометрическими или топо-
логическими объектами или отношениями, общее 
значение которых доступно визуальной оценке. 
Так, киноматериалы, на которых представлены наи-
более важные элементы спортивной техники, долж-
ны иметь комментирующие тексты.

В дидактике, к сожалению, не используются 
методы смысловой когезии (от англ. cohesion – свя-
занность), когерентности (от лат. cohaerentia – сце-
пление), семантического регистра (от лат. registrum 
– упорядоченный список чего-либо), что не позво-
ляет адекватно воспроизвести в сознании занимаю-
щихся семантическую целостность двигательных 
действий. Так, смысловой регистр методов должен 
определять выбор образно-языковых средств – в за-
висимости от компетентности студента. Смысловая 
когезия позволяет определить «функционально-
ориентированные опоры» для построения индиви-
дуальной картины двигательного действия («реф-
лексивные метки», сценарные композиции и т.п.). 
Смысловая когерентность связана с переходом на 
более высокую ступень (надсистема) понимания 
данного объекта в результате укрупнения единиц 
индивидуального знания (содержательное обобще-
ние, систематизация), компрессии («свернутость» 
необходима для абстрагирования) или развертыва-
ния всей иерархии операционного смысла форми-
руемой системы движений.

Методы биомеханической конгруэнтности 
– соответствие языка мысли, восприятия и языка 
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«живого тела». Эффективность данных методов во 
многом связана с единством дескриптивного язы-
ка исследователя-экспериментатора (биомеханиче-
ское описание), прескриптивного языка педагога-
технолога (язык алгоритмических предписаний) и 
интраспективного языка спортсмена-оператора. 
Суть (специфика) первого – исследование, функция 
второго – изменение действительности. Если бы 
мы могли (на уровне абстракции) «расщепить» ис-
следовательский метод на «чисто теоретическую» 
и «чисто техническую» составляющие, то увидели 
бы, что техническая компонента обладает способ-
ностью более легко преодолевать междисципли-
нарные барьеры и является своего рода «семанти-
ческим медиатором» (от лат. mediator – посредник), 
связывающим различные теории в интегративное 
целое. Интраспективный язык, связанный с «язы-
ком тела», «языком движений», позволяет «осязать 
мыслью» свои телодвижения и действия: чувство 
становится мыслящим, восприятие – категориаль-
ным. Разные языки нужны для того, чтобы видеть 
свои двигательные действия в разном контексте и 
разном ракурсе. 

Адекватность психического (ментально-
двигательного) отражения двигательного действия 
заключается как в соответствии реальности, так и за-
дачам человека-деятеля. В телесно-ориентированной 
педагогике большое значение имеет сфера «пере-
живаемого» телесного опыта как определяющая 
часть самосознания человека. Необходимо «созда-
вать мосты» между различными картинами мира. 
Образность правого полушария головного мозга 
уравновешивает аналитические функции левого 
полушария. Не существует «чистого восприятия» и 
«чистого мышления». О чем может «думать мыш-
ление», лишенное восприятия? 

Центральным понятием, исчерпывающе ха-
рактеризующим взаимоотношения разнородных 
звеньев в рамках анализа высших психических 
функций (мышления, внимания, восприятия, па-
мяти) выступает категория «овладения». «Овла-
деть» – значит стать обладателем чего-либо» 
(С.И.Ожегов). Этот термин фиксирует весьма важ-
ную характеристику социокультурного объекта 
– возможность психомоторного управления дея-
тельностью и психикой, что является следствием 
и проявлением обучающих технологий. В рамках 
данного подхода феномен «социокультурного мыш-
ления» состоит в следующем: с одной стороны, это 
совокупность перцептивно-мыслительных органи-
зованностей (стереотипов, интенций, установок), 
с другой – система методов и способов осущест-
вления индивидуальных операций и действий. 
Данные операторы определяют вектор работы с 
собственным мышлением. Мы исходим из того, 
что «языки», описывающие двигательное действие, 
являются по своему происхождению и специфике 
не объектными, а предметными – они возникают в 
ситуации решаемой задачи, когда нужно соотнести 
и связать друг с другом разнопредметные пред-
ставления одного объекта. Эти средства познания 

выступают не только регуляторами познаватель-
ного процесса, но и «орудиями конструирования» 
подлежащей исследованию реальности – орудия-
ми предметно-содержательного анализа «живых 
движений». Можно выделить еще одну очень важ-
ную методологическую предпосылку системно-
структурного анализа двигательного действия – это 
построение «схем объяснения», «схем ориентации» 
и «схем деятельности», а вместе с тем и способа 
семантической организации данного объекта (кон-
цептуального аппарата), задающего общую стра-
тегию исследования. В результате исследователь-
технолог-экспериментатор в самом начале своей 
работы исходит из системного представления об 
объекте, и это является одним из парадоксов обра-
зовательного обучения. 

Особо благоприятные условия для осущест-
вления интегративной роли метода создаются в 
том случае, когда метод не переносится из одной 
области в другую, а одновременно осваивает-
ся в разных областях деятельности, обладающих 
большим потенциалом для междисциплинарного 
взаимодействия. Так, в спортивной педагогике ис-
пользуются такие методы, как «анализирующее 
наблюдение», «комментированный показ», «де-
монстрационный эксперимент», «упреждающее 
комментирование», «ретрокомментирование», «им-
провизированная интерпретация». Различного рода 
«комбинированные инструкции» задают условия 
учебно-тренировочной деятельности в словесной 
форме, а предмет, свойство или качество задается 
в наглядной форме (создается так называемая «пер-
цептуальная база мышления»). Системы движений 
выполняются (представляются) «в уме», но с опо-
рой на внешние, наглядные данные (ориентирую-
щие, объясняющие и технологические схемы). При 
этом не следует допускать депредметизации («рас-
щепления») визуального, телесно-кинестетического 
и ментального образов двигательного действия. 
Мысль должна доминировать над перцептивными 
впечатлениями – мерить, отмеривать, сегментиро-
вать, синтезировать, «стягивать информацию» на 
основе ассоциаций. В этом случае формируется 
операционный интеллект, лежащий в основе ло-
гического мышления, предназначенного для си-
стемного «анализа внутри синтеза» того или иного 
объекта. Анализ, как известно, связан преимуще-
ственно со структурированием объекта, синтез – с 
его конструированием. Возникает психический ме-
ханизм (единство восприятия и действия), который 
обеспечивает конструирование представления (по-
нятия) о реальности, обеспечивает связь субъекта и 
объекта мышления, регулирует их ментальное вза-
имодействие. Так совершенствуется перцептивная 
семантика (рефлексия «для действия») и конструк-
тивная семантика (рефлексия «над действием») в 
системе мыследействий спортсмена. 

При постановке целей обучения могут со-
четаться в одном методе «гностические цели», 
«визуальные цели», «регуляторные цели», «процес-
суальные цели». Ретроактивные процессы (перео-
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смысление того, что сделано) и антиципационные 
механизмы («заглядывание в будущее») двигатель-
ного действия могут совершенствоваться в планах 
восприятия или воображения. Методы гораздо лег-
че преодолевают «когнитивные барьеры», чем тео-
ретические концепции, и перенос (сочетание) мето-
дов – важнейший фактор, как в исследованиях, так 
и в обучающей деятельности. Новый метод «погло-
щается» дисциплиной и включается в устойчивый 
предметно-дисциплинарный комплекс или систему 
деятельности. 

Методы «перцептивной интернализации» 
– настройки рецепторов различной субмодальности 
на восприятие объекта. В «двигательной педагоги-
ке» необходимо совершенствовать сканирующее и 
локальное (сфокусированное) восприятие. Напри-
мер, механизмы визуальной ориентировки (свя-
занные с созданием «опорных точек» восприятия) 
предполагают совершенствование двух основных 
функций: вазокинематической (глазодвигатель-
ной – в спортивных играх, единоборствах, при бы-
стрых вращениях, стендовой стрельбе; здесь повы-
шается роль обобщенного зрительного восприятия 
и полимодальных двигательных представлений) и 
аккомодационной (цилиарной – связанной, прежде 
всего, с работой хрусталика и фокусировкой изо-
бражения на сетчатке глаза – механизмы прицели-
вания в бильярде, стрельбе из лука, бросках мяча в 
кольцо; здесь повышается роль зрительных антици-
паций). В других видах спорта (штанга, стайерский 
бег, статические упражнения) в основном домини-
рует кинестезис. В механизмах перцептивной ин-
тернализации и смысловой организации движений 
можно, по-видимому, выделить координирующий 
уровень управления и оценивающий уровень само-
регуляции двигательных действий. 

В обучении большую роль имеют так назы-
ваемые модераторы – «опосредующие перемен-
ные», которые могут изменять характер процесса. 
Так, методы анализирующего наблюдения позво-
ляют совершенствовать сенсорно-перцептивные 
механизмы, создающие зрительно-двигательный 
образ системы движений. В ощущениях (центр – 
проекционная зона коры мозга) внешний мир как 
бы представлен субъекту и не зависит от него. В 
образном мышлении (центр – теменно-височная 
кора) субъект ищет решение, но оно приходит как 
бы спонтанно – в виде опознания, узнавания, иден-
тификации. Методы показа и комментирования 
позволяют осуществлять сравнение и синтез ин-
формации, извлекаемой из памяти и приходящей 
из центров мотивации и эмоций. В действиях вос-
приятия такой синтез осуществляется в проекцион-
ных зонах коры головного мозга, в мыследействиях 
– в ассоциативных зонах коры, которые проеци-
руются на моторную зону Методы вербализации 
двигательных представлений (комментированный 
показ и другие) позволяют компоненты «перцеп-
тивной психики» обогащать интеллектуальными 
механизмами («интеллектуальная психика»), об-
разующими полимодальную концептуальную мо-

дель двигательного действия. Концептуальная мо-
дель действия включает в себя память на ситуацию 
(класс ситуаций) решаемой двигательной задачи 
– апперцептивный опыт деятельности («настоящее 
как бы смотрит на себя через призму прошлого»). 
При абстрактном мышлении (центр – лобная кора) 
«Я-сознание» человека выступает в качестве меха-
низма, ведущего направленный поиск и выработку 
способа решения двигательной задачи, при контро-
ле (рефлексии) со стороны субъекта за ходом про-
ектного мышления (механизмы subjects conscious 
awereness – сознательного самоконтроля). 

Методы компаративно-семантического 
мышления развивают способности человека к 
сравнению тех или иных объектов посредством раз-
личного типа «риторических фигур». Данные «фи-
гуральные образы» (в литературоведении исполь-
зуется термин «тропы») могут возникать на основе 
отклонения от логической нормы, могут строиться 
на основе сознательного использования полисемии 
(многозначности слова или знака). В психолинг-
вистике выделяют: метафору – семантическое за-
мещение по сходству объектов («Взрывной старт 
спринтера»); метонимию (буквально переимено-
вание) – замещение по ассоциации («Стрелок по-
пал в молоко»); каламбуры – «игра понятиями» 
для достижения эстетико-художественной выра-
зительности («Боксер проспал удар противника»); 
синекдоху – замещение на основе количественных 
отношений (например, целое вместо части – «Все 
зрители вскричали, как раненая птица»). Перечис-
ленные риторические фигуры определяют образно-
семантическую суть проектно-двигательного мыш-
ления человека. При этом один образ (или действие) 
может «накладываться» на другой и образовывать 
новый образ (или мысль), на основе смежности 
значений. Любой спортивный объект (как «вещь» и 
как ценность), включаясь в деятельность человека, 
«диалогизирует» с ним, приобретает определенные 
орудийно-знаковые функции: «оценочные» (глу-
бокий выпад гимнаста), «эмоциональные» (волна 
рукой), «эстетические» (бронзовое тело), «алогиче-
ские» (гребец «без руля и ветрил», который не умеет 
держаться на воде) и другие «чисто человеческие» 
качества и свойства. 

«Антропоморфные индикаторы» – это не 
столько семантические признаки того или иного 
объекта, сколько характеристики субъекта в его 
деятельности, отражающие образ мира в человеке 
и образ человека в мире. Риторические фигуры яв-
ляются не только лингвистическим «украшатель-
ством речи» – они составляют суть творческого 
мышления в любой деятельности. Так, например, 
французский композитор М.Равель сумел вопло-
тить в пьесе «Болеро» «сексуальную энергетику»: 
одна музыкальная фраза повторяется 169 раз, при-
чем темп не меняется, возрастает только сила звука 
и постепенно инструменты прибавляются один за 
другим, пока, наконец, весь оркестр не грянет. Ам-
бивалентность, двойственность «фигуральных об-
разов» (понятийность и «зрительность») позволяет 
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им существовать и в искусстве (проза, поэтический 
идиолект, живопись, музыка), и быть значимыми 
(нести определенное художественно-эстетическое 
воздействие) в сфере спорта (артпластика, танцете-
рапия, пластодидактика). Отражение объективной 
реальности осуществляется, как известно, в сфе-
ре творящего сознания человека, который строит 
социокультурные тексты – словесные, цветовые, 
музыкальные, артпластические: это – «беззвучно 
в красках звучащий язык» (Я.Э.Голосовкер), это 
– языкотворческое мышление субъекта деятельно-
сти. Образно говоря, природная «красота вещи» – 
эмоционально-чувственна, «прекрасное творение» 
человека – духовно-деятельностно. 

Различные образно-смысловые конструк-
ты выступают как исследовательские (здесь воз-
никает «образ мира, в слове явленный») и как 
технологические (проектно-программные рефе-
ренции). Это – представление человека о мире и 
это – представление мира человеком-деятелем. 
Монтажное сопоставление-сравнение часто ис-
пользуется в обучении двигательным действиям. 
Методы компаративно-семантического мышления 
выполняют три основные функции в построении 
деятельности студента (спортсмена) – преобра-
зующую, регулирующую и эвристическую. Пре-
образующая функция заключается в способности 
человека к ментальной репрезентации и mental 
rotations (преобразование в образах). В результате 
исходная ситуация видоизменяется, что способ-
ствует выдвижению вероятностных гипотез в реше-
нии креативно-двигательных задач. Регулирующая 
функция, обеспечивая адекватно отражение дей-
ствительности, дает возможность на основе оценок 
«дерева решений» определять вектор поисковой 
рефлексии, отбрасывать одни гипотезы и прини-
мать другие. Эвристическая функция позволяет 
осуществлять поиск новых, более рациональных, 
способов, формировать новые смыслы (в том чис-
ле художественно-эстетические) вырабатываемого 
двигательного решения. Появление новых «индика-
торов смысла» на основе диагностических алгорит-
мов является результатом увеличения количества 
альтернативных «схем действия», включения дан-
ного объекта в разные системы связей для обнару-
жения различных его свойств и сторон, выявления 
сходства и различия с другими объектами.

Известно, что метафорическая образность 
двигательного действия возникает на пересечении 
трех систем: эстетической (художественный вы-
мысел и его реализация), надъязыковой («стилисти-
чески немаркированный текст») и лингвистической 
(глубинные структуры языкового оформления). 
Семантика смысловой организации двигательного 
действия, «семантические сдвиги» в его предмет-
ном содержании и структуре включает, как правило, 
три вида отражения: отражение действительности 
посредством слова; отражение действительности 
художественными средствами (где искусство слова 
рассматривается в одном ряду с живописью, звуко-
вой и моторной интонацией); отражение действи-

тельности средствами соматопсихики, артпласти-
ки, экспрессии движений. Лингвосемантический 
анализ, интерпретация и оценка «рукотворного 
произведения» осуществляются на основе аксиоло-
гической направленности и духовно-эстетической 
доминанты (мировоззренческой и компаративной 
установки) «продуктивного потребителя». Пласто-
дидактика и артпластика создают художественный 
мир (ментально-двигательную модель реальности). 
Данный мир – имагинативный образ, построенный 
в субъекте (знак, метазнак, социокод), смыслона-
гружен, концептуально насыщен, эстетически кате-
горизован, полифоничен. 

Кроме того, метафорические номинации 
«живых движений» представляют собой своего 
рода программирующие факторы, позволяющие 
лучше понимать и разрабатывать совокупность 
основополагающих механизмов двигательных дей-
ствий, оптимизировать их структуры, связанные с 
задачами управления и энергообеспечения. Инте-
грируя различные формы креативно-двигательного 
опыта спортсмена, метафора тем самым реализует 
возможные способы как репрезентации механизмов 
двигательного действия (способность по-новому 
осмыслить операционную систему движений), 
так и построение этих механизмов в ходе обуче-
ния (умение выбрать то, что будет способствовать 
реализации смысловой программы действия). Од-
ним из механизмов метафоризации мышления и 
деятельности является перенесение информации 
из левого (доминирующего) полушария головного 
мозга на подкласс предметов, образцы которого – 
продукты работы правого полушария. Благодаря 
«диалогу» сфер мышления происходит понимание 
одних понятийно-смысловых структур двигатель-
ного действия (представленных в соответствующей 
вербально-знаковой форме) в контексте других. 

В дидактике обучения двигательным дей-
ствиям семантически организованные тексты 
должны «прочитываться» по-разному: (1) сначала 
выполняется общий ознакомительный обзор (соз-
дается общая схема текста – его эскизный анализ); 
(2) затем осуществляется «сплошное чтение» с вы-
делением главных и второстепенных звеньев (рема 
– предметное содержание текста); и, наконец, (3) 
«выборочное чтение» (мотивированное восприятие 
информации, необходимой для решения той или 
иной задачи). Первый шаг в анализе двигательных 
действий – предварение, «выбор исходной пози-
ции», обзор в широком контексте. Второй шаг по-
зволяет увидеть двигательное действие средним 
и крупным планом, рассмотреть «вплотную» и с 
разных сторон и благодаря этому раскрыть смысл 
и значение его внешних связей. Третий шаг – «дви-
жение внутрь» исследуемого объекта с использо-
ванием различных перцептивно-мыслительных 
механизмов и операционной техники, вычленение 
структурных элементов и их связей. На этом этапе 
раскрывается смысл и значение (значимость) вну-
тренних связей системы, технического строения 
двигательного действия и его смысловой организа-
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ции. Системный синтез возвращает исследователя 
к общему плану, но обогащенному детализирован-
ным видением объекта в подробностях его внешне-
го и внутреннего строения. 

Так, «схема движений» на перцептивном 
уровне – например, выполнение опорного прыжка 
гимнастом – сначала предполагает восприятие «ка-
скада фаз»: разбег – толчок ногами и руками – полет 
и приземление. Затем осуществляется развертка об-
щей цели (часто формулируемой в виде «лозунга») 
на систему подцелей, достижение которых обеспе-
чивается нужными алгоритмами (что и как делает-
ся). При этом каждый алгоритм ориентирован на 
общий критерий (с точки зрения результата и спо-
соба его достижения). Осуществляется «смысловое 
взвешивание» главных элементов спортивной тех-
ники: выделяются нормы-каноны (регламентирую-
щие деятельность при оценке отдельных элементов 
действия – например, риск, оригинальность, вир-
туозность, художественное оформление) и нормы-
предписания (регламентирующие технологию обу-
чения – например, рекомендуется начать обучение 
опорному прыжку с фазы приземления). Таким 
образом, формирование программного образа идет 
от общего, схематичного к расчлененному, детали-
зированному, а затем – к редуцированному («свер-
нутому в психомоторике»), обобщенному (в сфере 
«когнитивного сознания») образу-концепту. 

Методы инцентивного учения (от англ. 
inception – интенция на творчество, побуждение к 
самообучению) – «расспрос» преподавателя, интер-
претация понятого и повторный его «анализ через 
синтез», инженерия знаний, умений, способностей. 
Данные методы должны быть «порождающими» 
(возникающие вопросы становятся важнее ответов), 
«запускающими» в действие собственную мысль (ве-
роятностные эвристики), задающими логику поиска 
необходимого решения и технологического преоб-
разования объекта (методы ТРИЗ-педагогики и со-
творчества в деятельности). Высшая школа должна 
превратиться в школу предложений (andebotsschule) 
и выбора программ со стороны студента. Монолого-
вая форма естественно необходима для сообщения 
аксиоматических посылок, уяснения законов биоме-
ханики. Кроме того, необходима сократовская май-
евтика, т.е. искусство задавать «наводящие вопро-
сы», стимулировать рождение мыслей у студента, 
что является мягким способом перехода к диалогу 
в проблемном пространстве «последних вопросов 
бытия» (Ф.М.Достоевский). Необходима програм-
ма самореализации и программа be impatient – «го-
реть желанием» действовать творчески. Спортсмен 
становится субъектом модальной оценки («хорошо/
плохо») и модальной референции (эмоциональный 
и дескриптивный аспекты) своей деятельности.

Методы инцентивного учения позволяют по-
нять «дух», заложенный в «рукотворном произведе-
нии», социокультурном тексте, образовательных тех-
нологиях. Смысловая интерпретация – это видение 
за феноменом культуры «семантического богатства» 
адресата, понимание чужой индивидуальности и ее 

воплощения в «рукотворном объекте». Здесь объ-
ектом понимания является автор. В ходе понимания 
реципиент должен превратить себя в другое лицо, 
постичь его индивидуальную направленность, вну-
тренний мир, свойственный ему стиль и способ 
мышления. Вместе с тем это – интеллектуально-
духовное прозрение адресанта. В «диалоге» ин-
терпретатора с автором адресант реконструирует 
объект и постигает его, опираясь на воображение 
и перевоплощение. Понимание это специфический 
метод реконструкции духовно-интеллектуального 
мира личности адресанта. Здесь объектом понима-
ния в значительной степени является «рефлексивное 
Я», сопоставление автора с собою, понимание дру-
гих через себя. Так или иначе, посредством методов 
инцентивного учения расширяется духовная сфера 
студента, расширяется контекст образовательных 
технологий («горизонт действительности», универ-
сум культуры, личный опыт). 

Таким образом, в методах профессиональ-
ного общения важны и нужны не только «готовые» 
предметно-дисциплинарные знания, но и столкно-
вение взглядов различной научной направленности 
(«физиков–лириков»), личностных позиций и оце-
нок (спор, полемика индивидуальностей), совмест-
ный поиск ответов на вопросы (диалогическое взаи-
мопонимание – в том числе на языке морали). Роль 
преподавателя как дирижера диалога – выявлять 
суждения, точки зрения, «окультуривать диалоги-
ческие голоса» студентов. Данный подход позво-
ляет реализовать «образование в системе научного 
клуба» (понятие «клуб» в оппозиции к понятиям 
«вузовская подготовка», «производство кадров» 
введено в работах и образовательной деятельности 
Г.П.Щедровицкого, Л.А.Зеленова, С.В.Дмитриева). 
Здесь осуществляется не «трансляция культуры», 
не ее «усвоение» (интериоризация) – она (культу-
ра) трансформируется в духовно-деятельностный 
мир личности, тем самым расширяя и семантиче-
ски упорядочивая его. В свою очередь духовно-
деятельностный мир личности является пред-
посылкой формирования и совершенствования 
социокультурных двигательных действий. 

Методы рефлексивной апоретики – искус-
ство ставить парадоксальные вопросы (формируя 
дивергентное мышление, «версионное» мышление 
– способности мыслить прогностически, гипоте-
зами, версиями). Взаимосвязь между предметом 
исследования, используемыми методами, кинети-
ческими и кинестетическими компонентами орга-
низации «живых движений» часто «неуловимы» и 
предполагают специальную работу по их выявле-
нию. В педагогической практике разработка тех-
нологии начинается, как правило, с вопроса «Как 
делать?», в то время как надо начинать с вопросов 
«Что и зачем делать?». Конструктивная педагогика 
начинается не с технической стороны процесса, а 
с анализа ситуации задачи, создания ориентиро-
вочной основы действия, «ориентирующих ассо-
циаций», формирования диагностических и регу-
ляторных целей. Здесь нужны парадоксальные (гр. 
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рaradoxos – неожиданный) вопросы, логические 
и семантические инверсии (лат. inversion – пере-
становка, переворачивание), «захватывающие» 
внимание и углубляющие сознание человека. Про-
блемно ориентированные методы не «дают зна-
ние», а «вводят» в круг («переплетенный куст») 
взаимосвязанных друг с другом проблем, увеличи-
вают объем «знания о незнании», формируют ин-
терес и познавательную мотивацию студента. По-
знавательную мотивацию необходимо перевести 
в поисковые и управленческие виды рефлексии. 
Отметим, что рефлексивный анализ зависит не 
столько от системы знаний об объекте (включаю-
щий уровни «технического устройства», «семанти-
ческой организации базы данных», «программно-
алгоритмический»), сколько от того места, которое 
занимает данная система в предметной структуре 
внутренней деятельности (смысл, локус контроля), 
выражающей позиционно-личностное отношение 
человека к объекту познания и преобразования. 
Методы рефлексивной апоретики позволяют не 
только идентифицировать объект восприятия и его 
оценки (с опорой на познавательную установку), 
но и «it wanted to be seen» – видеть для того, чтобы 
следовать ему в своих действиях (технологическая 
установка). 

«Мысленный проект» двигательного дей-
ствия в начальной фазе обучения имеет пока еще 
эскизно-схематический характер. Вместе с тем, в 
сфере сознания занимающихся активируются ре-
гуляторные функции мышления, «схемы тела» (в 
координатах телесной организации, в том числе 
имеющей физические дефекты), «схемы действия» 
(в координатах предметной среды деятельности, в 
том числе ограниченной возможностями человека). 
Данные схемы – это по сути дела сенсомоторный 
эквивалент системы формируемых понятий (мысль 
есть сжатая форма действия, по Ж.Пиаже), то наи-
более общее, что сохраняется в действии при его 
восприятии, осмыслении и интерпретации в ходе 
многократного повторения в разных условиях ре-
шаемой задачи. Нами показано, что чем больше 
обобщена и структурирована «схема действия» 
(выявлен принцип смысловой организации и то-
пологии системы) и подвергнуты рефлексивному 
анализу-синтезу механизмы и методы сознательно-
го контроля, тем быстрее занимающийся «схваты-
вает» регулятивные цели (что необходимо делать) 
и операционный смысл выполняемых им движений 
(для чего и как это делается). Здесь на первое место 
(наряду с познанием) выходят афферентационные 
и программные (эфферентные) типы управления 
движениями – на основе образа «потребного буду-
щего». При этом весьма важна эвристическая роль 
гипотезы в «концептуализации» явлений и фактов 
перцептивной деятельности – «видение как» и «ви-
дения что». 

В дальнейшем познавательно-
ориентировочные действия начинают осущест-
вляться одновременно и в тесной связи с испол-
нительными действиями (особенно в ситуации 

«пробных движений»). При осмыслении действия 
его схема-эскиз постепенно детализируется и видо-
изменяется, приобретает конструктивные функции. 
Технологическое знание подчиняется техническим 
структурам действия. Эти структуры – результат 
ментально-деятельностной конструкции: они не 
даны ни в объектах, поскольку зависят от рефлек-
сии своих действий (самовосприятие, самоанализ, 
самопознание), ни в субъекте, поскольку последний 
должен научиться координировать свои действия 
(система самоуправления). Формируемое знание 
может быть разного предметного содержания – в 
зависимости от того, на какие мыслительные струк-
туры (ориентирующую, операционную, регулятор-
ную) оно опирается. Это очень важно знать педаго-
гу, чтобы различать простое «натаскивание» (train) 
от подлинного развития (sich–von–selbst–machen 
– самостоятельное делание себя) и никогда не удо-
влетворяться первым. Таким образом, формируемые 
действия студентов должны быть рефлексивны, ин-
терпретационны, оценочны – включать осмысление 
и оценку способа действия и его результата, обоб-
щение и накопление проектно-технологического 
опыта. При этом формируется и уточняется «смысл, 
вплетенный в деятельность» познания, оценки 
и преобразования объекта (предмет понимания 
двигательного действия, либо его продукт). Ме-
тоды рефлексивной апоретики помогают строить 
действия студента и одновременно расширять его 
индивидуально-семантический тезаурус. 

Методы биомеханического предуцирования 
(от лат. praeducere – строить перед чем-либо) – по 
сути дела изобретение «дидактического циркуля» 
или семантической «таблицы умножения». Нами 
разработаны методы ментально-семантической 
организации и технологического предуцирования 
социокультурных двигательных действий [3]. Пе-
речислим здесь лишь некоторые из них: «диалог ме-
тафор», лингвокреативные конструкты, вербально-
двигательные коннотации, смысловые трансдукции, 
дифракции, интерференции, «кентавры», амфибо-
лии, транспозиции, средства логической стерео-
скопии, пластической семантики. Данные методы 
обеспечивают процессы междисциплинарной инте-
грации профессионально-педагогических знаний на 
основе критериев качества интегральной подготов-
ки и системного мышления студентов физкультур-
ного вуза. В современных образовательных техно-
логиях усилилась роль неповторимо-личностного 
видения мира, активность авторской точки зрения 
на педагогические технологии. «Образовательные 
клише и матрицы» («скрипты», «транскрипты», 
каноны, нормы обучающих действий) становят-
ся все более «гибкими» и имеют дополнительные 
степени свободы по сравнению с клише (кате-
гориями) и матрицами (законами) научной мыс-
ли. Образовательно-обучающие (дидактические) 
цели и задачи находятся в прямой зависимости от 
личностной позиции студента, с ним «сопостав-
лены», «сопряжены», «согласованы». Разработка 
тех или иных дидактических моделей («готовых 
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схем» обучения – когнитивных, объясняющих, 
монтажно-технологических) требует создания 
предварительных установок на восприятие (методы 
«упреждающего комментирования»), предполагает 
непременное «критическое додумывание» и «ин-
терпретационный анализ» информации со стороны 
студента. Дидактическая модель выполняет функ-
ции мотивирования (формирования мотива или 
образовательной мотивации), выступает как «по-
луфабрикат», нуждающийся в доработке средства-
ми ментально-знаковой деятельности студентов. В 
основе методов биомеханического предуцирования 
при разработке систем технологического обучения 
лежит тезис о том, что восприятие и оценка модели 
студентом является, по сути дела, сотворчеством. 

Методы биомеханической репрографии 
– («свертывание», сжатие информации) и экспли-
кации (лат. explication – развертывание). Принцип 
смыслового квантовая двигательных действий – 
«дидактическое сжатие» учебно-познавательной 
информации (обобщение, укрупнение, система-
тизация, генерализация знаний). Осуществляется 
ментально-образная обработка информации – ана-
лиз и синтез, сравнение, выделение главного (глав-
ного общего и главного отличного). Здесь важны 
функции экспрессивно-декоративные (средства 
украшения речи преподавателя, придания ей ярко-
сти) и лаконичного выражения мысли. В методах 
репрографии действуют логические механизмы ге-
нерализации, заключающиеся в переходе от инди-
видуальных явлений, ситуаций, процессов к их ото-
ждествлению путем определения общих признаков, 
и абстрагирования от частностей. Преобладающим 
типом семантической репрографии являются кон-
цепты классов (внешние и внутренние действия, 
техника и технология, идеомоторное конструиро-
вание и идеомоторное сопровождение). Однако су-
ществует группа концептов, ориентирующих не на 
обобщение множества феноменов, а на утверждение 
уникальности и социокультурной значимости инди-
видуального объекта. Эти концепты удовлетворя-
ют потребность человека в экземплификации (нем. 
еxemplifi cation – объяснение с помощью примеров) 
– обеспечении мышления и коммуникации сред-
ствами наглядности и иллюстративности. Каждый 
человек образует лингвокультурный концепт для 
профессиональной области. В теории двигательных 
действий можно выделить уровни внеличностной 
концептуализации (языковые единицы вне зависи-
мости от каких-либо индивидуальных характери-
стик), уровень самоконцептуализации (человек, как 
объект и субъект деятельности, выбирает языковые 
средства для обозначения собственных действий), 
уровень социальной концептуализации (для социу-
ма в целом или какой-либо микрогруппы). 

Термин «концепт» (образ-концепт, концеп-
тосфера личности) требует здесь хотя бы краткого 
обсуждения. Следует различать категории «по-
нятие» и «концепт». Противопоставление осу-
ществляется по признаку «конструируемость/
реконструируемость». Понятия конструируются 

для того, чтобы иметь общий язык при обсужде-
нии проблем. Концепты же существуют помимо 
осознанной конвенциональности (соответствия 
установившимся традициям), их реконструируют, 
исходя из «незавершенности, зачаточности» зна-
ний. Значение термина «концепт» содержит идею 
«зачаточной истины», заложенной в латинском 
conceptus («зачатый»). Это, как отмечают лингви-
сты (Н.Д.Арутюнова, Е.М.Вольф, А.А.Залевская, 
Т.М.Дридзе, Н.И.Жинкин), «перцептивно-
когнитивно-аффективное образование» с нечеткой 
логикой (fuzzy logic). Когнитивно-двигательный 
концепт – это, скорее, направление от индивиду-
ального сознания (ментально-образного мира чело-
века) к социуму, к культуре (в отличие от термина 
«понятие», где имеет место движение от культуры, 
науки, технологии к индивидуальному сознанию). 
В отличие от общей лингвокультурологии, объек-
том которой является дихотомия «язык – культура», 
в наших работах по психосемантике двигательных 
действий и биосемиотике движений [2, 3] исследо-
вательское поле формируется трихотомией «язык – 
сознание – действие». 

Данные термины требуют краткого разъяс-
нения. Лингвистика (языкознание, наука о языке) 
рассматривает язык как средство общения и ору-
дие мышления людей. Семиотика как раздел язы-
кознания – наука о знаках и знаковых системах в 
естественных и искусственных языках. Семантика 
(другой термин – семасиология) – смысловая сто-
рона (в отличие от звуковой и формальной) языка/
речи (гр. sema – единица смысла). Парадокс тради-
ционной лингвистики в том, что она, изучая язык 
человека, оказывается лингвистикой без человека 
(Н.И.Жинкин, Л.В.Сахарный). Вместе с тем, язы-
ковая способность, в отличие от языка как обще-
ственного явления, принадлежит каждому индиви-
ду. Ведущий теоретик современной отечественной 
психолингвистики А.А.Леонтьев полагает, что 
языковая способность – это индивидуальный язык, 
это тот мостик, который позволяет переходить от 
абстрактного языка к индивидуально-личностному. 
В психологии исследование индивидуального со-
знания, языка, речи стало рассматриваться в рабо-
тах Е.Ю.Артемьевой, В.Ф.Петренко, А.Г.Шмелева, 
Т.Н.Ушаковой. Областью психологической науки, 
изучающей генезис, строение и функционирование 
индивидуальной системы языка, смыслов и значе-
ний, опосредующих процессы восприятия, мыш-
ления, деятельности и т.д., стала теоретическая и 
экспериментальная психосемантика сознания, раз-
рабатываемая В.Ф.Петренко, А.Г.Шмелевым и их 
последователями. Выдвинутый нами тезис (гипоте-
за) о единстве перцептивной, вербальной и телесно-
двигательной семантики вплотную подводит к раз-
работке методов психосемантики двигательных 
действий человека. Здесь необходимо напомнить о 
взаимодействии идей и методов, ибо сами методы 
(и технологии) не могут появиться без идей, кото-
рые формируются в виде гипотез, подлежащих про-
верке, обоснованию, доказательству. 
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Педагогическая биомеханика требует разра-
ботки исходного «алфавита человеческих мыслей и 
действий». Главным фактором, снижающим эффек-
тивность обсуждаемых нами методов биомеханиче-
ской репрографии операционных систем движений, 
– «непрезентативность эталона», т.е. недостаточная 
объективность информации, принимаемой студен-
том за «нормативный стандарт» двигательного дей-
ствия. Язык, как известно, является одновременно 
и частью культуры, и внешним для нее фактором, 
предопределяющим некоторые важные параметры 
культуры. С другой стороны, императивы культуры 
и социокультурной деятельности предписывают 
языку специфические формы употребления (в част-
ности, в артпластике, семиотике тела и движений). 
Имеет место также наличие двусторонней связи 
между языком (в том числе языком телодвижений) 
и сознанием – категории сознания реализуются в 
языковых категориях и одновременно детерминиру-
ются ими. С областью сознания связаны процессы 
человеческого восприятия, категоризации, архиви-
зации и коммуникативной репрезентации. В каж-
дом из указанных процессов участвуют и концепты 
классов решаемых задач, и телесно-ментальные 
образы-концепты двигательных действий (фреймы, 
сценарии, скрипты), и в целом – вся концептосфера 
(включая ценностные системы) личности. В линг-
водидактике двигательных действий необходимы 
методы экспликации, семантической транскрипции, 
технологии «разворачивания цели в веер задач», 
создания «куста проблем», позволяющие одновре-
менно (или последовательно) решать несколько си-
туационных задач и профильных целей. 

Выводы
Нами показано, что в систему современного 

биомеханического знания (как сложной полипред-
метной дисциплины) должны входить такие факто-
ры, как: (1) «научные факты» – исходные единицы 
знаний о двигательных действиях; (2) «средства 
выражения» – «языки» разного типа; (3) методоло-
гические предписания, фиксирующие процедуры 
научно-исследовательской или образовательной 
деятельности; (4) «когнитивные схемы» – модели, 
отражающие объективную реальность и предмет-
ную деятельность с ней; (5) интегрированные зна-
ния, объединенные в ту или иную теорию; (6) про-
блемные области и задачи научного исследования 
и технологического преобразования операционных 
систем «живых движений» человека. 

В дальнейших исследованиях необходимо 
продолжить анализ «феноменологии и теории со-
знания» и «теории знания», описывающих один 
из самых существенных «организованностей» дея-
тельности человека. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 
ПОСТІНСУЛЬТНИХ ХВОРИХ В ПІЗНЬОМУ 
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Анотація. Стаття присвячена питанню відновлення функцій 
кисті засобами фізичної реабілітації постінсультних хворих на 
пізньому етапі. Пропонується вирішення даної проблеми за до-
помогою використання запропонованого комплексу спеціальних 
вправ для кисті та пальців, що прискорює і покращує якість 
реабілітаційного процесу. В комплексі застосовуються впра-
ви з використанням спеціального інвентаря, а саме масажних 
м’ячиків, гумового диска, гімнастичної палиці, міні тренажерів, 
розвиваючих ігор (конструктора, пірамідки, мозаїки, кубіка-
рубіка), а також клавіатури комп’ютера.
Ключові слова: інсульт, реабілітація, вправи, рука, кисть, мото-
рика, інвентар.
Аннотация. Драганова О. В., Баришок Т. В. Физическая реа-
билитация постинсультных больных в позднем восстанови-
тельном периоде. Статья посвящена вопросу восстановления 
функций кисти средствами физической реабилитации постин-
сультных больных на позднем этапе. Предлагается решение 
данной проблемы с помощью использования предложенного 
комплекса специальных упражнений для кисти и пальцев, что 
ускоряет и улучшает качество реабилитационного процесса. В 
комплексе применяются упражнения с использованием специ-
ального инвентаря, а именно массажных мячиков, резинового 
диска, гимнастической палки, мини тренажеров, развивающих 
игр (конструктора, пирамидки, мозаики, кубика-рубика), а также 
клавиатуры компьютера.
Ключевые слова: инсульт, реабилитация, упражнения, рука, 
кисть, моторика, инвентарь.
Annotation. Draganova O., Baryshok T. Physical rehabilitation 
of patients after stroke on the late stage of renewal. This article is 
devoted to the question of renewal of functions of hand with the help 
of physical rehabilitation measures of patients after stroke on the late 
stage of renewal. The ways of decision of these problem are offered 
– using special exercises for hand, that accelerate and improve the 
quality of rehabilitation process. In a complex exercises are used with 
the use of the special inventory, namely massage balls, rubber disk, 
gymnastic stick, mini trainers, developing games (designer, pyramid, 
mosaic, kubika-rubika), and also computer keyboard.
Key words: stroke, rehabilitation, exercises, hand, motility, inven-
tory.

Вступ. 
Судинні захворювання головного мозку, до 

яких в першу чергу відносяться гострі порушення 
мозкового кровообігу (ГПМК), не дивлячись на 
активне впровадження сучасних діагностичних і 
лікувальних технологій, стають останніми роками 
однією з найважливіших медико-соціальних про-
блем, оскільки завдають величезного економічного 
збитку суспільству, являючись причиною тривалої 
інвалідизації і смертності [6]. В Україні щорік пе-
реносять інсульт 160 тис. чоловік [4].  Церебровас-
кулярна патологія займає 3-е місце серед причин 
первинної інвалідності серед дорослого населення 
після новоутворень і травм, складаючи 11,1%, і ді-
лить 5-е місце із захворюваннями нервової системи 
© Драганова О. В., Баришок Т. В., 2009
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серед населення працездатного віку [5].
Інсульт — гостре порушення мозкового кро-

вообігу, що викликає розвиток стійкої осередкової 
неврологічної симптоматики [3]. Рівень і характер 
рухових порушень після інсульту досить високий і 
різноманітний. Реабілітація на пізньому етапі від-
новлення в основному направлена на відновлення 
складних рухових актів, навичок самообслугову-
вання, закріплення позитивних зрушень, компен-
сацію функцій, тренування трудових навиків, під-
готовку хворого до життя і трудової діяльності [2]. 
Засобами реабілітації є лікувальна фізкультура, ма-
саж, фізіотерапевтичне лікування, механотерапія, 
апаратолікування, працетерапія, психотерапевтич-
не лікування [5].

Досліджуючи дану проблему на сучасному 
етапі, можна стверджувати, що на сьогоднішній 
момент серед комплексу реабілітаційних заходів 
приділяється недостатньо уваги відновленню дріб-
ної моторики кисті. Ці функції  потребують дещо 
більшого часу для свого відновлення, тому вкрай 
необхідно цілеспрямовано їх розробляти, бо рівень 
розвитку дрібної моторики кисті відіграє важливу 
роль у виробленні адаптаційних можливостей орга-
нізму на пізньому етапі відновлення [7]. 

Дана робота тісно пов’язана з вирішенням 
таких  практичних завдань як відновлення складних 
рухових актів у постінсультних хворих, відновлен-
ня навиків самообслуговування, тренування трудо-
вих навиків, компенсація функцій і пристосування 
хворого з наявним дефектом до самообслуговуван-
ня і праці, а також повернення людини до активної 
суспільної і трудової діяльності. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Враховуючи, що рівень розвитку дрібної мо-

торики кисті є важливим фактором у виробленні 
адаптаційних можливостей організму на пізньому 
етапі відновлення, виникає необхідність покращен-
ня якості реабілітаційного процесу у напрямку роз-
витку моторних функцій кисті.

Таким чином, завданнями даної роботи є:
Оцінити вихідний рівень моторних функцій 1. 
кисті у постінсультних хворих.
Запропонувати комплекс реабілітаційних 2. 
заходів, направлених на відновлення дрібної 
моторики кисті.
Оцінити ефективність запропонованих 3. 
реабілітаційних заходів. 
Для вирішення поставлених завдань були ви-

користані наступні методи:
Аналіз літературних джерел.1. 
Метод педагогічного експерименту.2. 
Метод медико-біологічного дослідження 3. 
(кінетичні проби, тест для руки Френчай, виз-
начення ступеню відновлення кисті [9]).
Метод математичної статистики.4. 

Результати дослідження.
Дослідження проводилося на базі Запорізь-

кого обласного центру професійної реабілітації ін-
валідів м. Бердянська терміном з жовтня 2008 р. по 
березень 2009 р. У дослідженні брали участь 2 гру-

пи по 9 осіб з діагнозом геміпарез постінсультного 
характеру, віком 40 – 45 років.

Обидві групи досліджених займалися за стан-
дартною методикою ЛФК. Експериментальна група 
додатково займалася розробленим комплексом з 
використанням інвентаря для відновлення функцій 
моторики кисті. Запропонована методика фізичної 
реабілітації передбачає ефективніше відновлення 
функцій кисті і рівня адаптаційних можливостей 
пацієнтів, і включає вправи з використанням спе-
ціальних масажних м’ячиків, гімнастичної палиці, 
гумового диска, міні тренажерів, конструктора, пі-
рамідки, мозаїки і іншого інвентаря.

В запропонованому комплексі застосовува-
лися наступні вправи: 

Вправи з масажними м’ячиками. Використову-1. 
валися кругові масажні рухи м’ячем по долоні 
та прокатування його від кисті до плеча вгору 
і навпаки, натискання та перекидання м’яча з 
руки в руку, катання м’яча по столу.
Вправи з олівцем. Олівець ми використовували 2. 
як міні-тренажер. Виконується прокручування 
олівця вперед-назад, узявши його двома паль-
цями.
Вправи з тенісними кульками. Хворі викону-3. 
вали передачу тенісної кульки з однієї руки в 
іншу з вихідного положення рук витягнутих 
вперед, та рук, піднятих догори; обертання 
кульок пальцями в долоні за годинниковою 
стрілкою і проти.
Вправа з використанням спеціальної підставки 4. 
з прикріпленими до неї резинками різної 
щільності. Хворий виконує розтягнення резинок 
в міру можливості, починаючи з найтоншої. 
Вправи з використанням еластичного бинта. 5. 
Необхідно, рухаючи пальці, підібрати бинт під 
долоню; намотувати бинт на хвору руку, при 
цьому, здорова залишається нерухомою.
Вправа з використанням дерев'яної або 6. 
металевої драбинки. Необхідно пальцями 
ураженої руки піднятися по драбинці, по черзі 
«ступаючи» на сходинки. 
Перекладання дрібних предметів [7]. Чоловіки 7. 
перебирають гайки і болтики, а жінки – ґудзики 
різних розмірів і кольорів. 
Вправи з використанням розвиваючих дитячих 8. 
ігор. Хворі збирають пірамідки, конструктори, 
мозаїки, кубик-рубик. Це один з найкращих 
засобів для розвитку дрібної моторики кисті. 
Вправи з клавіатурою. Клавіатура комп'ютера 9. 
досить зручна і ефективна для розвитку не лише 
дрібної моторики, але і зорово-просторового 
сприйняття, а також розвитку сили пальців і 
відчуття ритму. Використовуються вправи на 
засвоєння основного, верхнього та нижньо-
го рядів. Всі удари по клавішах мають бути 
чіткими, уривистими і не дуже сильними.
Для оцінки ефективності запропонованої 

методики нами була зроблена статистична оброб-
ка отриманих результатів до та після дослідження 
(табл. 1).
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З представлених результатів видно, що на 
початку дослідження між середніми показниками 
функцій кисті у  контрольній та експерименталь-
ній групах не було достовірної різниці (P>0,05), що 
вказує на однорідність та однотипність груп дослі-
джених.

Результати в кінці дослідження показують, 
що результати оцінки функцій кисті в обох гру-
пах поліпшилися, але можемо спостерігати зна-
чну різницю між показниками контрольної та 
експериментальної груп (рис. 1), що свідчить про 
більш ефективний процес відновлення досліджу-
ваного показника саме в експериментальній групі 
(P<0,05). 

Так середній час виконання трьох повних пе-
реборів пальців (1-й тест кінетичної проби) в контр-
ольній групі скоротився з 14,22±0,82 до 13,6±0,7 сек, 
а в експериментальній - з 14,33±0,81 до 11,67±0,61 
сек. Середній показник кількості стискань кисті за 
10 сек. (2-й тест кінетичної проби) в контрольній 

групі змінився з 9,89±0,48 разів до 10,44±0,58, а в 
експериментальній з 10±0,55 до 12,22±0,58 разів. 

За результатами тесту Френчай середній бал 
контрольної групи підвищився на 6,6% (з 3,56±0,25 
бала до 3,89±0,21 бала), а середній бал експеримен-
тальної – на 17,8% від норми (з 3,67±0,25 бала до 
4,56±0,18 бала). 

Середній показник стану  кисті (рис. 1) покра-
щився на 7,8% від норми в контрольній (з 5,56±0,25 
бала до 6,00±0,17 бала) і на 15,8% в експеримен-
тальній групі (з 5,56±0,31 бала до 6,67±0,17 бала). 

За результатами статистичної обробки даних 
різниця між показниками контрольної і експери-
ментальної групи в кінці дослідження, як і зміна 
показників в експериментальній групі протягом до-
слідження виявилася достовірною (P<0,05).

Висновки.
Отже, проаналізувавши всі отримані в ході 

дослідження результати, ми просліджуємо пози-
тивну динаміку розвитку моторної функції кисті і 

Таблиця 1
Середні результати оцінки функцій кисті у пацієнтів досліджених груп протягом дослідження
Показник 

(одиниці виміру)
Контрольна група (M±m) Експериментальна група (M±m)
До 

дослідження
Після 

дослідження
До 

дослідження
Після 

дослідження
1-й тест кінетичної 

проби (сек.) 14,22±0,82 13,6±0,7 14,33±0,81 11,67±0,61

2-й тест кінетичної 
проби (раз) 9,89±0,48 10,44±0,58 10±0,55 12,22±0,58

Тест Френчай (бали) 3,56±0,25 3,89±0,21 3,67±0,25 4,56±0,18
Стан відновлення 

кисті (бали) 5,56±0,25 6,00±0,17 5,56±0,31 6,67±0,17

Рис. 1. Середні показники стану кисті:
1 – контрольна група;
2 – експериментальна група.
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рівня функціональної незалежності пацієнтів. Ви-
ходячи з цього, ми можемо стверджувати, що в екс-
периментальній групі процес відновлення рухових 
функцій руки був побудований ефективніше, ніж в 
контрольній.

Враховуючи доведену ефективність за-
пропонованого комплексу вправ для відновлення 
функцій рук і дрібної моторики пальців, можемо 
припустити, що даний комплекс необхідно упро-
ваджувати в практику для поліпшення якості 
реабілітаційного процесу.

З огляду на те, що розвиток дрібної мо-
торики кисті займає недостатнє місце в системі 
фізичної реабілітації на пізньому етапі відновлення, 
та враховуючи аналіз всіх отриманих результатів, 
ми можемо зробити висновок, що в загальний 
комплекс фізичної реабілітації після інсульту на 
пізньому етапі відновлення украй важливо вклю-
чати спеціалізований комплекс вправ, направлений 
саме на розвиток дрібної моторики кисті.

В подальшому, напрямок наукових 
досліджень у сфері реабілітації буде націлений 
на відновлення функцій мімічних м’язів обличчя  
постінсультних хворих, та на покращення якості 
реабілітаційного процесу після інсульту в цілому.
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Анотація. На сучасному етапі Україна чітко визначила орієнтир 
на входження в освітній і науковий простір Європи, здійснює 
модернізацію навчальної діяльності в контексті європейських 
вимог та Болонського процесу. У зв’язку з цим, важливого 
значення набуває підготовка висококваліфікованих фахівців, 
© Завалевська О. В., 2009

формування їхньої професійної компетентності, мобільності, 
підвищення мотивації до навчальної діяльності, а також форму-
вання професійного самоусвідомлення. У статті розглядаються 
інтерактивні методи навчання студентів як одна з педагогічних 
умов формування професійного самоусвідомлення. 
Ключові слова: самоусвідомлення, мобільність, інтерактивні 
методи.
Аннотация. Завалевская Е.В. Использование интерактив-
ных методов обучения как одно из педагогических условий 
формирования профессионального самоосознания будущих 
специалистов. На современном этапе Украина четко определила 
ориентир вхождения в образовательное и научное пространство 
Европы, осуществляет модернизацию учебной деятельности в 
контексте европейских требований и Болонского процесса. В 
связи с этим, важное значение приобретает подготовка высоко-
квалифицированных специалистов, формирование их професси-
ональной компетентности, мобильности, повышения мотивации 
к учебной деятельности, а также формирование профессиональ-
ного самоосознания. В статье рассматриваются интерактивные 
методы обучения студентов как одно из педагогических условий 
формирования профессионального самоосознания.
Ключевые слова: самоосознание, мобильность, интерактивные 
методы.
Annotation. Zavalevska O.V. The usage of interactive methods 
in education as one of pedagogical requirements of the profes-
sional self-consciousness formation of future specialists. At the 
present stage Ukraine expressly defi ned the guideline of entering the 
educational and scientifi c area of Europe; it realizes the moderniza-
tion of educational activity in the context of European demands and 
Bologna process. For this reason that training of highly skilled spe-
cialists, formation of their professional competence, mobility, higher 
motivation of educational activity, and also formation of professional 
self-consciousness assume ever greater importance. Interactive meth-
ods of students’ education as one of pedagogical requirements of the 
professional self-consciousness formation are offered in this article.
Key words: self-consciousness, mobility, interactive methods.

Вступ. 
В умовах сучасної дійсності набувають осо-

бливого значення концептуальні положення модер-
нізації вітчизняної системи вищої освіти згідно з 
Болонською декларацією, оскільки її інтеграція 
в європейський соціокультурний і освітній про-
стір потребує значного підвищення ефективності 
навчально-виховного процесу, зокрема в напряму 
формування професійного самоусвідомлення май-
бутніх фахівців вищих навчальних закладів, які 
повинні володіти не тільки конкурентноздатним 
трудовим ресурсом, але і перспективним трудовим 
потенціалом. Ставлення до обраної професії, вмін-
ня побачити її зі сторони та себе в ній – грає велику 
роль в становленні студента як професіонала. 

Сучасному ринку праці потрібні спеціалісти 
високого професіоналізму, на основі використання 
внутрішнього потенціалу, професійної мобільності. 
Від розв’язання проблеми професійного самоусві-
домлення студентів значною мірою залежить підго-
товка майбутніх фахівців. Оскільки сучасна молодь 
живе в умовах підвищеного інформаційного серед-
овища, то завданням системи освіти буде навчити 
жити її в ньому, створити умови для неперервної 
освіти. 

Багато наукових праць присвячено особис-
тісному розвитку студентів, професійної діяльності, 
професіоналізації особистості та самоусвідомлення 
професійної діяльності майбутніх фахівців (Г. Балл, 
А. Богуш, Н. Кичук, З. Курлянд, А. Линенко, Р. 
Хмелюк та ін.), виявлення суті, етапів і детерміну-
ючих чинників процесу становлення професіонала 
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і суб’єкта діяльності, а також оптимізації професій-
ної підготовки і умов здійснення успішної профе-
сійної діяльності (Б. Ананьєв, Е. Зеєр, Є. Климов 
та ін.). 

Теорію ігрового та інтерактивного навчання 
досліджували І. Абрамова, Н. Борисова, І. Іванов, 
Д. Кавтарадзе, Л. Петровська, В. Платов, В. Рибаль-
ський, О. Смолкін, Т. Чепель та ін. 

Робота виконана за планом НДР Південноу-
країнського державного педагогічного університету  
ім. К.Д.Ушинського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статі є висвітлення шляхів викорис-

тання інтерактивних методів навчання в процесі 
формування професійного самоусвідомлення сту-
дентів.

Результати дослідження. 
Професійне самоусвідомлення набуває важ-

ливого значення для професійного становлення 
майбутнього фахівця і має свій специфічний профе-
сійний зміст, який включає сукупність професійних 
знань, вмінь і навичок з фахових та фундаменталь-
них дисциплін, зокрема рівня власної професійної 
компетентності, знання умов професійного само-
вдосконалення. Професійне самоусвідомлення дає 
можливість молодому фахівцю стати конкуренто-
спроможною особистістю в умовах сучасного рин-
ку, який орієнтується на високу якість результатів 
праці.

На нашу думку, професійне самоусвідомлен-
ня це розуміння себе, своїх дій, норм, моделей по-
ведінки, згідно з ідеалом та вимогами майбутньої 
професійної діяльності, а також оцінка себе як фа-
хівця (задоволення або незадоволеність результата-
ми своєї професійної роботи). 

В якості однієї з педагогічних умов форму-
вання професійного самоусвідомлення майбутніх 
фахівців вищих навчальних закладів ми розгляда-
ли використання інтерактивних методів навчання 
в навчально-виховному процесі як шлях до форму-
вання професійного самоусвідомлення майбутньо-
го спеціаліста.

Сьогодні вже неможливо викладати дис-
ципліни традиційно, коли у центрі педагогічного 
процесу знаходиться викладач, а студенти пасивно 
сприймають матеріал та виконують його вимоги.

Впровадження інтерактивних методик при 
викладанні фахових дисциплін дає змогу докорінно 
змінити ставлення до об’єкта навчання, перетво-
ривши його на суб’єкт. Студент стає співавтором 
лекцій, семінарських занять тощо. Підхід до сту-
дента, який знаходиться у центрі процесу навчання, 
ґрунтується на повазі до його думки, на спонукан-
ні до активності, на заохоченні до творчості. Цей 
підхід добре відомий ще з праць Л. Виготського, П. 
Гальперіна, В. Шаталова, В. Дяченка, С. Шевченка, 
Ш. Амонашвілі та ін. Він полягає насамперед у під-
вищенні навчально-виховної ефективності занять, і 
як наслідок - у значному зростанні рівня реалізації 
принципів свідомості, активності та якості знань, 
вмінь і навичок, які набули студенти. Це сприяє не 

лише глибшому розумінню навчального матеріалу, 
а й розвитку мислення. 

Термін “інтерактивний” прийшов до нас з 
англійської і має значення “взаємодіючий”. Існують 
різні підходи до визначення інтерактивного навчан-
ня. За своєю природою, воно означає здатність вза-
ємодіяти чи знаходитись в режимі бесіди, діалогу 
з чим-небудь (наприклад, комп’ютером) або ким-
небудь (людиною). Отже, інтерактивне навчання 
– це перш за все діалогове навчання, в ході якого 
здійснюється взаємодія викладача та студента [1]. 

Метою інтерактивного навчання є розви-
ток особистості майбутнього фахівця, насамперед, 
- різноманітних форм мислення кожного студента 
у процесі засвоєння знань, а визначення конкрет-
них цілей і завдань освіти розглядається як ціліс-
на взаємодія всіх учасників навчально-виховного 
процесу, в якому вони виступають суб’єктами за-
нять, спілкування та організації. При цьому, вза-
ємодія між викладачем та студентами має суб’єкт–
суб’єктний характер. Викладач повинен віддавати 
перевагу не інформаційно-контролюючій функції, 
а організаційно–стимулюючій, культивує демокра-
тичний стиль керування, підтримує ініціативу сту-
дентів та має настанову на співпрацю та солідарну 
відповідальність за її результати. Новий тип на-
вчання сприяє переосмисленню самоцінності знань 
як головного показника освіченості людини - вони 
перетворюються на засіб розвитку особистості сту-
дентів. Зростає роль вміння добувати і узагальню-
вати інформацію з різних джерел. 

Сутність інтерактивних технологій полягає 
в тому, що навчання відбувається завдяки взаємодії 
всіх тих, хто навчається. Це суспільна діяльність, в 
якої викладач та студенти є суб’єктами навчання. 
Викладач є лише керівником розумової діяльності 
студента, спрямовує її, допомагає, послуговуючись 
фактами, дійти певних висновків. Завдяки цим ме-
тодам, студенти засвоюють усі рівні пізнання (зна-
ння, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцін-
ка), розвивають критичне мислення, рефлексію, 
вміння розмірковувати, розв’язувати проблеми. 
Навчальний процес відбувається за умов постійної 
активної взаємодії всіх студентів [4]. 

Основна відмінність інтерактивних вправ і 
завдань від звичайних полягає в тому, що вони на-
правлені не тільки і не стільки на закріплення вже 
вивченого матеріалу, скільки на вивчення нового. 
Сучасна педагогіка багата цілим арсеналом інтер-
активних підходів, серед яких можна виділити на-
ступні:

– творчі завдання;
– робота в малих групах;
– навчаючи ігри (ролеві, ділові й освітні ігри, 

імітації);
– використання суспільних ресурсів (запро-

шення фахівця, екскурсії);
– соціальні проекти та інші позааудиторні 

методи навчання (змагання, радіо, газети, фільми, 
спектаклі, виставки, уявлення, пісні і казки);

– розминки;
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– вивчення і закріплення нового матеріалу 
(інтерактивна лекція, робота з наочною допомогою, 
відео- та аудіоматеріалами, «студент в ролі виклада-
ча», «кожен навчає кожного», мозаїка, використан-
ня питань, Сократівській діалог);

– обговорення складних і дискусійних пи-
тань, проблем («Займи позицію (шкала думок)», 
проектна техніка, «Один - вдвох - всі разом», «Змі-
ни позицію», «Карусель», «Дискусія в стилі теле-
візійного струм-шоу», дебати, симпозіум);

– дозвіл проблем («Дерево рішень»,«Мозковий 
штурм», «Аналіз казусів», «Переговори і медита-
ція») та ін. [2].

Інтерактивні методи навчання можна кла-
сифікувати за кількома ознаками. Так, наприклад, 
дослідник М. Кларін, в основу класифікації поклав 
принцип активності. Науковець пропонує мето-
ди фізичної, соціальної, пізнавальної активності. 
Прикладами фізичної активності є зміна робочого 
місця, запис та ін. Учасники включені в соціальну 
активність тоді, коли ставлять запитання, відповіда-
ють тощо. Приклади пізнавальної активності: допо-
внення учасниками викладеного матеріалу, виступ 
як джерело професійного досвіду, самостійний по-
шук розв’язання проблеми [3]. Треба визначити та-
кож, що всі три види активності взаємопов’язані.

Розрізняють також модель групового вирі-
шення проблем за допомогою метафоричного мис-
лення, яка має назву “синектика”. Це модель групо-
вої творчої діяльності та навчального дослідження, 
яка розробляється у зарубіжній педагогіці з 1960-х 
років. Синектика охоплює досвід застосування ві-
домого методу групової генерації ідей, який має 
назву “мозкової атаки”, або “мозкового штурму”. 
„Мозкова атака” є одним із системних методів по-
шуку, який ефективний в активізації колективної 
творчої діяльності [2]. 

Так, використовуючи метод „мозкової атаки” 
в нашому дослідженні, ми намагалися стимулювати 
спільну пошукову навчальну діяльність студентів 
у вирішенні навчальних завдань з використанням 
домислів, сміливих гіпотез, “хибних ідей” та інту-
їтивних рішень, яка була заснована на емоційно-
образному, метафоричному мисленні.

Наступний метод інтерактивного навчання 
це дискусія. Дискусію як навчальну форму робо-
ти зі студентським колективом, ми намагалися не 
перетворювати у псевдообговорення, псевдопошук 
різних завдань, а робили її проблемною, використо-
вуючи згорнуті форми дискусії:

- “круглий стіл”: бесіда, у якій на рівних бра-
ла участь невелика група студентів, при цьому від-
бувався обмін думками як між студентами, так і з 
“аудиторією”; 

- “засідання експертної групи” (“панельна 
дискусія”): проходило спільне обговорення висуну-
тої проблеми учасниками групи (з визначеним за-
здалегідь головою) та обговорення доповіді (досить 
стислої, у якій кожен доповідач висловлював свою 
позицію; 

- “форум”: обговорення, що нагадувало “за-

сідання експертної групи”, у ході якого ця група об-
мінювалася думками з “аудиторією”; 

- “дебати”: формалізоване обговорення, яке 
побудоване було на основі виступів учасників-
представників двох протилежних команд-
суперників та заперечень до цих виступів, варіан-
тами такого обговорення були “британські дебати”, 
що нагадували процедуру обговорення проблемних 
питань у Британському парламенті. 

- “засідання суду”: обговорення, що імітува-
ло слухання справи у суді, на якому розподілялися 
чітко ролі всіх учасників. 

Теоретичне значення інтерактивних методів 
виявлялося в тому, що вони сприяли формуванню 
комунікативної культури студентів, розвитку толе-
рантності, емпатії, взаємоповаги, стали ефектив-
ним засобом висловлювання та доведення своїх 
ідей, думок тощо.

До інтерактивних методів навчання нале-
жать також ігрові методи, які володіють певним 
потенціалом в забезпеченні професійного розвитку 
фахівців, дозволяють удосконалювати діяльність і 
створювати нові моделі професійної практики, що 
відповідає цілям актуалізації майбутнього професі-
оналізму в сучасних умовах.

Ряд активних методів навчання одержав за-
гальну назву «ділові ігри». Як відомо, ділова гра 
– це форма відтворення предметного і соціального 
змісту, професійної діяльності спеціаліста, моде-
лювання відносин, характерних для цієї діяльнос-
ті як цілого [5]. За допомогою ділових ігор ми на-
магалися сформувати у студентів цілісне бачення 
професійної діяльності, її динаміки; розвивати 
проблемно-професійний і соціальний досвід, та 
теоретичне і практичне мислення в майбутній про-
фесійній сфері.   

В нашій експериментальній роботі ми вико-
ристовували рольові ігри для загального ознайом-
лення з навичками та для залучення уваги студентів 
до конкретної проблеми. Рольові ігри — це прояви 
поведінкового компоненту діяльності людей. Вони 
можуть набувати різних форм: від простих (міні-
мальних) дій до складного ряду дій. Також вони 
допомагали формувати такі важливі ключові якості 
фахівців, як комунікативність, толерантність, вмін-
ня працювати в малих групах, самостійність мис-
лення та ін. 

Такий метод інтерактивного навчання як 
портфоліо – націлений на формування певного сти-
лю розумової діяльності, оцінювання та атестації 
студентів [6]. Ми використовували різні види порт-
фоліо: “робочий портфоліо”, “шоукейс портфоліо” і 
“портфоліо для записів”. Сутність “робочого порт-
фоліо “ полягала в збиранні студентом матеріалу для 
своєї атестації. Фасілітатор мав можливість оцінити 
рівень професійного зростання студента протягом 
певного часу. Залучення студентів до самоатестації 
й оцінювання себе допомогло їм оволодіти власним 
навчанням, розвивало почуття власної відповідаль-
ності, самооцінки та самоаналізу за цей процес. 

В нашій експериментальній роботі ми про-
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водили портфоліо-конференції, на яких відбувалася 
атестація цього виду студентської роботи, спільно 
аналізуючи та оцінюючи вміння та здібності сту-
дентів. При цьому була можливість вивчити ідеї, 
інтереси, звички, загальні здібності і ставлення до 
навчальних цілей майбутніх фахівців, і що найголо-
вніше, встановили цілі самокерування та самовдос-
коналення. 

При використанні технології портфоліо сту-
дента ми дотримувалися наступні принципи: 

– в основному змісті навчального портфо-
ліо – показати все, на що студент спроможний, 
продемонструвати його найбільш сильні сторони, 
максимально розкрити творчий потенціал; особли-
во важлива форма оцінки, яка полягала у зміщенні 
акценту з того, що студент не знав й не вмів, на те, 
що він найкраще знає й уміє з цієї теми, в інтеграції 
якісної оцінки, і нарешті, у переносі педагогічного 
наголосу з оцінки навчання на самооцінку; 

– прищеплювання навичок аналізу майбут-
ньої професійної діяльності, самоорганізації, само-
контролю, самооцінки, позитивного ставлення до 
сторонньої критики своєї діяльності; 

– самосвідомість результатів навчання сту-
дентом і розуміння ним їхньої динаміки.

До інтерактивних методів у вищий школі 
також належать практичні заняття-конференції, де 
відпрацьовуються комунікативні, вербальні, диску-
сійні вміння, які необхідні майбутнім фахівцям [7]. 
На таких заняттях студенти мали змогу “перевті-
литися” у дослідників з конкретної проблеми, яка 
була зазначена у планах до заняття. Студенти роз-
поділялися на дослідників-доповідачів, опонентів 
та учасників конференції. Обирався керівник секції 
та секретар. Головним завданням було підготувати 
студентів до участі у конференціях різного рівня, 
тому питання до семінарського заняття були до-
повідями науковців з різних країн світу. Отже, на 
практичних заняттях такого типу використовували-
ся також рольові ігри. Виступи учасників оцінюва-
лися колективно. 

Висновки. 
Таким чином, використання інтерактивних 

занять в дослідно-експериментальній роботі дало 
змогу: підвищити ефективність занять, інтересу 
студентів до майбутньої професійної діяльності; 
розвивати комунікативні навички та вміння, емо-
ційні контакти між студентами (вміння жити в діа-
логовому середовищі; розуміння, що таке діалог і 
навіщо він потрібен); формувати аналітичні зді-
бності, відповідальне відношення до власних вчин-
ків (здатність критично мислити; вміння робити 
обґрунтовані висновки; вміння вирішувати пробле-
ми і конфлікти; ухвалювати рішення і нести відпо-
відальність за них); навички планування (здатність 
прогнозувати і проектувати своє майбутнє); нави-
чки самоконтролю та самооцінки.

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у необхідності з’ясування впливу використання 
інтерактивних методів навчання на професійне са-
моусвідомлення майбутніх фахівців.
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Аннотация. Рассматривались вопросы особенностей физиче-
ского здоровья студентов Классического приватного универси-
тета. Проанализированы показатели морфо-функционального 
статуса, адаптационного потенциала. Изучалось функциональ-
ное состояние сердечно-сосудистой системы. Охарактеризовано 
состояние дыхательной системы (по отдельным показателям). 
Рекомендуется дифференцированный индивидуальный подход 
в организации и проведении физического воспитания студентов 
в зависимости от уровня физического состояния и физической 
подготовленности.
Ключевые слова: физическое здоровье, адаптационный потен-
циал, частота сердечних сокращений, артериальное давление, 
индекс Робинсона, индекс Кердо, коэффициент экономизации 
кровообращения. 
Анотація. Захаріна Е.А. Аналіз фізичного здоров'я студентів 
Класичного приватного університету. Розглядалися питан-
ня особливостей фізичного здоров'я студентів Класичного 
приватного університету. Проаналізовані показники морфо-
функціонального статусу, адаптаційного потенціалу. Вивчався 
функціональний стан серцево-судинної системи. Охарактери-
зований стан дихальної системи (за окремими показниками). 
Рекомендується диференційований індивідуальний підхід в 
організації й проведенні фізичного виховання студентів залежно 
від рівня фізичного стану й фізичної підготовленості.
Ключові слова: фізичне здоров'я, адаптаційний потенціал, ча-
стота серцевих скорочень, артеріальний тиск, індекс Робінсона, 
індекс Кердо, коефіцієнт економізації кровообігу. 
Annotation. Zakharina E. The analysis of Classic Private Univer-
sity student’s physical health. The author observes the peculiarities 
of Classic Private University student’s physical health. The analysis 
was made upon the characteristics of morpho-functional status and 
adaptation potential. The functional state of cardiovascular system 
was examined. The characteristic was given to the state of respiratory 
system (according to certain measures). The differentiated individual 
approach in architecture and holding of physical training of students 
is recommended. The approach depends on a level of a physical state 
and physical readiness.
Key words: physical health, adaptation potential, cardiac beat rate, 
arterial pressure, Robinson’s index, Kerdo’s index, factor of econo-
mizing blood circulation.

Введение. 
За последние 5–6 лет более чем в три раза 

увеличилось количество студентов, имеющих от-
клонения в состоянии здоровья. Более того, у 
многих студентов, отмечены начальные стадии за-
болеваний [1]. Как правило, за период обучения в 
© Захарина Е. А., 2009
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институте состояние здоровья ухудшается [1, 2, 3, 
6 и др.]. С каждым годом увеличивается количество 
студентов, относящихся к специальной медицин-
ской группе [7, 9]. Взаимосвязь между здоровьем 
молодежи и методикой организации физического 
воспитания неоспорима [4].

В сознании студентов такие понятия, как 
“молодость” и “здоровье”, неразделимы. Очевидно, 
поэтому студенческой молодежи присущ довольно 
оптимистический взгляд на состояние своего здо-
ровья, уровень личностной физической культуры. 
Однако нельзя не видеть противоречия между вооб-
ражаемым состоянием здоровья и физической под-
готовленностью и их реальными показателями.

Низкий исходный уровень здоровья абитури-
ентов, которые поступают в ВУЗ, серьезно усложняет 
их адаптацию к учебным нагрузкам, будучи причи-
ной дальнейшего ухудшения здоровья и успеваемо-
сти. С сожалением приходится констатировать, что 
сами образовательные учреждения являются причи-
ной роста числа отдельных заболеваний. 

Так, за время обучения в вузе число студен-
тов с близорукостью возрастает в полтора раза, с 
нарушением опорно-двигательного аппарата – в 
1,5 раза, с заболеваниями нервной системы – в 2 
раза. Ко второму курсу количество случаев забо-
леваний повышается на 23%, а к четвёртому – на 
43%. Четверть студентов переходят в более низкую 
медицинскую группу [8]. И это происходит на фоне 
увеличения числа первокурсников с отклонениями 
в состоянии здоровья, заболеваниями хронического 
характера, различного рода физическими и психи-
ческими перенапряжениями, травмами.

Основными причинами сложившегося по-
ложения является дефицит двигательной актив-
ности и крайне слабая её ориентированность на 
формирование и развитие личностно значимых ка-
честв студентов, их разнообразных способностей 
и склонностей, отсутствие у них сформированных 
ценностных ориентаций на поддержание и укре-
пление здоровья. Всё это определяет проблему фи-
зического совершенствования, повышения резер-
вов здоровья студентов в качестве одной из самых 
острых и сложных для вузовского образования. В 
этой связи становиться актуальным поиск и обо-
снование инновационных технологий физического 
воспитания, которые позволили бы более эффек-
тивно решать эту проблему.

Исследование выполнено в соответствии 
темы 3.1.2. «Научно-методические основы совер-
шенствования преподавания дисциплины «Теория и 
методика физического воспитания» Сводного плана 
научно-исследовательской работы в сфере физиче-
ской культуры и спорта на 2006–2010 гг.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: выявить особенности фи-

зического здоровья студентов Классического при-
ватного университета.

Методы исследования: анализ и обобщение 
литературных источников и документальных ма-
териалов; педагогическое наблюдение; антропоме-

трические методы исследования; физиологические 
методы исследования; определение количествен-
ных показателей здоровья; статистические методы 
исследования. 

В исследованиях приняли участие студенты 
Классического приватного университета в количе-
стве 100 человек (55 девушек; 45 юношей).

Результаты исследования. 
Оценка физического здоровья является важ-

ным прогностическим показателем. Большинство 
авторов [5, 6, 8, 9 и др.] рассматривает физическое 
здоровье как результат взаимодействия разных 
аспектов деятельности человека, обеспечивающих 
успешную реализацию двигательных задач.

Показателями физического здоровья явля-
ются уровень максимальной работоспособности, 
параметры деятельности функциональных систем 
организма, морфологического и психологического 
статуса, физической подготовленности, состояния 
здоровья [8].

С целью выявления особенностей физическо-
го здоровья наблюдаемого контингента нами были 
проведены специальные исследования. Использова-
ние данных многочисленных исследований, прове-
денных на другом контингенте студентов, не могут 
быть применены для разработки программы физи-
ческого воспитания в данном учебном заведении из-
за различий в условиях обучения и быта студентов, 
в характере организации физического воспитания. 
Кроме того, проводившиеся ранее исследования за-
частую не учитывают особенности региона прожи-
вания, материально-технические условия учебного 
заведения, кадровый потенциал, характеризуются 
относительно небольшим количеством охваченных 
исследованиями студентов, что не дает оснований 
для широких обобщений и переноса полученных 
результатов на другой контингент студентов. 

При оценке параметров физического здоро-
вья обнаружен значительный диапазон их колеба-
ний (табл. 1). 

Так у 54,55% студенток и 6,7% юношей мас-
са тела превышает должные величины. У студентов 
с избыточной массой тела отмечается повышенное 
систолическое артериальное давление. 

Для оценки функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы нами определялись 
следующие показатели: ЧСС в покое, артериальное 
давление (систолическое и диастолическое); рас-
считывались индексы: Робинсона (двойное произ-
ведение), индекс Кердо и коэффициент экономиза-
ции кровообращения. У студентов в норме пульс в 
покое составляет 64–72 уд·мин-1. 

При исследованиях ЧСС в покое было отме-
чено значительное превышение нормативных вели-
чин у девушек, что в среднем составило 76,85±3,22 
уд·мин-1, а также менее выраженное у юношей 
– 73,89±6,84 уд·мин-1. В наших исследованиях от-
мечается, что у 42,22% юношей и у 69,1% девушек 
отмечена повышенная частота сердечных сокраще-
ний в покое.
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При оценке показателей артериального дав-
ления было отмечено некоторое его превышение 
по отношению к норме. Среди студентов, имею-
щих нормальные величины артериального давле-
ния, выявлено 53,33% юношей и 63,64% девушек. 
На основании полученных данных нами также 
рассчитаны различные индексы, характеризующие 
функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы: 

– индекс Кердо – для характеристики выбро-
са крови миокардом (под нормой в специальной ли-
тературе предлагаются значения показателя, близ-
кие к единице);

– коэффициент экономизации кровообраще-
ния (КЭК), в качестве дополнения оценки функ-
ционирования сердечно-сосудистой системы. Под 
нормой КЭК в специальной литературе предлага-
ются значения показателя у здоровых людей, близ-
кие к 3600; если наблюдаются большие значения, 
это может свидетельствовать о затруднении работы 
сердечно-сосудистой системы;

– индекс Робинсона (двойное произведение) 
– для характеристики состояния кислородтран-
спортной системы (под нормой в специальной ли-
тературе представлены данные, соответствующие 
70–76 условным единицам). Полученные данные 
приведены в табл. 2. Из представленных данных 
видно значительное превышение среднестатисти-
ческих значений индекса Робинсона в обеих ген-
дерных группах.

При анализе адаптационного потенциала, 
рассчитанного по методике Р.М. Баевского с соавто-
рами [95] ,  напряжение механизмов адаптации за-

регистрировано у 24 студентов; у других она была 
удовлетворительной. Неудовлетворительной оцен-
ки значений адаптационного потенциала и срыва 
адаптации не констатировали. 

Для характеристики состояния дыхательной 
системы исследуемого контингента нами определя-
лись показатели проб с задержкой дыхания (проба 
Генчи и проба Штанге), показатели жизненной ем-
кости легких. 

Показатели жизненной емкости легких со-
ответствовали средневозрастным величинам и со-
ставили у юношей 3766,67±216,36 мл, у девушек 
2852,78±160,85 мл. 

Произвольная задержка дыхания зависит от 
уровня обмена веществ и окислительных процес-
сов, кислородной емкости крови, мобилизации ды-
хания, кровообращения и волевых качеств

Нашими исследованиями установлено, что 
средние показатели проб с задержкой дыхания соот-
ветствуют нормативным при значительных колеба-
ниях индивидуальных показателей. Так, у юношей 
эти показатели составили 25,29±6,26 и 79,78±8,37 с 
(проба Штанге и Генчи соответственно), у девушек 
66,67±5,39 и 25,2±5,20 с. Согласно данным научной 
литературы [95], продолжительность задержки ды-
хания на выдохе на 40–50% меньше, чем на вдохе. В 
наших исследованиях наблюдается более выражен-
ная разница. 

Выводы. 
Таким образом, мы можем констатировать, 

значительное расхождение изучаемых показателей. 
У данного контингента отмечен высокий риск раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Таблица 1
Показатели морфо-функционального статуса студентов (n=100)

Показатели
Юноши (n=45) Девушки (n=55)

X S X S

Масса тела, кг 72,96 7,31 60,58 6,96
Индекс Кетле, г•см-1 0,41 0,03 0,36 0,04
Проба Генчи, с 79,78 8,37 66,67 5,39
Проба Штанге, с 25,29 6,26 25,20 5,20
ЧСС, уд•мин-1 73,89 6,84 76,85 3,22

АД сист., мм.рт.ст. 118,33 9,41 113,85 9,67
АД диаст., мм.рт.ст. 76,89 6,84 68,91 7,81

ЖЕЛ, мл 3766,67 216,36 2852,78 160,85
Кистевая динамометрия, кг 47,33 5,12 25,42 7,10

Таблица 2
Индексы оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы студентов, усл. ед. (n=100)

Индексы
Юноши (n=45) Девушки (n=55)

X S X S

Индекс Кердо 1,04 0,08 0,90 0,08

КЭК 3075,11 708,11 3418,98 515,18

Индекс Робинсона (ДП) 87,29 10,00 87,30 9,90
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Это свидетельствует о необходимости диф-
ференцированного и индивидуального подхода в 
организации и проведении процесса физического 
воспитания студентов в зависимости от уровня 
физического состояния и физической подготов-
ленности.

Исправить такую критическую ситуацию с 
физическим состоянием студентов возможно пу-
тем привлечения их к регулярным физкультурно-
оздоровительным занятиям.

Дальнейшие исследования состоят в раз-
работке соответствующей программы занятий по 
физическому воспитанию в зависимости от морфо-
функционального статуса, физической подготовлен-
ности, работоспособности и с учетом интересов сту-
дентов к разным видам двигательной активности.
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Анотація. У статті узагальнено шляхи активізації навчально-
пізнавальної діяльності магістрантів спеціальності «Педагогіка 
вищої школи» у процесі лекційного викладання. Висвітлено 
досвід роботи викладачів кафедри педагогіки і психології 
Національного фармацевтичного університету, які використо-
вують різноманітні види лекційної роботи: лекції-мультимедіа, 
бінарні і проблемні лекції тощо. Надано деякі прийоми активізації 
навчально-пізнавальної діяльності магістрантів. Особлива увага 
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приділяється підготовці і проведенню бінарної лекції.
Ключові слова: лекція, бінарна лекція, активізація, навчально-
пізнавальний, діяльність, магістрант.
Аннотация. Кайдалова Л.Г., Щокина Н.Б. Пути активиза-
ции учебно-познавательной деятельности магистрантов 
специальности «Педагогика высшей школы» во время лек-
ционного преподавания. В статье обобщены пути активизации 
учебно-познавательной деятельности магистрантов специаль-
ности «Педагогика высшей школы» в процессе лекционного 
преподавания. Освещен опыт работы преподавателей кафедры 
педагогики и психологи Национального фармацевтического 
университета, которые используют разнообразные виды лек-
ционной работы: лекции-мультимедиа, бинарные, проблемные 
лекции и пр. Представлены некоторые приемы активизации 
учебно-познавательной работы магистрантов. Особое внимание 
уделяется подготовке и проведению бинарной лекции.
Ключевые слова: лекция, бинарная лекция, активизация, 
учебно-познавательный, деятельность, магистрант.
Annotation. Kaidalova L.G., Schokina N.B. The ways of activi-
zation the teaching and educational activity of undergraduates 
in the branch of «Pedagogic of the high school» during lecture 
teaching. The ways of activization the teaching and educational 
activity of undergraduates in the branch of «Pedagogic of the high 
school» are generalized in the clause. The teachers’ experience of 
the pedagogic and psychology department of the National Pharma-
ceutical University, who use the different kinds of the lecture works. 
For example: the lections with multimedia, binary lections, the lec-
tions, which are based on problems, etc. Some ways of activization of 
the studying and cognitive student’s work are considered. The most 
consideration is given to the preparation and implementation of the 
binary lecture.
Key words. Lecture, binary lecture, activization, studying, cognitive, 
student’s work.

Вступ.
Соціально-економічні умови сьогодення, 

нові пріоритети вищої освіти, зростаючі вимоги 
до рівня загальнокультурної і фахової підготовки 
випускників вищих навчальних закладів, потреби 
у постійному самовдосконаленні, обумовлюють 
об’єктивну необхідність у підвищенні якості підго-
товки майбутніх викладачів. Це дає поштовх модер-
нізації навчального процесу, що здійснюється у та-
ких напрямах, як то оптимізація традиційних форм, 
методів і засобів навчання та розвиток інноваційної 
освітньої діяльності.

Провідне місце в системі підготовки фахівців 
у системі вищої освіти займає лекційне викладан-
ня. Лекція – один із найстаріших методів навчання. 
Учені- педагоги висловлювали думку, що лекція як 
метод викладання недостатньо активізує навчальну 
діяльність студентів, бо під час проведення лекції 
вони пасивно сприймають інформацію [6, с.118], 
[4,с. 125]. Приєднання України до Болонського про-
цесу, і як наслідок – реформування вищої освіти, 
поновили дискусію щодо доцільності лекційного 
викладання матеріалу у вищих навчальних закла-
дах. Ми поділяємо точку зору, що лекція не вичер-
пала свій освітній потенціал і продовжує займати 
провідне місце в організації навчального процесу у 
вищій школі, але за умови творчого, інноваційного 
підходу до її використання. 

Питаннями лекційного викладання у різні 
часи займались такі відомі вчені вітчизняної та зару-
біжної педагогіки, як Алексюк А.М., Галузинський 
В.М., Глушко Т.Є., Євтух М.Б., Загвязинський В.І., 
Кобиляцкий І.І., Лозова В.І., Нічкало Н.Г. та ін.

Лекція у вищому навчальному закладі - 
основна форма навчальної роботи. Поряд з перева-
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гами лекція має ряд недоліків, до яких відносяться 
монологічність, слабкість оперативного контролю 
викладача за ступенем засвоєння навчального ма-
теріалу, труднощі впровадження індивідуального 
підходу тощо. Сьогодні лекція – це не тільки засіб 
повідомлення наукової інформації, а й процес по-
силення мотивації навчання, активізації розумової 
діяльності, спонукання до постійного оновлення 
і вдосконалення набутого досвіду [3, с.4]. У су-
часній педагогіці лекція як активний метод ви-
кладання розглядається у роботах Н.В.Басової, 
А.І.Кузьмінського, З.Н.Курлянд, А.С.Смирнова, 
та ін..[1, c.27; 2, с.270; 4, с. 125; 5, с. 167].

Робота виконана за планом НДР Національ-
ного фармацевтичного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - узагальнення шляхів 

активізації навчально-пізнавальної діяльності магі-
странтів під час лекційного викладання. 

Результати досліджень.
Лекція – це ефективна форма систематич-

ного, емоційного, безпосереднього контакту свідо-
мості, почуттів, волі, інтуїції особистості педагога 
із внутрішнім світом магістрантів. Нестандартно 
думаючий, знаючий, компетентний, цікавий для 
молоді викладач надає не просто інформацію, а 
спонукає до проникнення у сутність навчального 
матеріалу за рахунок захопленості, глибини обізна-
ності у науковій галузі. Лекція призвана не тільки 
формувати знання, а й сприяти всебічному розви-
тку особистості майбутніх викладачів.

Набутий п’ятирічний досвід лекційного ви-
кладання навчальних дисциплін в системі підготов-
ки магістрантів спеціальності 8.000005 «Педагогіка 
вищої школи» на кафедрі педагогіки і психології 
Національного фармацевтичного університету дає 
підстави зробити деякі висновки. Дискусії щодо 
того, бути лекції чи ні при викладанні навчального 
матеріалу безпідставні, бо в деяких ситуаціях аль-
тернативи лекції, як методу навчання, немає. Так, 
лекція незамінна у випадках недостатньої відпо-
відності змісту навчальної дисципліни змісту під-
ручників; при створенні нових лекційних курсів, 
які ще не забезпечені навчальною літературою; 
коли об’єктивна складність навчального матеріа-
лу потребує його дидактичної адаптації, а також, 
коли важливою складовою навчального процесу 
виступає емоційна виразність, риторична майстер-
ність, захопленість викладача змістом лекції. Саме 
на лекції викладач створює умови для залучення 
магістрантів до активної пізнавальної діяльності, 
використовуючи акторські, сугестивні, комуніка-
тивні, експресивні здібності, захоплюючи науковим 
рівнем викладання, емоційною виразністю, рито-
ричною майстерністю. Викладач стає провідником 
магістранта у глибини пізнання навчальної дисци-
пліни. Але під час лекційного викладання перед 
кожним викладачем виникає проблема активізації 
навчально-пізнавальної діяльності магістрантів.

 Досвід роботи кафедри педагогіки і психо-
логії НФаУ дозволяє проаналізувати й узагальнити 

низку прийомів активізації навчальної роботи сту-
дентів під час лекції. Так, при проведенні лекцій 
широко застосовується прийом постановки рито-
ричних запитань: лунає запитання викладача, сту-
денти зосереджують на ньому увагу, а викладач, 
після невеличкої паузи, сам дає відповідь на постав-
лене запитання. 

Засобом активізації у даному випадку ви-
ступає запитувальна інтонація, яка мобілізує увагу 
магістрантів. Стають у нагоді і контрольні запи-
тання: після розгляду кожного питання лекції ви-
кладач ставить декілька запитань, які потребують 
однозначної короткої відповіді, що вимагає від 
магістрантів уважно слухати і розуміти викладача. 
Розгорнуті відповіді у даному випадку потребують 
часу і можуть призвести до втрати уваги аудиторією 
взагалі. Використовується і такий засіб привертан-
ня уваги, як «Ехо»: викладач пропонує магістранту 
точно повторити його останнє речення, або слово-
сполучення у будь-який момент лекційного викла-
ду. Це дозволяє тримати магістрантів в напрузі, а їм 
необхідно уважно слухати лектора. Певне місце за-
ймає формування вмінь конспектування лекційного 
матеріалу, бо складання конспекту під час лекції 
– один із засобів активізації діяльності студентів. 
Грамотно складений конспект є помічником у підго-
товці до занять. Але на жаль більшість магістрантів 
недостатньо володіють навичками конспектування 
лекційного матеріалу, тому вже на першій зустрічі 
із магістрантами викладачі нагадують їм правила 
конспектування, що у подальшому стає у нагоді при 
вивченні навчальної дисципліни. 

Цікавим засобом, на наш погляд, є побудо-
ва змісту лекції із заздалегідь запланованими по-
милками при умові заохочення найбільш уважних 
магістрантів. При роботі із магістрантами пропо-
нуємо використовувати в лекції так звані негативні 
приклади. Як правило, при складанні змісту лекції 
викладач використовує факти, приклади, що під-
тверджують теоретичні положення. Ми вирішили 
спробувати піти від протилежного. Наприклад, при 
вивченні навчальної дисципліни «Основи педаго-
гічної майстерності», розглядаючи тему «Педаго-
гічна техніка», викладач демонструє, як впливають 
на аудиторію недоліки мовлення (швидкий або 
дуже повільний темп викладання; тихий, неви-
разний голос; наявність слів «паразитів»), недолі-
ки жестикуляції та пантоміміки (недоречні жести, 
пози; постійне пересування аудиторією), а також 
невміння знімати психологічну напругу і володіти 
своїм емоційним станом. Магістранти бачать на-
слідки навмисних «непрофесійних» дій викладача, 
що мотивує їх опановувати різноманітними еле-
ментами складових педагогічної техніки і запобіга-
ти подібних ситуацій. 

Пошук засобів активізації навчальної діяль-
ності лежить і в площині використання різноманіт-
них варіантів лекційного викладання. У сучасній 
дидактиці широкого розповсюдження набули по-
пулярні сьогодні види лекцій: проблемна, мульти-
медійна, бінарна, прес-конференція, лекція-бесіда 
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тощо. Кожен вид лекції вирішує певний набір ди-
дактичних завдань і виконує своє призначення. На 
наш погляд, слід зупинитись на таких видах лекцій, 
які сприяють активному включенню магістрантів в 
роботу. Зосередимо увагу на перспективній у цьо-
му аспекті бінарній лекції, яка здатна перетворити 
«пасивного» магістранта в активного учасника про-
цесу пізнання, реалізувати актуальний дидактич-
ний принцип селективності у навчанні, бо завжди 
ставить магістранта у ситуацію вибору відповіді, 
рішення, варіанту тощо. З точки зору методики під-
готовки і проведення даний варіант лекції є най-
більш важким. Що ж необхідно для успішного про-
ведення лекції такого типу? 

Головною умовою впровадження бінарної 
лекції є педагогічна майстерність викладачів, яка 
передбачає високий рівень професійної компетент-
ності, здатність до творчості, імпровізації, розви-
нені педагогічні здібності, володіння основами 
педагогічної техніки. Побудова змісту такої лекції 
здійснюється на основі проблемності – обговорен-
ня викладачами сумісно із магістрантами проти-
лежних, дискусійних або паралельних точок зору, 
позицій, поглядів, теорій тощо. Залучити студентів 
до обговорення ключових питань навчального кур-
су можливо за умови їх актуальності. 

Велику увагу ми приділяємо емоційності 
викладання, бо саме через відношення викладачів 
до свого предмету, захопленість ним, студенти за-
лучаються до навчально-пізнавальної діяльнос-
ті. Значущості набувають елементи педагогічної 
техніки викладача, а саме володіння риторичною 
майстерністю, голосова й темпова модуляція, до-
цільність міміки і жестикуляції – все це у сукуп-
ності сприяє високій емоційній насиченості, ви-
разності. Сперечання щодо пасивного сприйняття 
навчального матеріалу під час лекційного викладу 
спростовуються створенням ситуації вибору, перед 
яким опиняються магістранти під час бінарної лек-
ції. Вони повинні на основі аналізу, обговорення, 
міркування зробити свої висновки, бо викладачі 
тільки демонструють шляхи вирішення проблеми, 
а вибір – за магістрантами. Це створює умови для 
розвитку критичного мислення, вміння знаходити і 
приймати рішення. У викладачів є нагода прояви-
ти перед магістрантами свої професійно значущі 
та особистісні якості, ерудицію, глибину наукових 
знань; стати цікавими для них. 

Наприклад, при вивченні навчальної дис-
ципліни «Педагогічні технології» викладачі на 
лекціях виступають як опоненти, аналізуючи спе-
цифіку застосування у вищій школі різноманітних 
освітніх технологій – проблемної, інформаційних, 
дистанційної, особистісно орієнтованої тощо, де-
монструючи у ході дискусії їх переваги та недоліки, 
особливості використання. А на практичних занят-
тях магістранти самостійно, на основі отриманої 
інформації, роблять висновки щодо доцільності 
використання тієї чи іншої технології, або їх раці-
онального поєднання в залежності від дидактичної 
мети заняття.

Переваги бінарної лекції дозволяють ствер-
джувати, що на сьогодні це один з перспективних 
методів викладання у вищий школі, але є низка 
проблем, що утруднюють їх широке впровадження 
у навчальний процес:

– зміна форми проведення лекції, а саме 
наявність двох викладачів, є незвичною для магі-
странтів – створює для них певні психологічні про-
блеми, тому їх необхідно готувати до такої форми 
лекції заздалегідь;

– традиційна форма проведення лекції при-
вчила магістрантів «ковтати» інформацію, а тут 
вони повинні самостійно обирати рішення й об-
ґрунтовувати свою позицію, що потребує певної 
підготовки;

– суттєвою проблемою може стати й недо-
статній інтерес магістрантів до обговорюваних пи-
тань лекції і, як наслідок, зниження її динаміки. У 
такій ситуації складно очікувати активного сприй-
няття навчального матеріалу, а тим більше участі 
магістрантів в його обговоренні; 

– великого значення набуває рівень сформо-
ваності акторських, комунікативних, експресивних, 
сугестивних та інших умінь та навичок викладачів, 
їх психологічна сумісність. Володіти аудиторією, 
керувати ситуацією, тримати її під контролем – за-
порука ефективності бінарної лекції.

Висновки. 
Таким чином, лекція як метод викладання 

не вичерпала своїх можливостей щодо оптимізації 
навчального процесу у вищий школі, а різноманіт-
ність шляхів активізації навчально-пізнавальної ді-
яльності магістрантів у роботі викладача свідчить 
про рівень його творчості і майстерності, зацікавле-
ності результатами навчального процесу. 

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем активі-
зації навчально-пізнавальної діяльності магістран-
тів спеціальності.
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ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ У ХВОРИХ 
НА ІНФІЛЬТРАТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ 

ЛЕГЕНЬ
Калмикова Ю.С.

Харківська державна академія фізичної культури
18

Анотація. У статті викладено результати дослідження 
психологічного статусу та його змін в результаті застосування 
аутогенного тренування у хворих на інфільтративну форму ту-
беркульозу легень. Психологічні особливості хворих визнача-
лись за результатами методики диференціальної діагностики де-
пресивних станів Цунга, тесту «САН» (самопочуття, активність, 
настрій) та «госпітальної шкали тривоги та депресії». Вказано 
на необхідність вивчення психологічних особливостей у даної 
категорії хворих з метою розробки ефективної комплексної про-
грами фізичної реабілітації з застосуванням психотерапевтично-
го впливу.
Ключові слова: туберкульоз легень, психологічні особливості, 
аутогенне тренування, комплексна програма фізична 
реабілітації.
Аннотация. Калмыкова Ю.С. Изучение особенностей пси-
хологического статуса у больных инфильтративным тубер-
кулезом легких. В статье изложены результаты исследования 
психологического статуса и его изменений в результате приме-
нения аутогенной тренировки у больных инфильтративной фор-
мой туберкулеза легких. Психологические особенности больных 
определялись по результатам методики дифференциальной диа-
гностики депрессивных состояний Цунга, теста «САН» (само-
чувствие, активность, расположение духа) и «госпитальной 
шкалы тревоги и депрессии». Указано на необходимость изуче-
ния психологических особенностей у данной категории больных 
с целью разработки эффективной комплексной программы фи-
зической реабилитации с применением психотерапевтического 
воздействия.
Ключевые слова: туберкулез легких, психологические особен-
ности, аутогенная тренировка, комплексная программа физиче-
ская реабилитации.
Annotation. Kalmykova Y. Study of peculiarity of psychological 
status for patient by infi ltrative tuberculosis of lunges. In the ar-
ticle the results of research of psychological status and  changes are 
expounded as a result of application of the psychological training for 
patients by the infi ltrative tuberculosis of lunges. The psychological 
features of patients were determined on results the method of differ-
ential diagnostics of depressions of Cunga, test «FAM» (feel, activity, 
mood) and «hospital scale of alarm and depression». It is indicated 
on the necessity of study of psychological features at this category of 
patients with the purpose of  of the effective complex program of a 
physical rehabilitation with the use of  infl uence.
Keywords: tuberculosis of lunges, psychological features, psycho-
logical training, the complex program of a physical rehabilitation.

Вступ.
За даними Всесвітньої організації охорони 

здоров’я (ВООЗ), нині відмічається збільшення 
кількості захворювань на туберкульоз легень в 
усьому світі, в тому числі і в Україні. Складність 
рішення цієї проблеми пов’язано з медико-
соціальними проблемами. Крім того, у хворих на 
туберкульоз відмічаються функціональні порушення 
в психоемоційній сфері (астенізація, дратівливість, 
плаксивість, головні болі, сонливість, млявість, 
зниження інтересу до того, що оточує, зменшення 
ініціативності), які негативно впливають на 
перебіг захворювання. Для хворих на туберкульоз 
характерні відсутність критичного відношення до 
захворювання і поведінкові розлади з алкогольними 
ексцесами, можливі сплутана свідомість, а також 
хронічні афектні та маревні синдроми. При 
тривалому перебігу хвороби спостерігаються 
стійке зниження інтелекту, епілептиформні напади, 
© Калмикова Ю.С., 2009

корсаковський синдром [9]. Внаслідок цьому, важ-
ливою проблемою є вивчення психологічних осо-
бливостей у хворих на інфільтративну форму ту-
беркульозу легень з наступною розробкою програм 
реабілітації з застосуванням психотерапевтичних 
засобів.

Нині туберкульоз вважається психосоматич-
ним захворюванням, тобто причина його виник-
нення криється в зміні психологічного статусу ін-
фікованої мікобактеріями туберкульозу людини, що 
приводить до зниження імунітету та маніфестації 
захворювання [1,3]. 

Суттєвими для психосоматичного механізму 
виникнення захворювання є не раптові удари долі та 
гострі душевні травми, а хронічні стани, які вини-
кають, коли на тривалий час затягується вирішення 
життєво важливих проблем. Напруга, що постійно 
виснажує, конфлікти, розчарування, тривалий страх 
або безвихідність ситуації зменшують активність 
факторів імунітету та можуть вплинути на виникнен-
ня захворювання [3]. Huebschmann (1991) приводить 
багато історій хвороби, з яких виходить, що хворобу 
представляє еквівалент життєво важливого рішення. 
Одужання наступає, коли ситуація вирішується ззов-
ні, через що внутрішнє рішення захворіти стає за-
йвим [цит. по 1].

Зростання в країні захворюваності на туберку-
льоз серед інших причин може пояснюватися тим, що 
душевно тонкі, ранимі люди не витримують напруги, 
яка створюється постійною психотравматизацією у 
зв'язку з невизначеністю майбутнього [1,3].

Таким чином, у хворих на туберкульоз спосте-
рігається виражена тривожність, відсутність уміння 
прощати, віри та навичок розслабитися. Звідси ви-
тікає терапевтичне завдання: робота по переформову-
ванню печалі в прощення, а страху – у віру. Пригніче-
ний гнів слід випустити назовні, направивши його на 
досягнення певної мети, як в особистому житті, так і в 
області досягнень – творчості [1,3].

Робота виконана за планом НДР Харківської 
державної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: вивчення психологічних 

особливостей у хворих на інфільтративну форму ту-
беркульозу легень та оцінка ефективності програми 
комплексної фізичної реабілітації з застосуванням 
аутогенного тренування хворих на інфільтративний 
туберкульоз легень.

Методи дослідження. Для вивчення психо-
логічних особливостей хворих на туберкульоз, ми 
використали методику диференціальної діагности-
ки депресивних станів Цунга (адаптовану Т.І. Бала-
шовою), яка дозволяє діагностувати депресивний 
стан і стан, близький до депресії; тест «САН» для 
визначення оперативної оцінки самопочуття, ак-
тивності і настрою; «госпітальну шкалу тривоги та 
депресії», яка дозволяє виявити рівень тривожності 
та депресії [2,4,6,7,8]. 

Організація дослідження. Дослідження 
проводилося в Харківському обласному проти-
туберкульозному диспансері №1. Під нашим спо-
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стереженням перебувало 198 хворих зрілого віку з 
інфільтративним туберкульозом легенів. Вони були 
довільно розділені на дві групи: основну групу – 
102 хворих (62 чоловіка і 40 жінок) і контрольну 
групу – 96 хворих (55 чоловіків і 41 жінка). Крім 
того, всі хворі були розподілені на дві вікові групи з 
урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей і 
вікової періодизації: перший зрілий вік (21-35 років 
у жінок і 22-35 років у чоловіків) і другий зрілий вік 
(36-55 років у жінок і 36-60 років у чоловіків).

Результати дослідження.
Психологічне тестування проводилося на 2-3 

день після надходження хворих до диспансеру.

Первинне тестування за «шкалою Цунга 
для самооцінки депресії» показало, що у чоловіків 
основної та контрольної груп переважала легка де-
пресія та субдепресивний стан (табл. 1). 

Як видно з таблиці 2, у жінок переважав 
субдепресивний стан і, у порівнянні з чоловіками, 
більше жінок було з розвинутим депресивним ста-
ном, що свідчило про більш виражені гормональні 
розлади у жінок у зв’язку з передменструальним 
синдромом (ПМС) та клімактеричним періодом у 
жінок 36-55 років. 

На підвищений рівень депресії та тривоги у 
хворих на інфільтративний туберкульоз указують 

Таблиця 1
Рівень депресії за шкалою Цунга у чоловіків обстежених груп при первинному обстеженні

Рівень депресії Вік,
роки

ОГ, n=62 КГ, n=55

n Абс.од. % n Абс.од. %
Відсутність 
депресії

22-36
36-60

23
39

6
9

26,1
23,1

21
34

5
8

23,8
23,5

Легка депресія 22-36
36-60

23
39

9
13

39,1
33,4

21
34

8
12

38,1
35,3

Субдепресивний 
стан

22-36
36-60

23
39

6
12

26,1
30,7

21
34

6
10

28,6
29,4

Розвинутий депре-
сивний стан

22-36
36-60

23
39

2
5

8,7
12,8

21
34

2
4

9,5
11,8

Таблиця 2
Рівень депресії за шкалою Цунга у жінок обстежених груп при первинному обстеженні

Рівень депресії Вік,
роки

ОГ, n=40 КГ, n=41

n Абс.од. % n Абс.од. %
Відсутність 
депресії

21-35
36-55

21
19

3
2

14,3
10,5

23
18

4
3

17,4
16,6

Легка депресія 21-35
36-55

21
19

5
4

23,8
21,1

23
18

4
4

17,5
22,3

Субдепресивний 
стан

21-35
36-55

21
19

9
8

42,9
42,1

23
18

10
7

43,4
38,9

Розвинутий депре-
сивний стан

21-35
36-55

21
19

4
5

19,0
26,3

23
18

5
4

21,7
22,2

Таблиця 3
Рівень тривоги та депресії у чоловіків обстежених груп при первинному обстеженні за результатами 

тесту «Госпітальна шкала тривоги і депресії» (HADS)

Рівень тривоги та 
депресії

Вік,
роки

ОГ, n=62 КГ, n=55

n Абс.од. % n Абс.од. %
Норма (відсутність вираже-
них симптомів тривоги та 
депресії)

22-36
36-60

23
39

5
9

21,7
23,1

21
34

5
8

23,8
23,6

Субклінічно виражена три-
вога та депресія

22-36
36-60

23
39

14
24

60,9
61,5

21
34

13
20

61,9
58,8

Клінічно виражена тривога 
та депресія

22-36
36-60

23
39

4
6

17,4
15,4

21
34

3
6

14,3
17,6
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також результати тесту «Госпітальна шкала тривоги 
і депресії» (HADS), розробленого A.S. Zigmond та 
R.P. Snaith у 1983 р. В результаті первинного тес-
тування в основній групі ми виявили переважання 
чоловіків з субклінічно вираженими тривогою та 
депресією: у 60,9% чоловіків віком 22-36 років та 
у 61,5% чоловіків віком 36-60 років. У контрольній 
групі спостерігалися подібні результати (табл. 3).

Вивчення психологічного стану у жінок об-
стежених груп показало, що жінки більше підда-
ються тривозі та депресії, про що свідчать показ-
ники тесту «Госпітальна шкала тривоги і депресії». 
З таблиці 4, видно, що переважала субклінічно 
виражена тривога та депресія у жінок 21-35 років 
та клінічно виражена тривога та депресія у жінок 
36-55 років.

За результатами тесту «САН» ми оцінюва-
ли самопочуття, активність та настрій у обстеже-
них хворих. Всі чоловіки основної та контрольної 
груп скаржилися на підвищену стомлюваність, 
слабкість, пригніченість, дратівливість, загальмо-

ваність (100%). Погане самопочуття відзначали 
82,6% чоловіків основної групи та 85,7% чолові-
ків контрольної групи віком 22-36 років. Чоловіки 
другого зрілого віку частіше скаржилися на погане 
самочуття: 92,3% та 91,2% відповідно. На знижену 
активність, знижену фізичну роботоспроможність, 
підвищену пасивність скаржилися 86,9% чоловіків 
основної групи та 90,4% чоловіків контрольної гру-
пи, на поганий настрій – 65,2% та 66,7% (перший 
зрілий вік). Подібна картина спостерігалася у чоло-
віків другого зрілого віку (рис. 1).

Показники САН були більш вираженими у 
жінок, ніж у чоловіків, що можна пояснити наявніс-
тю ПМС та клімактеричного синдрому у жінок. На 
підвищену дратівливість, порушення сну, виражену 
слабкість, втому скаржилися 85,7% жінок основної 
групи та 86,9% жінок контрольної групи (перший 
зрілий вік). 

Активність була зменшена у 81,0% та у 82,6% 
жінок відповідно. Швидку зміну настрою, дратів-
ливість, збудливість та апатію ми спостерігали у 

Таблиця 4
Рівень тривоги та депресії у жінок обстежених груп при первинному обстеженні за результатами тесту 

«Госпітальна шкала тривоги і депресії» (HADS)

Рівень тривоги та депресії Вік,
роки

ОГ, n=40 КГ, n=41

n Абс. од. % n Абс.
од. %

Норма (відсутність вираже-
них симптомів тривоги та 
депресії)

21-35
36-55

21
19

3
2

14,3
10,6

23
18

3
2

13,1
11,1

Субклінічно виражена три-
вога та депресія

21-35
36-55

21
19

10
7

47,6
36,8

23
18

11
7

47,8
38,8

Клінічно виражена тривога 
та депресія

21-35
36-55

21
19

8
10

38,1
52,6

23
18

9
9

39,1
50,1

Рис. 1 Показники САН у чоловіків обстежених груп при первинному обстеженні
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90,4% та у 91,3% випадках в обстежених групах. У 
жінок другого зрілого віку основної та контрольної 
групи ми відмічали більш виражені зміни самочут-
тя, активності та настрою (рис.2). 

З метою поліпшення психоемоційного стану 
хворих на інфільтративний туберкульоз легенів ми 
застосовували аутогенне тренування (АТ) за мето-
дикою В.С. Лобзина, яка включає підготовчі психо-
терапевтичні заходи (вивчення особистості хворого 
та визначення основних методів психотерапевтич-
ного впливу – тестування), попередні вправи (ди-
хальна гімнастика та розслаблюючі фізичні вправи), 
навчальний курс аутогенного тренування. АТ ґрун-
тується на стимулюванні внутрішніх механізмів 
нормалізації психічної сфери людини, приводить до 
нормалізації порушених внаслідок хвороби функцій 
органів та систем (кардіо-респіраторної, гепатобілі-
арної, вегетативної нервової системи) [5]. 

За результатами тестування за шкалою Цунга 
ми виявили позитивний вплив запропонованої нами 
програми фізичної реабілітації в комплексі з ауто-
генним тренуванням на рівень депресії у хворих на 
інфільтративний туберкульоз легенів. Так, кількість 
чоловіків першого зрілого віку з відсутністю депре-
сії збільшилася у 1,7 рази, порівняно з первинним 
обстеженням та у 1,4 рази порівняно з чоловіками 
того ж віку контрольної групи. В контрольній гру-
пі, у якій застосовувалися загальноприйняті засоби 
фізичної реабілітації, покращення результатів тесту 
за шкалою Цунга було незначним (табл. 7). 

У жінок обстежених груп спостерігалася по-
дібна картина: значне збільшення кількості жінок 
без депресії в основній групі (в обох вікових гру-
пах) – 14,3% та 10,5% відповідно при первинному 
обстеженні та 38,1% та 31,6% при повторному об-
стеженні. Як видно з табл. 8 у контрольній групі 
зміни рівня депресії були мало вираженими.

Рис. 2 Показники САН у жінок обстежених груп при первинному обстеженні
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Таблиця 7
Рівень депресії за шкалою Цунга у чоловіків основної та контрольної  груп при повторному обстеженні
Рівень депресії Вік, роки Первинне обстеження Повторне обстеження

ОГ, n=62 КГ, n=55 ОГ, n=62 КГ, n=55
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Відсутність 
депресії

22-35
36-60

6
9

26,1
23,1

5
8

23,8
23,5

10
13

43,5
33,3

7
9

33,3
26,5

Легка депресія
22-35
36-60

9
13

39,1
33,4

8
12

38,1
35,3

8
16

34,8
41,1

7
13

33,3
38,2

Субдепресивний 
стан

22-35
36-60

6
12

26,1
30,7

6
10

28,6
29,4

4
8

17,4
20,5

5
9

23,9
26,5

Розвинутий де-
пресивний стан

22-35
36-60

2
5

8,7
12,8

2
4

9,5
11,8

1
2

4,3
5,1

2
3

9,5
8,8

Примітки:
Чоловіки (ОГ – 22-36 р. – n=23, 36-60 р. – n=39; КГ – 22-36 р. – n=21, 36-60 р. – n=34

90,4 94,7 91,3 94,4

81 84,2 82,6 83,3

88,989,585,7 86,9
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Аналіз результатів тесту «Госпітальна шка-
ла тривоги і депресії» (HADS) підтвердив покра-
щення психологічного стану в обстежених хворих. 
Ми спостерігали відсутність виражених симптомів 
тривоги та депресії у 16 (69,6%) чоловіків основної 
групи віком 22-35 років при повторному обстежені, 
що майже у 1,5 рази більше, ніж у чоловіків контр-
ольної групи того ж віку – 10 (47,6%). У чоловіків 
другого зрілого віку при повторному обстежені рі-
вень тривоги та депресії також наближався до нор-
ми: в основній групі у 25 (64,1%) випадках, у контр-
ольній групі таких хворих було значно менше – 14 
(41,2%) (табл. 9). 

У жінок основної групи запропонована нами 
програма фізичної реабілітації в комплексі з ауто-
генним тренуванням сприяла вираженому знижен-
ню рівня тривоги та депресії, порівняно з жінками 
контрольної групи. Клінічно виражена тривога та 
депресія спостерігалася при повторному обстежен-
ні у 4 (19,1%) жінок першого зрілого віку основної 
групи (при первинному обстеженні у 2 рази більше 

– у 8 (38,1%) випадках), у контрольній групі цей по-
казник змінився незначно – 9 (39,1%) та 7 (30,4%) 
жінок відповідно при первинному та повторному 
обстеженні. Відсутність виражених симптомів три-
воги та депресії також переважала у жінок основної 
групи обох вікових груп, порівняно  з контрольною 
групою (табл. 10).

Повторне обстеження самопочуття, актив-
ності та настрою (тест «САН») у хворих обох груп 
показало, що в основній групі указані показники 
значно покращилися в порівнянні з контрольною. 
Так, погане самопочуття залишилося лише у 30,4% 
чоловіків основної групи першого зрілого віку що 
у 2 рази менше, ніж у контрольній групі (61,9%). 
Застосування запропонованої нами комплексної 
програми фізичної реабілітації в комплексі з ауто-
генним тренуванням за методикою В.С. Лобзина у 
хворих основної групи сприяло підвищенню актив-
ності та настрою: на знижену активність та пога-
ний настрій скаржилися 34,8% та 17,4% осіб від-
повідно, в контрольній групі ці показники у 1,5-2,5 

Таблиця 8
Рівень депресії за шкалою Цунга у жінок основної та контрольної груп при повторному обстеженні

Рівень депресії Вік, 
роки

Первинне обстеження Повторне обстеження

ОГ, n=40 КГ, n=41 ОГ, n=40 КГ, n=41

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
Відсутність
депресії

21-35
36-55

3
2

14,3
10,5

4
3

17,4
16,6

8
6

38,1
31,6

6
5

26,1
27,8

Легка депресія 21-35
36-55

5
4

23,8
21,1

4
4

17,5
22,3

7
5

33,3
26,3

6
4

26,1
22,2

Субдепресивний 
стан

21-35
36-55

9
8

42,9
42,1

10
7

43,4
38,9

5
6

23,8
31,6

8
6

34,8
33,3

Розвинутий 
депресивний стан

21-35
36-55

4
5

19,0
26,3

5
4

21,7
22,2

1
2

4,8
10,5

3
3

13,0
16,7

Примітки:
Жінки (ОГ – 21-35 р. – n=21, 36-55 р. – n=19; КГ – 21-35 р. – n=23, 36-55 р. – n=18)

Таблиця 9
Рівень тривоги та депресії у чоловіків основної та контрольної груп при повторному обстеженні за резуль-

татами тесту «Госпітальна шкала тривоги і депресії» (HADS)
Рівень тривоги та 

депресії
Вік, 
роки

Первинне обстеження Повторне обстеження

ОГ, n=62 КГ, n=55 ОГ, n=62 КГ, n=55
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Норма 
(відсутність вира-
жених симптомів 
тривоги та 
депресії)

22-35
36-60

5
9

21,7
23,1

5
8

23,8
23,6

16
25

69,6
64,1

10
14

47,6
41,2

Субклінічно ви-
ражена тривога та 
депресія

22-35
36-60

14
24

60,9
61,5

13
20

61,9
58,8

6
11

26,1
28,2

9
16

42,9
47,1

Клінічно вира-
жена тривога та 
депресія

22-35
36-60

4
6

17,4
15,4

3
6

14,3
17,6

1
3

4,3
7,7

2
4

9,5
11,7

Примітки:
Чоловіки (ОГ – 22-36 р. – n=23, 36-60 р. – n=39; КГ – 22-36 р. – n=21, 36-60 р. – n=34).
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рази більше – 57,1% та 42,8% чоловіків відповідно 
(рис.3). 

У чоловіків другого зрілого віку спостеріга-
лася подібна картина: показники самопочуття, ак-
тивності та настрою в основній були кращими, ніж 
в контрольній групі (рис.4).

Застосування програми фізичної реабілітації 
в комплексі з аутогенним тренуванням за методи-
кою В.С. Лобзина сприяли зменшенню дратівли-
вості, слабкості, втоми та нормалізації сну у жінок 
основної групи першого зрілого віку (85,7% – при 
первинному та 33,3% – при повторному обстежен-

Таблиця 10
Рівень тривоги та депресії у жінок основної та контрольної груп при повторному обстеженні за резуль-

татами тесту «Госпітальна шкала тривоги і депресії» (HADS)
Рівень тривоги та 

депресії
Вік, 
роки

Первинне обстеження Повторне обстеження

ОГ, n=40 КГ, n=41 ОГ, n=40 КГ, n=41

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
Норма 
(відсутність вира-
жених симптомів 
тривоги та 
депресії

21-35
36-55

3
2

14,3
10,6

3
2

13,1
11,1

12
9

57,1
47,4

8
5

34,8
27,8

Субклінічно ви-
ражена тривога та 
депресія

21-35
36-55

10
7

47,6
36,8

11
7

47,8
38,8

5
4

23,8
21,1

8
5

34,8
27,8

Клінічно вира-
жена тривога та 
депресія

21-35
36-55

8
10

38,1
52,6

9
9

39,1
50,1

4
6

19,1
31,5

7
8

30,4
44,4

Примітки:
Жінки (ОГ – 21-35 р. – n=21, 36-55 р. – n=19; КГ – 21-35 р. – n=23, 36-55 р. – n=18)

основна група                                                                  контрольна група
Рис. 3 Показники САН у чоловіків основної та контрольної груп 22-36 років при повторному обстеженні, 1 

–  первинне обстеження, 2 –  повторне обстеження
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основна група                                                               контрольна група
Рис. 4 Показники САН у чоловіків основної та контрольної груп 36-60 років при повторному обстеженні, 1 

–  первинне обстеження, 2 –  повторне обстеження
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ні). В контрольній групі ми також відзначили по-
кращення самопочуття, проте у меншої кількості 
хворих (86,9% – при первинному та 60,9% – при 
повторному обстеженні). При аналізі показників 
активності ми відзначили значне підвищення рух-
ливості, діяльності та зменшення пасивності у жі-
нок обох вікових груп: при повторному обстеженні 
в основній групі знижена активність спостерігалася 
у 28,6% обстежених (при первинному – у 81,0%), 
в контрольній групі – у 56,5% жінок (при первин-
ному – у 82,6%). Скарги на швидку зміну настрою, 
дратівливість, збудливість та апатію залишилися у 
38,1% жінок основної групи (при первинному об-
стеженні вони спостерігались у 90,4%) та у 52,2% 
жінок контрольної групи (при первинному обсте-
женні – у 91,3%). У жінок другого зрілого віку осно-
вної та контрольної групи ми також відмітили зміни 
самочуття, активності та настрою при повторному 
обстеженні, проте вони були менш виражені (рис. 
5 та рис. 6).

Висновки. 
Проведене дослідження показало, що психо-

логічні особливості хворих на туберкульоз легень 
за результатами методики диференціальної діагнос-
тики депресивних станів за шкалою Цунга, тесту 
«САН» та «госпітальної шкали тривоги і депресії» 
при первинному обстеженні знаходилися на низь-

кому рівні. Вивчення психологічних особливостей 
у даної категорії хворих сприяло розробці програ-
ми фізичної реабілітації в комплексі з аутогенним 
тренуванням, яка дала можливість покращити пси-
хоемоційний стан хворих, про що свідчать данні 
повторного обстеження, і, тим самим сприяти оду-
жанню.

Перспективним є вивчення стану вегетатив-
ної нервової системи у хворих, які хворіють на ін-
фільтративну форму туберкульозу легенів.
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основна група                                                              контрольна група
Рис. 5 Показники САН у жінок основної та контрольної груп 21-35 років при повторному обстеженні, 1 

–  первинне обстеження, 2 –  повторне обстеження

100
80
60
40
20
0

1                             2
Погане самопочуття 
Знижена активність 
Поганий настрій

%

90,4 38,1

81 28,6

33,385,7

100
80
60
40
20
0

1                             2
Погане самопочуття 
Знижена активність 
Поганий настрій

%

91,3 52,2

82,6 56,5

60,988,9

основна група                                                     контрольна група
Рис. 6 Показники САН у жінок основної та контрольної груп 36-60 років при повторному обстеженні, 1 

–  первинне обстеження, 2 –  повторне обстеження
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Анотація. В даній статті викладені основні аспекти техніко-
тактичної підготовки кваліфікованих волейболістів, виконаний 
детальний опис тактичним схемам нападу в системі підготовки, 
а також було проаналізовано ефективність техніко-тактичних дій 
висококваліфікованих волейболістів на прикладі збірної Росії 
та Німеччини (призерів ХХІХ Олімпійських ігор). Реалізація 
тактичних побудов в системі гри волейболістів має середні 
статистичні показники, тому потребує подальшого вивчення та 
вдосконалення. Необхідно віднаходження нових тактичних по-
будов і більш ретельне застосування можливостей нападаючих 
гравців задньої лінії.
Ключові слова: техніко-тактична підготовка, тактична си-
стема гри в нападі, «хвиля», «ешелон», «хрест», кваліфіковані 
волейболісти, спортивна майстерність.
Аннотация. Ковалевская О.Л. Анализ эффективности 
технико-тактических действий в нападении квалифициро-
ванных волейболистов. В данной статье изложены основные 
аспекты технико-тактической подготовки квалифицированных 
волейболистов, выполнено детальное описание тактическим 
системам нападения в системе подготовки, а также была про-
анализирована эффективность технико-тактических действий 
высококвалифицированных волейболистов на примере сборных 
России и Германии (Призеров ХХІХ Олимпийских игр). Реали-
зация тактических построений в системе игры волейболистов 
имеет средние статистические показатели, поэтому нуждается в 
дальнейшем изучении и усовершенствовании. Необходим поиск 
новых тактических построений и более тщательное использова-
ние возможностей нападающих игроков задней линии.
Ключевые слова: технико-тактическая подготовка, тактическая 
система игры в нападении, «волна», «эшелон», «крест», квали-
фицированные волейболисты, спортивное мастерство.
Annotation. Kovalevskaya O.L. Analysis of effi cacy of techni-
cal and tactical actions in an offence of the qualifi ed volleyball 
players. In the given paper the basic aspects of technical and tacti-
cal preparation of the qualifi ed volleyball players are explained. The 
detailed exposition to tactical systems of an offence in system of 
preparation is executed. Effi cacy of technical and tactical actions of 
highly skilled volleyball players on an instance of Russian teams and 
Germany (Prize-winners ХХІХ of Olympic plays) is analysed. Real-
ization of tactical build-ups in system of a play of volleyball players 
has average statistics. She requires the further study and betterment. 
Search of new tactical build-ups and more careful use of opportuni-
ties of attacking players of a back line is necessary.
Keywords: technical and tactical preparation, tactical system of a 
play in an offence, “wave”, “echelon”, “cross”, qualifi ed volleyball 
players, sports skill.

Вступ
Однією з найважливіших тенденцій розвитку 

сучасного волейболу є застосування нападаючих дій 
з триметрової зони волейбольного майданчика, що 
забезпечує високу ефективність змагальної діяль-
ності кваліфікованих волейболістів (Івойлов А.В., 
Желєзняк Ю.Д., 1991). Особливо це проявляється у 
грі в нападі, коли від кожного гравця вимагається 
добре відпрацьоване вміння з максимальною ко-
ристю використати свою майстерність, щоб успіш-
но закінчити атаку (Кудряшов Є.В, 2004; Єрмаков 
С.С., 1991). Тому без наукового підґрунтя неможли-
во підвищення рівня техніко-тактичної підготовки 
кваліфікованих волейболістів. 

Аналіз науково-методичної літератури до-
зволяє констатувати той факт, що на даний момент 
тактична підготовка волейболістів набула достатньо 
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високого рівня [2, 3] і для її подальшої модернізації 
необхідні нові форми тактичних побудов та схем 
гри, які б дозволили використати сильніші сторо-
ни кожного гравця і згладжувати недоліки [7, 8], 
що дозволяє забезпечити як індивідуальні, так і ко-
лективні потреби команди, високу результативність 
командних дій в нападі. Насамперед це використан-
ня стандартних тактичних схем гри в нападі («еше-
лон», «хвиля», «хрест»), [1-4] нападаючого удару із 
задньої лінії [5, 9] а також застосування тактичних 
схем гри із нападаючим гравцем задньої лінії. 

Проблема техніки та технічної підготовки 
кваліфікованих волейболістів розглядалася в бага-
тьох роботах вітчизняних науковців. У роботі Нос-
ко М.О. [10] детально розкрита структура техніки 
нападаючого удару серед волейболістів старшої 
середньої та молодшої груп. Котов Є.А. [11] дає 
досконалий опис технічних прийомів та суттєво 
розкриває тенденції розвитку сучасного волейболу, 
ефективність дій гравців першого , другого темпу 
та кутових, а також стверджує, що в останній час 
у волейболі спостерігається тенденція до виконан-
ня нападаючих дій із задньої лінії з 1, 6 та 5 зон. 
Кудряшов Є.В., в свою чергу, для визначення стану 
технічної підготовленості висококваліфікованих во-
лейболісток проводить тестування, які раніше були 
запропоновані Касаткіним А.М., і, таким чином, 
визначив динаміку росту технічної майстерності 
спортсменів.

Детальний аналіз компонентів техніко-
тактичної діяльності у волейболі відображено в 
дослідженнях Є.В. Кудряшова, Є.В. Кудряшова, 
С.І. Шинкарева, Максимової Н.В., Л.М. Євтушен-
ко, В.М. Маслова. А.В. Паткевича, Я.С. Назарова. 
В роботах А.Н. Носко детально досліджені пробле-
ми впливу засобів гравітаційного навантаження на 
біомеханічну структуру рухів волейболістів різних 
вікових груп. Численні дослідження, що були про-
ведені автором дозволили зареєструвати стабіло-
графічні характеристики тіла висококваліфікованих 
спортсменів під час виконання різноманітних ігро-
вих прийомів та елементів змагальної діяльності (у 
тому числі нападаючий удар і подача м’яча), що до-
зволило оптимізувати процес підготовки кваліфіко-
ваних волейболістів і підвищити ефективність реа-
лізації компонентів техніко-тактичної діяльності.

Робота виконана за планом НДР Національ-
ного університету фізичного виховання і спорту 
України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – провести теоретичний 

аналіз техніко-тактичної підготовки кваліфікованих 
волейболістів, а також визначити найбільш 
ефективні, з точки зору реалізації в ігровій 
діяльності, тактичні схеми гри в нападі.

Результати дослідження.
Техніко-тактична підготовка у волейболі 

– це головна методична проблема, вірне рішення 
якої при підготовці спортсмена до змагань визначає 
рівень його майстерності. Під техніко-тактичною 
підготовкою мається на увазі вдосконалення 
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раціональних прийомів рухових завдань, що 
виникають на протязі гри та розвиток спеціальних 
здібностей, які визначають ефективне вирішення 
цих завдань. 

Техніка гри розглядається як комплекс 
спеціальних прийомів та способів гри, які необхідні 
для вирішення конкретних тактичних завдань в 
різноманітних ігрових ситуаціях [9].

За визначенням Желєзняка Ю.Д., тактична 
підготовка – це педагогічний процес, спрямований 
на досягнення ефективного застосування техніч-
них прийомів у складній ігровій ситуації за допо-
могою тактичних дій, що представляють собою 
раціональну форму організації діяльності волейбо-
лістів у грі для забезпечення перемоги над супро-
тивником [4, 5].

За результатом досліджень багатьох науков-
ців [3, 4], спеціалістів з теорії та практики волей-
болу [1-3], а також загальної теорії спорту можна 
стверджувати, що технічна і тактична підготовка 
кваліфікованих волейболістів не може існувати 
відокремлено одна від іншої, а виступає як органі-
зована структурована система, що включає в себе 
вдосконалення фізичної, психологічної, орієнту-
вальної підготовки, а також тактичного мислення 
і рівня морфологічно - функціональних показників 
(рис. 1).

За результатами рис.1 можна стверджува-
ти, що технічна і тактична підготовка дуже тісно 
пов’язані між собою прийомами гри. Адже для ві-
рної реалізації тактичних систем гри, як у змагаль-
них умовах, так і в процесі навчально-тренувальних 
занять необхідне вдосконалення всіх технічних 
прийомів [1-5]гри, що складають основу техніки 
кваліфікованих волейболістів. 

Фізична підготовка складає необхідну пере-
думову для оволодіння технічними прийомами, а та-
кож розвиток фізичних якостей з підвищенням рівня 
функціональних показників організму волейболіс-
тів, що є основою спортивної майстерності [9].

Вирішення проблем тактичної підготовки 

гравців можна вирішувати засобами розвитку само-
стійного тактичного мислення кваліфікованих грав-
ців [6, 7]. Вміння самостійно знаходити способи ви-
рішення тактичних завдань забезпечує можливість 
при жорсткому ліміті часу за рахунок вже придба-
них знань знаходити нові варіанти тактичних вза-
ємодій. Окрім цього, вміння вирішувати завдання в 
складних ігрових ситуаціях припускає можливість 
виконувати складні тактичні дії в більш спрощених 
умовах. Отже, усяка тактична ситуація буде пред-
ставляти собою реалізацію ігрового завдання, отже, 
не дивлячись на варіативність, новою для волейбо-
лістів вона не буде [9].

Здатність спортсмена до орієнтування у про-
сторі визначається його вмінням оперативно оціни-
ти ситуацію, що склалася у співвідношенні з про-
сторовими умовами, а також вміння реагувати на неї 
раціональними діями, що забезпечують ефективне 
виконання тренувальних або змагальних вправ [7, 
8]. Особливо здатність до орієнтування у просто-
рі спортсмени відчувають при виконанні техніко-
тактичних дій з триметрової зони майданчика. На-
самперед це пов’язане з тренування довільної уваги 
– здатність виділити із багатьох подразників ті, які 
на даний момент виконання техніко-тактичної дії є 
найбільш значущими для орієнтування в конкрет-
ній ситуації.

На даний час в сучасній системі гри існують 
три тактичні схеми, що застосовують в процесі зма-
гальної діяльності кваліфікованих волейболістів:

-«Ешелон» - вихід до сітки двох атакуючих 
гравців у заданій послідовності. Гравець першої 
черги атаки виходить безпосередньо до сітки і де-
монструє виконання нападаючого удару. Гравець 
другої черги виходить на місце, декілька віддалене 
від сітки. Спостерігається вихід гравців першого 
та другого темпу до сітки, при чому перший темп 
заслоняє другого при виконанні техніко-тактичних 
дій.

- «Хвиля» - вихід до сітки гравців першої 
та другої черги при наявності паралельних шляхів 

Рис. 1. Технічна і тактична підготовка кваліфікованих волейболістів як організована структурована 
система.
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переміщення. Комбінація в основному побудована 
на обіграванні блоку суперника по фронту з вико-
ристанням всієї довжини сітки. Таким чином, при 
реалізації даної комбінації спостерігається перпен-
дикулярний вихід сітки гравців першої та другої 
зони для виконання власно нападаючого удару в 
одній зоні.

«Хрест» - полягає у наявності схресних шля-
хів переміщення гравців першого та другого темпу. 
Зараз існують різновиди даної комбінації такі як 
прямий та зворотній хрест, що відрізняються між 
собою тільки розташуванням зв'язуючого гравця 
між першим та другим темпом. 

Також по дослідженню Сайфуліна С.В. було 
досліджено та впроваджено такі тактичні побудови 
та схеми гри як «складний хрест» та «складний еше-
лон». Перший тип атаки передбачає наявність трьох 
нападаючих, при якому два гравця виконують комбі-
націю «ешелон» знаходяться з однієї сторони сітки, 
а третій гравець, який приймає участь при організа-
ції «складний ешелон» (виконує комбінацію «хви-
ля»), знаходить ся в протилежній стороні сітки.

Тактична побудова «складний хрест», також 
і як вищезазначена комбінація може відбуватися за 
умови наявності перехресних переміщень гравців 
першої та другої черги, а також на необхідній від-
стані виконання гравцем атакуючих дій при тактич-
ній комбінації «хвиля».

За дослідженнями Бєляєва А.В., Буликі-
ної Л.В. було зроблено висновки про різний про-
цент ефективності застосування тактичних систем 
гри з різних позицій волейбольного майданчика, 
що в свою чергу представляє високі вимоги щодо 
техніко-тактичної підготовленості волейболістів 
першої та другої черги у змагальній діяльності:

комбінація «Хвиля» - 28,5%;
комбінація «Хрест» - 21,2%;
комбінація «Ешелон» - 14,2%;
комбінація «Повернення » - 3,8%
Нажаль, аналіз ефективності техніко-

тактичної діяльності ведучих команд світу по во-
лейболу в доступній науково-методичній літературі 
не був наданий. Параметри техніко-тактичної ді-
яльності сильніших волейбольних команд Олімпій-

ських ігор 2008 року не були об’єктом та предметом 
наукових досліджень.

Аналіз техніко-тактичних дій в нападі ви-
сококваліфікованих волейболістів (на прикладі 
ігор ХХХ Олімпіади 2008р у Пекіні збірної Росії 
та збірної Німеччини) дозволяє отримати кількісні 
та якісні показники ефективності, які є своєрідним 
орієнтиром або моделлю техніко-тактичних дій в 
нападі команд-лідерів світового рівня. Змагальна 
діяльність ведучих команд світу проаналізована в 
аспекті застосування техніко-тактичних дій та по-
рівняльної оцінки їх ефективності. Для досягнення 
цієї мети були детально вивчені особливості зма-
гальної діяльності кваліфікованих волейболістів, 
фіналістів Олімпійських ігор у нападі, а також па-
раметри її ефективності.

Одним із найважливіших показників ефек-
тивності техніко-тактичної дій в нападі гравців 
всієї команди є процентне співвідношення викона-
них в процесі гри тактичних комбінацій «ешелон», 
«хвиля», «хрест». 

 Сучасний волейбол на даному етапі розвитку 
гри вимагає від гравців не тільки вірного виконання 
технічних дій та прийомів гри, але й застосування 
тактичних схем гри. У таблиці 1 приведені якісні 
показники техніко-тактичних дій в нападі, що ви-
конали команди збірних Росії та Німеччини на іграх 
Олімпіади 2008р у Пекіні.

Таким чином, по результатам дослідження 
можна судити про спортивну майстерність висо-
кокваліфікованих волейболістів. Отже, найбільш 
поширеною тактичною схемою гри збірної коман-
ди Росії є комбінація «хвиля», що складає 10,4% від 
загальної кількості виконаних нападаючих ударів за 
гру. Тактична побудова «ешелон» (особливо із за-
стосуванням гравців задньої лінії) також має 9,5 % , 
але по результативності та ефективності має більші 
показники. Це пов’язане з тим, що для реалізації 
«ешелону» домінуючу роль відіграє гравець задньої 
лінії, який не вимагає чіткого виконання волейболіс-
тами прийому, на відміну «хвиля» потребує не тіль-
ки ідеального прийому з задньої лінії, а також чіткої 
взаємодії гравців першої та другої черги. Натомість, 
збірна команда Німеччини має більшу кількість ви-

Таблиця 1. 
Оцінка ефективності тактичних систем гри в нападі висококваліфікованих волейболістів.

№ 
п/п Команда «еше-

лон»
% «хви-

ля»
% «хрест» % « п р о -

сто»
% « З а -

д н я 
лінія»

%
З а г а л ь н а 
кількість на-
п а д а юч и х 
дій

1 Росія 10 9,5 11 10,4 - - 81 77,1 4 3,8 105
2 Німеччина 11 11,1 19 19,1 1 1,01 71 71,7 7 7,07 99

Таблиця 2. 
Оцінка ефективності виконання подачі висококваліфікованими волейболістами.

№ 
п/п

Команда Ускладнені 
подачі

% Доведені до 
зв'язуючого

% Виграшні 
подачі

% Програні 
подачі

% Загальна 
кількість 
подач 

1 Росія 34 34,3 45 45,4 11 11,1 9 9,0 99
2 Німеччина 40 36,7 35 32,1 7 6,4 27 24,7 109
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конаних тактичних перебудов «ешелон» - 11,1% та 
«хвиля», відповідно – 19,1%. Тобто, можна ствер-
джувати, що команда збірної Німеччини має більш 
високі показники реалізації техніко-тактичних дій в 
нападі, що досягається шляхом пильного захисту.

Подача в системі гри висококваліфікованих 
волейболістів набуває додаткової атакуючої дії, що 
доводить застосування гравцями тільки подачі в 
стрибку. Але, нажаль, у збірній команді Росії спосте-
рігається більшість націлених та скорочених подач, 
ніж силових, тому можна спостерігати 45,4% дове-
дених подач протилежної команди до зв'язуючого 
гравця, та зменшує кількість програних подач 9%. На 
відміну від збірної Росії збірна Німеччини практич-
но всі подачі виконує силовим способом, тому вона 
має оптимальну швидкість 115км/год, і, як слідство, 
більший процент кількості програних м’ячів 24,7% 
та більший процент подач, що ускладнюють прийом 
супротивника і складає 36,7%.

Висновки. 
Отже, по результатам дослідження можна 

стверджувати, що реалізація тактичних побудов в 
системі гри висококваліфікованих волейболістів 
має середні статистичні показники, тому потребує 
подальшого вивчення та вдосконалення, а також 
віднаходження нових тактичних побудов і більш 
ретельне застосування можливостей нападаючих 
гравців задньої лінії.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем підви-
щення ефективності техніко-тактичних дій в нападі 
кваліфікованих волейболістів.
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Анотація. У статті подано аналіз деяких філософсько-
культурологічних підходів щодо осмислення феномену 
фізкультурно-спортивної діяльності людини. Розглянуто 
особливості формування здорового стилю життя як системоут-
ворюючого концепту фізичної культури. Показано необхідність 
використання в процесі фізичного виховання нових дидактич-
них принципів, які відображають зміни в житті людей під впли-
вом процесів інформатизації та глобалізації.
Ключові слова: теорія фізичної культури, здоровий стиль жит-
тя, тілесність, інформаційне забезпечення.
Аннотация. Компаниец Ю.А. Философия физической куль-
туры или физическая культура философии? В статье пред-
ставлен анализ некоторых философско-культурологических 
подходов к осмыслению феномена физкультурно-спортивной 
деятельности человека. Рассмотрены особенности формирова-
ния здорового стиля жизни как системообразующего концепта 
физической культуры. Показана необходимость использования в 
процессе физического воспитания новых дидактических прин-
ципов, отражающих изменения в жизни людей под влиянием 
процессов информатизации и глобализации. 
Ключевые слова: теория физической культуры, здоровый стиль 
жизни, телесность, информационное обеспечение.
Annotation. Kompaniets Y.A. Philosophy of physical education 
or physical education of philosophy? In the article it is shown the 
analysis of different philosophical and cultural approaches to under-
standing of phenomenon of physical and sport of person. It is con-
sidered the features of healthy style of life forming as systematic and 
organizing concept of physical training. It is shown the necessity of 
using in the physical training process the new didactical principles 
which refl ect the changes in the life of people under the infl uence of 
processes of information and globalization.
Keywords: theory of physical culture, healthy lifestyle, body, infor-
mative provision.

Вступ.
Аналіз змісту та спрямованості фахової ві-

тчизняної фізкультурної науки дає підстави конста-
тувати, що проблематиці побудови теорії фізичної 
культури, на жаль, не приділяється належної уваги. 
Переважна більшість дослідників взагалі не бачить 
в цьому потреби і наполегливо «оптимізує», «поліп-
шує» та «поглиблює» ті чи інші аспекти забезпечен-
ня процесу фізичного виховання, інші ж, виходячи 
із очевидної тенденції щодо зростання кризових 
явищ та зниження ефективності існуючої системи 
(фізичного виховання та масового спорту) прямо 
чи опосередковано вказують на необхідність ревізії 
теоретичних засад. Науковий пошук останніх спри-
чинив «хаос інтерпретацій і метафор, котрий запо-
лонив проблематику фізичної культури і спорту», 
який В. Григор’єв пропонує «спинити …шляхом 
теоретичного, науково обґрунтованого осмислення 
сучасної соціально-філософської парадигми роз-
витку фізичної культури і спорту України, а отже 
і тих тенденцій, які окреслюють основні форми 
виявлення цієї сфери людської життєдіяльності». 
[2,С.108-111]. 

Цілком погоджуючись з необхідністю 
філософсько-культурологічного осмислення ста-
ну та тенденцій розвитку цього феномену, разом з 
тим маємо думку, що до «хаосу» інтерпретацій все 
ж треба підійти не настільки жорстко, а спробувати 
© Компанієць Ю.А., 2009
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знайти в цьому певну доцільність, смисл, той який 
«виступає посередником у відношеннях людини 
зі світом і з самим собою» [2,С.109]. Свого часу І. 
Пригожин з послідовниками [10] на базі нелінійної 
термодинаміки розробив вчення про взаємодію по-
токів речовини, енергії та інформації у відкритих, 
динамічних системах природного і соціального 
походження, ввів фундаментальне поняття дис-
ипативна структура (ДС). Згідно його положень 
порядок парадоксальним чином виникає з хаосу, 
втіленого в зростанні ентропії. 

Дисипативні структури виникають випад-
ковим чином в ході хаотичної взаємодії різних 
складових потоків речовини, енергії і інформації. 
При когерентному накладенні взаємодій можуть 
з'явитися відносно стійкі зв'язки - аттрактори (мно-
жини, що притягують), які конденсують енергію і 
інформацію і через це протидіють процесам ентро-
пії. Вони і виступають в якості системоутворюючих 
факторів, які забезпечують становлення і цілісність 
системи, є висхідним пунктом її самоорганізації і 
саморозвитку. Волею випадку окремі аттрактори 
потрапляють в умови, які дозволяють їм перейти із 
віртуального в реальний системоутворюючий стан. 
Розщеплення системи на ряд супротивних одне од-
ному когерентних утворень як момент розвитку є 
природним станом життя. Це створює можливість 
вибору шляхів відновлення системи від хаосу до 
порядку шляхом її саморозвитку, в русі „від хаосу 
до порядку». Уявляється, що в цій фазі переходу і 
знаходиться сьогодні вітчизняна система фізичної 
культури і масового спорту. 

Дослідження виконувалось за планом 
науково-дослідної роботи Луганського державного 
університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - розглянути деякі під-

ходи та необхідні передумови щодо побудови тео-
ретичних засад новітньої фізичної культури, яка б 
враховувала сучасні цивілізаційні процеси.

Результати дослідження. 
Демократичні перетворення в суспільному 

житті неминуче спричинили вихід за межі міри 
припустимих відхилень в тоді ще радянській систе-
мі фізичного виховання, внаслідок чого було пору-
шено її стійкість і спричинено перехід в хаотичний 
стан. Як наслідок вона розвалилась на автономно 
діючі складові. Намагання перешкодити цьому 
(каскад стихійних біфуркацій) вилилося в спроби 
за допомогою директивних документів державного, 
регіонального, місцевого рівня сформувати концеп-
цію подальшого розвитку фізичної культури і спор-
ту (такі собі „офіційні» аттрактори - розроблені з 
різних методологічних позицій, не підкріплені ма-
теріально та інформаційно і значною мірою такі, що 
суперечать одне одному). Фізична культура і спорт 
втратили вектор соціального розвитку - старі орі-
єнтири дискредитовані, а нові - ще не вибудувані. 
Таким чином, стратегічно важливим є розв'язання 
завдання вибору висхідного аттрактора самоорга-
нізації системи. Від стратегії буде залежати, яким 

буде цей вибір: випадковим чи свідомим, а якщо 
свідомим, то суб'єктивним чи об'єктивним. В якості 
такого свідомого об'єктивного аттрактора самоор-
ганізації системи цілком може виступати ідея здо-
рового стилю життя, який можна визначити як плід 
духовних і фізичних зусиль людини, цілісну систе-
му життєвих проявів особистості, яка сприяє вста-
новленню гармонії між індивідуальністю і умовами 
її життєдіяльності. 

Потреба в здоров'ї, здоровому існуванні є 
однією із найзагальніших і водночас надзвичайно 
конкретних та цілком досяжних потреб. Саме вона 
дає змогу зберегти цілісність, стійкість організму і 
здатність до подальшого розвитку. Причому мова 
йде не лише про здорове тілесне, але й духовне бут-
тя людини. Переживання болю, хвороби, загроза 
смерті (екзистенціал відчаю за С. К'єркегорі) змі-
нюють емоційне і ціннісне забарвлення світосприй-
няття людини. 

Здоров'я проявляється через широкий спектр 
спроможностей, які можуть бути згруповані у від-
повідності з трьома іпостасями людини: фізичній 
(тіло), психічній (психіку), моральній (соціум-
ність). Дві останні утворюють духовний компонент 
здоров'я, який має пріоритетне значення. Очевид-
но, що здоровим можна вважати тільки людину, од-
наково благополучну як фізично, так і духовно. В 
ситуації, коли відхилення в стані здоров'я значною 
мірою обумовлені поведінкою людини, стилем її 
життя, розв'язання проблеми із медичної площини 
все більше переміщується в площину освіти.

З огляду на те, що існуюча в Україні систе-
ма фізичного виховання не спроможна забезпечити 
зміцнення здоров'я населення [8,С.21.], «змістовне 
насичення вітчизняної моделі фізичної культури і 
спорту доцільно здійснювати через акцент уваги на 
здоровому способі життя». [2, С.111]. 

Зростає кількість науковців та фахівців-
практиків які поділяють думку, що формування 
здоров'я і здорового образу життя стає одним із го-
ловних завдань сучасної педагогічної теорії і прак-
тики. Можна припустити, що існуючі аксіологічна 
(формування особистості) та кінезіологічна (роз-
виток якостей, здібностей) методологічні позиції 
виходячи з яких організується сучасне фізичне ви-
ховання, не дивлячись на принципову відмінність 
між ними (виховання людини через фізичне чи 
виховання фізичного в людині), єдині в ставленні 
до людини, до її ролі та місця в цьому процесі: за 
великим рахунком вона є об’єктом маніпулювання з 
боку певних державних та громадських інституцій. 
Людину використовували, рівень її фізичної під-
готовки був знаряддям в досягненні тих чи інших 
цілей. Вже висловлювалася думка, що тривалий час 
розвиток практики фізичної культури (а згодом і її 
теоретичне обґрунтування) обумовлювався 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, 
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що протягом всього періоду розвитку цивілізації 
фізична культура мала яскраво виражену військову 
спрямованість, а напрямки перетворень фізичного 
виховання, в першу чергу шкільного, формувалися 
під впливом військових відомств і закладів. 

Реалії сьогодення свідчать про прагнення на-
родів, зокрема європейських, до об’єднання, між 
державами стираються політичні, економічні, куль-
турні кордони, знижується рівень військового про-
тистояння. Для тих же військових конфліктів, які 
все ж таки іноді виникають з тих чи інших причин, 
показовим є широкомасштабне застосування новіт-
ніх технологічних розробок: війну ведуть машини, 
люди їх лише обслуговують. Хоча потреби військо-
вої тактики перестали бути рушієм розвитку теорії 
і практики фізичної культури, останні за інерцією 
ідейно і змістовно вони все ще її обслуговують. В 
контексті цього, а також під впливом радикальних 
змін в суспільному житті, що вже відбулися (чи від-
буваються) неминучою стала втрата інтересу до 
дещо застарілих організаційних форм та змістовної 
спрямованості фізичної культури. Як відомо, одна 
із закономірностей її (фізичної культури) розвитку 
полягає в тому, що форми рухів, що втрачають 
змістовну цінність або мотивуючу роль, законо-
мірно відмирають з часом [7,С.23]. Звідси поява, а 
слідом і зростання, обсягу кризових явищ в сфері 
фізичної культури та масового спорту, які майже 
прогнозовано набули системного характеру. 

Необхідні інші форми фізичної культури, 
такі, що організаційно і змістовно відповідають 
вимогам сучасності, потребам людини у всьому 
діапазоні їх проявів. Слід розробити принципово 
відмінну, дійсно гуманістично орієнтовано осно-
ву фізичної культури і враховувати її при розроб-
ці концепції, теорії, осмислення з філософсько-
культурологічних позицій. 

Відповідний науковий пошук на пострадян-
ських теренах призвів до появи концепції «спорти-
зації» фізичного виховання (Бальсевич В.К.), «спар-
тіанської» системи спортивно-культурної роботи 
(Столяров В.І.), ідеї фізичної культури як практич-
ної аксіології людського тіла (Биховська І.М.) та ін.

В.Григор’єв з цією метою передбачає форму-
вання зусиллями філософів певної моделі фізичної 
культури і спорту України початку XXI століття, 
в якій буде задано загальну (парадигмальну) 
спрямованість досліджень спеціалізованим 
науковим дисциплінам, створення «теоретично 
обґрунтованого набору підходів до вивчення тих 
питань, які є предметом їхнього професійного 
інтересу». [2,С.109]. Дуже приємно, що з успіхом 
подолавши кризу філософської думки, про яку 
так багато говорять та пишуть останнім часом, 
та розв’язавши мимохідь основні світоглядні 
проблеми, філософи можуть застосувати всю 
могутність теоретичного розуму для побудови 
такого собі «фізкультурного» маяка який би 
висвітлив всі проблеми і вказав безпечний шлях всім 
тим, хто блукає навпомацки в темряві емпіричного 
пошуку. Таке прагнення можна тільки вітати, однак 

викликає занепокоєння безапеляційне намагання 
директивним шляхом «зверху» визначити напрям 
розвитку для всього розмаїття багатовекторного та 
різнопланового фізкультурно-спортивного світу. І 
чи не є це свідченням перетворення (цілком в дусі 
радянських часів) філософа в ідеолога? 

Все ж таки, мабуть, контраверсійні твердження 
(в тому числі і теоретичні) почасти мають право на 
появу та існування, хоча б через те, що загальна 
прийнятність тих чи інших положень ще не означає 
їх безапеляційну достовірність. В іншому випадку 
Сонце все ще б і до цього часу продовжувало 
обертатися навколо Землі, цілком у відповідності зі 
світоглядною концепцією, яка свого часу була цілком 
офіційною і єдиною вірною. Можна припустити, що 
створення сучасної філософсько-культурологічної 
парадигми розвитку фізичної культури можливе 
лише завдяки погодженим, сінергетичним зусиллям 
фахівців-практиків та вчених-теоретиків. Як 
тут не згадати про те, що велике мозаїчне панно, 
що є закінченим художнім твором, складається 
з окремих, маленьких елементів, а також про те, 
що кожна окрема частка містить інформацію про 
ціле голографічне зображення. В цьому контексті 
цілком виправданим є виклад наступних зауважень, 
які є продуктом власного педагогічного досвіду 
діяльності в сфері фізичного культури, спортивних 
виступів, тривалого процесу розмірковувань, 
узагальнень та аналізу масиву практичних та 
теоретичних відомостей і дають підстави зробити 
певні припущення та попередні висновки і які, в 
свою чергу, можуть бути використані для побудови 
новітньої теоретичної конструкції, з позицій якої 
можна спробувати пояснити діалектику фізичної 
культури. 

Тривалий час розвитку людини як біологічно-
го виду її фізичні якості були невід’ємною умовою 
виживання. Згодом рівень і спрямованість фізичної 
підготовки почали визначати потреби військової 
тактики і техніки. Досягнення науково-технічної 
революції позбавили людину необхідності забезпе-
чувати своє існування шляхом інтенсивної м’язової 
діяльності. З огляду на біологічну детермінованість 
потреби в русі, акцент у застосуванні засобів фізич-
ної культури зміщується в площину компенсації не-
гативного впливу гіподинамії та гіпокінезії. Кожна 
наступна хвиля технологічних перетворень, що все 
частіше накривають Землю, ще більше зменшує 
необхідність руху, та й взагалі пересування. Вре-
шті решт досягнення генної інженерії та медицини 
можуть позбавити фізичну культуру сенсу існуван-
ня – гарну статуру з добре розвиненими м’язами 
можна буде отримувати на замовлення вже готову. 
За такого сценарію нас можуть очікувати настільки 
глибокі зміни в психології поведінки людей, їх сві-
тосприйняття, що наслідки цього не можна навіть 
передбачити. Не «чудодійні» пігулки та «чарівні» 
пояса формують духовний світ, забезпечують ду-
ховне здоров’я людини, а свідомі цілеспрямовані 
зусилля щодо перетворення власного тіла. Людина, 
яка належить до двох «світів» - природного та со-
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ціального, - культивує не тільки особистісні якості, 
але і свою тілесність. Шлях у майбутнє фізичної 
культури пролягає не через маніпуляцію та примус 
тілесності, а через свідомий вибір власного шляху 
її перетворення. Основна тенденція розвитку куль-
тури рухової діяльності людини: від біологічно 
обумовленого – до соціально усвідомленого. Спря-
мованість процесу: від неусвідомленої, природно 
детермінованої необхідності в русі до усвідомленої 
потреби, як невід’ємної частини та умови еволю-
ційного процесу. 

Основне завдання культури фізичної – забез-
печення гармонійного розвитку духовності та ті-
лесності людини, формування здоров'я і підтримка, 
збереження його впродовж всього життя людини. 
Виходячи з цього в основу сучасної системи фізич-
ного виховання повинен бути покладений принцип 
постійного психофізіологічного тілесного тренінгу 
для створення фізично і психічно культурно розви-
неної людини. 

Було висловлено припущення, що ідея здо-
рового, спортивного стилю життя людини може 
виступати в якості системоутворюючої (свідомого 
об'єктивного аттрактора самоорганізації системи). 
[4,С.71].

Системні концепти новітньої теоретичної 
парадигми фізичної культури повинні відображати 
сучасні тенденції суспільного розвитку. На 
думку експертів, фахівців з різних областей 
наукового знання, визначальними рисами розвитку 
цивілізації стали процеси інформатизації та 
глобалізації. Майбутнє людства будуть визначати 
глобальні інформаційно-комп’ютерні мережі. Слід 
враховувати факт злиття біо- і техноінформації в 
єдину нову силу, яка домінує зараз на планеті. [11]. 
Саме тому проблема формування нової етики став-
лення до життя, пошук системоутворюючих фак-
торів формування культури здоров'я особистості, 
гармонії тілесного і духовного набуває особливої 
актуальності.

Формується новий погляд на людську тілес-
ність як філософсько-культурологічний феномен, 
як прояв людського потенціалу[1; 5,С.63-68.; 6]. 
На зміну тоталітарному та соціальному тілу пови-
нне прийти тіло особистісне. Сприйняття людиною 
власного тіла, чуттєве забарвлення цього сприйнят-
тя і те, як, на її думку, оцінюють її оточуючі – є од-
ним з рівнів культурологічного аспекту фізичного 
розвитку людини. 

Проте, щоб не залишитись черговою теоре-
тичною конструкцією, модель фізичної культури 
повинна містити не тільки методологію розвитку, 
але і технологію її реалізації. 

Попередні теоретичні узагальнення дають 
можливість припустити доцільність використан-
ня у побудові навчально-тренувального процесу 
нових дидактичних принципів: особистої зацікав-
леності та інформативної насиченості (наповне-
ності подіями). 

Зміна векторів суспільного розвитку вимагає 
реконструкції змісту та організаційних форм фізич-

ного виховання. Теорія і практика фізичної культу-
ри повинні бути приведені у відповідність до реалій 
сьогодення, відображати існування людини в прин-
ципово новому комунікативному середовищі. Вище 
вже зазначалося, що існуюча система рухів, видів 
фізичної підготовки та спорту втрачає змістовну 
цінність та мотивуючу роль і відбувається це через 
те, що вона була інструментом впливу на людину, 
а не результатом свідомого вибору. Численні до-
слідники зазначають існування глибокої прірви між 
рівнем знань про вплив систематичних занять фі-
зичною культурою та масовим спортом на людську 
особистість, інформованістю про важливість веден-
ня здорового стилю життя та ступенем їх реалізації 
в повсякденному життя. На жаль вимушено дово-
диться констатувати, що дидактичний принцип ак-
тивності та свідомості в умовах кардинальної зміни 
вектору суспільного розвитку втратив одні і лише 
відшукує інші механізми своєї реалізації. Згідно 
даних соціологічних досліджень (період 1994-1999 
роки), тільки 4% дорослого населення відвідують 
басейни, спортзали та майданчики для спортивних 
занять, 8-9 % - займалися оздоровчим бігом та про-
гулянками. [3,С.69-73].Мабуть саме з метою надати 
йому друге дихання пропонується доповнити його 
формуванням мотивації діяльності, яка розгляда-
ється ширше, ніж просто активна поведінка люди-
ни. [9,С.69-73]. Однак навколо нас є багато прикла-
дів успішної діяльності, характерною рисою яких є 
те, що вони здійснюються з особистої ініціативи, 
а не під впливом прагнення залучати, чи внаслідок 
виховання інтересу (до занять фізичною культурою 
та масовим спортом). За приклад можна взяти світ 
моди: непідробна цікавість до цієї сфери прояву 
людської індивідуальності цілком очевидна. Причо-
му завдяки майже одним лише візуальним вражен-
ням. Спрацьовують певні механізми наслідування, 
«копіювання». Як відомо людина сприймає близько 
80 відсотків інформації про навколишній світ че-
рез візуальні образи. У дітей же зорове сприйняття 
взагалі є домінуючим. Формують дитину, бачення 
і сприйняття нею світу, а в подальшому – соціалі-
зацію і життєвий стиль, ті візуальні образи які ото-
чують її на кожному кроці. Невід’ємна, необхідно 
умова формування та культивування здорового 
стилю життя в суспільстві – створення відповідним 
чином організованого інформаційного (та інфор-
мативного) простору, в тому числі і завдяки ціле-
спрямованій державній політиці в соціальній сфері. 
Для цього достатньо зробити привабливим, «мод-
ним» образ людини, яка веде здоровий, спортивний 
стиль життя, активна та успішна. Пропозиція В. 
Григор’єва «забезпечити здоровий спосіб … окре-
мого пересічного індивіда» шляхом налагоджен-
ня та оптимізації суспільної сфери життя людей 
[2,С.109] в теоретичному плані не викликає запере-
чень, разом з тим позбавлена матеріального коріння 
яке б закріпило ідею в ґрунті сучасності. 

Принцип особистої зацікавленості, допо-
внюючи принцип свідомості та активності, перед-
бачає формування здорового, спортивного стилю 
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життя через зміну ставлення особистості до власної 
тілесності, відповідної мотивації через масоване, 
систематичне, активне «просякнення» (реклама?) 
суспільного життя відповідним чином організова-
ними зоровими образами, із забезпеченням мож-
ливості свідомого вільного вибору оновлених, з 
урахуванням сучасних тенденцій розвитку цивілі-
зації, форм фізкультурно-спортивної діяльності, що 
можливе лише знову ж таки за умови відповідного 
інформаційного забезпечення. 

Принцип інформативної насиченості (напо-
вненості подіями) передбачає врахування в змісті 
фізичного виховання тих змін в розвитку людського 
суспільства, які обумовлені бурхливим прогресом 
сучасних засобів комунікації (телебачення, Інтер-
нет, мобільний зв'язок, тощо), завдяки яким про-
стір навколо людини насичений безліччю інфор-
мації і значною мірою визначає рівень та якість її 
життя. Фізична культура змістовно також повинна 
стати більш інформативною. Виконання монотон-
них, одноманітних фізичних навантажень, завдань 
спрямованих на досягнення цілком конкретних 
цілей припустиме лише в тренувальному процесі 
кваліфікованих спортсменів у яких вже сформовані 
ціннісні орієнтації та стійка мотивація. Заняття не 
повинне викликати відчуття одновимірності, «пря-
молінійності». І справа не у відсутності емоційного 
навантаження, а саме у малій кількості подій. Зміс-
товно таке заняття дисонує з темпо-ритмом навко-
лишнього життя і сприймається як застарілий арте-
факт. Необхідно забезпечувати не тільки загальну 
та рухову щільність заняття, а і його інформативну 
насиченість. Зміст фізичного виховання необхідно 
переглянути з цієї точки зору, максимально вико-
ристовуючи можливості які надають спортивні та 
рухливі ігри та ігровий, змагальний методи прове-
дення занять. 

Висновки.
Сучасна теорія виховання фізично культур-

ної людини повинна відображати ті зміни в житті 
людства, що вже відбулися чи відбуваються до цьо-
го часу.

Побудова такої теоретичної конструкції 
нав’язуванням бачення «зверху» неможлива, успіх 
можливий лише завдяки сінергетичним зусиллям 
теоретиків та практиків. 

Пріоритетним завданням теорії і практики 
сучасної фізичної культури є формування здорово-
го способу, здорового стилю життя.

Теоретичне підґрунтя сучасної фізичної 
культури організаційно та змістовно повинне забез-
печити можливість свідомого вибору особистістю 
власного шляху збереження і підтримки фізичного і 
духовного здоров'я через вплив на тілесність.

Подальші наукові дослідження можуть бути 
спрямовані на розробку змісту та теоретичне об-
ґрунтування доцільності та необхідності застосу-
вання у навчальному процесі вищевказаних дидак-
тичних принципів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ 
ПІДГОТОВЛЕННОСТІ БОРЦІВ ГРЕКО-

РИМСЬКОГО СТИЛЮ ВИСОКОЇ 
КВАЛІФІКАЦІЇ 

Георгій Коробейніков, Юрій Радченко
Національний Університет фізичного виховання і 

спорту України
21

Анотація. В спортивній боротьбі зміни правил змагань, поява 
нового спортивного інвентарю впливають на зміст технічної 
підготовленості спортсменів. Для підняття видовищності греко-
римської боротьби міжнародною федерацією підвищуються 
вимоги суддівства змагань, які спонукають борців до активно-
го ведення поєдинку, що суттєво відображається на характері 
і співвідношенні рухових дій борців високої кваліфікації. 
Тому авторами роботи було досліджено особливості технічної 
підготовленості борців на сучасному етапі розвитку боротьби. 
Дослідження проводилось на основі аналізу поєдинків про-
ведених борцями греко-римського стилю високої кваліфікації 
світового рівня на чемпіонатах Світу, Європи, України 
напередодні ХХІХ Олімпійських ігор. В результаті дослідження 
було визначено результативність, ефективність та якість 
технічної підготовленості борців високої кваліфікації світового 
рівня у змагальний період, намічені напрями удосконалення 
технічної підготовленості в греко-римській боротьбі. Отримані 
дані можна використовувати для корекції учбово-тренувального 
процесу при підготовці збірних команд.
Ключові слова: греко-римська боротьба, технічна підготовленість, 
техніка, партер, стійка, борці високої кваліфікації.
Аннотация. Коробейников Георгий, Радченко Юрий. Особен-
ности технической подготовленности борцов греко-римского 
стиля высокой квалификации. В спортивной борьбе измене-
ния правил соревнований, появление нового спортивного ин-
вентаря влияет на содержание технической подготовленности 
спортсменов. Для поднятия зрелищности греко-римской борьбы 
международной федерацией повышаются требования судей-
ства соревнований, которые вынуждают борцов вести активно 
поединок, что существенно отображается на характере и соотно-
шению двигательных действий борцов высокой квалификации. 
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Поэтому авторами роботы были исследованы особенности тех-
нической подготовленности борцов на современном этапе раз-
вития борьбы. Исследования проводилось на основании анализа 
поединков проведенных борцами греко-римского стиля высокой 
квалификации мирового уровня на чемпионатах Мира, Европы, 
Украины накануне ХХІХ Олимпийских Игр. В результате иссле-
дования было определено результативность, эффективность та 
качество технической подготовленности борцов высокой квали-
фикации мирового уровня в соревновательный период, намече-
ны направления совершенствования технической подготовлен-
ности в греко-римской борьбе. Полученные результаты можно 
использовать для коррекции учебно-тренировочного процесса 
при подготовке сборных команд.
Ключевые слова: греко-римская борьба, техническая подготов-
ленность, техника, партер, стойка, борцы высокой квалифика-
ции.
Annotation. Korobejnikov George, Radchenko Jurii. Features 
of technical readiness of fi ghters of the Greco-Roman style of 
high qualifi cation. In sports struggle of change of rules of compe-
titions, occurrence of new sports stock infl uences the maintenance 
of technical readiness of sportsmen. For a raising of a level of the 
Greco-Roman struggle by the international federation requirements 
of refereeing of competitions which compel fi ghters of a message 
actively a duel that is essentially displayed on character and to a par-
ity of impellent actions of fi ghters of high qualifi cation raise. There-
fore robots have been investigated by authors of feature of technical 
readiness of fi ghters at the present stage of development of struggle. 
Researches it was carried out on the basis of the analysis of duels 
lead by fi ghters of the Greco-Roman style of high qualifi cation of a 
world level in the world championships, Europe, Ukraine on the eve 
ХХІХ Olympic Games. As a result of research quality of technical 
readiness of fi ghters of high qualifi cation of a world level during the 
competitive period has been determined productivity, effi ciency that, 
directions of perfection of technical readiness in the Greco-Roman 
struggle are planned. The received results can be used for correction 
of training process by preparation of combined teams.
Key words: the Greco-Roman struggle, technical readiness, mechan-
ics, an orchestra, the rack, fi ghters of high qualifi cation.

Вступ.
Сучасний етап розвитку спортивної бороть-

би, зміни правил змагань, поява нового спортив-
ного інвентарю впливають на зміст технічної під-
готовленості спортсменів. Зміна часу поєдинку, 
підвищення вимог суддівства до активного веден-
ня поєдинку, суттєво відображається на характері і 
співвідношенні рухових дій висококваліфікованих 
борців. Суттєво підвищити рівень технічної підго-
товленості дозволяють результати наукових дослі-
джень в області управління рухами технічної під-
готовки спортсменів [10].

В змагальному поєдинку двох борців часто 
виникають такі умови, при яких вирішальне для 
одержання перемоги, значення має технічна під-
готовленість. У зв’язку з чим вивчення і вдоско-
налення технічної підготовленості борців є одним 
з основних напрямків вдосконалення навчально-
тренувального процесу в греко-римський боротьбі 
[11, 16].

Аналіз останніх досліджень і публікацій [1, 
2, 3, 7, 13, 15] показує, що на сучасному етапі розви-
тку греко-римської боротьби технічна підготовле-
ність борців має важливе значення, а одним з голо-
вних критеріїв досягнення перемоги на змаганнях є 
стабільне виконання прийомів боротьби на протязі 
всього змагального поєдинку.

Вибір спортсменом прийомів завжди визна-
чається стратегією і тактикою ведення поєдинку, 
що в свою чергу обумовлено правилами змагань. 
У греко-римській боротьбі поєдинок протікає в 

умовах активного опору противника і характеризу-
ється швидкісною зміною ситуацій, вибір техніко-
тактичних рішень залежить від ліміту часу. Пра-
вильне рішення, але прийняте з запізненням може 
бути помилковим або неефективним[1, 5, 14].

Деякі фахівці [2, 3, 17] вважають, що технічні 
дії, які застосовують спортсмени у ході проведення 
поєдинку є проявом їхньої фізичної, тактичної, пси-
хологічної і теоретичної підготовки. 

Високий рівень технічної майстерності ком-
пенсує недоліки у силовій підготовці, спеціальній 
витривалості і швидкості [1].

Роботу виконано відповідно до зведеного 
галузевого плану науково-дослідної роботи у сфе-
рі фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр. з 
теми 2.4.8. ”Діагностика психофізіологічних станів 
спортсменів високої кваліфікації”).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Вивчити особливості технічної підготовле-

ності борців греко-римського стилю високої квалі-
фікації світового рівня на основі аналізу поєдинків 
проведених на чемпіонатах Світу, Європи, України 
протягом останнього року напередодні ХХІХ Олім-
пійських ігор.

Завданням роботи є визначення результа-
тивності, ефективності та якості технічної підго-
товленості борців греко-римського стилю високої 
кваліфікації світового рівня безпосередньо в пері-
од участі у головних змаганнях, виявити напрями 
удосконалення технічної підготовленості в греко-
римській боротьбі та можливості удосконалення 
учбово-тренувального процесу.

Методи і організація досліджень
У роботі було використано теоретичний 

аналіз та узагальнення спеціальної та науково-
методичної літератури. Для вивчення особливостей 
технічної підготовленості борців у греко-римський 
боротьбі застосовувався аналіз відео матеріалів 
змагальної діяльності. Було проаналізовано 95 по-
єдинків, загальним часом 5:55:20с, борців високої 
кваліфікації світового рівня, учасників чемпіонату 
Світу 2007, чемпіонату Європи 2008, чемпіонату 
України 2008.

Аналіз змагальної діяльності проводився за 
наступними показниками: тривалість боротьби в 
стійці і в партері окремо, розподіл за часом, кіль-
кістю і складом технічних дій, співвідношенні за 
класами, групами у відповідності із класифікацією. 
Результати досліджень представлялися у вигляді 
матриці табличного процесора «Exel 2003» і обро-
блялись методами математичної статистики за до-
помогою пакету «Staistica 6».

Результати досліджень та їх обговорення
На рис.1. представлено графік результатив-

ності виконання технічних дій які були виконані 
борцями греко-римського стилю світового рівня на 
головних змаганнях протягом останнього року під-
готовки до ХХІХ Олімпійських ігор .

Для вивчення результативності технічної під-
готовленості борців греко-римського стилю світо-
вого рівня нами було проаналізовано 391 ефективна 
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технічна дія, які було виконані безпосередньо на го-
ловних змаганнях протягом останнього року олім-
пійського циклу. Згідно отриманих даних борцями 
було виконано технічні дії які судді оцінили у один 
бал 59,07% (231), у два бали 23,01% (90), у три бали 
17,9% (70), у п’ять балів % (0). 

12

3 4

Рис.1. Графік розподілу показників результатив-
ності виконання технічних дій

Примітки: 
1 - технічні дії які оцінені у один бал (%)
2 - технічні дії які оцінені у два бали (%)
3 - технічні дії які оцінені у три бали (%)
4 - технічні дії які оцінені у п’ять балів (%)
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Рис.2. Графік розподілу показників виграшних балів 
Примітки: 

1 - кількість виграшних балів за технічні дії 
які оцінені у один бал (%)

2 - кількість виграшних балів за технічні дії 
у два бали (%)

3 - кількість виграшних балів за технічні дії 
які оцінені у три бали (%)

Причому завдяки прийомам, які суддями 
оцінені (рис.2) в один бал висококваліфіковани-
ми борцями греко-римського стилю було здобуто 
37% (231) виграшних балів, у два бали 29% (180) 
виграшних балів, у три бали 34% (210) виграшних 
балів.

На рис.3 представлено графік розподілу часу 
боротьби в стійці і партері у висококваліфікова-
них борців світового рівня греко-римського стилю 
на головних змаганнях протягом останнього року 
ХХІХ Олімпійського циклу.
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Рис.3. Графік розподілу часу боротьби в стійці і 
партері 

Примітки: 

1 - час боротьби у партері (%)
2 - час боротьби у стійці (%)

Згідно отриманих даних на головних зма-
ганнях більшість часу борці світового рівня 
греко-римського стилю змагаються у стійці 59,2% 
(11839с), відповідно у партері спостерігаємо 40,8% 
(8153с).

На рис.4. представлено графік розподілу 
ефективності боротьби у стійці і партері у борців 
світового рівня греко-римського стилю на головних 
змаганнях протягом останнього року ХХІХ Олім-
пійського циклу. 

Згідно відео аналізу матеріалів чемпіонату 
Світу, Європи і України висококваліфікованим бор-
цям на змаганнях вдалося виконати 391 технічні дії 
які були оцінені суддями, причому з них майже 80% 
(313 дій) у партері, і близько 20% (78) у стійці.
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Рис.4. Графік кількості виконаних технічних дій у 
партері і у стійці 

Примітки: 
1 - кількість виконаних технічних дій у пар-

тері (%)
2 - кількість виконаних технічних дій у стійці 

(%)

На рис.5 представлені показники кількості 
виконаних технічних дій у стійці борцями греко-
римського стилю високої кваліфікації світового 
рівня на головних змаганнях протягом останнього 
року ХХІХ Олімпійського циклу.

Аналізуючи отримані результати спостері-
гаємо, що в стійці арсенал борців греко-римського 
стилю високої кваліфікації світового рівня голо-
вним чином складаються з відносно простих пере-
води у партер 8,4% (33) і виштовхування за килим 
4% (16), які в більшості випадків судді оцінюють 
в один бал. Кидків в стійці було виконано значне 
менше, через груди 3,6% (14), через спину 1,6%(6), 
через плечі 0,25%(1). Отримані дані свідчать, що у 
стійці більш ефективний і найбільш застосовува-
ний є кидок прогином.

На рис.6. представлені показники кількості 
виконаних технічних дій у положенні партер бор-
цями світового рівня греко-римського стилю на го-
ловних змаганнях протягом останнього року ХХІХ 
Олімпійського циклу.

Аналізуючи отримані результати спостері-
гаємо, що у партері борці світового рівня греко-
римського стилю головним чином використовують 
виходи з партеру у стійку і захист у положенні пар-
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тер 39,6% (155), переворот накатом 18,7% (73), кид-
ки захватом за тулуб з заду і зворотнім захватом ту-
луба 15,4% (60), інші прийоми в партері 6,4 % (25).

На рис.7. представлені показники структу-

ри перемог висококваліфікованих борців світового 
рівня греко-римського стилю на головних змаган-
нях протягом останнього року ХХІХ Олімпійського 
циклу.

1                  2                   3                    4                 5                   6                   7

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

%

Рис.5.Графік розподілу виконання технічних дій у стійці 
Примітки: 

1 - виштовхування за килим (%)
2 - звалювання (%)
3 - переводи (%)
4 - кидки через спину (%)
5- кидки прогином (%)
6 - кидки через плечі (%)
7 - інші прийоми у стійці (%)

Рис.6. Графік розподілу виконання технічних дій у партері 
Примітки: 

1 - переворот накатом (%)
2 - кидки захватом за тулуб з заду і зворотнім захватом тулуба (%)
3 - виходи з партеру у стійку і захист в партері (%)
4 - інші прийоми в партері (%)
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Рис.7. Графік показників структури перемог
Примітки: 

1 – перемоги за балами (%)
2 – чисті перемоги (%)

Аналіз структури перемог борців греко-
римського стилю високої кваліфікації світового 
рівня на головних змаганнях протягом останнього 
року ХХІХ Олімпійського циклу довів, що біль-
шість поєдинків закінчуються перемогою за балами 
92,6% (88), і лише 7,4% (7) поєдинків завершились 
достроково, чистою перемогою.

Висновки
Проведений аналіз технічної підготовленості 

борців греко-римського стилю високої кваліфікації 
світового рівня на основі аналізу поєдинків чемпі-
онатів Світу, Європи, України протягом останнього 
року напередодні ХХІХ Олімпійських ігор довів, 
що для здобуття перемоги борці повинні вести ата-
куючий стиль боротьби, постійно застосовувати 
атакуючи технічні дії. 

Виконання технічних дій є ефективними, 
якщо вони виконуються за мінімальний відрізок 
часу з урахуванням зручної ситуації. 

Найбільш ефективним і популярним у бор-
ців греко-римського стилю високої кваліфікації сві-
тового рівня є кидки захватом за тулуб з заду і зво-
ротнім захватом тулуба, який в більшості випадків 
оцінюється суддями у три бали.

Борці більшість часу змагаються у стійці, 
при цьому більшість технічний дій виконується у 
положенні партер, таким чином боротьба в партері 
є більш ефективною ніж боротьба у стійці. 

Переважна більшість сутичок закінчується 
перемогою за балами.

Для досягнення перемоги борці застосову-
ють відносно прості технічні дії, які в більшій мірі 
судді оцінюють в один бал.

Перспективи подальших досліджень 
Отримані дані аналізу технічної підготов-

леності на основі аналізу поєдинків борців греко-
римського стилю високої кваліфікації світового 
рівня на чемпіонатах Світу, Європи, України про-
тягом останнього року ХХІХ Олімпійського циклу 
в подальшому можуть бути використані для удо-
сконалення корекції учбово-тренувального про-
цесу підготовки збірної команди з греко-римської 
боротьби.
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ТЕТА-АКТИВНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНА З 

ОРИГІНАЛЬНІСТЮ ВИКОНАННЯ ДИВЕР-
ГЕНОГО ЗАВДАННЯ

Коцан І.Я., Козачук Н.О., Кутрій Л.В. 
Волинський національний університет імені Лесі 

Українки
22

Анотація. У досліджуваних жіночої статі вивчався зв’язок 
показників когерентності тета-ритму електричної активності 
кори головного мозку із оригінальністю вирішення дивер-
гентного завдання. За результатами виконання завдання були 
виділені дві групи: досліджувані із оригінальними відповідями 
та досліджуваних із типовими відповідями. Аналіз даних ЕЕГ 
показав, що оригінальність вирішення дивергентного завдання 
пов’язана з більш тісними взаємодіями лобних, центральних 
і тім’яних ділянок обох півкуль та задньо-скроневої ділянки 
правої півкулі.
Ключові слова: дивергентний, когерентність, тета-активність, 
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оригінальність.
Аннотация. Коцан И.Я., Козачук Н.А., Кутрий Л.В. Про-
странственная синхронизация тета-активности, связанная 
с оригинальностью решения дивергентного задания. У ис-
пытуемых женского пола изучалась связь показателей когерент-
ности тета-ритма электрической активности коры головного 
мозга с оригинальностью решения дивергентного задания. По 
результатам выполнения задания были выделены группы: испы-
туемые с оригинальными ответами и испытуемые с типичными 
ответами. Анализ данных ЭЭГ показал, что оригинальность ре-
шения дивергентного задания связана с более тесными взаимо-
действиями лобных, центральных и теменных областей обоих 
полушарий и задне-височной области правого полушария.
Ключевые слова: дивергентный, когерентность, тета-
активность, оригинальность.
Annotation. Kotsan I.Ya., Kozachuk N.O., Kutriy L.V. Spatial 
synchronization of theta-activity, related to the originality of the 
execution of a divergent task. The relation of the coherence param-
eters of the theta-rhythm of the electric activity of the cerebral cortex 
with the originality of the solution of a divergent task was investi-
gated in females under study. Two groups were distinguished by the 
results of the task execution: persons with non-standard solutions and 
persons with typical answers. EEG analysis showed that the original-
ity of the solution of a divergent task is related to closer interactions 
of frontal, central and parietal lobes of both cerebral hemispheres and 
the post-temporal lobe of the right hemisphere.
Keywords: divergent, coherence, theta-activity, originality.

Вступ.
Згідно з сучасними уявленнями тета-системи 

головного мозку пов’язують  з процесами кон-
центрації уваги, робочої пам’яті та емоційними 
процесами [2, 6, 8]. В ряді робіт [3, 4] з’явились 
повідомлення про те, що функціональні зміни ко-
герентності тета-потенціалів можна вважати одним  
із ЕЕГ-корелятів креативного вербального мислен-
ня. В той же час [7] вважав, що зміни тета-ритму 
вказують на закономірний перебіг усвідомлюваних 
когнітивних процесів, які характерні для багатьох 
видів розумової діяльності. 

Тобто, роль біопотенціалів тета-діапазону в 
розумовій діяльності взагалі і творчості, зокрема, 
залишається не зовсім зрозумілою.

Робота виконана в рамках держбюджетної 
теми Волинського національного університету 
імені Лесі Українки (номер державної реєстрації 
0107U000740).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою нашої роботи було виявлення дина-

міки тета-осциляцій у організації взаємодії кор-
кових ділянок в процесі виконання дивергентного 
завдання з врахуванням оригінальності/типовості 
відповідей.

У дослідженні взяли участь 79 студенток 
(вік 18-21 рік; праворукі) біологічного факультету 
Волинського національного університет ім. Лесі 
Українки. Всі виявили добровільну згоду на участь 
в експерименті, з умовами якого були попередньо 
ознайомлені. 

Реєстрація ЕЕГ проводилась в стані спокою із 
розплющеними очима і при виконанні завдання. До-
сліджувані виконували дивергентне таке завдання 
«В Бангладеш місцеві жителі роблять цукор із соку 
пальм. Для того, щоб зібрати сік необхідно зробити 
надріз на висоті 20 м. Запропонуйте якомога біль-
ше способів зробити цей надріз» [1]. Установка на 
створення оригінального продукту не давалась. На 

виконання завдання відводилось 2 хвилини. Текст 
завдання подавався на монітор комп’ютера. Завдан-
ня виконувалось подумки; результати виконання 
фіксувались експериментатором після закінчення 
реєстрації ЕЕГ.

Для аналізу із загальної кількості ЕЕГ-даних 
було відібрано 27 досліджуваних: 14 осіб, у яких 
серед запропонованих варіантів розв’язання за-
вдання був хоча б один оригінальний, і 13 осіб, 
для яких були характерними часто повторю-
вані відповіді. Оригінальність відповідей оці-
нювали за формулою 1/(N+1), де N – кількість 
аналогічних відповідей  в базі даних. В ГрО (група 
досліджуваних з оригінальними відповідями)  
коефіцієнти оригінальності коливались в межах від 
1,00 до 0,14, в ГрТ (група досліджуваних з типовими 
відповідями) зустрічались тільки два варіанти 
рішення з коефіцієнтами оригінальності 0,026 і 0, 
062. При виділенні груп продуктивність (кількість 
варіантів) виконання завдання досліджуваних не 
враховувалась.

Електричну активність кори головного 
мозку реєстрували монополярно від 19 відведень 
за міжнародною системою 10-20 (Fp1, Fp2, 
F3, F4, F7, F8, Fz, C3, C4, Cz, T3, T4, T5, T6, 
P3, P4, Pz, O1, O2) за допомогою апаратно-
програмного комплексу „Нейроком”, розробленого 
науково-технічним центром радіоелектронних 
медичних приладів і технологій „ХАІ-Медика” 
Національного аерокосмічного університету „ХАІ” 
(свідоцтво про державну реєстрацію № 6038/2007 
від 26 січня 2007 року). В якості референтних 
використовувались вушні електроди А1 і А2. Для 
покращення якості запису використовувались 
додаткові реферетні електроди N (nazion) і Ref та 
вмонтована в комплекс система реєстрації ЕКГ. 
Реєструвались 60 с інтервали ЕЕГ. При проведенні 
Фур’є-реалізації епоха аналізу складала 500 
мс з 50% перекриттям. Частота дискретизації 
аналогового сигналу становила 2 мс; вхідний 
опір для синфазного сигналу – більше 100 МОм. 
Фільтри високих частот встановлювались на 50 Гц, 
низьких – 0,1 Гц. Межі можливої відносної похибки 
при вимірювання напруги та часових інтервалів 
електроенцефалографічних сигналів – ±5%. Для 
режекції ЕЕГ-артефактів використовувалась 
процедура ICA-аналізу. В подальшому проводилась 
фільтрація ІСА-компонент з артефактним сигналом 
і композицією неартефактних ІСА-компонент у 
результуючу ЕЕГ. У випадку, коли окремі спалахи 
артефактної активності не вдавалось відфільтрувати 
за допомогою ІСА-обробки артефактні відрізки ЕЕГ 
вирізали з нативної ЕЕГ в ручному режимі. 

Аналізувалась когерентність біопотенціалів 
в діапазоні тета-ритму (4-8 Гц). 

З метою ранжування  когерентних зв’язків 
визначались 75-а та 90-а персентилі від всіх 
когерентних зв’язків за всі тести в обох групах. 
Ті зв’язки, які за своїм значенням потрапляли у 
діапазон від 75-ої персентилі до 90-ої, вважалися 
високими; зв’язки, які за своїм значенням 
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потрапляли у діапазон від 90 до 100-ї персентилі, 
вважалися дуже високими. 

Отримані результати були опрацьовані 
з використанням стандартних методів параме-
тричної (t-критерій Стьюдента) та непараме-
тричної (W-критерій Вілкоксона) статистики. 
Вказані процедури обчислювалися в МS Exсel 
2003. 

Результати дослідження
В стані спокою із розплющеними очима то-

покарта взаємодій в досліджуваних ГрО характе-
ризувалась більш тісними зв’язками між задньо-
лобними, центральними і тім’яними, а також між 
центральними і передньо-скроневими ділянками 
(рис. 1). В той же час нами відмічено, що в до-
сліджуваних ГрТ зв’язки лобних, центральних і 
тім’яних ділянок в правій півкулі були тіснішими, 
ніж в лівій.

I II

Рис. 1. Особливості внутрішньо-коркової взаємодії 
в стані спокою із розплющеними очима.
І – група досліджуваних з оригінальними 
відповідями; ІІ – група досліджуваних 
з типовими відповідями. Тонкими 
лініями позначені зв’язки, коефіцієнти 
когерентності яких знаходяться між 
75-ою і 90-ою персентилями; товстими 
лініями позначені зв’язки із коефіцієнтами 
когерентності вище 90-ої персентилі.

Перехід від спокійного споглядання до 
активної розумової діяльності, тобто до виконання 
дивергентного завдання супроводжувався 
значним  зниженням когерентності в обох групах 
досліджуваних (рис. 2). Однак характер цього 
зниження дещо відрізнявся в ГрО і ГрТ. Так, 
зокрема, у досліджуваних, які пропонували 
оригінальні варіанти вирішення проблеми, 
зниження когерентності в основному відбувалось 
між віддаленими ділянками кори: лобними і 
потиличними, лобними і тім’яними, лобними і 
задньо-скроневими. В другій групі досліджуваних 
зниження когерентності було більш виражене між 
близько розміщеними зонами кори.

Таке зниження когерентності при переході 
від однієї експериментальної ситуації до другої су-
проводжується і змінами в просторовому розподілі 
високих і дуже високих зв’язків. В обох групах ви-
конання дивергентного завдання супроводжується 

зменшенням кількості зв’язків, які виходять за межі 
75-ої персентилі (рис. 3).  

I II

Рис. 2. Достовірні зміни когерентності 
електричної активності кори головного мозку під 
час виконання дивергентного завдання порівняно зі 

станом спокою із розплющеними очима.
Групи досліджуваних позначені, як на рис.1. 
Пунктирні лінії, які зв’язують відповідні від-
ведення, вказують на зниження когерентності.

I II

Рис. 3. Особливості внутрішньо-коркової взаємодії 
під час виконання дивергентного завдання.

Групи досліджуваних позначені, як на 
рис.1. Тонкими лініями позначені зв’язки, 
коефіцієнти когерентності яких знаходяться 
між 75-ою і 90-ою персентилями; товстими 
лініями позначені зв’язки із коефіцієнтами 
когерентності вище 90-ої персентилі.

                 
В ГрО краще виражена міжпівкулева взаємо-

дія, яка забезпечується більш тісними, ніж в ГрТ, 
симетричними міжпівкулевими зв’язками. Крім 
того у досліджуваних з оригінальними відповідями 
тіснішими були зв’язки задньо-лобних і централь-
них та тім’яних і потиличних ділянок.

Міжгруповий аналіз показників когерентнос-
ті показав, що в обох експериментальних ситуаціях 
статистично достовірно вищими були коефіцієнти 
когерентності в ГрО (рис. 4). 

Виявлені відмінності взаємодії  мали, як 
спільні, так і відмінні для різних експерименталь-
них ситуацій топографічні особливості. Спільною 
для стану спокою і для дивергентного мислення 
була більш тісна взаємодія правої задньо-скроневої 
ділянки з Ps, Pd, Pz, Cz. Крім того в стані спокою 
задньо-скронева ділянка правої півкулі у досліджу-
ваних ГрО мала тісніші, ніж в досліджуваних ГрТ, 
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зв’язки з задньо-скроневою ділянкою лівої півкулі; 
бічна лобна лівої півкулі з центральними ділянка-
ми; центральна правої півкулі з Fz. При дивере-
гентному мисленні рівень цих зв’язків статистично 
достовірно не відрізняється в групах досліджува-
них. В той же час в ГрО під час виконання дивер-
гентного завдання зв’язки правої задньо-скроневої 
ділянки доповнюються зв’язками з усіма централь-
ними зонами.

A Б

Рис. 4. Статистично достовірні міжгрупові 
відмінності значень когерентності
А – стан спокою із розплющеними 
очима, Б – виконання дивергентного 
завдання. Лінії, які зв’язують відповідні 
відведення, вказують на більше значення 
когерентності в ГрО.

Проведений нами комплексний аналіз ди-
наміки тета-активності показав, що оригіналь-
не розв’язання дивергентного завдання у жінок 
пов’язане перш за все із задньою системою уваги 
(центрально-парієтальними ділянками), яка орієн-
тована на селекцію мультимодальних стимулів [9]. 
Важливим, на нашу думку, є і тім’яно-потиличний 
блок, який пов’язують із зоровою уявою [5]. В на-
ших дослідженнях тім’яно-потиличні зв’язки були 
тіснішими у досліджуваних ГрО. Згідно з опитуван-
ням, всі жінки, які брали участь в експерименті, ви-
рішуючи завдання, в тій чи іншій мірі візуалізували 
умови самого завдання і способи його вирішення. 
Очевидно, краща візуалізація, як в ГрО, і давала 
можливість отримати оригінальні варіанти вирі-
шення завдання.

Однак, за результатами наших досліджень 
дещо складно трактувати вищі взаємодії лобних і 
лобно-центральних ділянок в групі досліджуваних 
з оригінальними відповідями. Для цього необхідно 
проаналізувати особливості внутрішньо-коркових 
взаємодій в аналогічній експериментальній ситуа-
ції, але на більш високих частот.

Висновки
Оригінальність вирішення дивергентного за-1. 
вдання пов’язана з більш тісними взаємодіями 
лобних, центральних і тім’яних ділянок обох 
півкуль та задньо-скроневої ділянки правої 
півкулі.
Жінки, які оригінальні способи вирішення ди-2. 
вергентного завдання, характеризуються більш 
тісними зв’язками задньо-лобних і тім’яних ді-
лянок.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем просто-
рової синхронізації тета-активності.
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Анотація. У статті аналізується вітчизняний і закордонний 
досвід викладання фізичного виховання у вищих навчальних 
закладах в минулому та сьогодні. Фізичне виховання у ВНЗ 
це фізкультурно-спортивна діяльність і навчальна дисципліна 
гуманітарного циклу, а в педагогічних, ще й фахова спеціальність 
спеціалізованих факультетів. Формування фізичної культу-
ри, збереження і зміцнення здоров’я майбутніх педагогів в 
процесі викладання фізичного виховання є важливішою ланкою 
соціалізації майбутніх поколінь. 
Ключові слова: фізичне виховання, студенти, педагоги, фізична 
освіта, фехтування. 
Аннотация. Кривенцова И.В. Становление физического вос-
питания в высшем педагогическом учебном заведении. В 
статье анализируется отечественный и зарубежный опыт препо-
давания физического воспитания в вузах в прошлом и сегодня. 
Физическое воспитание в вузах это физкультурно-спортивная 
деятельность и учебная дисциплина гуманитарного цикла, а в 
педагогических вузах, еще и специальность. Формирование фи-
зической культуры, сохранение и укрепление здоровья будущих 
педагогов в процессе преподавания физического воспитания яв-
ляется важнейшим звеном социализации будущих поколений.   
Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, педагоги, 
физическое образование, фехтование.
Annotation.  Kriventsova I.V.  The development of physical edu-
cation in pedagogical university. The experience in physical educa-
tion of our country and other countries in past and today is analyzed 
in this article. Physical education in universities is a sporting activity 
and a classical educational discipline, but in pedagogical universities, 
it is also a profession. The formation of a physical culture, saving and 
strengthening of health of future pedagogues during the teaching of 
a physical education is the most important things for socialization of 
future generations.
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Вступ 
Стратегія оздоровлення нації повинна бути 

націленою на формування індивідуальної актив-
ності населення, спрямованою на піклування про 
власне здоров’я, фізичну досконалість, оздоровлен-
ня образу життя, викорінення шкідливих і втілення 
корисних звичок.  На загальному фоні неблагопо-
луччя здоров’я населення особливу актуальність на-
буває формування, збереження і зміцнення здоров’я 
педагогів, так як освітні заклади є найважливішою 
ланкою соціалізації зростаючого покоління і віді-
грають значну роль у формуванні мотивації щодо 
збереження здоров’я всіх учасників освітнього про-
цесу. Навчальна дисципліна «Фізичне виховання» 
повинна зайняти особливе місце у загальному та 
професійному розвитку майбутніх педагогів. Між 
тим, відношення до неї у багатьох ВНЗ (в тому 
числі і педагогічних) часто дуже викривлені. На 
це звертають увагу і науковці які вивчають сучасні 
тенденції і шляхи подальшого розвитку цього вузів-
ського предмету (Лях В.І., Круцевич Т.Ю., Лотонен-
ко А.В., Пятков В.В., Білогур В.Є., та ін.). 

Зважаючи на обов’язковість занять з фізич-
ного виховання у всіх вищих навчальних закладах 
[1,2,3,4] досі існують проблеми щодо збереження 
здоров’я молоді (О.Д.Дубогай, Б.М.Шиян, Л.Г. Ки-
риленко та ін.). 

Робота виконана  у відповідності до плану 
НДР Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є аналіз вітчизняного і закор-

донного досвіду викладання фізичного виховання в 
минулому та сьогодні. Завданнями статті є: 1) ана-
ліз досвідів викладання фізичного виховання у ви-
щих навчальних закладах минулих часів; 2) аналіз 
сучасного досвіду викладання фізичного виховання 
в Україні; 3) аналіз викладання фізичного вихован-
ня у педагогічних ВНЗ.   

Результати дослідження
Фізичне виховання як засіб формування фі-

зичних, психічних і моральних цінностей людини 
пройшло довгий шлях свого розвитку. 

За  часів античного світу воно вирішувало 
завдання сприяти підготовці сильних, удалих во-
їнів, слухняних і витривалих солдат для захисту 
держави і придушення повстань рабів. Ідеалом фі-
зичного виховання вважався гармонійний розвиток 
усіх фізичних і психічних сил та здібностей люди-
ни. Наприклад, давні греки, розвиваючи своє тіло, 
прагнули зробити з нього найкращу зброю для дум-
ки [5]. До грецької гімнастики входили: боротьба, 
біг, стрибки, кидання диска та списа, фехтування, 
кулачний бій, верхова їзда, їзда на колісницях, пла-
вання, танці, ігри.

В середні віки основним засобом фізичного 
виховання було лицарське виховання. Саме в ці часи 
засновуються перші університети. З XV століття 
основним засобом фізичного виховання стає фех-
тування на шпагах, яке є обов’язковим предметом 

в університетах Італії. Потім воно поширюється і 
в  університетах Германії, Франції, де особливе зна-
чення має шпага, як відзнака привілеї. Довгі часи 
фехтування залишалося в університетах, військово-
навчальних закладах і армії як обов’язковий і необ-
хідний предмет. При університетах засновуються 
школи фехтування і фехтувальні Союзи. Саме в сті-
нах університетів виникло і поширилося дуельне 
фехтування.

В епоху Відродження підвищується інтер-
ес до фізичного виховання, що знаходить своє ві-
дображення в педагогічній теорії та практиці (де 
Фельтре, Мор, Рабле, Монтень, Кампанелла, Ян 
Амос Каменський та ін.). 

Джон Локк (1632-1704рр.) у своїй праці 
«Думки про виховання» вперше розкрив теорію 
фізичного виховання. Він вважав «здоровий дух у 
здоровому тілі», тому віддавав перевагу перебуван-
ню на свіжому повітрі, прилученню тіла до спеки 
та холоду, плаванню, просторому одягу, простій 
їжі, чистому повітрю, доброму сну, твердій постелі, 
розвагам, танцям, верховій їзді, фехтуванню, ручній 
праці і мандруванню. 

Жан Жак Руссо (1712-1778рр.) вважав, що 
фізичне виховання починається з дня народження. 
Під впливом його ідей в Германії з’явилися незви-
чайні виховні заклади – «школи людинолюбства і 
доброї моралі», які велику увагу приділяли фізич-
ному вихованню. Ці школи стали початком розпо-
всюдження в Європі нових систем – шведської і со-
кольської. 

Шведська система поділялася на 4 види: пе-
дагогічна гімнастика, воєнна, лікувальна і естетич-
на. Відкриваються фехтувально-гімнастичні зали. 
Тут проглядається планомірність, послідовність 
вправ, введення корегуючих вправ, відповідність 
вправ анатомо-фізіологічним особливостям різних 
вікових груп. Пестолоцці вважав, що шведи своєю 
гімнастикою здійснюють виховання, а інші – лише 
рух.

Сокольська система доповнює німецьку гру-
повими вправами і порядковими рухами, які викону-
валися під музику, що викликало сильне враження.

З XVІІІ століття фехтування, як навчальна 
дисципліна, перейшло з Європейських універси-
тетів і до Російської імперії. Спочатку його викла-
дали лише іноземці. І  наприкінці XVІІІ ст. у всіх 
навчальних закладах Петербурга почав викладати 
І.Є.Сівербрик, засновник вітчизняної школи фех-
тування. 

З першого дня заснування у 1804 році Хар-
ківського університету, фехтування як засіб фізич-
ного виховання стало обов’язковим предметом і ви-
вчалося студентами в обсязі 4 годин на тиждень. 

Особливої уваги заслуговує система фізич-
ного виховання П.Ф.Лесгафта (1837-1909рр.), яку 
він визначив як фізичну освіту. Він зазначав тісний 
зв’язок між фізичними рухами і психічними виява-
ми, і вчив свідомо керувати ними. Всі вправи він 
поділяв на: прості, вправи з обтяженням і опірності, 
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ігри, елементарну працю. Лесгафт не рекомендував 
показувати учням, як виконувати різні рухи, вима-
гав виконання лише на основі слова. 

На початку ХХ ст. обов’язкове вивчення 
«рапірної науки» в ліцеях, гімназіях, школах і уні-
верситетах сприяло індивідуальному розквіту та-
лановитої молоді у всіх сферах життєдіяльності і 
культури.

Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття фех-
тування як засіб фізичного виховання залишилося 
тільки в університетах Європи і Америки.

За радянські часи у вищі навчальні заклади 
введено дисципліну «Фізичне виховання», яка сво-
єю ціллю мала підготовку студентства до складання 
норм комплексу ГПО. Фізичне виховання студен-
тів здійснювалося у формі: навчальних занять на 
І і ІІ курсах по 2 години обов’язкових і 2 години 
факультативних, на старших – 4 годин факульта-
тивно на тиждень; фізичних вправ у режимі дня; 
самостійних занять у позалекційний час у спор-
тивних секціях і командах навчальних груп, курсів, 
факультативів вузу; участі в масових оздоровчих, 
фізкультурних і спортивних заходах. Для практич-
них занять усі студенти залежно від стану здоров’я, 
рівня фізичної підготовки, спортивної кваліфіка-
ції і особистого бажання розподілялися по курсах 
на навчальні відділення – підготовче, спортивного 
удосконалення і спеціальне. Усю позааудиторну ро-
боту – фізкультурно-оздоровчу, масово-спортивну, 
туристську – кафедра фізичного виховання здій-
снювала в контакті зі спортивним клубом «Буревіс-
ник».  Студенти – майстри спорту і першорозряд-
ники мали право удосконалювати свою спортивну 
майстерність там, де для цього були кращі умови, 
досвідченіші тренери. Збільшувалися години тре-
нувань для першорозрядників до 16, а кандидатів і 
майстрів спорту до 20 годин на тиждень. Наповне-
ність однієї групи майстрів – 4-6, а першорозрядни-
ків 6-8 спортсменів. Позааудиторна робота прово-
дилася колективами фізкультури, які створювалися 
відповідними ДСТ профспілок. Добровільними по-
мічниками викладачів фізичного виховання були 
фізкультурні організатори які обиралися в навчаль-
них групах з числа студентів.     

Сьогодні, фізичне виховання у вищих на-
вчальних закладах це, з одного боку фізкультурно-
спортивна діяльність, а з іншого – навчальна дис-
ципліна гуманітарного циклу, що спрямована на 
виконання соціального замовлення – підготовку 
всебічно розвиненої гармонійної особистості, яка 
відповідає вимогам навчально-кваліфікаційної ха-
рактеристики. Для педагогічних вузів фізичне ви-
ховання ще й фахова спеціальність для спеціалізо-
ваних факультетів.

Основними завданнями дисципліни фізичне 
виховання у ВНЗ є: оволодіння системою практич-
них умінь і навичок занять фізкультурної діяльнос-
ті; закалювання організму; усунення функціональ-
них відхилень і недоліків у фізичному розвитку 
студентів.  Вирішення цих завдань повинно бути 
спрямованим на підтримку високої працездатності 

під час багаторічного навчання, підвищення рівню 
фізичного здоров’я; забезпечення готовності випус-
кників до більш активної виробничої діяльності.       

Головним критерієм ефективності фізично-
го виховання випускника вищого навчального за-
кладу є:

- знання і дотримання основ здорового спо-
собу життя;

- знання основ організації і методики най-
більш ефективних видів і форм раціональної рухо-
вої діяльності й уміння застосовувати їх на практи-
ці у своїй фізичній активності;

- знання основ методики оздоровлення і фі-
зичного удосконалювання традиційними і нетради-
ційними засобами та методами фізичної культури;

- знання  основ професійно-прикладної фі-
зичної підготовки й уміння застосовувати їх на 
практиці;

- знання основ фізичного виховання різних 
верств населення;

- сформована навичка до щоденних занять 
фізичними вправами у різноманітних раціональних 
формах;

- систематичне фізичне тренування з оздо-
ровчою або спортивною спрямованістю;

- виконання відомчих нормативів професійно-
прикладної психофізичної підготовленості;

- поінформованість про всі головні цінності 
фізичної культури і спорту.

 Для досягнення студентами мети фізичного 
виховання передбачається комплексне вирішення 
наступних задач:

- формування розуміння ролі фізичної куль-
тури в розвитку особистості і підготовки її до 
професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного 
ставлення до фізичної культури, установлення на 
здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і са-
мовиховання, потреби в регулярних заняттях фізич-
ними вправами і спортом;

- формування системи знань з фізичної куль-
тури та здорового способу життя, необхідних у про-
цесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному 
фізичному вихованні;

- зміцнення здоров’я, сприяння правильному 
формуванню і всебічному розвитку організму, 
профілактика захворювань, забезпечення високого 
рівня фізичного стану, працездатності на протязі 
всього періоду навчання;

- оволодіння системою практичних 
умінь і навичок занять головними видами і 
формами раціональної фізкультурної діяльності, 
забезпечення, зберігання і зміцнення здоров’я, 
розвиток й удосконалення психофізичних 
можливостей, якостей і властивостей особистості;

- набуття фонду рухових умінь і навичок, 
забезпечення загальної і професійно-прикладної 
фізичної підготовленості, що визначають 
психофізичну готовність випускників вищого 
закладу освіти до життєдіяльності й обраної 
професії;

- придбання досвіду творчого використання 
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фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності 
для досягнення особистих і професійних цілей;

- здатності до використання державних або 
відомчих тестів і нормативів на рівні вимог освітньо-
кваліфікаційних характеристик та освітньо-
професійних програм відповідного спеціаліста [1]. 

Згідно з нормативними документами [2,3,4], 
фізичне виховання у ВНЗ здійснюється на протязі 
всіх років навчання в обсязі не менше 4-х годин 
обов’язкових аудиторних занять на тиждень з ура-
хуванням медичних показників студентів. Всі сту-
денти поділяються на групи: основну, спеціальну і 
спортивну. Програми з фізичного виховання склада-
ються з базового (обов’язкового, що формує основи 
фізичної культури особистості фахівців відповідно-
го рівня освіти) і елективного (що спирається на 
базовий і доповнює його з урахуванням професій-
ної фізичної підготовки, індивідуальних мотивів, 
інтересів і потреб, стану здоров’я) компонентів, 
які в свою чергу складаються з блоків підготов-
ки: теоретичної, методичної, фізичної і контролю. 
Контрольні заходи з фізичного виховання включа-
ють поточний та підсумковий контроль. Студент 
уважається допущеним до семестрового контролю 
з фізичного виховання (заліку або диференційова-
ного заліку), якщо він виконав усі види завдань, пе-
редбачені навчальним планом. Навчальний процес 
з фізичного виховання у вищих навчальних закла-
дах здійснюється в таких формах: навчальні занят-
тя, самостійна робота, контрольні заходи. Згідно з 
«Положенням про організацію фізичного вихован-
ня і масового спорту у ВНЗ», вищим навчальним за-
кладом може бути встановлено інші види навчаль-
них занять з фізичного виховання.

Вивчення досвіду роботи вітчизняних і закор-
донних вузів свідчить про те, що більшість, намага-
ється замінити традиційне викладання фізичного 
виховання за рахунок введення до програм різних 
видів спорту, які є сьогодні популярними серед мо-
лоді (стретчінг, калланетик, йога, атлетична гімнас-
тика, східні одноборства тощо). Науковці теж під-
тримують цей підхід. Так, наприклад А.Б.Артемов 
та інші, наголошують, необхідно вдосконалювати 
фізичне виховання у вузах за принципом спеціа-
лізації з можливістю варіювати різні види спорту 
і додаткові заняття у виді факультативів [6]. Захи-
щені дисертаційні роботи де автори доводять ко-
рисність окремих видів спорту в навчальній діяль-
ності студентів (Афанасьєв В.В. (настільний теніс), 
І.В.Борисова (гімнастика), В.В.Баранов(гирьовий 
спорт), В.О.Биков (плавання) та ін.).

Харківські ВНЗ, які мають достатньо об-
ладнану матеріально-спортивну базу (ХНТУ ХПІ, 
ХНУРЕ, ХАІ, ХНУ та інші), практикують викла-
дання фізичного виховання за принципом роботи 
спортивних секцій. Студент обирає секцію, яка 
йому подобається і за розкладом відвідує її. Також 
він має можливість змінити вид спорту, обрати ін-
ший. Тренер, передає інформацію про студентів на 
кафедру. Викладачі які є кураторами курсів склада-
ють зведені залікові відомості. Цей варіант є прива-

бливим і тому, що враховуються побажання студен-
тів щодо виду фізкультурно-спортивної діяльності і 
викладач може проявити себе в обраному виді спор-
ту. Але, не всі вузи можуть собі дозволити мати ве-
лику кількість секцій через відсутність достатньої 
матеріально-спортивної бази і необхідності великої 
кількості спортивного інвентарю та обладнання.

Вчительська професія характеризується на-
пруженою розумовою і фізичною працею. Фізичне 
виховання, як практична дисципліна повинна спри-
яти різнобічному розвитку майбутніх вчителів. Але, 
сьогодні ми бачимо, що молодь має менше можли-
востей займатися фізичною культурою. Це насам-
перед недостатня матеріально-спортивна база ВНЗ, 
скорочення годин, які виділяються на роботу спор-
тивних секцій, перехід роботи багатьох спортивних 
гуртків на платну основу. Державні стандарти де-
яких спеціальностей педагогічних вузів передбача-
ють всього 216 годин курсу «Фізичне виховання» 
на весь період навчання, що складає менш ніж 2 
години на тиждень  і лише І- ІІІ курси. Недостатня 
освіченість студентів щодо необхідності займатися 
фізичними вправами суттєво знижує оздоровчий 
ефект від занять (Петров О.П., Платонов С.І., Щє-
ліна Т.Т., Бєлов В.І., Волков В.Ю., Волкова Л.М. та 
інші). Фізична культура і спорт для більшості вчите-
лів, нажаль, ще не стали особистісною цінністю і не 
знаходять відображення в їх власному образі життя, 
хоча вихователь, за висловом К.Д.Ушинського, сам 
має бути вихованим.

В.І.Пятков вважає, що формування фізичної 
культури майбутніх вчителів повинно розглядати-
ся як невід’ємна частина професійно-педагогічної 
підготовки студентів вищих навчальних закладів 
і засоби формування різнобічно розвиненої осо-
бистості. Для досягнення цієї цілі у педагогічному 
вузі необхідно враховувати вплив різних факторів і 
створювати відповідні умови для занять фізичними 
вправами [8].

Аналіз учбових планів та навчальних про-
грам, які діють у вищих педагогічних навчальних 
закладах доводить, що майбутні педагоги вивчають 
такі дисципліни як валеологія, екологія, анатомія, 
фізіологія, санітарно-гігієнічне просвітництво, пси-
хологія. Всі ці предмети спрямовані на здійснення 
функцій фізичної освіти, а саме навчальної, ви-
ховної, фізкультурно-валеологічної. В професійній 
підготовці вчителя будь-якої спеціальності повинні 
мати місце знання і вміння, які необхідні для прове-
дення різних форм фізичного виховання із дітьми. 
До таких форм відносяться: організація гігієнічної 
гімнастики, фізкультурної паузи, рухливих ігор, 
прогулянок, екскурсій, походів, різних спортивних 
заходів на протязі всього навчання школярів і сту-
дентів. Випускники педагогічних навчальних закла-
дів виконують функції класного керівника, вихова-
теля груп продовженого дня, організатора виховної 
роботи, вихователя дитячого садка та ін. З ураху-
ванням цього професійно-педагогічна фізична під-
готовка майбутніх педагогів повинна бути націле-
ною на вирішення наступних завдань: 1. Розкрити 
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студентам значення фізичного виховання у загаль-
ній системі освіти і виховання підростаючого поко-
ління; 2. Навчити майбутніх педагогів правильному 
використанню засобів, методів і різноманітних ор-
ганізаційних форм фізичного виховання школярів, 
для того щоб сприяти зміцненню здоров’я, закалю-
ванню, формуванню правильної постави; сприяти 
вихованню фізичних якостей; прищеплювати інтер-
ес до систематичних занять фізичними вправами.

Реалізація змісту навчальної програми з фі-
зичного виховання, на думку деяких дослідників 
[7], не зазнає помітного впливу на світогляд, сві-
домість студентів, формування переконань, уста-
новок, ціннісних орієнтирів на фізичну культу-
ру, активну позицію щодо неї. Багато студентів, а 
часто викладачів і деканів, не сприймають фізичне 
виховання як навчальну дисципліну, яка має свій 
науково-практичний зміст, поняття, принципи, за-
кономірності, методи, правила і способи діяльнос-
ті, не мають досвіду її творчого використання. Для 
багатьох вона є дією механічного характеру. Щоб 
змінити це, необхідно творчо підходити до викла-
дання цього предмету, урізноманітнювати завдання, 
пояснювати все що відбувається на уроці. 

З 1995 року у Харківському, тоді ще держав-
ному, педагогічному університеті на 4-х гуманітар-
них факультетах як обов’язкова дисципліна введено 
фехтування. Студенти вперше знайомляться з цим 
видом спорту на 1-му курсі. Розроблена програма 
курсу «Фехтування» з урахуванням всіх вимог до 
навчальної програми з фізичного виховання. Фех-
тувальники педагогічного сьогодні, є найкращими 
в Харківській області, вдало виступають вони і на 
світовій арені.

Фехтування, як протиборство двох суперни-
ків не може бути механічним відтворенням певних 
рухів, кожна дія фехтувальника несе певне змістове 
навантаження. Пояснюючи для чого вивчаються ці 
рухи, або прийоми, як можна переграти противни-
ка, тактику бою, психологічні особливості можли-
вих противників і для чого потрібні фізичні якості, 
ми викликаємо зацікавленість у студентів фехту-
ванням. Фехтування, старовинний вид спорту який 
має свої моральні цінності, шляхетність відносин. 
Практична цінність фехтування як бойового мисте-
цтва очевидна, але не менш важливими є естетична 
та духовна спрямованість поєдинку, тому що пере-
могти противника необхідно красиво і шляхетно, 
поважаючи його чесноти і гідність, одночасно не 
втратити своїх в його очах і очах глядачів.  Всі фех-
тувальні рухи при обдуманому підході до їх вико-
нання несуть у собі виховну, тактичну і стратегічну 
спрямованість. Фехтування - це один з видів єдино-
борств, але на відміну від багатьох з них, тут немає 
вагових категорій, контакт з супротивником опо-
середкований через холодну зброю, немає такого 
частого травматизму як в інших видах єдиноборств 
(боротьбі, боксі, східних одноборствах). Фехтуван-
ня спрямоване на взаємодію суперників. Тут важ-
ливим є контроль за рухами противника і ситуацією 
бою, що постійно змінюється. Фехтування сприяє 

розвитку взаємодії не тільки на фізичному, а й пси-
хологічному рівні, що є важливішим для прийняття 
майбутніми педагогами особистісно-орієнтованої 
парадигми освіти.

Висновки
Все цінне, в історії педагогічної думки, твор-

чо використовується в сучасній школі і вищій зо-
крема. Фізичне виховання сприяє формуванню 
рис і якостей особистості які вкрай необхідні їй у 
повсякденному житті, навчанні, творчості, праці, 
при виконанні військового обов’язку, є складовою 
її культури. Фізичне виховання як навчальна дис-
ципліна повинна забезпечити високий рівень про-
фесійної готовності соціально активної, гармонійно 
розвиненої особистості Вчителя. 

У подальших дослідженнях передбачається 
розглянути етапи становлення і перспективи розви-
тку фехтування у вищій школі. 
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Анотація. Обґрунтовано основні аспекти проблеми формування 
ціннісних орієнтацій до занять фізичним вправами студентів ви-
щих навчальних закладів у процесі фізичного виховання. Розкри-
то суть впливу ціннісних орієнтацій на формування позитивної 
мотивації до занять фізичною культурою та спортом.
В статті з’ясовуються основні фактори, які сприяють формуван-
ню ціннісно-мотиваційних орієнтацій щодо занять фізичними 
вправами. За допомогою психолого-педагогічних методів анке-
тування і тестування, отримані дані дають підставу стверджува-
ти, що студенти серйозно відносяться до свого здоров’я, вико-
ристовуючи усі можливі заняття фізичної культури та спорту в 

© Лисяк В.М., 2009



93

вищому навчальному закладі.
Ключові слова: мотиви, дослідження, студенти, здоров’я, 
фізична культура.
Аннотация. Лисяк В.М. Изучение ценностных ориентаций 
к занятиям физическими упражнениями в процессе физи-
ческого воспитания студентов высших учебных заведений. 
Определены основные аспекты проблемы формирования цен-
ностных ориентаций к занятиям физическими упражнениями 
студентов высших учебных заведений в процессе физического 
воспитания. Раскрыта суть влияния ценностных ориентаций на 
формирование положительной мотивации к занятиям физиче-
ской культурой и спортом. В статье определены основные факто-
ры, которые формируют ценностно-мотивационные ориентации 
к занятиям физическими упражнениями. С помощью психолого-
педагогических методов анкетирования и тестирования получен-
ные данные дают основание утверждать, что студенты серьезно 
относятся к своему здоровью, используя все возможные занятия 
физической культуры и спорта в высшем учебном заведении.
Ключевые слова: мотивы, исследования, студенты, здоровье, 
физическая культура. 
Annotation. Lisyak V.M. Study of valuable orientations to 
exercises by physical exercises during physical training of 
students of higher educational institutions. The basic aspects of 
formation of valuable orientations to exercises by physical exercises 
of students of higher educational institutions are defi ned. The essence 
of effect of valuable orientations to formation of positive motivation 
to exercises by physical training and sports is opened. Major factors 
which shape valuable motivational orientations to exercises by 
physical exercises are defi ned. Psychologic pedagogical methods of 
questioning and testing are applied. Datas on the attitude of students 
to the health are obtained. Students use exercises of physical training 
and sports in a higher educational institution.
Keywords: motives, researches, students, health, physical training.

Вступ.
Відомо, що для всебічного і особистісно-

орієнтовного розвитку людини необхідна фізична 
культура. Даний факт набуває особисту актуаль-
ність в умовах сучасного світу, в якому гіпокінезія 
і психічне виснаження характерне для більшості 
людей. У сучасної молоді недостатньо розвинене 
мотиваційно-ціннісне ставлення до занять фізични-
ми вправами, що свідчить про необхідність подаль-
шого пошуку ефективних шляхів формування у сту-
дентів активно-позитивного ставлення до занять.

Значна науково-дослідна робота була прове-
дена у вивченні мотиваційної сторони навчальної 
діяльності студентів. Слід підкреслити, що процес 
формування основних якостей особистості студен-
та можна розкрити лише за умови аналізу мотивів, 
які визначають навчальну і громадську діяльність, 
її результативність. Ціннісні орієнтації не вини-
кають у людей раптово, а формуються поступово, 
протягом усього процесу соціалізації особи, будучи 
центральним стрижнем свідомості і діяльності, най-
важливішим компонентом структури особистості. 

Необхідність розширювати фізкультурну і 
спортивну роботу, поліпшувати її організацію за 
місцем проживання і навчання є однієї з актуальних 
проблем фізичного виховання у вузах. Велике зна-
чення має формування у студентів прагнення до фі-
зичного самовдосконалення. Тому особисту увагу 
необхідно приділяти вивченню ціннісних орієнта-
цій студентської молоді та їх вплив на формування 
інтересу до занять фізичними вправами.

Науковці виявили статеві розбіжності в мо-
тивації на початковому етапі спортивної кар’єри. 
Для хлопців характерний більш високий рівень 
домагань і перевага орієнтації на успіх. У дівчат 

більш виражені пізнавальні мотиви й орієнтація на 
оволодіння знаннями й уміннями [3]. Були виявлені 
розходження в мотивах занять фізичними вправами 
у студентів. Як видно з таблиці 1, для дівчат більш 
значиме зміцнення здоров'я за допомогою фізичних 
вправ, а для юнаків - спортивне вдосконалення.

Таблиця 1
Мотиви занять фізичними вправами у студентів.
Стать Зміцнення 

здоров’я, 
фізичне 
вдоскона-
лення (%)

Культурно-
розважальний 
мотив(%)

Мотив-
спортивне 
вдоскона-
лення (%)

Хлопці 62,8 24,7 17,4
Дівчата 76,1 22,6 4,8

 
Однак, за деякими даними, дівчата в спорті 

більш наполегливо домагаються поставленої мети 
[4].

Враховуючи вищесказане, не виникає сумні-
вів, що вивчення впливу ціннісних орієнтацій мо-
лоді на формування позитивної мотивації до занять 
фізичними вправами не втрачає своєї актуальності.

Робота виконана за планом НДР Харківського 
інституту банківської справи Університету банків-
ської справи Національного банку України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - теоретично та експери-

ментально обґрунтувати вплив ціннісних орієнта-
цій на формування у студентів мотивації до фізич-
ної культури.

Завдання дослідження:
1.Виявити складові ціннісних орієнтацій, 

формування котрих сприятиме формуванню пози-
тивної мотивації до фізичних вправ.

2. Дослідити, проаналізувати та узагальнити 
результати анкетування і на основі даних результатів 
виявити вагомість ціннісних орієнтацій студентів.

3. Виявити фактори, які сприяють вихован-
ню позитивного ставлення до фізичного вдоскона-
лення.

Методи дослідження: аналіз педагогічної, 
психологічної, спортивної літератури; анкетування, 
тестування.

Результати дослідження. 
Світовий досвід свідчить про те, що в міру 

розвитку ринкової економіки конкуренція за робо-
че місце зростає. Суперництво, боротьба за робоче 
місце жадають від працівника не тільки професій-
них знань і умінь, але також здоров'я і відповідних 
особистісних якостей (професійних, вольових, мо-
ральних тощо.) Конкурентноздатність сучасного 
студента на ринку праці буде зв'язана з тим, чи зу-
міє він витримати багатоаспектність конкурентної 
боротьби. До цього майбутнього фахівця необхідно 
готувати вже в стінах вузу.

Виходячи з викладеного, нами було про-
ведено педагогічне дослідження. За допомогою 
психолого-педагогічних методів анкетування і тес-
тування були простежені мотиви студентів до за-
нять фізкультурою і спортом. Перший розділ перед-
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бачав виявлення думки студентів про їхнє власне 
здоров'я, їхньому відношенні до предмета «фізичне 
виховання» і інтересі до використовуваних форм і 
змісту занять по фізичній культурі. Другий розділ 
давав можливість визначити мотиви, якими керу-
ються студенти, займаючись фізичною культурою і 
спортом, їхній вплив на зміцнення здоров'я і розви-
ток професійних і морально-вольових якостей.

В анкетному опитуванні взяли участь сту-
денти 1-2 курсів (151особа). Результати анкету-
вання показали, що більшість студентів 1-2 курсів 
оцінили стан свого здоров'я на «добре». При цьому 
хлопці 1 курсу оцінили стан свого здоров'я вище 
ніж хлопці 2 курсу.(71%-1курс, 55% 2-курс). У ді-
вчат самооцінка свого здоров’я нижча, а саме, (1 
курс-53%, 2 курс-62%). 

В анкеті студентам було задане питання: 
«Яке відношення було у Вас до предмета «фізич-
не виховання?». Вони повинні були вибрати один із 
шести запропонованих варіантів відповіді, що від-
повідають їх думці. Виявилося, що більшість сту-
дентів (35%-хлопців і 54% дівчат першого курсу) 
відносяться до занять як «можливості розрядки», 
«зняттю напруги», 50% опитаних вважають, що фі-
зичне виховання є «необхідністю в житті», що вони 
займалися фізкультурою і спортом з «бажанням і ін-
тересом» (24% дівчат -1 курсу 39%- дівчат-2 курсу; 
23% хлопців -1 курсу і 69% 2 курсу. На питання ан-
кети, «Які форми і зміст занять вам подобаються?» 
студенти вибрали наступні відповіді: «самостійні 
заняття» і «спортивні секції». Значно нижче оцінені 
обов'язкові заняття в навчальній групі. Самостійно, 
судячи з наших даних, займається лише незначне 
число студентів. 

Студенти відмічають, що фізична культура і 
спорт формує у них витривалість (1-курс: дівчата 
40%, хлопці 21%; 2-курс 60%, 35%).

Основні причини, які заважають студентам 
займатися фізичними вправами, на думку студен-
тів - лінь, тобто відсутність інтересу до фізичної 
культури. Особливо це простежується у студентів 
1- курсу (75%-хлопців та 35% дівчат). На другому 
курсі цей відсоток зменшується. Причини, які об-
межують студентів в заняттях фізичною культурою, 
як свідчать відповіді анкет, це нестача часу, особис-
та недисциплінованість. 

Основна мотивація студентів ХІБС УБС 
НБУ до занять фізичною культурою, як свідчать 
анкетні відповіді, це вдосконалення фізичного роз-
витку (дівчата 1-курс 37%, 2-курс- 45%.), зміцнен-
ня здоров'я, хлопці-50%, дівчата 47%, на другому 
місці по значимості «цікаве проведення вільного 
часу». Розходження між мотивацією в хлопців і ді-
вчат, варто пояснити їхнім відношенням до занять і 
позитивною мотивацією до фізичної культури кож-
ного студента.

Як відмітили студенти Харківського інститу-
ту банківської справи в їх житті фізична культура 
має велике значення (хлопці 1-курсу- 44,5%, ді-
вчата-24%) і має середнє значення для 58% дівчат 
2 курсу.

З аналізу складання нормативних вимог з фі-
зичного виховання, студенти першого курсу мають 
низький рівень фізичного розвитку. Але на другому 
курсі картина змінюєтьсь на краще. Студенти при-
стосовуються до занять, систематично займаються 
фізичною культурою (наскільки це дозволяє на-
вчальний процес з фізичного виховання - 2 години 
на тиждень, секційні та самостійні заняття). 

В дослідженні виділені сприятливі фактори 
а також ті, що перешкоджають формуванню потре-
би фізичного удосконалення. Найбільше перешко-
джають залученню людей до занять фізкультурою і 
спортом такі фактори: 

- недостатній загальний культурний рівень; 
- стійкі шкідливі звички; 
- слабка постановка фізкультурно-масової 

роботи за місцем проживання; 
- низький рівень викладання фізичної куль-

тури в школі, вузі та інших навчальних закладах; 
- відсутність позитивних прикладів з боку 

викладачів, батьків тощо. 
Стійкою потребою для людини можуть ста-

ти заняття фізичною культурою і спортом лише 
при комплексному підході до їх формування, ці-
леспрямованому використанні усіх об'єктивних і 
суб'єктивних факторів [1]. 

Згідно приведених даних, основними на-
прямками роботи щодо формування потреби фізич-
ного удосконалення є: наслідування; ознайомлення 
студентів з діяльністю їх власного організму; ви-
світлення ролі фізкультурно-спортивної роботи з 
провідною діяльністю студентів. Самим надійним 
засобом формування у студентів потреби фізич-
ного вдосконалення, на нашу думку, є оперативне 
інформування про поточні результати та стан окре-
мих систем організму (серцево-судинної, дихальної 
тощо). Така зворотня інформація та її аналіз з боку 
викладача сприяє значному підвищенню інтересу і 
активності студентів під час самостійних занять фі-
зичною культурою, дозволяє вести самоконтроль за 
динамікою розвитку рухових умінь і навичок .

Таким чином, основними показниками сфор-
мованості у студентів потреби фізичного удоскона-
лення є:

- рівень знань з фізичної культури;
- активність на обов'язкових заняттях з фі-

зичного виховання;
- регулярність виступів у спортивних змаган-

нях;
- уміння самостійно займатися фізичними 

вправами;
- участь у фізкультурно-масовій і спортивній 

роботі;
- рівень фізичної підготовленості тощо.
Спеціально були розроблені анкети які вклю-

чали питання, відповіді на які ілюструють основні 
фактори, що впливають на формування інтересу. 

Мотивація, яка спонукає студентів займатися 
фізичним удосконаленням: бути здоровим - 26%, 
мати гарну статуру – 18%, бути привабливою(им) 
до другої статі – 12%, покращувати красу тіла та 
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рухів – 10%, досягти високих спортивних резуль-
татів – 8%, усвідомлення необхідності і користі для 
здоров’я занять фізичною культурою – 16%, потре-
ба рухатися – 10%. 

Результати, представлені в таблиці 2.
Висновки:
Аналізуючи анкетні відповіді, можна просте-

жити закономірність, а саме, студенти ХІБС УБС не 
мають сталої, сформованої мотивації до фізичної 
культури та спорту. Позитивну мотивацію до фізич-
ної культури можна виховувати у студентів на за-
няттях протягом усього терміну навчання у вузі. Не-
обхідно розглянути питання про зміну обов’язкових 
занять на заняття за бажанням. Продумати час для 
занять фізичною культурою і спортом у рамках на-
вчального розкладу, враховуючи форми навчання 
по інших навчальних дисциплінах.

Приведені дані дають підставу стверджува-
ти, що більшість студентів 1-2-го курсів серйозно 
відносяться до свого здоров’я, використовують на-
явні можливості занять фізкультурою і спортом для 
його зміцнення, зберігають інтерес до спорту при 
навчанні і на старших курсах. 

Матеріали анкетування, дані тестування сту-
дентів були узагальнені і враховані при визначен-
ні шляхів удосконалювання фізичного виховання і 
зміцнення здоров’я студентів в цілях їхньої конку-
рентноздатності в умовах ринкової економіки. При 
грамотному використанні ціннісних орієнтацій сту-
дентів на заняттях фізичної культури можна підви-
щувати ефективність усього вузівського навчання.

Становлення інтересу до фізичної культури 
і спорту має виховний характер. Крім пізнаваль-
них заходів з виховання інтересу є і інші, до ре-
алізації яких слід підходити творчо. Це вимагає 
подальшого ґрунтовного проведення досліджень з 
цієї проблеми.
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Анотація. Стаття присвячена розгляду найважливіших на 
сьогодні у педагогіці вищої школи проблем, пов‘язаних з виз-
наченням концептуальних напрямків виховання майбутньо-
го фахівця та створення системи неперервного навчання для 
досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливо-
стей постійного духовного збагачення особистості, форму-
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Таблиця 2
Мотивація, яка спонукає студентів займатися фізичним удосконаленням

№ 
п/п

Фактори, які сприяють 
вихованню позитивної мотивації до 
фізичної культури і спорту

%
Фактори, які не сприяють вихованню позитив-
ного ставлення до фізичної культури і спорту

%

1. М’язове задоволення 28 Утома 18
2. Товариші 16 Брак часу 36
3. Викладач фізичного виховання 22 Перевантаження 15
4. Доступність споруд 20 Психічне напруження 9
5. Радіо і телебачення 8 Відсутність мотивів 10
6. Батьки 6 Відсутність метод. рекомендацій 12
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Вступ.
 Виховання громадянина України на засадах 

національної ідеї, духовності, історичного менталі-
тету, формування його наукового світогляду - одна 
з найактуальніших проблем педагогічної науки і 
практики на найближчі десятиріччя. Методологіч-
ний аспект виховання вимагає сьогодні фундамен-
тальної розробки як на науково-теоретичному, так і 
на практично-прикладному рівнях, де “...найбільш 
перспективними є пошуки оптимальних формул 
адаптації і трансформації народно-педагогічного 
виховного досвіду в нинішню практику роботи 
національно-виховних структур нашої держави” 
[9, с.24].

У сучасній науково-технічній революції від-
бивається комплекс проблем, які в умовах склад-
ного революційного періоду стоять перед нашим 
народом. Людству необхідно в цілому вирішувати 
глобальні проблеми - соціальні, екологічні, техніко-
економічні, які прямо пов’язані з виживанням. Усі 
галузі економіки і культури, державні органи потре-
бують фахівців, які поєднують високий професіо-
налізм з сучасним баченням вирішення суспільних 
проблем, підготовлених до свідомої та ефективної 
життєдіяльності в різних сферах життя.

В аналізі стану освіти і виховання в постсо-
ціалістичних країнах на перший план ставляться 
проблеми змістовно-організаційного і методичного 
характеру, особливо питання необхідності реформ 
навчальних програм, інтенсифікації існуючих ме-
тодів навчально-виховної роботи, більш тісному 
зв’язку навчального закладу з іншими організаці-
ями, навчальними і виховними закладами: сім’єю, 
громадськими і професійними установами, вироб-
ничими підприємствами, засобами масової інфор-
мації [3; 5; 7; 8].

Чи не найважливішими на сьогодні у пе-
дагогіці вищої школи є проблеми, пов’язані з ви-
значенням концептуальних напрямів виховання 
майбутнього фахівця. Як справедливо підкреслює 
В.П.Струманський, саме вони, а не матеріально-
господарські турботи найрельєфніше позначають 
обриси майбутнього нашої держави, з їх вирішення 
починається це майбутнє [9].

Життєво важливим, актуальним сьогодні в 
Україні є створення системи неперервного навчання 
і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, 
забезпечення можливостей постійного духовного 
збагачення особистості, формування інтелектуаль-
ного потенціалу нації. Якраз така мета і закладена 
у державній національній програмі “Освіта” (Укра-
їна XXI століття), Національній доктрині розвитку 
освіти, а її досягнення конкретизуються положен-
нями Закону України “Про вищу освіту”.

Поступово на перший план виходять про-
блеми розвитку духовно багатої, висококультурної, 
національно свідомої особистості. Стає все більш 
актуальною формула древньогрецького філософа 
Протагора: “Людина - міра всіх речей”. Центрація на 
людині, спроби знайти засоби оптимального викорис-
тання невичерпних можливостей людського факто-

ра, захисту від наслідків науково-технічної револю-
ції - подібні думки виголошують А.О.Вербицький, 
В.М.Галузинський, С.У.Гончаренко, В.П.Зінченко, 
І.А.Зязюн, І.Г.Єрмаков, О.В.Киричук, В.Г.Кремінь, 
Ч.Куписевич, Н.Г.Ничкало, В.К.Сидоренко, та інші 
вчені.

Основною, концептуальною ідеєю розви-
тку освіти слід прийняти парадигму М.М.Окси, за 
якою вища і середня школа XXI століття в Україні 
- це насамперед школа полікультурного виховання, 
культурного самовизначення і самореалізації осо-
бистості, де кожній молодій людині створені всі 
умови для оволодіння базовою культурою, серцеви-
ною якої є духовні цінності українського народу і 
світової цивілізації [5].

У цьому аспекті слід підтримати обгрунто-
вані вченими пріоритетні напрями поглиблення 
культуротворчої діяльності вищої школи: розкриття 
проблем духовності у контексті діалогу культур на-
родів світу; поглиблення діалогу західного і східно-
го типів культур світової цивілізації; висвітлення у 
змісті навчальних курсів філософії, теорії та історії 
світової культури і мистецтв, місця культури Укра-
їни у світовій цивілізації, бо культура - це те, що 
об’єднує людство. Слід усвідомити, що без засвоєн-
ня світових духовних цінностей, взаєморозуміння 
різних культур неможливе становлення інтелігента 
демократичної і незалежної України.

Стаття віддзеркалює результати роботи над 
відповідним розділом теми дослідження кафедри 
педагогіки і педагогічної майстерності Меліто-
польського державного педагогічного університе-
ту ім. Богдана Хмельницького (номер державної 
реєстрації 0107U006181) “Гуманізація управління 
навчально-виховним процесом закладів освіти” та 
кафедри педагогіки і психології Інституту реклами 
(м.Київ).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - аналіз проблем, що пов‘язані 

з визначенням концептуальних напрямків вихован-
ня майбутнього фахівця та створення системи не-
перервного навчання, а також формування мотивів 
навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. 

У світлі реформ, які вже проведені у багатьох 
країнах і започатковуються в нашій системі освіти, 
обгрунтовані думки про те, що основу перебудови 
повинні скласти вимоги підвищення загальності 
навчання і виховання, неперервності навчання, ши-
рокого профілю підготовки тощо [4, с.209]. Ана-
ліз навчально-виховного процесу вищого закладу 
освіти дозволяє визначити основні напрями його 
модернізації, реалізація яких дозволить зробити 
його більш ефективним, таким, що відповідає ви-
могам і можливостям нашого часу: впровадження 
нових педагогічних технологій; реалізація системи 
підготовки та перепідготовки викладачів; ефектив-
не використання сучасних дидактичних засобів; 
цілеспрямоване формування активності студентів 
у навчанні. Насамперед слід визначитися з понят-
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тям “педагогічна технологія”, оскільки дискусія 
про його сутність триває і сьогодні. У психолого-
педагогічній літературі широко використовуються 
його варіанти - “технологія навчання”, “технологія 
освіти”, “нові інформаційні технології навчання” 
тощо і мають понад 300 формулювань, залежно від 
того, як автори уявляють структуру і компоненти 
освітнього процесу [5, с.213]. Дехто вважає педа-
гогічну технологію комплексом сучасних техніч-
них засобів навчання, інші - процесом комунікації. 
Окрему групу становлять учені, які не розмежову-
ють поняття “методика навчання” й “педагогічна 
технологія”, вбачають у цьому підміну понять, за-
хоплення модними термінами.

Не вдаючись до детального аналізу чисель-
них визначень педагогічної технології, узагальнимо 
результати пошуку у такий спосіб: педагогічна тех-
нологія системний метод планування, застосування 
й оцінювання всього процесу навчання шляхом об-
ліку людських і технічних ресурсів і взаємодії між 
ними для досягнення найефективнішої форми осві-
ти; структура педагогічної технології: а)концепту-
альна основа; б)змістова частина навчання: мета 
навчання - загальна і конкретна; зміст навчального 
матеріалу; в)процесуальна частина - технологічний 
процес: організація навчального процесу; методи і 
форми навчальної діяльності учнів (студентів); ме-
тоди і форми роботи вчителя (викладача); діяльність 
вчителя (викладача) з керування процесом засво-
єння матеріалу; діагностика навчального процесу; 
педагогічна технологія характеризує цілісний педа-
гогічний процес з його метою, змістом і методами 
навчання. В межах одного предмета вона співпадає 
з методикою - “галузь педагогічної науки, яка дослі-
джує закономірності вивчення певного навчального 
предмета”; персоніфіковані педагогічні технології 
присутні в досвіді педагогів-новаторів “[6].

У педагогічній літературі розглядається ві-
тчизняний та зарубіжний досвід використання педа-
гогічних технологій різних видів: проектних, нових 
інформаційних, “створення ситуацій”, формування 
творчої особистості, колективного творчого вихо-
вання, саморозвитку, групової навчальної діяльнос-
ті, розвивального навчання тощо. Все помітніше 
на перший план виходять педагогічні технології, 
створені на засадах реалізації особистісного під-
ходу до учня (студента), на основі гуманістичного 
підходу до організації навчально-виховної роботи. 
Підкреслимо, що гуманістична педагогіка базуєть-
ся на принципах гуманного ставлення до тих, хто 
навчається: шанування гідності і прав учня (сту-
дента); відкритість; емпатія; довіра; педагогічний 
оптимізм; креативність; співпраця; заохочення; ви-
сока культура спілкування тощо). Гуманістичний 
підхід визнає своїм основним предметом особис-
тість як унікальну цілісну систему, яка являє собою 
“відкриту можливість” самоактуалізації, властиву 
тільки людині [6].

Ми схильні до думки про те, що модерні-
зація навчально-виховного процесу ВНЗ повинна 
здійснюватися саме на засадах особистісно орієн-

тованих технологій, бо при цьому: відбувається від-
творення культури й духовності суспільства у всіх 
формах і проявах; здійснюється випереджальний 
розвиток людини і людських якостей; проходить 
зміщення акцентів у навчанні зі знань майбутнього 
фахівця на його особистісні, людські якості; осо-
бистісні якості людини стають цілями і умовами 
підготовки до органічного входження нового поко-
ління у соціальне життя.

Орієнтуючись на результати дослідження цієї 
проблеми ученими [1; 5; 6; 7; 8], окреслимо вимоги 
до особистісно орієнтованих технологій підготовки 
майбутнього фахівця: навчальний матеріал повинен 
забезпечувати виявлення змісту суб’єктного досві-
ду студента, включаючи досвід його попереднього 
навчання; виклад знань у підручниках, навчальних 
посібниках повинен бути спрямований не тільки на 
розширення їх обсягу, а в першу чергу на постійне 
перетворення набутого суб’єктного досвіду кожно-
го студента; у процесі навчання необхідне постійне 
узгодження суб’єктного досвіду студентів з науко-
вим змістом здобутих знань; активне стимулювання 
студента до самоцінної освітньої діяльності, зміст 
і форми якої повинні забезпечувати студенту мож-
ливість самоосвіти, саморозвитку, самовираження; 
конструювання та організація навчального матеріа-
лу повинні давати змогу студентові вибирати його 
зміст, вид та форму при виконанні навчальних за-
вдань; необхідно забезпечувати контроль і оцінку 
не тільки результату, а й, головним чином, процесу 
учіння.

Варто додати, що призначення особистісно 
орієнтованих технологій полягає у тому, щоб роз-
вивати природні якості людини, її здоров’я та інди-
відуальні здібності, сприяти творчій самореалізації 
особистості.

Особистісний підхід дедалі найстійливіше 
утверджується як провідний принцип організації 
навчально-виховного процесу у вищій школі, від ре-
алізації якого багато в чому залежить переорієнтація 
освітніх цілей на розвиток особистості студента. На 
теренах СНД дослідженням особистісно орієнтова-
ного навчання опікуються І.Д.Бех, В.І.Євдокимов, 
А.З.Кіктенко, О.М.Любарська, М.М.Окса, 
О.С.Падалка, О.М.Пєхота, І.Ф.Прокопенко, 
В.В.Рибалка, Г.К.Селевко, В.В.Сєриков, 
І.С.Якиманська та ін.). Будь-яка модернізована, 
вдосконалена, найсучасніша педагогічна технологія 
не принесе жаданих результатів без зміни підходів 
до педагогічної підготовки і перепідготовки викла-
дачів ВНЗ. Успішне вирішення складних завдань 
навчання і виховання студентської молоді величез-
ною мірою залежить від педагога, його професійної 
майстерності, ерудиції, культури, покликання.

Вивчаючи особистість викладача вищо-
го закладу освіти, слід спершу розглядати її в 
соціально-психологічному, а потім - у професійно-
педагогічному аспектах [5]. Соціально-психологічні 
характеристики особистості - це ідейна перекона-
ність, науковий світогляд, любов і повага до студен-
тів, педагогічний такт, товариськість, здатність до 
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самооцінки. Професійно-педагогічні характеристи-
ки полягають насамперед у теоретичній, методич-
ній і практичній підготовці педагога. Вищій освіті 
потрібен педагог, який не тільки досконало володіє 
знаннями своєї спеціальності, а й справді закоханий 
у свою професію. К.Д.Ушинський підкреслював, 
що тільки особистість може діяти на особистість, 
тільки характером можна утворити характер.

Результати вивчення педагогічної діяльнос-
ті викладачів ВНЗ переконливо доводять про де-
формоване ставлення цієї категорії інтелігенції до 
їх психолого-педагогічної підготовки. Часи пере-
кручень, перегинів важким тягарем відзначились 
на педагогічній діяльності викладачів: диктат пар-
тійних бюро та комітетів, подолання соцзмагаль-
них бар’єрів, шаблонно-регламентовані підходи 
до організації навчання формували педагога, на 
першому місці в якого - науковий ступінь, наукові 
статті, авторські свідоцтва на винаходи; на друго-
му - робота в партійно-комсомольських органах, 
здебільшого показова, в звітах; на третьому - кіль-
кість (а не якість) методичних розробок, часто пе-
реписаних з минулих видань, підправлених у від-
повідності до нових стандартів тощо. Такі підходи 
сприяли усталенню думки на кафедрах про те, що 
будь-який результативний вчений може завжди 
успішно виконувати навчально-виховну роботу, а 
спеціальна психолого-педагогічна підготовка для 
цього не потрібна.

Соціально-економічні зміни вимагають но-
вих підходів до підготовки викладачів: виникла го-
стра потреба у реалізації нової парадигми виховання 
на ґрунті загальнолюдських цінностей, національ-
ної ідеї, менталітету українського народу. Все це 
говорить про необхідність подальшого психолого-
педагогічного навчання стажерів та асистентів у 
ВНЗ. При здійсненні такої підготовки викладачів 
на основі сучасних, добре адаптованих програм, 
з залученням висококваліфікованих фахівців (пе-
дагогів, психологів, методистів) молоді науково-
дидактичні кадри (за Ч.Куписевичем) одержать такі 
знання і вміння, які позитивно вплинуть на якість 
виховної роботи зі студентами, ефективність підго-
товки фахівців взагалі.

 Необхідно також відродити інституції підви-
щенн кваліфікації викладачів, де фахівці періодич-
но опановуватимуть сучасні методики викладання, 
адаптовані до умов спеціальності педагогічні тех-
нології, будуть знайомитися з передовим педаго-
гічним досвідом. Слід також запроваджувати по-
стійно діючі семінари підвищення педагогічної 
майстерності, проведення науково-практичних 
конференцій психолого-педагогічної тематики і, що 
не менш важливо, відродити науково-педагогічну 
роботу кафедр під керівництвом науково-дослідних 
частин (секторів). Тільки в результаті охоплення 
психолого-педагогічною підготовкою та перепідго-
товкою всіх верств педагогів може бути реалізована 
система, при якій викладачі, глибоко знаючи свій 
предмет, володіють такою майстерністю, що дозво-
ляє підготувати фахівця світового рівня.

 Напрям ефективного використання сучас-
них дидактичних засобів. дуже тісно пов’язаний з 
впровадженням нових педагогічних технологій та з 
системою підготовки викладачів. Наприклад, важко 
уявити модульно-блочну технологію навчання на 
кафедрі без використання навчальних фільмів, слай-
дів, кодопосібників, персональних комп’ютерів, або 
викладачів, що її реалізовують, але не вміють ко-
ристуватися технічними засобами навчання. Озна-
чений напрям може бути реалізований за традицій-
ною схемою удосконалення існуючих дидактичних 
засобів та впровадження навчальних програм радіо 
і телебачення, телебачення у замкнутій системі, 
комп’ютерного навчання. Проводиться змістовна 
робота по вдосконаленню підручників і посібни-
ків. Завдяки цій роботі встановлено, що більшість 
підручників можна значно покращити, наприклад, 
виключивши з них зайвий матеріал, виправивши 
фрагменти тексту, занадто важкі чи незрозумілі для 
студента [7].

 Результати аналізу, опублікованого у педаго-
гічних виданнях, власний пошук моделі підручника 
дозволяє стверджувати, що він повинен імітувати 
навчально-пізнавальну діяльність студента. Репро-
дуктивне оволодіння знаннями повинне передувати 
виконанню продуктивних завдань, причому, дифе-
ренційованих залежно від рівня пізнавальних зді-
бностей студента. У такому ж підході слід розгляда-
ти методичні рекомендації, розроблені кафедрами 
для виконання лабораторно-практичних, курсових 
робіт і проектів. Бездумне виконання студентом 
розрахунків, видрукуваних у чіткій послідовності 
та ще за наявності прикладів не допомагає, а, ско-
ріше, шкодить вихованню фахівця, привчаючи його 
іноді до бездумної репродуктивності, регламентації 
своїх дій чи вчинків.

Особливої уваги вимагає проблема 
комп’ютерного навчання. Традиційна думка про те, 
що комп’ютер - сильний засіб інтенсифікації на-
вчання потребує деякого уточнення. Комп’ютер - це 
“ложка”, “знаряддя у всьому своєму історичному і 
психологічному значенні” [1, с.91]. Розглядаючи за-
сіб навчання з цих позицій слід згадати методологіч-
ну структуру діяльності, коли мета, об’єкт, предмет 
та результат співвідносяться з способами застосу-
вання знаряддя. У цьому аспекті А.О.Вербицький 
досить слушно визначає, що “схема опанування 
будь-якого засобу полягає у тому, щоб спочатку 
підпорядковувати свої дії логіці дій, які задаються 
цим засобом, а потім підпорядковувати його цілям 
і завданням діяльності, одержавши нові можли-
вості у досягненні результатів цієї діяльності” [1, 
с.41]. Таким чином, встановлення у студентській 
аудиторії чи лабораторії комп’ютера лише початок 
комп’ютеризації навчання, яка може і залишитись 
на цьому рівні. Наприклад, використання його в ре-
жимі калькулятора чи друкарського апарата навряд 
чи призведе до інтенсифікації навчання.

Дослідники цієї проблеми виділяють три 
основні форми, в яких може використовуватися 
комп’ютер при виконанні ним навчальних функцій:
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 - як тренажер для формування і закріплен-
ня умінь та навичок. Завдання учня полягає у тому, 
щоб сприймати команди і відповідати на них, повто-
рювати і заучувати підготовлений для цілей такого 
навчання матеріал (В.І.Євдокимов, М.М.Нечаєва, 
М.М.Окса, А.В.Петровський);

 - як репетитор, що виконує деякі функції за 
викладача. Відмінність репетиторських систем ви-
значається тим, що при чіткому визначенні цілей, 
завдань і змісту навчання використовується керів-
ний вплив програми на учня: “Для навчальних сис-
тем такий обмін інформацією одержав назву діало-
гу” [8];

 - як улаштування, що моделює певні пред-
метні ситуації.

 Третя форма використання комп’ютера най-
більш перспективна, вона спонукає студента до про-
дуктивного мислення, моделюючи виробничі ситу-
ації та імітуючи майбутню професійну діяльність, а 
також дозволяє більш ефективно використовувати 
можливості комп’ютера [5, с.221].

Формування активності студентів у 
навчально-пізнавальній діяльності знаходиться у 
центрі модернізації та удосконалення навчання у 
вищому закладі освіти. Найсучасніші педагогічні 
технології, засоби навчання не сформують потріб-
них знань, умінь та навичок студента, якщо він не 
займе активну особистісну позицію. Його не можна 
примусити вчитися активно, а можна лише спону-
кати шляхом реалізації певних методів, прийомів, 
умов навчання до активних дій.

Здебільшого, аналізуючи проблему ак-
тивізації навчання, вчені критикують “тра-
диційну” (пояснювально-ілюстративний чи 
словесно-наочний, імперитивний тип навчання) сис-
тему, пропонують своє бачення активного навчан-
ня: В.В.Молдован, В.Я.Платов, В.І.Рибальський, 
А.М.Смолкін - активні методи навчання; 
А.О.Вербицький - активне навчання при контек-
стовому підході; Т.А.Алексеєнко, В.Ю.Ковальчук, 
М.М.Окса, Ю.О.Устинюк, П.Юцявичене - модуль-
ний принцип організації навчання. Не поділяючи 
думки про досить чітке розмежування “традицій-
ного” і активного навчання, слід зауважити, що, 
по-перше, навчання завжди активне (Г.С.Костюк); 
по-друге, удосконалення лише одного елемента 
складного механізму навчального процесу (напри-
клад, методів) не може слугувати панацеєю; по-
третє, у кожному навчальному закладі є позитив-
ний досвід організації навчально-виховної роботи 
зі студентами, який не може бути підпорядкований 
поняттю “традиційний”, і мова, зокрема, може йти 
про його детальний науково-педагогічний аналіз, а 
не про механічне віднесення до застарілого, “па-
сивного” навчання.

Аналіз сучасних підходів до формування мо-
тивів навчально-пізнавальної активності показав, 
що повноцінне формування мотиваційної сфери 
студента повинно включати два принципових під-
ходи: від реально діючих до мотивів, що усвідом-
люються, і навпаки – від мотивів, що усвідомлю-

ються, до тих, що реально спонукають пізнавальну 
активність адже мотиваційну сферу неможна роз-
глядати ізольовано від інтелектуально-пізнавальної, 
емоційно-вольової, а також сфери самосвідомості 
особистості. Мотиваційні установки, виявляються і 
розвиваються в діяльності, відбиваючі особистісні, 
індивідуально-типологічні особливості студентів, 
складаються в складне інтеграційне утворення, 
синтез інтелектуальних, емоційних, вольових ха-
рактеристик, від яких в остаточному підсумку за-
лежить зміст мотивації, її усталеність і дієвість [10, 
c.14]. Тому вирішення завдань по формуванню мо-
тивів навчально-пізнавальної діяльності в студентів 
потребує створення таких психолого-педагогічних 
умов, які б активізували не лише потрібнісно-
мотиваційну, але і зазначені сфери особистості, її 
самосвідомість. Навчання студентів повинно бути 
орієнтованим на формування головним чином вну-
трішніх мотивів навчально-пізнавальної діяльності, 
потреби в постійній роботі зі свого самовдоскона-
лення, самоосвіти. Мова йде про трансформацію 
традиційного освітнього процесу в індивідуально-
орієнтований, що, на думку М.М.Окси, складається 
з «визнання студента головною діючою фігурою 
всього освітнього процесу» [5, c.189].

Реалізація основної мети відбувається в 
цілісному освітньому процесі вузу, структурни-
ми елементами якого виступають: певна поза-
урочна і самостійна робота студентів (підсистеми 
навчально-виховного процесу). Тому активізацію 
мотиваційних компонентів навчально-пізнавальної 
діяльності студентів, формування їхньої суб’єктної 
позиції потрібно розглянути: у процесі вивчен-
ня предметів; через участь у різних формах поза 
аудиторної роботи; у процесі самостійної робо-
ти студентів. Нами був визначений комплекс вза-
ємообумовлених цілей програми формування умов 
формування мотивів навчально-пізнавальної діяль-
ності студентів, пов’язаних із: визначення змісту 
педагогічної діяльності з формування мотивації 
навчання студентів у виділених сферах, створення 
необхідних психолого-педагогічних умов реаліза-
ції змісту, вивчення реальних рівнів сформованості 
навчально-пізнавальних мотивів освітньої діяль-
ності студентів у ВНЗ. Але нами були виділені, 
також і перешкоди реалізації програми: відсутність 
досить чітких уявлень про мотиви навчання кож-
ного окремого студента, а також певна складність 
і трудомісткість у їхньому вивченні, невміння вчи-
тися і переборювати важкості пізнавальної діяль-
ності значною частиною студентів, невисокий рі-
вень оволодіння студентами загальнонавчальними 
уміннями і навичками, важкий об’єм навчального 
матеріалу, що студенти повинні засвоїти відповід-
но до навчальних планів і програм ВНЗ, недоліки 
організації освітнього процесу.

Нами було встановлено, що усі різноманітні 
чинники формування позитивної стійкої мотивації 
навчальної діяльності студентів можна розділити на 
три блоки: 1) зміст освітньої діяльності; 2) організа-
ція процесу навчання; 3) форми і методи освітньої 
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діяльності. В основі процесу формування мотива-
ції навчання лежить активна пізнавальна діяльність 
студента, а процес навчання може бути діючим, 
коли він будується на методах і прийомах, що акти-
візують діяльність студента, слугують його розумо-
вому розвитку на активних методах навчання. 

 Висновки. 
 Проблема підвищення ефективності навчан-

ня у вищому закладі освіти може бути розв’язана 
за реалізації педагогічної системи цілеспрямовано-
го формування навчально-пізнавальної активності 
студентів, яка б виконувала такі функції: 

 а) створювала психолого-педагогічні умови 
зростання ефективності виховання фахівця; 

 б) враховувала поетапність формування 
навчально-пізнавальної активності студентів від 
репродуктивних до продуктивних, творчих рівнів; 

 в) базувалася б на таких основних елемен-
тах, як методи навчання, зміст навчання, педагогіч-
на діяльність викладача, пізнавальні здібності та 
уміння студента, колектив студентської групи; 

 г) грунтувалася на загальнодидактичних та 
специфічних принципах активізації навчання; 

 д) враховувала основні дидактичні шляхи 
формування активності як психологічного утворен-
ня особистості. 

Викладені міркування спонукають до де-
тального дослідження ефективності та перспектив 
впровадження наголошеної педагогічної системи, 
бо якраз “Системний підхід в педагогіці спрямова-
ний на розкриття цілісності педагогічних об’єктів, 
виявлення в них різноманітних типів зв’язків 
та зведення їх у єдину теоретичну картину” [2, 
с.305].
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Аннотация. Статья содержит результаты исследования 
социально-педагогических аспектов спортивного менеджмента; 
определена роль и основные подходы в управлении персоналом 
с учетом современных условиях развития физкультурного дви-
жения Украины; выявлены особенности управления персоналом 
физкультурно-спортивных организаций с учетом современных 
условий развития сферы. Работа специалистов по физической 
культуре и спорту по своему смыслу есть одним из видов педа-
гогической работы. Она требует для своего качественного вы-
полнения, высокого уровня профессиональной квалификации, 
постоянного его повышения, восстановления профессиональ-
ных знаний. 
Ключевые слова: управление, персонал, физкультурно-
спортивная организация, спортивный менеджмент.
Анотація. Лысенко І.А. Соціально-педагогічні аспек-
ти управління персоналом у фізкультурно-спортивних 
організаціях. Стаття містить результати дослідження соціально-
педагогічних аспектів спортивного менеджменту; визначені роль 
та основні підходи до управління персоналом з урахуванням 
сучасних умов розвитку фізкультурного руху України; виявлені 
особливості управління персоналом фізкультурно-спортивних 
організацій у сучасних умовах розвитку вітчизняної сфери. Ро-
бота фахівців з фізичної культури й спорту за своїм змістом є 
одним з видів педагогічної роботи. Вона вимагає свого якісного 
виконання, високого рівня професійної кваліфікації, постійного 
його підвищення, відновлення професійних знань. 
Ключові слова: управління, персонал, фізкультурно-спортивна 
організація, спортивній менеджмент.
Annotation. Lysenko I.A. Social - pedagogical aspects of man-
agement of the personnel in sports organization. In the article 
contains results of research of socially-pedagogical aspects of sports 
management; is defi ned the role and the basic approaches in man-
agement of the personnel taking into account modern conditions of 
development of sports movement of Ukraine; is revealed features of 
run by the personnel of the sports organizations taking into account 
modern conditions of development of sphere. Work of specialists on 
physical training and sports on the sense is one of aspects of peda-
gogical work. It demands for the qualitative execution, a high level 
of professional qualifi cation, fi xed his increase, regeneration of a pro-
fessional knowledge.
Keywords: run, staff, sports organization, sports management.

Введение.
Изучение законодательных и нормативно-

правовых документов, регламентирующих отрасль 
физическая культура и спорт позволил установить, 
что реформирование работы первичных организа-
ций является одним из приоритетных направлени-
ем развития отечественного физкультурного движе-
ния. 

Обобщение теоретического опыта разработ-
ки данного направления свидетельствует о том, что 
особую актуальность приобретают вопросы управ-
ления спортивного клуба. Н.И. Кабушкин (2004), 
И.И. Переверзин (2006) отмечают, что управление 
физкультурно-спортивной организацией включает 
два основных аспекта.

Первый – это определение целей организа-
ции, разработка мероприятий по их осуществле-
нию и соответственно контроль за результатами. В 
данном случае управление направлено на решение 
материально-логических задач, организацию собы-
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тий в физкультурно-спортивном учреждении и их 
координирование.

Второй аспект предполагает, что руководить 
физкультурно-спортивного организацией означа-
ет также и управлять людьми. В этой связи пред-
ставляется, что удовлетворение потребностей ра-
ботающих в организации сотрудников – одна из 
важнейших целей, залог его эффективной работы. 
Успех в этом деле обеспечивается функционирова-
ние структуры, а также жизненные потребности его 
сотрудников.

Первый и второй аспекты деятельности ру-
ководителя физкультурно-спортивной организации 
тесно связаны между собой, поэтому противопо-
ставлять их или отдавать предпочтение одному из 
них не имеет смысла. Это связано с целями стратеги-
ческого управления, потому что спортивный менед-
жер должен принимать правильные материально-
логические решения, с одной стороны, направлять 
и стимулировать деятельность своих сотрудников 
на выполнение целей и задач организации – с дру-
гой. Т.е. руководство физкультурно-спортивной ор-
ганизацией означает также и руководство (управле-
ние) людьми в смысле воздействия на отношения 
сотрудников в направлении выполнения ими по-
ставленных целей.

Переход к рыночным отношениям, при-
оритетность вопросов качества физкультурно-
спортивных услуг и обеспечение ее конку-
рентоспособности изменили требования к 
административно-управленческим работникам, 
повысили значимость творческого отношения к 
труду и высокого профессионализма. Это привело 
к существенным изменениям в принципах, методах 
и социально-психологических вопросах управле-
ния персоналом, повысило их роль в организации 
физкультурно-спортивной направленности [1, 2, 3 
и др.].

Ведущие зарубежные и отечественные спе-
циалисты в области спортивного менеджмента от-
мечают, что без высококвалифицированных, куль-
турных, знающих свое дело управленческих кадров 
немыслимы глубокие качественные изменения в 
области спортивного менеджмента. Это связано с 
тем, что из чистого администратора слепо выпол-
нявшего команды «сверху», менеджер превращает 
в творческую личность, деятельность которой на-
правлена на реализацию политики мотивации, при-
обретающей в переходный к рыночным отношени-
ям период решающее значение.

В.И. Жолдак, С.Г. Сейранов (2003), В.В. Ку-
зин (2006), Ф.И. Хмиль (2005) определяют, что поли-
тика мотивации в условиях развития коллективной 
организации труда и привлечения всех сотрудников 
к управлению нацелена на развитие сотрудниче-
ства персонала с администрацией для достижения 
общих целей. То побуждает управленческих работ-
ников искать новые формы управления, развивать 
потенциальные способности, эффективно трудить-
ся, творчески относиться к учебно-тренировочному 
процессу.

Требования творческого отношения спор-
тивного менеджеров к предоставлению услуг и 
управлению обусловили повышение их самостоя-
тельности и ответственности за выполняемую ра-
боту; активное участие в принятии управленческих 
решений; непосредственную заинтересованность в 
результатах коллективного труда [3, 4].

Управление человеческими ресурсами явля-
ется одним из важнейших направлений в деятель-
ности физкультурно-спортивной организации и 
считается основным критерием ее экономического 
успеха. И если раньше главное внимание уделя-
лось развитию и совершенствованию технического 
прогресса, внедрению прогрессивных технологий, 
модификации организационных структур, то в на-
стоящее время сделан крен в сторону человеческого 
фактора, иными словами, сущность и эффект биз-
неса определяю люди.

Таким образом, реализация современного 
курса на проведение радикальной реформы, актив-
ной социальной политики и ключевой составляю-
щей бизнеса в спортивной индустрии предъявляет 
качественно новые требования к разработке ново-
го научно-методического подхода в управлении 
кадрами, относительно содержания социально-
педагогических аспектов технологий управления 
персоналом. 

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: выявить и описать социально-

педагогические аспекты управления персоналом 
физкультурно-спортивных организаций с учетом 
новых социально-экономических условий развития 
физкультурного движения.

Для достижения поставленной цели иссле-
дования нами использовались следующие методы 
исследования:

Анализ и изучение документов и источников 1. 
специальной литературы (в том числе контент-
анализ периодической печати);
Социально-педагогическое наблюдение;2. 
Системный подход в изучении проблемы ис-3. 
следований;
Социологический опрос (анкетирование, бесе-4. 
ды);
Статические методы обработки данных.5. 
Результаты исследования.
Анализ результатов исследования по теме 

магистерской работы позволил установить, что 
наиболее распространенным определением управ-
ления персоналом является следующее – это со-
вокупность принципов, методов, средств и форм 
целенаправленного воздействия на человеческую 
составляющую организации (интересы, поведение 
и деятельность работников) для приведения в со-
ответствие возможностей персонала и целей, 
стратегий, условий развития организации

При управлении персоналом организации, 
по мнению Л.Я. Чеховской (2001), В.Г. Щекина 
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(2003), Ф.И. Хмеля (2005), важно учитывать, что 
процесс профориентацией, адаптацией работника 
к социальной и производственно-технологической 
среде организации, вхождением его в ту или иную 
социальную группу, ролевую структуру коллектива 
организации.

Установлено, что профессиональная ориен-
тация заключается в эффективном применении ква-
лификации, опыта и взглядов работника. Учиты-
вая масштаб информации, которые предоставляют 
специалисту по физическому воспитанию и спорту, 
профессиональную ориентацию разделяют на об-
щую и специальную. 

Общая профессиональная ориентация за-
ключается в ознакомлении новичка с организацией 
вообще: видами деятельности, организационным 
построением, ассортиментами услуг, потребителя-
ми, перспективами развития, традициями, приори-
тетами, нормами взаимоотношений, оплатой труда, 
режимом работы и отдыха, требованиям относи-
тельно охраны работы и техники безопасности, ре-
шением бытовых вопросов и др.

Специальная ориентация касается подразде-
ла, в котором будет задействован новый работник. 
С этой целью ему предоставляют такую информа-
цию: целые, технология и особенности деятельно-
сти подраздела; связи подраздела с другими произ-
водственными и управленческими подразделами; 
персональные обязанности работника; ответствен-
ность; условия работы и ее оплаты; перспективы 
служебного роста и т.п. 

Адаптация персонала, как отмечают Н.И. 
Кабушкин (2004), И.И. Переверзин (2006), Г.В. Ще-
кин (2002) - заключается во внимании к работнику 
сначала его работы в ФСО, предостережению от не-
свойственных культуре организации поступков. 

По направленности различают профессио-
нальную, психофизиологическую и социально-
психологическую адаптацию (рис.1).

В ходе проведения собственных социологи-
ческих исследований нами установлено на эффек-
тивность работы в условиях ФСО влияет професси-
ональная адаптация (установили 53% опрошенных). 

Менее значима социально-психологическая (33%) 
и психофизиологическая адаптация (13%). Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, что для 
полной адаптации к условиям профессиональной 
деятельности современных специалистов физиче-
ского воспитания и спорта необходимо от 2-3 не-
дель до 2-3 месяцев. Сроки и эффективность адап-
тации условиях работы, прежде всего, зависят от 
следующих факторов:

уровня организации и условия труда (отме-
тило 47% респондентов);

нормы взаимоотношения в коллективе 
(26%);

размера заработной платы (13%). 
Работа специалистов по физической культу-

ре и спорту по своему смыслу является одним из 
видов педагогической работы, требует для своего 
качественного выполнения, высокого уровня про-
фессиональной квалификации и постоянного его 
повышение, восстановление профессиональных 
знаний. 
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Рис. 2 Факторы, оказывающие влияние на сроки и 
эффективность адаптации к условиям работы в 

физкультурно-спортивной организации

Рис. 1. Виды адаптации по направленности действия

Совершенное освоение профес-
сии, ее тонкостей, специфики, об-
ретение необходимых привычек, 
способов и приемов эффективного 
выполнения обязанностей

Приспособление к условиям ра-
боты, режима работы и отдыха, к 
особенностям использования пси-
хофизиологических качеств работ-
ника в процессе работы

Охватывает приспособление к 
коллективу, руководителей и кол-
лег, другие параметры, которые 
отображают систему взаимоотно-
шений между людьми в процессе 
общей работы.

Профессиональная Социально-психологическаяПсихофизиологическая

Адаптация
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Поэтому для подготовки кадров сформиро-
ванная многоуровневая система профессионально-
го физкультурного образования, которое реализует 
следующие образовательные программы: среднего 
профессионального образования; высшего профес-
сионального образования; последипломного обра-
зования.

Исследователи отмечают, что в последнее 
время существенно возросло значение последи-
пломного образования физкультурных кадров. Это 
подтверждается, и данными собственного социоло-
гического исследования. 

Так, 60% руководителей ФСО считают после-
дипломное образование стратегически значимым 
направления в управлении персоналом. Специали-
сты по физическому воспитанию и спорту считают, 
что одним из приемлемых видов обучения для них 
является стажировка (отметило 33% респондентов) 
и профессиональная подготовка на образовательно-
квалификационном уровне «магистр» (20%).

Установлено, что критериями выбора вида 
обучения является: с одной стороны, доходы (повы-
шение квалификации приводит к росту экономиче-
ских результатов работы), а с другой стороны - зна-
чительные затраты. 

Обобщение практического опыта работы 
ФСО позволили выделить три основные проблемы 
в формировании системы управления персонала, 
которые совпадают с приоритетными процедурами 
ее осуществления.

Первая проблема, связана с процедура-
ми подбора и отбора, а также регламентации их 
функциональных обязанностей (отметило 74% 
респондентов).

Вторая, состоит в мотивации персонала 
к эффективной профессиональной деятельности 
(33%).

Третья проблема, это деятельность по пла-
нированию кадрового состава (13%). 

Нами установлено, что подбор и отбор ка-
дров 17% руководителей осуществляют по устным 
рекомендациям сотрудников; 80% - придерживают-
ся личного мнения; 3% - действуют по рекоменда-
циям высших органов руководства.

В результате социологического опроса 
руководителей и специалистов физкультурно-
спортивных организаций различных форм соб-
ственности нами были выявлены и классифици-
рованы факторы, влияющие на эффективность 
системы управления персоналом. Классификация 
этих факторов предусматривает разделение их на 
две группы: факторы внутренней среди и внешней 
среды организации. К факторам внутренней среды 
относятся: профессионально-личностная харак-
теристика руководителя (47%), наличие органи-
зационной культуры и использование финансово-
экономических методов управления (27%), а также 
адекватная организационная структура управления 
(13%). К факторам внешней среды можно отнести: 
создание комплексных систем управления каче-
ством работы (47%), ориентация системы стиму-

лирования на предпринимательство, новаторство, 
участие в управленческих решениях (26%); уси-
ление взаимодействия кадровых служб с государ-
ственными органами руководства (13%).

Для создания эффективной системы управле-
ния персоналом в ФСО, как показывают результаты 
исследования, необходимо широкое использование 
финансово-экономические стимулов (74%), вне-
дрение новых технологий кадрового менеджмента 
(40%), разработку четких функциональных обязан-
ностей и регламента работы сотрудников (20%).

Выводы. 
Персонал является ключевым фактором 

любой физкультурно-спортивной организации, 
а управление им представляет стратегическую 
функцию спортивного менеджмента. Обобщение 
теоретического опыта разрешило нам установить, 
что при всем разнообразии научных работ име-
ет место противоречия между высокой степенью 
разработанности теории менеджмента организа-
ции, пропаганды ценностей физической культуры 
и недостаточной разработанностью социально-
педагогических аспектов управления деятельно-
стью физкультурно-спортивных организаций. До 
сих пор остаются открытыми вопрос: определение 
социально-педагогических критериев эффективно-
сти спортивного менеджмента. 

Ведущие специалисты в области управле-
ния персоналом отмечают, что профессиональная 
ориентация, адаптация и последипломное обра-
зование выступают важным элементом кадровой 
работы и является регулятором связи между систе-
мой образования и предоставлением физкультурно-
спортивных услуг. 

Работа специалистов по физической культу-
ре и спорту по своему смыслу есть одним из видов 
педагогической работы, и требует для своего каче-
ственного выполнения, высокого уровня профес-
сиональной квалификации и постоянного его повы-
шение, восстановление профессиональных знаний. 

Поэтому для подготовки кадров сформиро-
ванная многоуровневая система профессионально-
го физкультурного образования, которое реализует 
следующие образовательные программы: средне-
го профессионального образования; высшего про-
фессионального образования; последипломного 
образования.

Обучение может осуществляться на рабочем 
месте и вне рабочего места. 

Критериями выбора вида обучения есть: с 
одной стороны, доходы (повышение квалификации 
приводит к росту экономических результатов рабо-
ты), а с другой стороны - значительные затраты. 

Методы обучения персоналу физкультурно-
спортивной организации (как технологии) в 
учебно-воспитательном процессе исключительно 
разнообразные и динамические, а их выбор есть 
одной из важнейших творческих задач руковод-
ства. Специалисты при выборе конкретного ме-
тода обучения предлагают учитывать следующие 
факторы: многообразие целей обучения; характер 
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и содержание учебно-познавательной задачи; огра-
ниченные сроки обучения; необходимость активи-
зации познавательной деятельности; утраченные 
в процессе практической деятельности привычки 
учебной работы; связь интересов слушателей с их 
профессиональной деятельностью; познавательные 
возможности соответствующей вековой категории 
специалистов; необходимость оперативного приме-
нения полученных знаний слушателями в их прак-
тической работе; уровень андрагогического мастер-
ства преподавателя.

Проведение дальнейших исследований по 
данной проблеме будут способствовать реализации 
современного курса на проведение радикальной ре-
формы, активной социальной политики и ключевой 
составляющей бизнеса в спортивной индустрии с 
учетом нового научно-методического подхода к 
управлению физкультурными кадрами. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
ВСЕСОКІЛЬСЬКИХ ЗЛЬОТІВ І ВПЛИВ ЇХ НА 
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Національний університет фізичного виховання та 
спорту України, Київ
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Анотація. У статті здійснена спроба історичного аналізу 
організації та проведення Всесокільських зльотів і з’ясування їх 
впливу на розвиток сокільського руху. Сокільський гімнастичний 
рух для популяризації ідеї сокільства організовував одні із най-
перших у Європі масові міжнародні гімнастично-спортивні свята 
– Всесокільські зльоти. Особливістю міжнародного сокільського 
руху було проведення регіональних зльотів. Зльоти сприяли 
пробудженню серед громадськості національної свідомості, 
зближенню сокільства з народом, відображали рівень розвитку 
сокільської ідеї у різних країнах світу.
Ключові слова: Всесокільські зльоти, сокільський рух, 
Всеслов’янський сокільський зліт.
Аннотация. Лях-Породько А. Организация и проведение 
Всесокольских слетов и влияние их на развитие сокольского 
движения. В статье совершена попытка исторического анализа 
организации и проведения Всесокольских слетов и выяснения 
их влияния на развитие сокольского движения. Сокольское гим-
настическое движение для популяризации идеи сокольства ор-
ганизовывало одни из первейших в Европе массовые междуна-
родные гимнастические спортивные праздники - Всесокольские 
слеты. Особенностью международного сокольского движения 
было проведение региональных слетов. Слеты оказывали содей-
ствие пробуждению среди общественности национального со-
знания, сближению сокольства с народом, отображали уровень 
развития сокольской идеи в разных странах мира.
Ключевые слова: Всесокольские слеты, сокольское движение, 
Всеславянский сокольский слет.
Annotation. Lyach-Porodko A. The organization and the real-
ization of the general socolsk rallies and their infl uence on the 
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socolsk movement’s development. This article presents an attempt 
to do the historical analysis of the organization and the realization of 
the general socolsk rallies as well as to fi nd out what is their infl uence 
on the socolsk movement’s developmtnt. Socolsk gym locomotion 
for popularization of idea socolsk organized one of the fi rst in Eu-
rope mass international gym sports holidays - general socolsk meet-
ings. Feature international socolsk locomotions was holding regional 
meetings. Meetings assisted awakening among sociability of national 
consciousness, to convergence socolsk with people, mapped a level 
of development socolsk ideas in the different countries of the world.
Key words: general socolsk rallies, socolsk movement, General 
Slavic socolsk rally. 

Вступ.
У другій половині XIX століття у Чехії за-

роджується сокільський гімнастичний рух. Одним 
із засобів популяризації сокільської ідеї у світі була 
організація та проведення Всесокільських зльотів. 
Участь у зльотах брала велика кількість гімнастів з 
Чехії, Словаччини, Словенії, Сербії, Хорватії, Бол-
гарії, Російської імперії, а також з США, Франції, 
Бельгії, Алжиру, Нідерландів. Крім змагань з гім-
настики програма зльотів складалася зі спортивних 
дисциплін (біг, плавання, стрибки у довжину з міс-
ця та розбігу, стрибки з жердиною, боротьба), про-
водились культурні та просвітницько-пізнавальні 
заходи, виставки, імпровізовані змагання Стародав-
ньої Греції.

Всесокільські зльоти були одними з най-
перших масштабних міжнародних гімнастично-
спортивних змагань у Європі. Адже саме напри-
кінці XIX століття починають проводитись перші 
чемпіонати Європи та Світу з різних видів спорту, а 
також Олімпійські ігри, які мали за мету об’єднувати 
та координувати діяльність міжнародних 
спортивних організацій і відображати рівень 
економічного та соціально-культурного розвитку 
кожної окремої держави. Тобто, Чехія, яка входила 
до складу Австро-Угорської імперії намагалася 
за допомогою сокільського гімнастичного руху, 
зокрема організацією Всесокільських зльотів, 
продемонструвати свій національний, культурний, 
історичний, спортивний потенціал, як однієї з 
рівноправних європейських держав.

До питання історії становлення сокільського 
руху звертались ряд дослідників. Одними з яких 
Всесокільські зльоти висвітлювались вибірково [37; 
38; 75], а інші переважно наводили їх статистичні 
дані [12]. Тому, актуальність дослідження зумовле-
на необхідністю більш детальнішого історичного 
аналізу організації та проведення Всесокільських 
зльотів і з’ясування впливу їх на становлення та 
розвиток сокільського руху.

Наукове дослідження виконане згідно до 
теми 1.1.4 зведеного плану науково-дослідної робо-
ти у сфері фізичної культури та спорту на 2006-2010 
рр. «Історичні та організаційні напрямки розвитку 
професійного спорту в Україні».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – здійснити історичний 

аналіз організації та проведення Всесокільських 
зльотів і з’ясувати їх вплив на розвиток сокільсько-
го руху.
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Методи дослідження: аналіз спеціальної 
науково-методичної літератури, документальних 
матеріалів, історико-логічний та хронологічний ме-
тоди.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. 

Перше сокільське гімнастичне товариство 
виникло у 1862 році у Празі, за ініціативи М. Тир-
ша, І. Фігнера та їх однодумців [2; 40; 54]. Здо-
бувши всенародне визнання у Чехії сокільство по-
ступово поширилось і серед інших слов’янських 
народів: словаків, словенців, хорватів, сербів, бол-
гар, поляків [76]. Також сокільський рух проникає в 
Російську імперію, Францію, США [38], Німеччину 
[77], Австралію, Аргентину [43]. Розповсюдившись 
по всьому світу, вибудувавши розгалужену сітку 
сокільських товариств, створюючи сокільські со-
юзи у різних країнах, сокільство виявило нагальну 
потребу в об’єднанні міжнародного сокільського 
руху, як передвісника та виразника відродження 
національної свідомості, історичної правди, куль-
турних традицій слов’янства, а у перспективі здо-
буття самостійності від поневолення держав пора-
ботителів Австро-Угорської та Османської імперій. 
Дієвим кроком у вирішенні цього питання була 
організація та проведення Всесокільських зльотів 
– гімнастично-спортивних свят, які повинні були 
презентувати незламний характер, досягнення та 
здобутки сокільства, пробудити у свідомості сус-
пільства, зокрема слов’янської громадськості ідею 
всеслов’янського єднання, а також продемонстру-
вати міжнародній політичній, культурній, спор-
тивній спільноті можливості діяльності, рівень та 
темпи розвитку спільної ідеї сокільства та народу. 
Тому, у 1882 році у Празі був організований I Всесо-
кільський зліт, присвячений 20-ти річчю існування 
сокільського руху [12; 46; 71], у якому брали участь 
76 сокільських товариств [4; 76] з 720 гімнастами 
[12]. В урочистій ході участувало 1572 «сокола» 
[38; 59]. Ряд авторів: Гавлічек (1948) [12], Бурин-
ська (1915) [4], Францев (1910; 1911) [76; 77], Фей-
гін (1940) [75] вказують на те, що у зльоті приймали 
участь 1600 чоловік. Про те, на нашу думку це лише 
узагальнено-округлена кількість учасників. На зліт, 
крім чехів, прибули «соколи» хорвати, словенці та 
представники США [2; 3; 12]. Ось, як автор стат-
ті М. Буринська, надрукованої у журналі «Вестник 
Русского сокольства» характеризує I Всесокіль-
ський зліт: «…I слет указал сокольству новую пре-
красную цель, спаяние всего славянства.

Сам устроитель слета, Тырш, не ожидал та-
кого успеха, но, по окончании слета, он говорил уже 
с полным правом:

«Одним этим великим делом мы разбили в 
прах жалкую клевету тех, кто с легкостью осмели-
вался говорить об упадке сокольства.

Мысль сокольская приобретает для всего 
славянства значение, о котором мы и не мечтали…» 
[3]. Отже, ми можемо припустити, що проведення I 
Всесокільського зльоту сприяло ідеї слов’янських 
народів до об’єднання. Являючись характерним ви-

разником Всеслов’янського руху. Лише тільки за 
1882 рік кількість сокільських товариств сягнуло 
120 [76].

Наступний зліт було заплановано організу-
вати у Празі у 1887 році, святкуючи 25-річчя ді-
яльності сокільства [12]. Була проведена ретельна 
підготовка до зльоту. До Праги вже прибула де-
легація «соколів» із США [12]. Однак, імперська 
влада Австро-Угорщини вбачаючи в організації 
масових національних гімнастично-спортивних 
святах загрозу монархічному режиму заборонила 
II Всесокільський зліт [37; 38; 77]. Але все ж таки 
«соколи» спромоглися провести змагання у місті 
Броде поблизу Праги [12].

II Всесокільський зліт вдалося організувати 
«соколам» у 1891 році у Празі [3; 46; 71], який був 
приурочений до Земської ювілейної виставки [12; 
77]. У зльоті брали участь 206 сокільських това-
риств [12; 44]. 2473 «соколів» виступали у демон-
страції спільних гімнастичних вправ [12]. В урочис-
тій ході участувало 5832 чоловік [46; 59]. Існують і 
інші версії, щодо кількості учасників зльоту 1891 
року. Наприклад П. Лоссовський (1919) говорить 
про 5830 чоловік [44], а В. Гавлічек (1948) вказує 
на чисельність у 5520 чоловік [12], що значно різ-
ниться з показниками інших авторів. До Праги при-
були польські, хорватські, сербські «соколи» [12], 
делегація французьких гімнастів [12; 44; 76]. Також 
«Чешская Община Сокольская» запрошувала на II 
Всесокільський зліт представників «Русского гим-
настического общества» (Москва) [19], яке згодом 
було реорганізоване в «Первое русское гимнасти-
ческое общество «Сокол».

У 1895 році у Празі відбувся III Всесокіль-
ський зліт [3; 71], який також був пов’язаний з про-
веденням виставки – Етнографічно-слов’янської 
[12; 38; 76; 77]. На виставці «соколи» мали свій 
окремий павільйон [12]. Про внесок «соколів» 
в організацію і проведення цих двох значних 
гімнастично-спортивних та соціально-культурних 
заходів часопис «Известия С.-Петербургского сла-
вянского благотворительного общества» писав на-
ступне: «…Блестящая этнографическая чешско-
славянская выставка в Праге, показавшая всему 
образованному миру разнообразные проявления 
чешского народного искусства, как например, 
оригинальные орнаменты вышивок, керамических 
произведений, старейшую резьбу по дереву и т. д. 
– была в значительной мере подготовлена сокола-
ми. Соколы объясняли значение и смысл выставки, 
отыскивали интересные предметы и устраива-
ли многочисленные подготовительные местные 
выставки…» [79]. У зльоті взяли участь 311 сокіль-
ських товариств [44]. Спільні гімнастичні вправи 
демонстрували 4287 гімнастів-соколів [12]. В уро-
чистій ході приймали участь 7533 «соколів» [38; 46; 
59]. За даними В. Гавлічека (1948) «соколів» було 
де, що менше, а саме 7523 чоловік [12]. Інше дже-
рело вказує на 7500 «соколів» [79]. П. Лоссовський 
(1919) говорить про 7530 чоловік [44]. На зліт, 
крім чехів, словенців, хорватів, прибули і гімнасти 
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із Франції [12; 76; 77; 79]. Також, уперше, у зльо-
ті брали участь 700 підлітків [12]. По завершенню 
III Всесокільського зльоту було прийняте рішення 
заснувати сокільський музей [79].

Активно проводилась підготовка до IV Все-
сокільського зльоту, який повинен був відбутися у 
Празі наприкінці червня 1901 року [71]. У люто-
му 1901 року староста І. Подліпний та секретар І. 
Шейнер «Чешской Общины Сокольской» зверну-
лись до всіх «соколів» запрошуючи до Праги на IV 
Всесокільський зліт: «…БРАТЬЯ Соколы! БРАТЬЯ 
СЛАВЯНЕ! Лелея еще и поныне восхитительные 
воспоминания о прекрасных днях предыдущих все-
сокольских слетов и признавая за ними глубокое 
значение в деле развития славянского Сокольства, 
созываем, по истечении шести лет, IV ВСЕСО-
КОЛЬСКИЙ СЛЕТ на 29ое и 30ое и 1ое июля н. с. 
1901 г. опять в старые стены нашей золотой славян-
ской Праги. Сим имеем честь искренне и сердечно 
пригласить вас на этот слет.

Главную часть торжества составят телесные 
состязания и обще публичные упражнения всех со-
кольских обществ.

Мы хотим могучим гармоническим 
выступлением целому свету показать серьезный и 
глубокий взгляд нашего народа на здоровую и силь-
ную жизнь, на систематическое всестороннее теле-
сное развитие…Мы горячо надеемся, что подобно 
как в предыдущих слетах, увидим и при наступаю-
щих собранную во едино всю славянскую соколь-
скую семью…Поэтому особенно горячо приглаша-
ем вас, дорогие братья, на наши торжества. Придите 
порадоваться вместе с нами преуспеянию общего 
нами дела, насладиться обществом откровенных 
друзей и приятелей, придите померяться молодыми 
силами в богатырских состязаниях, - мы ждем вас 
и примем с распростертыми объятьями…» [7]. 
Журнал «Славянский Век» про перспективи IV 
Всесокільського зльоту розповідав наступне: «…В 
конце м. июня все славянские «соколы» т. е. члены 
гимнастических обществ съедутся в Праге на все-
сокольский съезд. Кроме австрийских славян по-
шлют своих представителей Болгария и Сербия и 
черногорские юнаки, а по слухам, прибудет так-
же много русских гостей. Словом это будет опять 
один из таких всеславянских съездов, на которых 
все члены великой славянской семьи могут позна-
комиться друг с другом…» [10]. У IV Всесокіль-
ському зльоті брали участь 576 сокільських това-
риств [75]. 6705 «соколів» спільно демонстрували 
гімнастичні вправи [12]. В урочистій ході приймали 
участь 11095 «соколів» [12]. Д. Крадман (1973) [38], 
А. Россійський (1910) [59] та Д. Любченко (1911) 
[46] вказують на 11100 учасників. Про те, на нашу 
думку це лише узагальнена кількість. Прибула на 
зліт велика кількість учасників з різних міст і країн. 
Серед них: поляки, серби, словенці, хорвати, болга-
ри, чорногорці, «соколи» з Галичини, представники 
Німеччини (Берлін, Дрезден, Аугсбург, Нюрнберг), 
Російської імперії, США, делегація французьких 
гімнастів, яка складалася з 70 чоловік та міської 

Ради Парижу [12; 63; 79]. Збільшилась кількість, 
порівняно з попередніми зльотами, учасників під-
літків. Так, учнів і підлітків віком від 6 до 17 ро-
ків [44] на IV Всесокільському зльоті було 1988 
чоловік [12]. П. Лоссовський (1919) приводить їх 
чисельність у 1740 чоловік [44]. Вперше на Все-
сокільських зльотах участь приймають жінки [3], 
у кількості 860 осіб [12; 44]. Також під час зльоту 
була організована друга сокільська виставка [12].

У 1907 році у Празі пройшов V Всесокіль-
ський зліт [44; 71], який мав ряд характерних осо-
бливостей. Ось, як А. Россійський розповідає про 
це масштабне гімнастично-спортивне свято: «…
Столица Чехии – Прага празднично убрана. Ник-
то не работает, магазины закрыты. Все мысли 
направлены туда, к месту чешских олимпийских 
игр, к Летенскому полю. Одних участников око-
ло 20.000 человек, зрителей десятки тысяч. Боль-
ше! Кругом – трибуны представителей всех наций 
мира…» [59]. Один із безпосередніх учасників V 
Всесокільського зльоту А. Готліб: «…Что бы дать 
некоторое представление о грандиозных размерах 
состязаний и упражнений на пятом «всесокольском 
слете» в Праге в1907 году…» [15], звертає увагу 
на те, що: «…В гимнастических состязаниях на 
«слете» принимали участие более 1.200 гимнастов, 
разделенных на группы, по 6 человек каждая. Каж-
дая группа являлась представительницей гимнас-
тического общества или кружка, при чем чешских 
групп было, конечно, подавляющее большинство. 
Кроме состязаний, на том же «слете» происходили 
массовые показательные упражнения по нацио-
нальностям, в которых приняли участие бельгийцы, 
люксембуржцы, французы, болгары и др. …» [15].

Спільні гімнастичні виступи демонстрували 
8064 «соколів» [15]. В урочистій ході брали участь 
15000 чоловік [38; 46; 59]. Також на зльоті висту-
пали 2500 жінок, 500 підлітків, 1800 учнів та 500 
учениць [12; 16]. До Праги цього року прибули «со-
коли» з Любляни, Белграда, Загребу [12], Санкт-
Петербургу, Києва, Москви, Тифлісу (Тбілісі), Ялти 
[12; 14-16; 19], делегації із Франції, США, Алжиру, 
Німеччини, Люксембургу, Бельгії, Болгарії [12; 15]. 
На відміну від попередніх Всесокільських зльотів 
на зльоті 1907 року не були представлені польські 
«соколи». Відповідь на питання чому останні не 
приймали участь у V Всесокільському зльоті ми 
знаходимо у журналі «Славянские известия», у 
якому мова йде про те, що: «…В июне месяце…
состоялся в Праге «слет славянских соколов», пре-
взошедший по числу участников все предшество-
вавшие слеты. К величайшему своему позору поль-
ские соколы, обуреваемые фанатической враждой к 
славянству и ослепленные польской мегаломанией, 
не приняли участия в этой могучей всеславянской 
демонстрации. Но «славянские соколы» отлично 
доказали, что они могут обойтись и без поляков…» 
[78]. Про кількість глядачів, що прибули на V Все-
сокільський зліт говорить П. Лоссовський. Він, 
зокрема вказує на те, що близько 200000 чоловік 
відвідали сокільське свято [44]. Вперше на зльо-
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тах відбулась наживу інсценіровка шахового тур-
ніру [12], яка відображала перемогу Яна Жижки 
над німецьким імператором Зігмундом 1422 року 
– один із культурно-просвітницьких заходів. Водно-
час з V Всесокільським зльотом у Празі пройшли 
змагання Європейської гімнастичної унії [12]. Та-
кож однією з особливостей зльоту 1907 року було 
те, що він сприяв створенню у 1908 році «Союзу 
Слов’янського Сокільства» [12].

Особливе місце в історії сокільського руху 
посідає VI Всесокільський зліт. Тому до зльоту 
була проведена ретельна організаційна підготовка. 
Зокрема журнал «Сокол» повідомляв наступне: 
«…6-й всесокольский слет будет в столице Чехии 
в «златой» Праге в 1912 году летом в июне и июле 
месяцах.

К нему уже и теперь идет деятельная подготов-
ка. Все славянские сокольства сорганизовываются 
в один большой всеславянский сокольский союз, 
который и откроет этот громадный по своим 
замыслам слет…» [46]. Дійсно VI Всесокільський 
зліт мав Всеслов’янське міжнародне значення про, 
що зазначалось: «…На собрании комитета Союза 
славянского сокольства 20 февраля 1910 г. в Вене 
постановлено устроить в память 50-летнего юбилея 
основания сокольства, I –й всеславянский соколь-
ский слет в Праге в 1912 г. …» [32].

1 жовтня 1911 року була утворена зльотова 
канцелярія [11]. Вирішувалось питання пільгового 
проїзду «соколів» до Праги на VI Всесокільський 
зліт [55]. Детально обговорювались правила та 
програма змагань. Так, змагання VI Всесокільсько-
го зльоту водночас вважалися змаганнями «Со-
юзу Слов’янського Сокільства» [9]. Технічним 
комітетом «Чешской Общины Сокольской» був 
розроблений проект програми зльоту, який розпо-
ділявся на вісім днів [22]. Для того, щоб збагнути 
масштабність та різноплановість зльоту приводи-
мо його програму: «…26 мая гимнаст. упражнения 
и игры учащихся Пражских школ, 2 июня упраж-
нения учащихся сред. учеб. заведений в Праге, 9 
июня упражнения детей мальчиков, занимающихся 
в Сокольск. Обществах г. Праги и иногородних, 16 
июня упражнения девочек, занимающихся в Со-
кольск. О-вах, 23 июня упражнения подростков, 28 
июня (утром в 6 часов) состязания из-за первенства 
Союза Славянского Сокольства, (днем) упражне-
ния учащихся русских учебных заведений, при-
ехавших на слет в Прагу, 29 июня (утром 6-9 час.) 
состязания групп, в 9 час. репетиция женщин, в 
10 час. репетиция мужчин на простые движения. 
Днем в 4 часа упражнения: Славянских и прочих 
гостей, простые движения мужчин, простые движ. 
женщин, образцовые упраж. женщин на снарядах, 
состязания сок. округов, 30 июня: (до полудня) ше-
ствие, пополудни, в 4 часа, простые движения жен-
щин, мужчин, выступление женщин по округам, 
состязания округов, строевые упражнения sokolske 
jizdy, - 1 июля (пополудни) исторические сцены и 
торжества, упражнения пожилых гимнастов, состя-
зания групп на снарядах, упражнения Славянских 

гостей, раздача призов…» [22]. Спеціально для VI 
Всесокільського зльоту 1912 року будувався новий 
стадіон. Технічні дані якого вражають: «…Одно 
только место для простых движений будет отве-
дено в размере 235 метров длиною и 145 метров 
шириною; кроме этого на коротких сторонах этого 
продолговатого четырехугольника будет оставлено 
еще место шириною 10 метр. и на длинных ст. 20 
метров для снарядов и для поворачивания масс со-
колов во время вступления их к упражнениям на 
арену. Кругом этой громадной площади для упраж-
нений пойдет еще дорога для пешеходцев и мест 
для стояния шириною 15 метров, затем трибуны 
для зрителей. За трибунами будут помещаться мес-
та для раздевален и для постройки соколов и соко-
лок к упражнениям.

Вся арена будет занимать площадь 413 ме-
тров длины и 275 метров ширины (119,695 кв. ме-
тров =11,96 гектаров)…» [6]. Також планувалось 
організувати під час зльоту Всесокільську вистав-
ку, яка разом з архівом «Чешской Общины Соколь-
ской» повинна була: «…Дать картину воспитатель-
ной деятельности сокольства за истекшие 50 лет его 
существования…» [68]. Також повідомлялось: «…
Уже теперь идут полным ходом подготовительные 
работы к этой весьма интересной выставке, в ко-
торой примут участие все сокольские общества, 
раскинутые по всему миру…» [68]. Узагальнюю-
чу інформацію, яка розкриває хід підготовки до VI 
Всесокільського зльоту надає журнал «Сокол», у 
якому говориться про те, що: «…Слетовые празд-
нества начнутся 26 мая б. г. по нов. ст.

Специально для слета будет издана справоч-
ная книжка со всеми подробными инструкциями 
для участников слета.

Программа слета уже выработана.
Упражнения для состязаний рассылаются на-

чальникам всех сокольских обществ.
Для устройства слета выбраны опытные дея-

тели, из которых составлены след. комиссии: техни-
ческая, хозяйственная, финансовая, секретарская, 
врачебная, гигиеническая, первой помощи, строи-
тельная, рекламная, железнодорожная, ночлежная, 
увеселительная и т. д. Все эти комиссии собирают-
ся каждую неделю… Постройка и устройство пло-
щади, со всеми ее необходимыми трибунами, разде-
вальнями и т. п., начнется 1 января 1912 г.

Площадь для простых упражнений будет 
для 10112 мужчин размером 234,95Χ144,39 метр. = 
33,893 кв. метр.

На трибунах и вне их устроено мест для си-
дения и стояния для 76,545 зрителей.

В раздевальнях для упражняющихся устро-
ено 10,240 мест для мужчин и 4080 мест для жен-
щин…» [25].

Важливого значення організатори зльоту на-
давали приїзду, як найбільшої кількості учасників з 
різних країн. Тому, звертались до всіх сокільських 
гімнастичних товариств та Союзів з тим щоб: «…
Возможно более численному участию на VI слете в 
Праге, дабы всему миру показать силу и мощность 
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сокольской идеи…» [27]. Рішення про обов’язкову 
участь у VI Всесокільському зльоті прийняли всі 
слов’янські народи, а також представники європей-
ських держав та США. Зокрема, «соколи» з Хорва-
тії [67], Сербії [60], Польщі [74], Російської імперії 
[17; 33] оголосили про офіційну участь у зльоті. 
Про гімнастів із Франції говорилось наступне: «…
Французские гимнасты выразили желание пови-
даться опять со своими хорошими друзьями – соко-
лами. Для этой цели составляют группу наилучших 
своих гимнастов и приедут на VI всесокольский 
слет…» [25]. Також зазначалось, що: «…Ожидает-
ся участие не менее 10,000 гимнастов со всех стран 
мира…» [53].

VI Всесокільський зліт відбувся у 1912 році 
у Празі [12; 37; 38; 49]. У ньому взяли участь по-
над 1000 сокільських товариств [4] та їх членів: 
чоловіків, жінок, підлітків ( хлопчиків та дівчаток), 
як учнів, так і учениць [3; 4; 12]. На зліт прибули, 
крім «соколів» з Чехії, серби, хорвати, болгари, ма-
кедонці, словенці, «соколи» із США, Російської ім-
перії, а також делегації із Франції, Англії, Бельгії, 
Нідерландів [12; 37; 38; 41; 62; 72]. Стосовно від-
мови польських «соколів» приїхати на зліт журнал 
«Сокол» повідомляв: «…Правление польского «Со-
кола» в Галиции предложило пражскому Соколу 
свое согласие прибыть на слет 1912 г. только в том 
случае, если там не будет русских галичан…» [35]. 
«Чешская Община Сокольская» йдучи на поступки 
польським «соколам» погодилась на їхні умови. Од-
нак: «…Несмотря на эту крайнюю уступчивость, за 
два дня до начала слета польский «Сокол» уведо-
мил Прагу об отказе прибыть, потому что на слете 
должны были выступать сокольские отряды из Рос-
сии…» [35]. Лише не офіційно польські «соколи» з 
Галичини та губерній королівства Польського бра-
ли участь у VI Всесокільському зльоті [72].

Програма зльоту складалася зі змагань на 
першість «Союзу Слов’янського Сокільства», з гру-
пових змагань та змагань одиночок вищого розря-
ду, з групових змагань та змагань одиночок нижчо-
го розряду [20; 26; 29-31], а також п’ятиборства, за 
іншими даними шестиборства (стрибок у довжину 
та висоту, біг на 100 ярдів, підняття ваги 50 кіло-
грам, штовхання ядра, прості (вільні) вправи [58] 
і спеціальних змагань (біг на 100 ярдів, на 300 м., 
на 500 м., стрибок у висоту з розбігу без містка і 
з містком, стрибок у висоту з місця без містка і з 
містком, стрибок з жердиною, стрибок у довжину 
з розбігу без містка і з містком, стрибок у довжину 
з місця без містка та з містком, потрійний стрибок, 
лазіння (сім метрів), ядро, куб, спис, диск, гиря 50 
та 25 кілограм, плавання (100 м), фехтування на ес-
падронах і на рапірах, боротьба [20; 26; 30; 58].

Для того, щоб краще збагнути значен-
ня VI Всесокільського зльоту, дійсно соціально-
культурного явища, грандіозного міжнародного 
свята, ми звернемось до спогадів безпосередніх 
учасників зльоту. Цінними історичними першо-
джерелами є статті-звіти І. Ленса та Л. Нікітіна. Зо-
крема, І. Ленс значну увагу у своїй праці приділяє 

перебігу подій кожного дня окремо [72]. Нікітін Л. 
у своїй праці звертає увагу, зокрема на сцену з істо-
рії Стародавньої Греції, говорячи про те, що: «…В 
заключение были поставлены классические сцены, 
из жизни Афин в дни славного Марафонского боя. 
Участвовало в этом представлении 1.300 человек. 
Сильное впечатление произвело появление вест-
ника, употребившего сверхчеловеческие усилия, 
чтобы принести афинянам возможно скорее извес-
тие о победе. Эта радостная весть стоила ему жизни. 
Центральной сценой явились игры в честь победы 
греков при Марафоне. В этих играх выступили луч-
шие гимнасты из соколов, показавшие, как близко 
стоит сокольство к античному миру. Перед глазами 
собравшихся были исполнены трудные состязания 
в пятибории: борьбе, беге, прыжках и метаниях ко-
пья и диска. Реальность и красота этих сцен, сопро-
вождавшихся пением хоров, была изумительна и за-
ставила многих чувствовать себя перенесенными в 
далекую эпоху олимпийских игр…» [48]. Також під 
час зльоту була організована сокільська виставка 
[12], яку відвідали 273337 чоловік [52].

Офіційні підсумки VI Всесокільського, I 
Всеслав’янського зльоту 1912 року були детально 
висвітлені у журналах «Сокол» (Москва) та «Вест-
ник Русского сокольства» (Санкт-Петербург). Мос-
ковський журнал «Сокол» повідомляв: «…Всеми 
подготовительными работами к VI всесокольскому 
слету управлял общий Комитет из 51 лица, при со-
трудничестве 625 лиц, работавших в 13 группах. 
Подготовительные работы начались в январе 1911 
г. Школьная молодежь имела бесплатный доступ на 
слетовые репетиции, которым пользовалось 17.722 
детей из Праги и ее окрестностей.

В первый раз на всесокольском слете уча-
ствовали русские дружины из Галиции, Украинцы, 
округ Боснийско-герцоговинский и Союз Русско-
го Сокольства. Свое отсутствие оговорили Поля-
ки, Швейцарцы и Бельгийцы. Участников слета 
было всего 39.857 соколов, а именно: 35.450 чехов, 
остальных Славян 3.579, из заграничных соколь-
ских обществ 435 чехов и др. Из неславянских гим-
настических организаций участвовало 193 члена. 
Помимо выдающихся гостей из Англии, Франции, 
Швейцарии и Германии, почти все государства и 
все славянские города выслали своих делегатов.

К выступлению в простых упражнениях 
было приготовлено 12.420 соколов (Чешс. Общ. 
Сок. 11.120 мужчин и остальные Союзы Слав. Со-
кольства 1.300 мужчин)…Женщин участвовало 
5.457…всего с мужчинами 17.877.

В сокольском шествии по городу Праге уча-
ствовало в выходных костюмах 21.862 соколов…
Общее участие зрителей помимо Праги было 
250.000-300.000. В течении 4 дней приехало в Пра-
гу и обратно 600.000 лиц. Электрическими трамва-
ями пользовалось в течении 4 дней 1.314.608 лиц.

Постройка арены обошлась 311.394 крон 73 
гел….Гигиеническим отделом заведовало 80 вра-
чей…Устроительный комитет состоял из 267 лиц, 
которому охотно помогали 500 членов пожарных 



109

команд города Праги и окрестностей.
Устроительный комитет устроил во время 

слета 14 разных вечеров и т. п.
Марафонская сцена была исполнена 3 раза 

и обошлась 49.667 крон, репетиций было 12 и при 
каждом исполнении участвовало 1.292 лица.

Билеты на «слетище» были проданы по-
чти все. По проданным билетам арену посетило 
каждый день 133.354 лиц зрителей. Посещение 
арены до главных празднеств, во время глав. празд-
неств, во время репетиции составляет общую циф-
ру 882.130 зрителей…» [51]. «Вестник Русского со-
кольства» наголошував на тому, що: «…Весь слет 
стоил 656.600 крон; предварительная смета расхо-
дов сведена была к цифре 657.400 кр. Доходы: от 
устройства слета – 634.560 кр., сокольский налог 
(слетовые знаки) – 258.000 кр., и пособия от гор. 
Праги и других городов, а также от разных учреж-
дений и мест. В общем поступление превысило 
расходы почти на 400.000 крон…» [47].

Отже, ми можемо припустити, що VI 
Всесокільський зліт, який водночас являвся I 
Всеслов’янським зльотом мав значний вплив на 
розвиток сокільського руху. Тобто, зліт 1912 року 
зібрав велику кількість учасників (найбільшу 
порівняно з попередніми зльотами) з різних країн 
світу. Справді ставши об’єднуючим фактором 
слов’янських народів. Програма зльоту складалася 
з гімнастичних та спортивних змагань, відбувалися 
культурно-просвітницькі заходи у яких брали 
участь чоловіки, жінки, хлопчики, дівчатка (учні та 
учениці навчальних закладів).

Наступний Всесокільський зліт відбувся у 
1920 році [12]. Така довгострокова перерва була 
спричинена неспокійним політичним та військо-
вим положенням у Європі. У результаті у 1914 році 
розпочинається Перша Світова війна. Тому лише у 
1920 році вдалося «соколам» організувати VII Все-
сокільський зліт у Празі [12]. За даними В. Гавліче-
ка спільні гімнастичні вправи по черзі виконували 
27088 чоловіків, 23472 жінок, 9500 підлітків, 10112 
дівчаток, 6260 учнів та 4920 учениць. В урочистій 
ході брали участь 35000 чоловіків, 13300 жінок, 
32000 підлітків, дівчаток та юнаків [12]. На зліт, 
крім слов’янських народів, прибули представники 
Франції, Англії, Бельгії, Швеції. З Лондона особис-
то приїхав староста міста, лорд Векефільд, який за-
значив, що виступи гімнастів на зльоті найкраще, 
що він спостерігав під час своїх навколосвітніх по-
дорожей [12]. Також була організована сокільська 
виставка під назвою «Сокольство в изобразитель-
ном искусстве» [12]. Вперше під час зльотів на 
зльоті 1920 року був проведений самостійний зліт 
підлітків «Чешской Общины Сокольской» [12]. На 
VII Всесокільському зльоті особисто був присутній 
президент Чехословаччини Т. Масарик [12].

У 1926 році відбувся VIII Всесокільський 
зліт [8; 12]. Спеціально до зльоту у Празі був збу-
дований новий стадіон. На будівництво якого було 
виділено близько 2250000 крон [8]. Спільні гім-
настичні вправи демонстрували: 34402 чоловіків, 

25000 жінок, 13888 підлітків (хлопчиків), 14076 
підлітків (дівчаток), 5780 учнів та 6860 учениць 
[12]. В урочистій ході участували: 2188 інозем-
них гостей, 50590 членів сокільських товариств та 
25972 молоді. Крім слов’янських народів у зльоті 
взяли участь делегації з Франції, Бельгії, Латвії, 
Швейцарії, Нідерландів, Румунії, Фінляндії, а та-
кож представники міст: Белграда, Любляни, Вар-
шави, Лондона, Парижу, Вердера, Афін, Бухареста, 
Копенгагена, Женеви. Також на зліт прибули учас-
ники із американських та азіатських держав [12]. 
У програму зльоту входили і змагання на першість 
«Союзу Слов’янського Сокільства» [12]. Під час 
VIII Всесокільського зльоту 1926 року були органі-
зовані ярмарка та виставка [12].

IX Всесокільський зліт відбувся у Празі у 
1932 році, який був приурочений 100-річчю від дня 
народження М. Тирша [12]. На зліт направили своїх 
делегатів: Югославія, Польща, Аргентина, Австра-
лія, Чілі, Південна Африка, Канада. Прибули на зліт 
і представники міст Парижу, Марселя, Мадриду, 
Белграда, Загреба, Любляни [12]. У спільних гім-
настичних вправах участувало: чоловіків – 33695, 
жінок – 28000, підлітків (хлопчиків та дівчаток) – 
23400, учнівської молоді – 34124 [12]. В урочистій 
ході приймали участь 78021 особа [12]. Також була 
організована сокільська виставка [12].

У 1938 році пройшов X Всесокільський зліт, 
присвячений 20-ти річчю утворення Чехословацької 
республіки [12; 73]. Однією з особливостей X Все-
сокільського зльоту було те, що він відбувся на 
передодні Другої Світової війни. Тому основний 
акцент політичного становища Чехословаччини на 
X Всесокільському зльоті мав характерні такі риси: 
«…Многочисленные лозунги, которыми был укра-
шен пражский стадион Массарика, говорили о го-
товности чехословацкого народа в любой момент с 
винтовкой в руках отстаивать границы своей респу-
блики: «Да здравствует наша армия», «Да здравству-
ет союз Прага – Москва – Париж», «Чехословацкая 
республика никогда не будет колонией Гитлера»…» 
[73]. X Всесокільський зліт вражає своєю кіль-
кісною складовою учасників. Так, поперемінно у 
спільних гімнастичних вправах участувало: чо-
ловіків – 89184, жінок – 83745, підлітків – 33800, 
учнів та учениць – 49174 [12]. В урочистій ході за-
галом взяли участь 145966 «соколів» [12]. У про-
граму зльоту входили військові виступи, сокільська 
виставка, музичні та театральні фестивалі, спор-
тивні змагання. Також під час X Всесокільського 
зльоту Міжнародною федерацією гімнастики були 
організовані чоловічі та жіночі першості світу з 
гімнастики, у яких брали участь команди з Бельгії, 
Болгарії, Чехословаччини, Франції, Югославії, 
Люксембургу, Польщі та Швейцарії [12].

Наступний, XI Всесокільський зліт відбувся 
у 1948 році. Зокрема прем’єр-міністр Чехословач-
чини К. Готвальд, член гімнастичного товариства 
«Сокіл» зазначав: «…Предстоящий XI слет должен 
превратиться в мощную манифестацию нашего на-
рода, одержавшего победу и строящего, сплоченно 
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и самоотверженно, свою счастливую родину, а так-
же в манифестацию решимости всего славянства не 
допустить уже никогда повторения немецкой агрес-
сии на Восток.

Поэтому XI всесокольский слет будет делом 
всего народа и наш долг позаботиться о том, что бы 
он имел полный успех…» [12].

Таким чином, ми можемо припустити, що 
організація і проведення Всесокільських зльо-
тів була однією із основних і невід’ємних скла-
дових сокільського руху. Всесокільські зльоти 
відображали рівень розвиненості сокільства у 
різних країнах світу. Дійсно мали право вважати-
ся міжнародними гімнастично-спортивними та 
соціально-культурними масовими святами. Тому, 
що об’єднували всіх «соколів» світу (чоловіків, 
жінок, хлопчиків та дівчаток). У програму зльотів 
крім гімнастичних входили і спортивні змагання, а 
також під час Всесокільських зльотів постійно про-
водились виставки, музичні та театральні вечори, 
просвітницькі та історичні заходи, ярмарки.

Однією з особливостей Всесокільських 
зльотів було те, що вони сприяли ідеї проведен-
ня регіональних сокільських зльотів хорватських, 
словенських, болгарських «соколів». Так, у 1888 
році у Любляні відбувся перший Всесловенський 
сокільський зліт [76], у якому взяли участь п’ять 
словенських та два хорватських товариств з 220 
гімнастами-соколами [56]. На зліт до Любляни та-
кож приїхали чеські «соколи» у кількості 46 чоловік 
[56]. У 1892 році у Львові пройшов сокільський зліт 
[77]. У 1897 у Цельє [76]. У 1903 році знову у Львові 
[77]. У 1904 році у Любляні відбувся II Всесловен-
ський сокільський зліт [76], на який прибуло понад 
дві тисячі польських, російських, чеських, болгар-
ських «соколів» [56]. Також цього року сокільський 
зліт був організований у місті Лайбахі [19]. У 1906 
році у Загребі відбувається перший зліт хорватсько-
го сокільства [56; 77]. До Загребу надіслали своїх 
представників, загалом понад три тисячі чоловік, 
«соколи» зі Словенії, Сербії, Болгарії, Чехії, Поль-
щі [56].

22-31 січня та 1-2 лютого 1910 року у 
Санкт-Петербурзі відбулися засідання Виконав-
чого комітету Пражського з’їзду, на яких зокрема 
обговорювалось питання організації цього року 
Всеслов’янського з’їзду [61]. Всеслов’янський з’їзд 
був організований наприкінці червня 1910 року у 
Софії [39]. Також під час Всеслов’янського з’їзду 
відбувся V зліт Болгарського гімнастичного союзу 
«Юнак» [34], який водночас вважався сокільсько-
юнацьким зльотом [50]. Про значення сокільського 
зльоту у Софії К. Бербенко зазначає наступне: «…
Особенную прелесть и величие славянским съездам 
придал состоявшийся в Софии всеславянский со-
кольский слет, на котором собралось около 5 тысяч 
соколов со всех славянских стран…» [1]. Дійсно до 
Софії прибула велика кількість «соколів»: 2800 – 
болгар, 640 – хорватів, 120 – сербів з Хорватії, 180 
– словенців, 260 – македонців, 4 – чорногорця, 10 
– боснійців, 60 – росіян, 750 – чехів, 150 – сербів з 

Сербії, загальною кількістю 4974 чоловік [34]. Зо-
крема з Російської імперії були присутні представ-
ники сокільських гімнастичних товариств із Санкт-
Петербургу, Харкова та Києва [13; 21; 34]. Програма 
зльоту складалася з масових гімнастичних вільних 
вправ, вправ на снарядах і «народних ігор» (підні-
мання та метання ваги, біг на 100 і 3000 м., стрибки 
у довжину та висоту, вільних вправ [21]. На зліт при-
були всі керівники сокільських та юнацьких союзів, 
а саме: голова «Союзу Слов’янського Сокільства» 
- Мурнік, староста «Чешской Общины Сокольской» 
- І. Шейнер, голова «Союза Русского Сокольства» 
- А. Гіжицький, голова польських «соколів» - Фі-
шер, лідер болгарських юнаків – А. Антонов, голо-
ва хорватських «соколів» - Царь, голова сербських 
«соколів» від Австро-Угорщини – Поповіч, а також 
голова сербського товариства «Душан Сильный» 
та голова чорногорських юнаків [36]. Цього ж року 
відбувся зліт «соколів» у Кракові [80]. 

У серпні 1911 року у Загребі пройшов II Все-
хорватський сокільський зліт [4; 23; 56]. На зліт 
до Загребу прибули «соколи» із Сербії [60], Росій-
ської імперії [57], а також: «…На слет съехались 
и участвовали в шествии в нарядных сокольских 
костюмах Болгары (425), Поляки (32), Русские (2), 
Русини-Сичи (3), Словинцы (458), Сербы (762), 
Хорваты (2395), Чехи (726)…» [65]. Всього 4803 
«соколів», серед яких було 120 «соколок» [65]. Та-
кож на зліт приїхав представник «Союзу гімнастів 
Франції» [65]. До програми II зльоту хорватського 
сокільства входили: «…Кроме других номеров, вхо-
дили гимнастические упражнения, в которых при-
нимали участие во первых: хорватские подростки, 
числом 224. Они проделали 5 комбинаций простых 
упражнений…Далее, хорватские соколки, числом 
128 проделали упражнения с разукрашенными об-
ручами…Гвоздем гимнастических упражнений яв-
лялись простые упражнения соколов, числом около 
2000…Впервые чешские соколки выступали как об-
разцовая группа. Они упражнялись на параллельных 
брусьях…В понедельник, 14 авг., состоялось состя-
зание хорватского сокольства…» [65]. За даними 
журналу «Сокол»: «…Валовой сбор при слете Хор-
ватского Сокольства летом нынешнего года опред-
елен в 96,621 австр. крон. Чистой же прибыли было 
1343 кроны…» [24]. Незначний фінансовий прибу-
ток зльоту компенсувався всенародним визнанням 
виховної, просвітницької та культурної діяльності 
сокільського руху. Цього ж року «соколи» США 
організували зліт округів у South Bend (Індіана), на 
який прибули делегати із Галичини – Чайковський 
та Бегі. У зльоті брали участь декілька сот «соколів» 
та 100 дітей з Чикаго. Програма зльоту складалася з 
гімнастичних вправ та легкої атлетики [66].

III зліт словенського сокільства 1913 року у 
Любляні був заборонений владою Австро-Угорської 
імперії [45; 56]. Проте, не зважаючи на заборони 
та політичні утиски 11 лютого «Словенський со-
кільський союз» постановив організувати зліт у 
серпні 1913 року [45]. Тому розпочалася кропітка 
підготовка: «…Комитету по устройству слета уда-
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лось найти новое большое место, где можно будет 
упражняться в вольных движениях 2500-3000 ч., 
при 25000 приблизительно зрителей…» [64]. Були 
створені комісії: секретарська, фінансова, будівель-
на, квартирна та комісія для оповіщення [28]. На 
зліт до Любляни направляли делегації «соколів» із 
Чехії [52] та Російської імперії [18]. Цього ж року 
сокільські зльоти відбувались у ряді інших міст. 
Так, зліт хорватського сокільства пройшов у місті 
Задр [28]. Програма зльоту складалася з наступ-
ного: «…4 комбинации вольных движений и затем 
упражнения для III групп.

Первая группа: состязания высшего и низ-
шего отдела и, вместе с тем одиночек, а именно: 
на турнике, брусьях, кольцах, лошади в ширину, 
вольных движениях, в прыжке с шестом, бросании 
ядра, лазании, гирях и беге.

Вторая группа: состязания в одиночку: в 
прыжке вдаль и в вышину, с разбега с трамплином, 
бросание ядра, тяжести и вольные движения.

Третья группа: специальные состязания: 
бросание куба, прыжок с шестом, бросание диска 
и ядра, борьба и плавание…» [69]. Відбулись со-
кільські зльоти і у містах Брно [70] та Лайбахі [41]. 
На теренах Російської імперії у 1913 році у Києві 
був організований об’єднаний виступ «соколів» 
Південно-Західного краю імперії, у якому взяли 
участь «соколи» з Одеси, Кам’янця-Подільського, 
Чернігова, Харкова, Курська, Катеринослава, Та-
ганрога [5].

З вище зазначеного ми дізнаємося, що орга-
нізація і проведення регіональних сокільських зльо-
тів мала важливе значення у пробуджені національ-
ної свідомості, об’єднанні народу, презентуванні 
спортивних, культурних, виховних, просвітницьких 
досягнень на міжнародній арені для обміну набу-
тим досвідом.

Висновки.
Сокільський гімнастичний рух для популя-1. 
ризації ідеї сокільства організовував одні 
із найперших у Європі масові міжнародні 
гімнастично-спортивні свята – Всесокільські 
зльоти. Саме Всесокільські зльоти збирали ве-
лику кількість «соколів» з різних країн Європи, 
Америки, Африки, Австралії, Азії. Вони мали 
об’єднувальний характер слов’янських народів 
у боротьбі за відродження культури, традицій, а 
також сприяли пробудженню у суспільстві по-
треби політичної, економічної та територіаль-
ної незалежності. Всесокільські зльоти зверта-
ли увагу міжнародної спільноти на діяльність, 
досягнення та здобутки сокільства взагалі і 
кожної країни окремо.
Особливістю міжнародного сокільського руху 2. 
було те, що поряд із Всесокільськими зльотами 
проводились і регіональні зльоти хорватського, 
словенського, болгарського, американського со-
кільства, які сприяли пробудженню серед гро-
мадськості національної свідомості, зближен-
ню сокільства з народом, відображали рівень 
розвитку сокільської ідеї у різних країнах світу.

Перспективи подальших досліджень. У стат-
ті постає ряд актуальних проблем стосовно осо-
бливостей організації і проведення Всесокільських 
зльотів та впливу їх на розвиток сокільського руху, 
які потребують подальших досліджень.

 Гимнастические упражнения «соколов» в Праге в 
1912 году.

 
Вольные движения мужчин. Выступает 18 000 
гимнастов на X Всесокольском сльоте 1938 года.

Вольные движения 3,000 соколов и юнаков на всес-
лавянском соколино-юнацком слете 29 июня 1910 г. 

в Софии.

 Слет «соколов» в Кракове.
Література

Бербенко К. Славянские съезды в Софии // Славянские из-1. 
вестия. – 1910. - №4. – С. 380-386.
Буринская М. Исторический обзор развития Сокольства в 2. 
Чехии // Вестник Русского сокольства. – 1915. - №1-2. – С. 
15-20.
Буринская М. Исторический обзор развития Сокольства в 3. 



112

Чехии // Вестник Русского сокольства. – 1915. - №6. – С. 
86-94.
Буринская М. Исторический обзор развития Сокольства в 4. 
Чехии // Вестник Русского сокольства. – 1915. - №7. – С. 
109-112.
Вагнер Я.В. Выступление Юго-Западного сокольства // 5. 
Вестник Русского сокольства. – 1913. - №7. – С. 181-184.
Величина арены для VI Всесокольского слета в 1912 году // 6. 
Сокол. – 1911. - №11. – С. 300.
Воззвание чешских соколов к братьям славянам // Славян-7. 
ский Век. – 1901. - №20. – С. 29-31.
Всемирный сокольский слет // Спорт. – 1926. - №1.8. 
VI всесокольский слет 1912 г. // Сокол. – 1911. - №3. – С. 61.9. 
Всесокольский слет // Славянский Век. – 1901. - №20. – С. 10. 
21.
VI всесокольский слет 1912 // Сокол. – 1911. - №3. – С. 61.11. 
Гавличек В. Чехословацкий Сокол. – Прага.: Орбис, 1948. 12. 
– 36 с.
Гимнастическое общество «Русский Сокол» в Киеве в 1910 13. 
году. – Киев.: Товарищество. «Пичатня С.Н. Яковлева», Зо-
лотоворотская ул., №11, 1911. – 44 с.
Гимнастическое общество «Юг» в Киеве в 1907 году. 2-ой 14. 
год существования. – К.: Польская типография, Прорезная 
ул. 9., 1908. – 18 с.
Готлиб А.Г. Российско-шведская выставка физического раз-15. 
вития и спорта 1909 года в С.-Петербурге // Журнал Мини-
стерства Народного просвещения, 1910. - №2. – Часть 25. 
- С. 178-218.
Готлиб А.Г. Физическое воспитание в средней школе по со-16. 
кольской системе. – Кишинев.: типография Бессарабского 
губернского правления, 1909. – 18 с.
Гофман Г. От Правления Союза Русского Сокольства // Со-17. 
кол. – 1911. - №6. – С. 158-159.
Гофман Г. Технический комитет Союза Русского Сокольства 18. 
// Сокол. – 1912-13. – №2. – С. 37.
Двадцатипятилетие Русского гимнастического общества в 19. 
Москве. XXV. 4 мая 1883-1908 г. Исторический очерк. Со-
ставил действительный член общества И.С. Беляев. – М.: 
Синодальная типография, 1909. – 74 с.
Доклад начальника // Вестник Русского сокольства. – 1913. 20. 
- №4. – С. 93-106.
Заграничные известия // Сокол. – 1910. - №2. – С. 31.21. 
Заграничные известия // Сокол. – 1911. - №7. – С. 191-192.22. 
Заграничные известия // Сокол. – 1911. - №8-9. – С. 230.23. 
Загреб // Сокол. – 1911. - №4-5. – С. 93.24. 
Известия о VI всеславянском слете в Праге в 1912 г. // Сокол. 25. 
– 1911. - №4-5. – С. 94.
Известия Союза Русского Сокольства // Сокол. – 1912-13. - 26. 
№2. – С. 32-34.
Из Союза Славянского Сокольства // Сокол. – 1911. - №3. 27. 
– С. 60.
Инославянские сокольские вести // Вестник Русского со-28. 
кольства. – 1913. – №1. – С. 20.
Итоги Пражских состязаний // Вестник Русского сокольства. 29. 
– 1913. - №1. – С. 18.
Итоги Пражских состязаний // Вестник Русского сокольства. 30. 
– 1913. - №2. – С. 45-49.
Итоги Пражских состязаний // Вестник Русского сокольства. 31. 
– 1913. - №3. – С. 75.
I-й всеславянский сокольский слет в Праге 1912 года // Со-32. 
кол. – 1910. - №1. – С. 26.
I-й Общий съезд Союза Русского Сокольства // Сокол. – 33. 
1911. - №8-9. – С. 196-201.
V-й слет Болгарских «Юнаков» // Сокол. – 1910. - №1. – С. 34. 
28.
Кадилин П. Польские «сокола» в Галиции // Российский Со-35. 
кол. – 1914. – октябрь. – С. 2-3.
К всеславянским торжествам в Софии // Новое время. – 36. 
1910. - №12329. – С. 9.
Крадман Д.А. Сокол чешский // Физическая культура в шко-37. 
ле, 1968. - №7. – С. 45-47.
Крадман Д.А. Физическая культура и спорт в государствах 38. 
западной Европы в Новое время (XVII век – 1917 г.). Дисс. 
на соискание учен. степени док. пед. наук. – М., 1973. – 284 
с.
Кулаковский П. Славянский съезд в Софии // Славянские из-39. 
вестия. – 1910. - №5-6. – С. 395-467.
Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. 40. 
Пер. с венг. Под общей ред. В.В. Столбова. – М.: Радуга, 
1982. – 400 с.
Л.Г. Словенские сокольские общества за 1911 год // Сокол. – 41. 

1912-13. - №4-5. – С. 86.
Ленс И.А. Экскурсия учеников Астраханского Реального 42. 
училища на слет соколов в Прагу в июне 1912 года // Сокол. 
– 1912-13. - №8-12. – С. 129-138.
Леоненко Андрій. Передумови виникнення та розвиток 43. 
фізкультурно-спортивного руху «Сокіл» // Молода спортив-
на наука України. Вип. 7. – Т. 1., 2003. – С. 214-217.
Лоссовский П. Чешские гимнастические общества «Соко-44. 
лов» // Русский спорт. – 1919. - №14. – С. 18-20.
Любляна // Сокол. – 1914. - №1-2. – С. 26.45. 
Любченко Д.Е. К истории Сокольства // Сокол. – 1911. - №6. 46. 
– С. 144-147.
Несколько итогов пражского слета // Вестник Русского со-47. 
кольства. – 1913. - №1. – С. 20-21.
Никитин Л.П. Сокольство и физическое воспитание. – С.-48. 
Петербург.: типо-литография Б. Авидова, Моховая, 41., 
1912. – 14 с.
Никитин Л. Сокольство и физическое воспитание // Сокол. – 49. 
1912-13. - №2. – С. 29-32.
Новое время. – 1910. - №12329. – С. 8.50. 
О.В. Итоги VI всесокольского слета в Праге в 1912 г. // Со-51. 
кол. – 1912-13. - №3. – С. 54.
О.В. Чешская Община Сокольская // Сокол. – 1912-13. - №3. 52. 
– С. 54-55. 
«Олимпийские игры» и «Сокольский слет» // Сокол. – 1912. 53. 
- №6. – С. 117.
О.Р. Основатели сокольской идеи // Сокол. – 1910. - №1. – С. 54. 
23-25.
От редакции // Сокол. – 1912-13. - №1. – С. 14.55. 
Полехин А.С. Спорт в Югославии. – М.: Физкультура и 56. 
спорт, 1983. – 112 с.
Приглашение Русского Сокольства на II слет Хорватского 57. 
сокольства // Сокол. – 1911. - №11. – С. 300.
Результаты состязаний на I слете Союза Славянского Со-58. 
кольства в Праге в 1912 г. // Сокол. – 1912-13. - №1. – С. 
15-16.
Российский А. Сокольство // Киев, 1910. - №12. – С. 4-6.59. 
Сербское Сокольство // Сокол. – 1911. - №4-5. – С. 95.60. 
Славянские совещания в Петербурге // Славянские известия. 61. 
– 1910. - №1. – С. 77-79.
Славянский юг и сокольство // Сокол. – 1912-13. - №2. – С. 62. 
39.
Славянское общество в Москве // Славянский Век. – 1901. - 63. 
№26. – С. 52-53.
Слет Союза Словенского Сокольства в Любляне // Сокол. – 64. 
1914. - №4-5. – С. 28.
Слет Хорватского сокольства // Сокол. – 1911. - №1. – С. 21.65. 
Сокол. – 1911. - №3. – С. 61.66. 
Сокол. – 1911. - №4-5. – С. 95.67. 
Сокол. – 1911. - №8-9. – С. 230.68. 
Сокол. – 1912-13. - №2. – С. 40.69. 
Сокол. – 1914. - №4-5. – С. 28.70. 
Сокольские памятные дни // Сокол. – 1914. - №4-5. – С. 7.71. 
Сокольский слет в Праге в июне 1912 года. Составил И.А. 72. 
Ленс. – Астрахань.: Паровая новая русская типография, 
1913. – 22 с.
Сокольский слет в Праге // Гимнастика. – 1938. - №8. – С. 73. 
29.
Съезд представителей польского Сокольства // Сокол. – 74. 
1911. - №3. – С. 60.
Фейгин С.Л. Развитие систем гимнастики в Новое время. – 75. 
М. – Л.: Физкультура и спорт, 1940. – 72 с.
Францев Вл. Чешское сокольство, его развитие и культурное 76. 
значение. – Варшава.: Типография Варшавского учебного 
округа, 1910. – 12 с.
Францев Вл. Чешское сокольство, его развитие и культурное 77. 
значение // Сокол. – 1911. - №12. – С. 309-314.
Хроника // Славянские известия. – 1907. - №5. – С. 466-467.78. 
Ясный сокол. Чешские соколы // Известия С.-Петербургского 79. 
славянского благотворительного общества. – 1902. - №2. – С. 
10-14.
Zlot sokolov w Krakowie // Tygodnik illustrowany. – 1910 - 80. 
№30. – 609-611.

Надійшла до редакції 18.04.2009р.
tomakivsky@freeline.dp.ua



113

РАЗВИТИЕ СИЛЫ У СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬ-
ТУРНЫХ ВУЗОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО СИЛО-
ВОЙ ПОДГОТОВКЕ (НА ПРИМЕРЕ ПАУЭР-
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ского государственного университета
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Аннотация. В статье приведены результаты эксперимента, в ко-
тором выявлены особенности проявления силы у пауэрлифтеров 
различной квалификации. На основе этих данных разработана 
методика развития силы у студентов физкультурных вузов на за-
нятиях по силовой подготовке и показана её эффективность. В 
упражнениях силового троеборья у квалифицированных пауэр-
лифтеров сила проявляется по-разному: Различия в проявлении 
силы подразумевают применение различных средств, методов и 
методических подходов в развитии силы в этих упражнениях.
Ключевые слова: особенности проявления силы, пауэрлифтинг, 
студенты физкультурных вузов, методика развития силы. 
Анотація. Манько І.Н. Розвиток сили у студентів 
фізкультурних вузів на заняттях з силової підготовки 
(на прикладі пауэрлифтинга). У статті наведені результа-
ти експерименту, у якому виявлені особливості прояву сили в 
пауерлифтерів різної кваліфікації. На основі цих даних розро-
блена методика розвитку сили у студентів фізкультурних вузів 
на заняттях з силової підготовки й показана її ефективність. У 
вправах силового триборства у кваліфікованих пауерлифтерів 
сила проявляється по-різному: Розходження в прояві сили ма-
ють на увазі застосування різних засобів, методів і методичних 
підходів у розвитку сили в цих вправах.
Ключові слова: особливості прояву сили, пауерлифтинг, студен-
ти фізкультурних вузів, методика розвитку сили. 
Annotation. Man'ko I.N. Development of force at students of 
sports high schools on exercises on power preparation (on an 
instance of powerlifting). In a paper results of experiment in which 
features of exhibiting of force at powerlifting different qualifi cation 
are detected are reduced. On the basis of these datas the procedure of 
development of force at students of sports high schools on exercises 
on power preparation designed and its effi cacy is shown. In exercises 
of power triathlon at qualifi ed powerlifting force shows variously: 
Differences in exhibiting force mean application of different means, 
methods and methodical approaches in development of force in these 
exercises.
Keywords: features of exhibiting of force, powerlifting, students of 
sports high schools, procedure of development of force.

Введение.
Пауэрлифтинг является молодым, но дина-

мично развивающимся видом спорта (П.И. Рыбаль-
ский, 1999; Л.С. Дворкин, 2003, 2005; О.Ю. Похо-
руков, 2005; М.О. Аксёнов, 2006 и др.). Всё больше 
поклонников приобретает пауэрлифтинг и в Рос-
сии. Одним из подтверждений возрастающей попу-
лярности пауэрлифтинга является и введение его в 
курс «Силовая подготовка» в физкультурных вузах. 
Интенсивное развитие пауэрлифтинга обусловило 
появление большого числа вопросов по теории и 
методике подготовки спортсменов различной ква-
лификации, возраста и пола. Это, в свою очередь, 
привлекло внимание учёных к разрешению про-
блем силового троеборья (Н.Г. Каленикова, 2004; 
В.А. Новокрещенов, 2005; П.В. Перов, 2005; В.А. 
Громов, 2006; Я.Э. Якубенко, 2006; Г.В. Ходосевич, 
2008 и др.). 

Пауэрлифтинг, несомненно, имеет много об-
щего с тяжёлой атлетикой, и поэтому методика под-
готовки пауэрлифтеров в первое время во многом 
копировала методику подготовки тяжелоатлетов, 
по научной ёмкости, обусловленности ключевых 
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положений, детальности проработки основных 
средств и методов подготовки, безусловно являю-
щуюся одной из самых развитых в спорте (М.О. Ак-
сенов, С.Е. Воложанин, 2004; М.О. Аксенов, А.В. 
Гаськов, 2004; Л.С. Дворкин, 2005). Однако даже 
поверхностная  оценка с современных позиций 
особенностей соревновательной деятельности в 
пауэрлифтинге позволяет предполагать значитель-
ные различия в проявлении силы в пауэрлифтинге 
и тяжёлой атлетике; это дало основания говорить и 
о специфике подготовки в силовом троеборье (В.П. 
Павлов, 1999; Л.С. Дворкин, 2003).

В то же время, научных исследований, со-
держащих развёрнутую доказательную базу эффек-
тивности тех или иных средств, методов, методик 
в тренировке пауэрлифтеров пока немного. Неко-
торые исследования даже диссертационного уров-
ня носят констатирующий характер, базируются 
на описании существующей практики подготовки. 
Признание специфичности соревновательной дви-
гательной деятельности в пауэрлифтинге не имеет 
экспериментального подтверждения. Плохо изуче-
на специфика проявления силы в упражнениях си-
лового троеборья у пауэрлифтеров различной ква-
лификации.

Поэтому можно считать, что современная те-
ория подготовки в пауэрлифтинге находится в ста-
дии накопления фактического материала и первых 
обобщений.

В связи с этим при прохождении раздела 
«Пауэрлифтинг» курса «Силовая подготовка» в 
физкультурных вузах, целью которого является как 
собственно силовая подготовка, так и ознакомление 
студентов с методикой силовой подготовки в видах 
спорта, связанных с преимущественным проявлени-
ем силовых способностей, возникает противоречие 
между запросами практики физического воспита-
ния студентов в физкультурных вузах в эффектив-
ной, научно обоснованной методике развития силы, 
учитывающей особенности соревновательной дви-
гательной деятельности в пауэрлифтинге, и недо-
статочной сформированностью теории подготовки 
в силовом троеборье в этом направлении.

Исходя из этого, проблема исследования за-
ключалась в разработке методики развития силы у 
студентов на занятиях по силовой подготовке, осно-
ванной на знаниях об особенностях проявления 
силы в пауэрлифтинге у спортсменов различной 
квалификации. 

Решение этой проблемы позволило бы по-
высить эффективность занятий по силовой подго-
товке студентов физкультурных вузов, сформиро-
вать базис для разработки положений специальной 
силовой подготовки в пауэрлифтинге. Сказанное 
определяет актуальность разрешения проблемы 
исследования.

Работа выполнена по плану НИР Института 
физической культуры и дзюдо Адыгейского госу-
дарственного университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования являлась разработка 
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методики развития силы у студентов физкультур-
ных вузов на занятиях по силовой подготовке (при 
прохождении раздела «Пауэрлифтинг») на основе 
учёта биомеханических особенностей проявления 
силы в упражнениях силового троеборья.

В соответствии с целью были поставлены 
следующие задачи.

1. Выявить биомеханические особенности 
проявления силы в упражнениях силового троебо-
рья у квалифицированных пауэрлифтеров.

2. Выявить квалификационные особенности 
проявления силы в упражнениях силового троебо-
рья у пауэрлифтеров различной квалификации.

3. Разработать методику развития силы у 
студентов физкультурных вузов на занятиях по си-
ловой подготовке (при прохождении раздела «Пау-
эрлифтинг»).

4. Экспериментально показать эффектив-
ность разработанной методики развития силы у 
студентов физкультурных вузов на занятиях по си-
ловой подготовке.

Методика.
В ходе исследования было проведено три пе-

дагогических эксперимента.
В первом констатирующем педагогическом 

эксперименте выявлялись биомеханические осо-
бенности проявления силы в упражнениях сило-
вого троеборья у квалифицированных пауэрлифте-
ров. В нём приняли участие 12 пауэрлифтеров (рост 
183±10,3 см, вес 89,7±8,50 кг), имеющих квалифи-
кацию «кандидат в мастера спорта» (КМС) и 1 раз-
ряд. Каждый из испытуемых выполнял по две по-
пытки в каждом из упражнений силового троеборья 
на тензоплатформе.

Во втором констатирующем педагогическом 
эксперименте определялись квалификационные 
различия в проявлении силы у пауэрлифтеров раз-
личной квалификации. В нём приняли участие 18 
спортсменов, имеющих квалификацию 3 разряд 
(рост 181±12,6 см, вес 81±7,9 кг).

Регистрация особенностей проявления силы 
производилась при выполнении приседаний, жима 
лёжа и тяги с весом, равным 80% от высшего дости-
жения в текущем сезоне у каждого спортсмена.

В формирующем эксперименте, имевшем 
целью экспериментальное доказательство эффек-
тивности разработанной методики развития силы, 
приняли участие 24 студента Института физиче-
ской культуры и дзюдо Адыгейского государствен-
ного университета, проходящие обучение по курсу 
«Силовая подготовка». В течение одного семестра 
студенты в экспериментальной группе (12 человек) 
занимались с применением разработанной методи-
ки, а студенты в контрольной группе занимались в 
соответствии с традиционной методикой. 

Для определения особенностей проявления 
силы в упражнениях силового троеборья приме-
нялась тензодинамометрия. Характеристики тен-
зоплатформы: пределы образования силы вдоль 
вертикальной оси 0...10 кН (0... 1000 кГс); чув-
ствительность при преобразовании проекций силы 

(0,5±0,015) мВ/Н; пределы допускаемой основной 
погрешности при преобразовании силы по верти-
кальной оси (0,2 + 3 Р/Рmах), где Р – преобразуемое 
значение проекции силы, Рmax – наибольший предел 
преобразования; предел допускаемого значения 
амплитуды пульсации выходного сигнала (частоты 
50-100 Гц) при преобразовании проекций силы по 
вертикальной оси, процент от наибольшего предела 
преобразования: 0,3; минимальное значение часто-
ты собственных колебаний 400 Гц; размеры опор-
ной площадки: 1000х1000 мм; высота платформы 
60 мм; платформа – жесткая сварная конструкция, 
опорная поверхность которой изготовлена из ме-
талла. С внутренней стороны опорная поверхность 
усилена ребрами жесткости для увеличения проч-
ности; проволочные тензодатчики, наклеенные на 
измерительные балочки платформы, соединены по 
мостовой схеме. Электрические сигналы от датчи-
ков поступают на входы блока вторичного преоб-
разования БВП-2 с последующим выходом на АЦП. 
Тензоплатформа имеет непосредственный ввод че-
рез блок АЦП в компьютер.

Результаты исследований и их обсужде-
ние.

На рис. 1 представлена характерная динамо-
грамма при выполнении приседания в силовом тро-
еборье у квалифицированных спортсменов (КМС-1 
разряд).

Перед началом движения вниз вертикальная 
составляющая силы давления на тензоплатформу 
падает, и начало движения совпадает с экстремумом 
силы на этом участке (момент «А»). Затем величина 
силы растёт до момента «В» обычно незадолго до 
полной остановки штанги. В период седа (от «C” на 
“D” на рис. 1) величина силы сначала несколько па-
дает, затем растёт до максимального значения в те-
чение всего упражнения (“D”). Пик динамограммы 
“D” обычно совпадает с началом движения вверх. 
Далее величина силы падает до момента “Е”, при-
ходящегося в среднем на 1/3 вставания из приседа 
(табл. 1).

После чего следует ещё один пик “F”, при-
ходящийся в среднем на 2/3 вставания из приседа. 
Величина пика “D” во всех наблюдавшихся случаях 
больше, чем пика “F” (табл. 2) (различия достовер-
ны, p<0,001). Наконец, величина вертикальной со-
ставляющей силы уменьшается вплоть до останов-
ки снаряда в верхней точке движения.

Очевидно, что наличие двух пиков вертикаль-
ной составляющей силы реакции опоры при встава-
нии из приседа связано с прохождением “мёртвой 
точки”, связанной со сменой мышечных групп, 
вовлечённых в работу (Л.С. Дворкин, 2005 и др.). 
При этом следует отметить, что характер усилий в 
начале вставания носит гораздо более выраженный 
скоростно-силовой характер, чем при достижении 
пика “F”: скоростно-силовой индекс в первом слу-
чае достоверно выше, чем во втором (табл. 2).

Средняя скорость движения штанги в под-
седе составила по исследовавшейся группе пауэр-
лифтеров –0,75±0,194 м/с, а при вставании из при-
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седа – 0,97±0,212 м/с. При этом во вставании она 
интенсивно растёт в начале движения, затем уме-
ренно растёт до начала третьей трети движения и, 
наконец, снижается к окончанию движения.   

Совсем иная картина проявления силы при 
выполнении жима лёжа. Так, как видно на рис. 
2, сила при выполнении жима от груди меняется 
мало. 

При этом стабильно наблюдается её некото-
рое слабо выраженное снижение в первой трети дви-
жения и повышение в последней трети движения. 

Максимум проявления силы всегда прихо-
дится на последнюю треть движения (табл. 3). Ана-
лиз динамики скорости снаряда при жиме от груди 
и её сопоставление с динамикой силы позволяет го-
ворить о режиме мышечного сокращения, близком 
к изокинетическому. При этом средние величины 
максимальной скорости составили –0,574±0,0962 
м/с при опускании штанги и 0,584±0,1327 м/с при 
жиме снаряда, что меньше, чем в аналогичных фа-
зах приседания.

Таблица 1
Временные характеристики выполнения приседания квалифицированными пауэрлифтерами

Испытуемые
Величины показателей (х±δ)*

tприседа (с) tседа 
(с)

tвставания (с) tприседания (с) tЕ/tвставания tF/tвставания
КМС-1 раз-

ряд
1,67±
0,470

0,269±
0,0884

1,08±
0,113

3,02±
0,458

0,317±
0,0814

0,616±
0,0718

*t – время;
tЕ – время от начала вставания до момента «Е»;
tF – время от начала вставания до момента “F”.

время (с)
Рис. 1. Динамограмма (вертикальная составляющая) и перемещение снаряда по вертикали при выполне-
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Таблица 2
Динамические характеристики выполнения приседания квалифицированными пауэрлифтерами

Испытуемые Величины показателей (⎯х±δ )* Различия 
JD и JFFD/FF JD (Н/с) JF (Н/с)

КМС-1 разряд 1,14±0,049 10893±1321 5573±595 р<0,01
* FD – величина вертикальной составляющей в момент “D”; 
FF – величина вертикальной составляющей в момент “F”;
JD – скоростно-силовой индекс при достижении пика “D”;
JF  – скоростно-силовой индекс при достижении пика “F”.
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В тяге, как видно на рис. 3, вертикальная со-
ставляющая силы реакции опоры начинает возрас-
тать до отрыва штанги от помоста, и её максимум 
обычно совпадает с началом перемещения.

Затем величина силы убывает, достигая свое-
го минимума в последней трети движения (табл. 4). 
Следует отметить, что на начальном этапе движения 
(иногда до его середины) вертикальная составляю-
щая силы реакции опоры убывает значительно ме-
нее интенсивно, чем во второй половине движения. 

Скорость движения снаряда растёт от его на-
чала до середины тяги. При этом скорость снаряда 
при выполнении тяги достигает 1,05 м/с (табл. 4). 
Это лишь незначительно превышает максималь-
ную скорость вставания при выполнении приседа-
ния (р>0,05). В то же время величины скоростно-
силового индекса при выполнении тяги значительно 
меньше, чем при вставании в приседании (и JD, и JF, 
см. табл. 2 и 4, p<0,001 в обоих случаях), что по-
зволяет говорить о менее выраженном скоростно-
силовом характере тяги. В целом же, кривая силы 
реакции опоры при выполнении тяги в большей 
степени схожа с кривой при выполнении вставания 

в приседании, чем при выполнении жима лёжа. Од-
нако при выполнении приседания эта кривая имеет 
двухвершинный рисунок, в то время как в тяге – 
одновершинный.

Таким образом, в трёх упражнениях силово-
го троеборья у квалифицированных пауэрлифтеров 
сила проявляется по-разному. В приседании и тяге 
максимум силы достигается в начале движения, а 
для её проявления типичен убывающий характер. 
Однако для приседания (при вставании) типична 
двухвершинная кривая проявления силы, для тяги 
– одновершинная. В жиме же неярко выраженный 
максимум силы достигается в начале третьей трети 
движения, а для её проявления характерен режим, 
близкий к изокинетическому: скорость движения 
снаряда после достижения некоторого значения ме-
няется мало, также мало изменяется и сила. Несо-
мненно, что такие данные могут быть положены в 
основу методики силовой подготовки пауэрлифте-
ров. Однако конечной целью работы являлась раз-
работка методики силовой подготовки студентов 
вузов физической культуры различных специализа-
ций при прохождении курса “Силовая подготовка” 

время (с)
Рис. 2. Вертикальная составляющая силы реакции опоры и перемещение штанги при выполнении жима 

(КМС) 

Таблица 3
Временные показатели движения штанги при жиме в пауэрлифтинге

Испытуемые Величины показателей (⎯х±δ )*
tопускания (с) tвнизу (с) tжима (с) tупражнения (с) tD/tжима tE/tжима

КМС-1 раз-
ряд

1,23±
0,303 0,470±0,1813 0,925±

0,2465
2,66±
0,553 0,239±0,0288 0,685±0,1749

*tD – время от начала жима до момента “D”;
tE – время от начала жима до момента “E”.
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(раздел “Пауэрлифтинг”). Вполне возможно, что у 
менее квалифицированных пауэрлифтеров будет 
прослеживаться иная специфика проявления силы 
при выполнении упражнений силового троеборья. 
Тогда, зная эти различия между квалифицирован-
ными пауэрлифтерами и спортсменами массовых 
разрядов, можно было бы сформулировать некото-
рые положения методики силовой подготовки по-
следних. 

Анализ динамограмм приседаний, жима 
лёжа и тяги, выполняемых студентами, имеющими 
квалификацию в пауэрлифтинге 3 разряд, позволил 
действительно установить у них некоторые отличия 
в проявлении силы. Так, как видно на рис. 4, для 
спортсменов 3 разряда характерна более “гладкая” 
кривая динамограммы при вставании из приседа. 

Она носит однопиковый характер, в от-
личие от двухпикового характера кривой силы у 
спортсменов КМС-1 разряда (рис. 1). Также для 
спортсменов невысокой квалификации характер-
на меньшая длительность нахождения в нижней 
точке (p<0,01). Спортсмены 3 разряда достоверно 
быстрее выполняют движение вниз  и достоверно 
быстрее встают. Таким образом, качественный и 
количественный анализ особенностей проявления 

силы у пауэрлифтеров, имеющих квалификацию 
КМС-1 разряд, и спортсменов 3 разряда позво-
лили установить, что у атлетов более низкой ква-
лификации приседание носит более выраженный 
скоростно-силовой характер. 

Качественный и количественный анализ раз-
личий в проявлении силы в жиме у спортсменов, 
имеющих квалификацию КМС-1 разряд и 3 разряд, 
позволил установить, что и в этом упражнении у 
менее квалифицированных атлетов более выражен 
скоростно-силовой характер движения. Как видно 
на рис. 5, динамограмма в период жима (движения 
снаряда вверх) после начала движения у спортсме-
нов третьего разряда носит убывающий характер, 
свойственный для скоростно-силовых упражнений 
(Ю.Т. Черкесов, 1993; А.М. Доронин, 1999 и др.). 

 Количественный анализ позволил устано-
вить меньшую длительность и более высокую ско-
рость опускания снаряда на грудь и его жима от 
груди у менее квалифицированных спортсменов 
(p<0,05). В длительности нахождения снаряда в 
нижней точке достоверных различий у спортсме-
нов различной квалификации не обнаружено.

Таким образом, спортсмены 3 разряда вы-
полняют жим с выраженным скоростно-силовым 

Таблица 4
Кинематические и динамические показатели при выполнении тяги

Испытуемые Величины показателей (⎯х±δ )*
tтяги (c) tтяги /tFmin vmax (м/с) tvmax/tтяги J (Н/с)

КМС-1 разряд 1,09±
0,160

0,84±
0,131

1,05±
0,194

0,53±
0,177

2018±
578

* tFmin – время достижения минимального значения силы в тяге;
vmax – максимальное значение скорости снаряда в тяге;
 J – скоростно-силовой индекс.

время (с)
Рис. 3. Вертикальная составляющая силы реакции опоры и перемещение снаряда при выполнении тяги (ис-

пытуемый – 1 разряд)

си
ла

 (Н
)

2500

2000

1500

1000

500

0

      Перемещение      Сила

0,
05

0,
35

0,
65

0,
95

1,
26

1,
56

1,
86

2,
17

2,
47

2,
77

3,
08

3,
38

3,
68

3,
98

4,
29

4,
59

4,
89

5,
20

5,
50

5,
80

6,
11

6,
41

6,
71

7,
01

7,
32

7,
62

7,
92



118

акцентом, в то время как спортсмены более высо-
кой квалификации (КМС-1 разряд) проявляют уси-
лие равномерно как в течение самого жима, так и 
при опускании снаряда.

Как видно на рис. 6, начало движения при 
выполнении тяги у спортсменов третьего разряда 
сопровождается интенсивным падением усилия, в 
то время как у спортсменов более высокой квали-
фикации в начале движения наблюдается менее ин-
тенсивное снижение усилия (рис. 3). 

Это приводит к тому, что минимум усилия 
достигается раньше, чем у спортсменов более вы-

сокой квалификации, после чего следует некоторое 
возрастание усилия и, наконец, его падение к завер-
шению движения (достижению наивысшей точки).

Таким образом, более высокая скорость сна-
ряда при выполнении тяги спортсменами 3 разряда, 
меньшее время её выполнения, смещение момента 
достижения минимума силы к началу движения, по-
зволяют говорить о более выраженном скоростно-
силовом характере движения в его первой полови-
не, чем у спортсменов КМС-1 разряда.

Выявленные особенности проявления силы 
у пауэрлифтеров различной квалификации позво-
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Рис. 4. Типичная динамограмма при выполнении приседания спортсменами 3 разряда
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Рис. 5. Типичная динамограмма при выполнении жима спортсменом 3 разряда
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время (с)
Рис. 6. Динамограмма при выполнении тяги спортсменом 3 разряда

Таблица 4
Параметры нагрузки экспериментальной методики силовой подготовки студентов*

Упражнения КПШ 
(%)

Парциальные объёмы
50-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100%

Подготовительный период (4 месяца)
Приседание 35 20 20 35 25
Приседание с сопротивлением 20 20
Приседание с двойным сопротивлением 10 10
Жим 35 20 20 40 20
Жим с сопротивлением 30 40 40
Тяга 30 15 20 30 35
Тяга с сопротивлением 30 30 30

Соревновательный период (1 месяц)
Приседание 35 18 30 40 10 2
Приседание с сопротивлением 40 30 30
Приседание с двойным сопротивлением 10 10 10
Приседание с помощью 10
Жим 37 18 30 40 10 2
Жим с сопротивлением 40 50 50
Тяга 28 18 38 30 10 2
Тяга с сопротивлением 50 50 40

* В заштрихованных ячейках приведены величины объёмов относительно общего объёма упражнений в 
приседании, жиме и тяге.

Таблица 5
Результаты испытуемых в контрольной и экспериментальной группах в конце формирующего экспери-

мента

Упражнения Результаты (⎯х±δ ) Достоверность различий
контрольная экспериментальная

Приседание (кг) 128±10,5 142±9,2 p<0,01
Жим (кг) 91±7,3 101±5,3 p<0,01
Тяга (кг) 134±9,7 145±7,2 p<0,01
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лили обосновать изменения в методике развития 
силы у студентов физкультурного вуза на занятиях 
по силовой подготовке.

В связи с тем, что в приседании сила прояв-
ляется в убывающем режиме, то ключевым момен-
том движения, определяющим его эффективность, 
является преодоление инерции покоя (когда про-
является максимальная сила). Поэтому было реше-
но при выполнении приседания с весами 71-80%, 
81-90% и 91-100% от максимального применить 
следующий методический приём: 1) партнёр ока-
зывал незначительное сопротивление, стоя сзади и 
действуя рукой на середину грифа штанги, в начале 
вставания, после чего убирал руку, либо, если требо-
валось, оказывал незначительную помощь; 2) зани-
мающийся начинал упражнение с весом 110-115% 
от максимального, сразу после начала вставания 
два партнёра, стоя сбоку, оказывали помощь.

В связи с тем, что в жиме лёжа у квали-
фицированных пауэрлифтеров сила проявляется 
в режиме, близком к изокинетическому, однако, 
как известно, такой режим проявляется только с 
большими весами (В.М. Зациорский, 1970 и др.), 
то жимы с большими и максимальными весами 
предполагалось выполнять без изменений. Часть 
же упражнений в жиме с весами 50-60%, 61-70% 
и 81-90% от максимального выполнялись с сопро-
тивлением в середину грифа штанги на протяжении 
второй и третьей трети движения.

Наконец, в связи с тем, что к особенно-
стям проявления силы в тяге у квалифицированных 
пауэрлифтеров относится её убывающий режим, 
причём начале движения убывание силы выраже-
но меньше, чем во второй его половине, то часть 
упражнений с весами 71-80%, 81-90% и 91-100% от 
максимального выполнялись с применением следу-
ющего методического приёма: сопротивление ока-
зывалось на первой трети движения в тяге.

Применение названных методических при-
ёмов осуществлялось в соответствии с данными, 
представленными в табл. 4. В основу методики были 
положены рекомендации В.П. Павлова (1999).

С целью проверки эффективности раз-
работанной методики был проведён педагогиче-
ский эксперимент, в котором приняли участие 24 
студента Института физической культуры и дзюдо 
Адыгейского государственного университета, про-
ходящие курс силовой подготовки (по 12 человек в 
контрольной и экспериментальной группах). 

В начале эксперимента испытуемые кон-
трольной и экспериментальной групп не имели 
достоверных различий результатов во всех упраж-
нениях силового троеборья. После проведения 
начального тестирования контрольная группа за-
нималась по традиционной методике, а в экспе-
риментальной группе применялась разработанная 
методика. За время эксперимента (один семестр) 
в контрольной и экспериментальной группах про-
изошли изменения результатов в упражнениях си-
лового троеборья. Однако прирост результатов в 
экспериментальной группе оказался значительно 

выше. Статистический анализ полученных в ходе 
формирующего педагогического эксперимента ре-
зультатов позволил установить, что обнаруженные 
различия результатов в приседании, жиме и тяге у 
испытуемых в контрольной и экспериментальной 
группе достоверны при уровне значимости 1 % 
(табл. 5).

Таким образом, достоверно более высокие 
результаты в приседании, жиме и тяге в конце фор-
мирующего педагогического эксперимента, а также 
более высокие темпы прироста исследуемых по-
казателей в экспериментальной группе позволяют 
считать большую эффективность разработанной 
методики развития силы у студентов физкультур-
ных вузов на занятиях по силовой подготовке при 
прохождении раздела «пауэрлифтинг» доказанной.

Выводы.
В упражнениях силового троеборья у 1. 

квалифицированных пауэрлифтеров сила проявля-
ется по-разному: а) в приседании максимум силы 
достигается к началу вставания, затем сила убывает 
в течение всего вставания, при этом кривая динамо-
граммы имеет двухвершинный характер; б) в жиме 
лёжа на скамье при движении снаряда вверх сила 
проявляется в режиме, близком к изокинетическо-
му, неярко выраженный максимум силы достигает-
ся в последней трети движения; в) в тяге максимум 
силы достигается к началу движения снаряда вверх, 
затем сила убывает в течение всего движения, од-
нако в первой трети движения убывание менее вы-
ражено, чем во второй и третей части движения; 
динамограмма имеет одновершинный вид. В при-
седании зафиксирована более высокая величина 
скоростно-силового индекса, чем в тяге, что позво-
ляет считать эффективность приседания в большей 
мере зависящей от скоростно-силовых способно-
стей, чем тяги. Такие различия в проявлении силы 
подразумевают применение различных средств, ме-
тодов и методических подходов в развитии силы в 
этих упражнениях.

У пауэрлифтеров, имеющих квалифи-2. 
кацию КМС-1 разряд и 3 разряд, проявление силы 
существенно отличается. Все упражнения силового 
троеборья спортсмены третьего разряда выполняют 
за меньшее время, достигая при этом больших ве-
личин скорости движения снаряда. Эта тенденция 
характерна для движений, связанных как с опуска-
нием снаряда (в приседании и жиме лёжа на ска-
мье), так и с его подниманием (вставание в приседа-
нии, собственно жим в жиме лёжа на скамье, тяга). 
Сила во всех упражнениях силового троеборья у 
пауэрлифтеров 3 разряда проявляется (в отличие от 
жима лёжа на скамье и тяги квалифицированных 
спортсменов) в выраженно убывающем режиме. 
В целом, соревновательная двигательная деятель-
ность у пауэрлифтеров 3 разряда носит более выра-
женный, чем у спортсменов высокой квалификации 
скоростно-силовой характер. Это позволяет считать 
перспективным направлением в развитии силы при 
тренировке на уровне 3-2 разряда придание процес-
су более выраженного силового характера с акцен-
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тированием усилий в ключевых фазах движений по 
динамограммам квалифицированных спортсменов.

Особенности разработанной методики 3. 
развития силы у студентов на занятиях по силовой 
подготовке при прохождении раздела «Пауэрлиф-
тинг», заключаются в следующем. При выполнении 
приседания с весами 71-80%, 81-90% и 91-100% пар-
тнёром оказывается дополнительное сопротивление 
до начала вставания (после начала вставания при 
необходимости партнёр оказывает помощь) либо до-
полнительное сопротивление оказывается дважды 
(до начала вставания и в начале третей трети дви-
жения) либо занимающийся начинает упражнение с 
весом 110-115% от максимального, сразу после на-
чала вставания два партнёра, стоя сбоку, оказывают 
помощь. При выполнении жима лёжа на скамье с 
весами 50-60%, 61-70% и 81-90% от максимального 
партнёр оказывает сопротивление в середину гри-
фа штанги на протяжении второй и третьей трети 
движения. При выполнении тяги с весами 71-80%, 
81-90% и 91-100% от максимального сопротивление 
оказывается партнёром на первой трети движения. 
Упражнениями с дополнительным сопротивлением 
заменяется от 10 до 40% упражнений в приседании, 
жиме и тяге в обычных условиях в подготовитель-
ном периоде и от 10 до 50% – в соревновательном. 
Разработанная методика учитывала особенности 
проявления силы у квалифицированных пауэрлиф-
теров, что позволяло считать, что она окажется бо-
лее эффективной, чем традиционная.

Внедрение разработанной методики в 4. 
учебный процесс студентов физкультурного вуза 
при прохождении курса «Силовая подготовка» (раз-
дел «Пауэрлифтинг») позволило более эффективно 
развивать силу у испытуемых экспериментальной 
группы, что выразилось в достоверно более высо-
ких результатах в упражнениях силового троеборья: 
приседании (p<0,01), жиме лёжа на скамье (p<0,01)  
и тяге (p<0,01).

Дальнейшие исследования предполагается 
провести в направлении изучения других проблем 
развития силы у студентов физкультурных вузов на 
занятиях по силовой подготовке (на примере пауэр-
лифтинга).
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
НОРМАТИВІВ У БІГУ НА 100 М ОФІЦЕРІВ 

РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП 
Михайлов Володимир, Михайлов Віталій

Львівський державний університет фізичної 
культури

Національний університет “Львівська політехніка”
29

Анотація. У статті розглядається проблема удосконалення 
нормативної бази фізичної підготовки офіцерів Збройних сил 
України різних вікових груп. Запропоновано покращену систему 
оцінювання результатів бігу на 100 м за офіційними чотирьох-
бальною та п’ятдесятибальною шкалами, використавши метод 
математичного вирівнювання нормативів на основі регресійного 
аналізу результатів. Це дозволило досягнути еквівалентного на-
рахування очок у всіх вікових групах та залишити незмінними 
офіційно встановлені межі оцінювання. Розроблено електрон-
ний протокол для швидкої та якісної оцінки результатів.
Ключові слова: фізична підготовка, офіцери, вікові групи, біг 
на 100 м.
Аннотация. Михайлов Владимир, Михайлов Виталий. Ма-
тематическое моделирование нормативов в беге на 100 м  
офицеров разных возрастных групп. В статье рассматрива-
ется проблема усовершенствования нормативной базы физиче-
ской подготовки офицеров Вооруженных сил Украины разных 
возрастных групп. Предложено улучшенную систему оценива-
ния результатов бега на 100 м по официальным четырехбалль-
ной и пятидесятибалльной шкалам, для чего был использован 
метод математического выравнивания нормативов на основе 
регрессионного анализа результатов. Это позволило достигнуть 
эквивалентного начисления очков во всех возрастных группах 
и оставить неизменными официально установленные границы 
оценивания. Разработано электронный протокол для быстрого и 
качественного оценивания результатов.
Ключевые слова: физическая подготовка, офицеры, возрастные 
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группы, бег на 100 м. 
Annotation. Mykhaylov Volodymyr, Mykhaylov Vitaliy.  Math-
ematical modeling of 100 m run norms within different commis-
sioned offi cers’ age-groups. The article considers physical fi tness 
normative support improvement of different commissioned offi cers’ 
age-groups. An improved 100 run estimation system is proposed, in 
which the offi cial 4-points and 50-points scales are used. The norms 
leveling method based on regression analysis of 100 m run results is 
applied. Equivalent point calculations in all age-groups are achieved, 
though offi cial estimation limits are remained. The electronic proto-
col is developed for quick and qualitative results estimation.
Keywords: physical fi tness, commissioned offi cers, age-groups, 100 
m run.

Вступ.
Одною із головних умов покращання норма-

тивної бази фізичної підготовки особового складу 
Збройних Сил України є періодичний перегляд ви-
мог до фізичної спроможності військовослужбовців. 
Вплив об’єктивних чинників, а саме: зміни поглядів 
на місце і призначення фізичної підготовки у про-
фесійній армії, уніфікація та диференціація підходів 
до підготовленості різних категорій військовослуж-
бовців, забезпечення більшої прикладності вправ, 
врахування особливості родів військ, поява нових 
військових спеціальностей, уточнення вікових кор-
донів психофізичних можливостей організму – ось 
далеко неповний перелік причин, що спонукають 
необхідність регулярного внесення змін до норма-
тивної бази військово-фізичної підготовки. Необхід-
но зауважити, що процес реформування проходить 
достатньо активно і в цілому позитивно. Проте, 
спеціалісти вказують на непереконливість окремих 
змін, часто недостатню обґрунтованість запропоно-
ваних норм та шкал оцінювання, відсутність логіки 
та потрібної послідовності у нововведеннях [4]. 

Означена проблема у повній мірі проявляєть-
ся в системі фізичної підготовки офіцерів. Фізич-
на підготовка офіцерів розглядається як необхідна 
умова покращання якості виконання ними служ-
бових обов’язків. Документи, які регламентують 
фізичну підготовку офіцерів, передбачають не тіль-
ки регулярні заняття 4 години на тиждень [1], але 
здійснення постійного контролю за багаторічною 
динамікою результатів у фізичних вправах [3]. На-
лежний обсяг рухової активності офіцерів забез-
печується поділенням їх на 3 категорії у 7 вікових 
групах та значною кількістю вправ на витривалість, 
силу, швидкість та спритність [2]. 

Для офіцерського складу передбачені ви-
моги з фізичної підготовки з урахуванням вікового 
зниження психофізичних можливостей практично 
на увесь період їхньої служби. Відомо, що заняття 
фізичними вправами дозволяють активно проти-
діяти та суттєво уповільнювати процеси старіння 
організму, але повністю компенсувати погіршення 
фізичного стану людини, на жаль, вони не можуть. 
Закладений керівними документами комплексний 
підхід, який заснований на оцінюванні результатів 
виконання значної кількості вправ, спирається на 
встановлені вимоги та умови їхнього виконання, які 
по своїй суті повинні бути адекватними не тільки 
професійним обов’язкам, але і віковим можливос-
тям офіцерів. Ось чому правильність оцінювання 

має першочергове значення у професійній кар’єрі 
офіцерів. 

Позбутися деяких помилок, прикрих неточ-
ностей при розробленні нормативів для різних за 
віком групах дозволяють методи математичного 
моделювання. Математичне моделювання для цьо-
го пропонує простий, але достатньо ефективний 
підхід, заснований на вирівнюванні результатів. 
Суть вирівнювання полягає у зменшенні впливу на 
оціночні критерії другорядних факторів таких як: 
нестандартні умови виконання вправ, неоднакову 
вмотивованість виконавців, стан здоров’я офіце-
рів, тестування у різний час доби, несприятливий 
вплив на людину нарядів та чергувань, можливих 
помилок при фіксації результатів. Для вирівнюван-
ня результатів можуть застосовувати методи: ков-
заючої середньої, найменших квадратів, регресій-
ний аналіз тощо [5].

Робота виконана за планом НДР Львівського 
державного університету фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – удосконалення нормативно-

го забезпечення фізичної підготовки офіцерів.
Завдання роботи. Розробити модельні ви-

моги на основі вирівнювання результатів офіційної 
нормативної бази для бігу на 100 м у офіцерів різ-
них вікових груп.

Методи дослідження.
1. Теоретичний аналіз та узагальнення 

науково-методичної літератури. 
2. Аналіз нормативних документів з фізичної 

підготовки офіцерів.
3. Регресійний аналіз. 
Результати дослідження та їх обговорен-

ня.
Нормативи у вправах військово-спортивної 

кваліфікації, в тому числі у бігу на 100 м., розробле-
ні для військової (польової) форми одягу [1]. Вста-
новлено, що в існуючих офіційних вимогах для офі-
церів першої категорії у 7 вікових групах зниження 
результатів у бігу на 100 м відбувається за наступ-
ною схемою: між 1-3 групою час бігу погіршується 
на 0,2 с; між 3-5 групою – на 0,4 с; між 5-6 групою 
– на 0,8 с; між 6-7 групою – на 0,4 с. Нормативи, 
оцінювання, кількість груп та вікові кордони пред-
ставлені у таблиці 1. 

Якщо з віком офіцерів необхідність полег-
шення нормативів у подоланні 100 м не викликає 
сумнівів, то динаміка зменшення офіційних вимог 
виглядає не зовсім логічною. Так, для 6 вікової гру-
пи необхідно показати результати, що на 0,8 с гірше 
відносно 5 групи, а для 7 – тільки на 0,4 с. У 7 віковій 
групі за час 16,4 с виставляється п’ять, за 16,8 с – чо-
тири, за 17,6 с – три бали, а у 6 віковій групі – 16,0 с, 
16,4 с, 17,2 с відповідно. Указані недоліки існуючої 
вікової динаміки зниження вимог до результатів 
бігу на 100 м показані на рисунку тонкими лініями. 
Вони зумовлюють недостатню плавність кривих, 
побудованих на вимогах офіційного оцінювання 
часу бігу у 7 групах. 
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Звертає на себе увагу, що у офіційних ви-
могах мають місце різні проміжки часу для резуль-
татів бігу на «відмінно», «добре» та «задовільно». 
На рисунку це спричиняє неоднакові інтервали між 
лініями, побудованими на вимогах оцінювання часу 
бігу. Указані недоліки визначаються тим, що різни-
ця між «5» і «4» складає 0,4 с, а між «4» і «3» – 0,8 
с у всіх вікових групах. Отже, для покращання часу 
бігу з оцінки «добре» на «задовільно» вимагаєть-
ся подолати удвічі більший проміжок часу, ніж від 
«добре» до «відмінно». 

У досліджені для удосконалення нормативної 
бази для бігу на 100 м виконано вирівнювання офі-
ційних вимог на основі регресійного аналізу. З цією 
метою за рівняннями регресії побудовані графіки 
та проведені розрахунки часу бігу для всіх вікових 
груп. Отримані результати представлені у таблиці та 
показані напівжирними лініями на графіку для оці-
нок «5», «4», «3». Математичне моделювання нор-
мативів для бігу на 100 м задало інакші поправки 
на вікові зміни вимог до підготовленості офіцерів. 

Вони наступні: між 1-2 групою – зниження відбу-
лось на 0,2 с; між 2-3 та 3-4 – на 0,3 с, між 4-5 та 5-6 
– на 0,5 с, між 6-7 – на 0,6 с. Така динаміка відпо-
відає регресивному зменшенню вимог і описується 
квадратичними рівняннями нелінійної регресії. 

У досліджені для офіцерів усіх вікових груп 
досягнуто однакову вікову динаміку зниження ви-
мог до часу подолання дистанції на оцінку «відмін-
но», «добре» та «задовільно». Крім того, математич-
но розраховані нормативи не вийшли, а залишилися 
в офіційних межах оцінювання результатів у балах: 
від 14,0 с для «відмінно» у 1 віковій групі до 17,6 с 
для «задовільно» у 7 віковій групі. 

Моделювання нормативів у бігу на 100 м 
упорядкувало інтервали між оцінками «5», «4», «3» 
до однакової різниці між ними – 0,6 с. Наявність 
однакових інтервалів часу у всіх вікових групах 
надало можливість розробити шкалу оцінювання 
часу бігу на 100 м на основі рівнянь лінійної ре-
гресії першого ступеню. Оцінювання досягнень у 
такій шкалі здійснювалось в очках, що дозволило 

Таблиця 1
Нормативи у бігу на 100 м у військовій формі для офіцерів різного віку (перша категорія) за різними та-

блицями оцінювання

Група Вік,
років

Офіційні вимоги Математичне моделювання результатів
«5» «4» «3» «5» «4» «3» Рівняння регресії

1 до 30 14,0 14,4 15,2 14,0 14,6 15,2 y= -14,167x+248,33
2 до 35 14,2 14,6 15,4 14,2 14,8 15,4 y= -14,167x+251,17
3 до 40 14,4 14,8 15,6 14,5 15,1 15,7 y= -14,167x+255,42
4 до 45 14,8 15,2 16,0 14,8 15,4 16,0 y= -14,167x+259,67
5 до 50 15,2 15,6 16,4 15,3 15,9 16,5 y= -14,167x+266,75
6 до 55 16,0 16,4 17,2 15,8 16,4 17,0 y= -14,167x+273,83
7 понад 55 16,4 16,8 17,6 16,4 17,0 17,6 y= -14,167x+282,33

Рис. 1. Оцінювання результатів бігу на 100 м для офіцерів по віковим групам: тонкі лінії – офіційні вимоги; 
напівжирні лінії – математичне моделювання вимог

1                       2                      3                       4                     5                    6                     7    група
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визначати підготовленість офіцерів у значно шир-
шому діапазоні, ніж за шкалою у балах. Це обу-
мовлено тим, що у такій шкалі начисляються очки 
за результати, які можуть виходити за межи, або 
знаходяться у проміжках між балами. Оцінювання 
досягнень офіцерів передбачало також досягнення 
справедливого (еквівалентного) начислення очок з 
урахуванням поправок на вікове зниження резуль-
татів. Для цього у групах передбачені однакові очки 
за час бігу на оцінки «5», «4», «3» відповідно. При 
визначені кількості очок за «відмінно», «добре» та 
«задовільно» приймалось до уваги: 

існуюча національна система оцінювання; • 
можливість проводити порівняння з іншими • 
вправами;
доступність, простота та зрозумілість у • 
практичній роботі. 
Для досягнення справедливого (еквівалент-

ного) начислення очок методика розроблення та-
блиць оцінювання передбачала наступну послідов-
ність у роботі: 

орієнтирами для укладання шкали очок обира-- 
ли оцінки «5» та «3» у всіх вікових групах;
50 очок нараховували за час бігу на «5», а за - 
результат на оцінку «3» – 33 очка;
графіки та рівняння лінійної регресії отриму-- 
вали за оцінками «5» і «3;
очки для оцінювання результатів бігу в кожні - 
віковій групі розраховували за відповідними 
рівняннями лінійної регресії.
У досліджені час бігу на «відмінно» оці-

нювався у 50 очок тому, що таку верхню межу пе-
редбачає Настанова з фізичної підготовки військ 
[1]. При встановлені очок на оцінку «задовільно» 
керувались комплексним підходом до фізичної 
підготовки офіцерів та можливістю аналогічного 
їхнього нарахування у підтягуванні на переклади-
ні. Ось чому рівень «задовільно» у бігу на 100 м у 
всіх вікових групах оцінювався не у 30 а у 33 очка. 
Розрахунки проводились за рівняннями лінійної ре-
гресії, які отримані за стандартною комп’ютерною 
програмою MS Offi ce Excel 2003. Для визначення 
кількості очок необхідно у формулу замість «х» під-
ставити час подолання дистанції. Наприклад, за час 
бігу на оцінку «добре» у всіх вікових групах нара-
ховується 42 очка.

Для зручності у практичні роботі протокол 
змагань розроблений у електронному варіанті за до-
помогою MS Offi ce Excel 2003. У такому протоколі, 
поміж традиційних вимог, виділені колонки за віком, 
в яких виставляються очки. Для автоматичного 
нарахування очок необхідно до строки формул 
занести рівняння регресії у вигляді: 

=ЕСЛИ (H5=0;0;-14,167*H5+248,33),
де H5 – комірка, у якій проставляється час 

бігу на 100 м.
Для прикладу у формулі використано рівнян-

ня лінійної регресії для 1 вікової групи. Комірку для 
очок, яка перед тим була позначена курсором, копі-
юють у колонку стільки разів, скільки осіб даної ві-
кової групи приймають участь у бігу на 100 м. Цю 

процедуру необхідно повторити стільки разів, скіль-
ки маємо різних вікових груп. Очки, що нарахову-
ються за показаний час, для зручності заокруглюють 
до цілих чисел. Час бігу на 100 м оцінюється у від-
повідності до вікової групи. Наприклад, за результат 
14,0 с у 1 віковій групі нараховується 50 очок, у 3 
групі – 57 очок, у 5 групі – 68, у 7 – 84 очка. 

Висновки та практичні рекомендації
1. Аналіз та узагальнення матеріалів 

науково-методичної літератури, застосування 
математичного моделювання результатів фізичної 
підготовленості офіцерів різних вікових груп у бігу 
на 100 м виявило:

- відсутність закономірної динаміки змен-
шення офіційних вимог у 7 вікових групах;

- неоднакові інтервали часу для результатів 
бігу офіцерів на оцінки «відмінно», «добре» та «за-
довільно». 

2. Застосування рівнянь регресії для удоско-
налення існуючої нормативної бази підготовленості 
офіцерів у бігу на 100 м дозволило: 

- досягнути регресивного характеру змен-
шення вимог, що передбачає поступове зниження 
часу подолання дистанції у межах від 0,2 с до 0,6 с 
в залежності від вікової групи; 

- забезпечити однакові інтервали часу – 0,6 
с для результатів на «відмінно», «добре» та «задо-
вільно» та розподілити їх за лінійним принципом 
оцінювання підготовленості офіцерів у всіх вікових 
групах. 

3. Удосконалення офіційної нормативної 
бази на основі математичного моделювання вимог 
до підготовленості офіцерів дозволило:

- розробити шкалу в очках, що дозволяє 
більш детально оцінити час бігу на 100 м; 

- досягнути еквівалентного (справедливого) 
нарахування очок у 7 вікових групах; 

- залишити незмінними офіційно встановле-
ні межі оцінювання результатів бігу на «відмінно», 
«добре» та «задовільно»; 

- укласти зручний електронний протокол 
оцінки результатів, у якому автоматично нарахову-
ється потрібна кількість очок у відповідності до ві-
кової групи. 

В наступних дослідженнях планується про-
вести подальше удосконалення нормативної бази фі-
зичної підготовки офіцерів на основі математичного 
моделювання основних вправ, які включаються до 
комплексної перевірки фізичної підготовленості.
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Нестерова А.В.
Національний університет фізичного виховання та 

спорту України
30

Анотація. Обґрунтовується необхідність формування належно-
го фінансового та матеріально-технічного забезпечення дитячо-
юнацького спорту в Україні на основі аналізу статистичних 
даних функціонування сфери фізичної культури і спорту. Виз-
начено нормативно-правові передумови формування ефективної 
системи дитячо-юнацького спорту в Україні. Матеріально-
технічна база ДЮСШ за останнє десятиліття прийшла в занепад. 
Більшість шкіл потребують капітального ремонту. Фінансово-
матеріальне забезпечення дитячо-юнацького спорту потребує 
кардинальних змін.
Ключові слова: дитячо-юнацький спорт, дитячо-юнацькі 
спортивні школи, фінансування, матеріально-технічне забезпе-
чення.
Аннотация. Нестерова А.В. Финансовое и материально-
техническое обеспечение развития детско-юношеского спор-
та в Украине. Обосновывается необходимость формирования 
соответствующего финансового и материально-технического 
обеспечения детско-юношеского спорта в Украине на основе 
анализа статистических данных функционирования сферы фи-
зической культуры и спорта. Определены нормативно-правовые 
предпосылки формирования эффективной системы детско-
юношеского спорта в Украине. Материально-техническая база 
ДЮСШ за последнее десятилетие пришла в упадок. Большин-
ство школ нуждаются в капитальном ремонте. Финансово-
материальное обеспечение детско -юношеского спорта нуждает-
ся в кардинальных изменениях.
Ключевые слова: детско-юношеский спорт, детско-юношеские 
спортивные школы, финансирование, материально-техническое 
обеспечение.
Annotation. Nesterova A.V. Financial and material support of 
development of child-youthful sports in Ukraine. Corresponding 
fi nancial and material support of child-youthful sports necessity of 
formation proves in Ukraine on the basis of the analysis of statistical 
data of functioning sphere of physical culture and sports. Normative 
legal premises of formation of effective system of children’s youthful 
sports in Ukraine are defi ned. The material engineering basis of 
children’s youthful sports schools for last decade has come to decline. 
The majority of schools require big repair. Financial material security 
of children’s youthful sports requires cardinal changes.
Keywords: child-youth sport, child-youths sporting schools, 
fi nancing, material support.

Вступ. 
Результативність спорту вищих досягнень в 

країні і в світі багато в чому залежить від організації 
роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) 
[6]. Відомо, що для належного функціонування 
будь-якої сфери необхідним є належне фінансове 
забезпечення. Проте статистичні дані дають під-
ставу стверджувати, що сфера фізичної культури і 
спорту в Україні фінансується за залишковим прин-
ципом, що в свою чергу, негативно відображаєть-
ся і на підготовці резерву спорту вищих досягнень 
зокрема [8]. За останнє десятиріччя олімпійському 
спорту України довелося зіштовхнутися з багатьма 
різноплановими проблемами, серед яких відсут-
ність і недосконалість законодавчої бази, невідпо-
відність системи управління спортом принципово 
новим умовам розвитку сфери, постійна реорганіза-
ція державного органу управління у сфері фізичної 
культури і спорту, відсутність чіткого розмежування 
функцій між різними державними і суспільними ор-
ганізаціями, економічна криза. На сучасному етапі 
© Нестерова А.В., 2009

функціонування спорту вищих досягнень питання 
фінансового, матеріально-технічного забезпечен-
ня залишається найбільш не вирішеним і потребує 
усестороннього вивчення [3, 6, 7]. 

Таким чином, дослідження проблем фінан-
сового та матеріально-технічного забезпечення роз-
витку дитячо-юнацького спорту, як резервної бази 
спорту вищих досягнень, набуває особливої акту-
альності.

Робота виконана відповідно до Зведеного 
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2006 - 2010 рр. по темі 2.3.1. 
«Обґрунтування сучасної системі відбору та орієн-
тації спортсменів у різних видах спорту».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: визначити нормативно-

правові передумови формування ефективної систе-
ми дитячо-юнацького спорту в Україні.

Результати дослідження. 
За результатами дослідження встановлено, 

що основними джерелами фінансування сфери фі-
зичної культури і спорту вищих досягнень, за дани-
ми Міністерства України у справах сім'ї, молоді та 
спорту (форма №2-ФК) є [1, 10]:

кошториси профкомів;• 
фонди підприємств, установ, організацій, учбо-• 
вих закладів;
державний бюджет;• 
місцеві бюджети;• 
фонд соціального страхування з тимчасової • 
втрати працездатності;
позабюджетні засоби.• 

Так, наприклад, в період з 1999 по 2003 рр. 
найбільша частина грошових коштів на розвиток 
сфери фізичної культури і спорту була виділена 
місцевим бюджетом і складала 52% із загального 
об'єму надходжень. Станом на 2004 - 2005 рр. си-
туація не змінилася [11, 12]. Провідна позиція по 
забезпеченню сфери  фізичної культури і спорту на-
лежить місцевим бюджетам (Рис. 1, 2). 

В цілому на розвиток фізичної культури і 
спорту в Україні з державного бюджету традиційно 
виділяється 0,5 %, а з регіональних – 1,5-2 % від їх 
видаткової частини, що у 3-4 рази менше середньо-
європейських показників. За обсягами річних ви-
датків з усіх джерел фінансування з розрахунку на 
одну особу Україна майже у 30 разів поступається 
Фінляндії, у 15 разів - Японії та Австралії, у 10 разів 
– Німеччині [2, 3, 4, 5].

За даними Мінсім‘ямолодьспорт України ви-
датки у 2007 році за напрямом фізичної культура 
та спорту порівняно з 2006 роком зросли на 44,2 % 
(відповідно – 2007 рік – 507 млн. 720 тис. грн.; 2006 
рік – 352 млн. 152 тис. грн.; 2005 рік – 320 млн. 26 
тис. грн.) (рис. 3) [8, 9, 11, 12]. 

Розміри фінансування дитячо-юнацького 
спорту в Україні за останні роки також збільшилися, 
але за офіційними висновками головного органу 
виконавчої влади з фізичної культури і спорту 
України фінансування ДЮСШ здійснюється за 
залишковим принципом, не зважаючи на позитивну 
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динаміку їх приросту.  Так у 2006 році порівняно 
з 2004 та 2005 роками (по 1680 ДЮСШ) на 12 
одиниць зросла кількість ДЮСШ. Станом на 1 січня  
2007 року у державі функціонували 1692 спортивні 
школи [9, 11, 12]. 

На цей час фінансування всіх складових 
дитячо-юнацького та резервного спорту складає 50 
– 60 % від потреби. На утримання спортивних шкіл 
у 2006 році було витрачено 477 млн. грн. (659 грн. 
на одного учня на рік). Якщо витрати на одну осо-
бу, що займається в системі підготовки спортивно-
го резерву на етапі початкової підготовки, умовно 
прийняти за одиницю, то на учбово-тренувальному 

етапі вони складають в 8 разів більше; спортивного 
вдосконалення до 50 разів; вищої спортивної май-
стерності - до 100 разів більше. В Україні станом 
на 2007 рік витрати на навчально-спортивну роботу 
становлять 8% від загальних асигнувань, тобто 51 
грн. на одного учня, не залежно від року навчан-
ня (в освітянських школах цей показник становить 
5,4 % загальних асигнувань, у школах облспорту-
правлінь – 8,7 %, у товариствах в середньому – 8.4 
%), коли у 2003 році цей показних складав 15 %. На 
харчування учнів ДЮСШ виділяється 17,5 грн. на 
день, що, з огляду на щоденні дворазові тренуваль-
ні навантаження, є недостатнім [8, 9]. 

8%

15% 4%
13%

8%

52%

Кошториси профкомів
Фонди підприємств, організацій, навчальних закладів
Державний бюджет
Місцеві бюджети
Фонди соціального страхування
Позабюджетні кошти
Рис.  1. Джерела фінансування сфери фізичної культури і спорту вищих досягнень 

в період з 1999 по 2003 рр.

Рис. 2. Джерела фінансування сфери фізичної культури і спорту вищих досягнень 
в період з 2004 по 2005 рр.
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Зменшення кількості учнів у деяких регіонах 
також пов‘язане з недостатнім обсягом фонду заро-
бітної плати тренерів. Так, наприклад, у СДЮСШОР 
з веслування на байдарках і каное ФСТ «Україна» 
м. Миколаєва передбачені видатки на заробітною 
плату у 2006 році складали лише 80% від потреби 
(фінансується за рахунок фонду соціального стра-
хування з тимчасової втрати працездатності) [16]. 

Основним джерелом фінансування спортив-
них шкіл є бюджетні асигнування, які перевищують 
60 % загальних витрат. Але якщо, раніше  фонд со-
ціального страхування з тимчасової втрати працез-
датності, інші організації і відомства забезпечували 
лише частковий їх зміст, то за даними аналізу дже-
рел фінансування шкіл, який був проведений Фон-
дом, станом на 2007 рік кошти Фонду становлять 
50,7 % від загального обсягу коштів, виділених на 
утримання шкіл. У 2007 році Фондом здійснено 
часткове фінансування 712 ДЮСШ. На поточний 
рік на це передбачено виділення 101,3 млн. грн. [8, 
16, 17].

На сучасному етапі розвитку фізичної куль-
тури і спорту в Україні відсутня система державних 
преференцій для позабюджетного фінансування 
сфери. Якщо в Італії, Німеччині, Франції, Польщі 
та інших країнах доходи від спортивних лотерей 
є суттєвим джерелом асигнувань для спорту, то в 
Україні така система відсутня. Не використовуєть-
ся механізм фінансування спорту вищих досягнень 
за рахунок частини прибутків від ігорного бізнесу, 
як це робиться у багатьох країнах світу. Вітчизняні 
виробники алкогольної та тютюнової продукції не 
спрямовують частини своїх прибутків на фінансу-
вання програм з фізичної культури і спорту. Як ре-
зультат, частка позабюджетних надходжень стано-
вить не більше 3 – 5 %.

Згідно чинного законодавства у сфері фізич-
ної культури та спорту України бюджетне фінан-
сування спортивних шкіл повинно, незалежно від 
типу, виду і їх приналежності (окрім приватних), 

здійснюйся по розділу «Фізична культура і спорт», 
статтям витрат: заробітна платня, стипендія, харчу-
вання, продукти харчування, медикаменти, інвен-
тар, будівлі і споруди, оплата паливно-мастильних 
матеріалів, інші витратні матеріали, відрядження, 
оплата транспортних послуг і послуг зв'язку, опла-
та комунальних послуг, придбання устаткування, 
оплат поточного ремонту, устаткування, інші по-
точні витрати, придбання невиробничого устатку-
вання, капітальний ремонт об'єктів невиробничого 
призначення і інші поточні витрати [20, 21].

Постатейне виділення фінансових коштів 
здійснюється залежно від типу, вигляду і резуль-
татів діяльності спортивної школи. Специфіка фі-
нансування вимагає диференційованого підходу 
при визначенні вимог до результатів роботи кож-
ної спортивної школи. Спортивна школа самостій-
но веде бухгалтерський облік, статистичну і іншу 
обов'язкову звітність відповідно чинного законо-
давства і рішенням засновників [15]. Таким чином 
627 шкіл, що становлять 36 % від загальної їх кіль-
кості, засновниками яких є фізкультурно-спортивні 
товариства, віднесені за формою власності до при-
ватної або колективної, а отже не підлягають від-
повідним фінансовим та матеріально-технічним за-
безпеченням, тож основне фінансове навантаження 
покладається на місцеві бюджети.

Джерелами формування майна і фінансових 
ресурсів спортивних шкіл виступають: грошові ко-
шти і інше майно засновників, передані спортивним 
школам; засоби батьків, безвідплатні (добродійні) 
і інші внески, а також добровільні пожертвування 
юридичних і фізичних осіб; доходи, одержані від 
реалізації послуг і інших видів самостійної комер-
ційної діяльності, в межах, встановлених Статутом; 
капітальні вкладення і дотації держави і інші над-
ходження, не заборонені чинним законодавством 
[20, 21].

Матеріально-технічна база сфери фізичної 
культури і спорту не задовільна. На теперішній час 

Рис. 3. Динаміка рівня фінансування сфери фізичної культури і спорту в період з 2005 по 2007 рік
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за рівнем забезпеченості населення фізкультурно-
спортивними залами (із розрахунку на 10 тис. осіб) 
Україна у 2-3 рази поступається провідним країнам, 
щодо басейнів - відставання у 30 разів.

Результати моніторингу стану спор-
тивних майданчиків, який проводився 
Мінсім‘ямолодьспортом України у 2006 році, свід-
чать про те, що більша половина з них побудова-
на 15 років тому, а 80 % не відповідають вимогам 
сьогодення. Наявні державні будівельні стандарти 
щодо спортивних споруд застарілі та у більшості 
випадків ігноруються.

У державі практично відсутні сучасні спор-
тивні споруди для потреб спорту вищих досягнень. 
У зв'язку з цим в Україні рідко проводяться масш-
табні міжнародні змагання з популярних видів 
спорту. Через гострий дефіцит сучасних баз спортс-
мени національних команд України часто вимушені 
проходити тренувальні збори за кордоном. У біль-
шій половині дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
відсутня власна спортивна база.

У ДЮСШ «Буревісник» з легкої атлети-
ки ФСТ «Україна» Полтавської області у зв‘язку 
з обмеженістю коштів спортсмени рідко беруть 
участь у змаганнях за межами регіону, не прово-
дяться навчально-тренувальні збори, оздоровлення 
спортсменів здійснюється за рахунок власних ко-
штів учнів. 

У Донецькій області протягом останніх де-
сяти років капітальний ремонт спортивних споруд 
здійснено лише у 10 ДЮСШ, власна спортивна база 
є тільки у 34,9 % спортивних шкіл. 

У Херсонській області близько 80 % спор-
тивних споруд, що належать ДЮСШ та СДЮШОР, 
потребують капітального ремонту. У Запорізькій 
області також майже всі спортивні бази потребу-
ють капітального ремонту. За чотири роки (з 2002 
по 2005 роки) на закупівлю спортивного інвентарю 
було витрачено 818 тис. грн.., що становить 9,5 грн. 
на одного учня в рік.

У Києві з 28 ДЮСШ, які належать до кому-
нальної власності міста, лише 3 мають власну спор-
тивну базу. Відсутність басейнів, легкоатлетичних 
манежів, ігрових залів призводить до витрати зна-
чних бюджетних коштів на орендну плату за корис-
тування спортивними спорудами.

Висновки. 
Таким чином, у результаті дослідження  на-

явною виявлено необхідність формування належ-
ного фінансового та матеріально-технічного забез-
печення дитячо-юнацького спорту. З‘ясовано, що 
згідно офіційної статистики матеріально-технічна 
база ДЮСШ за останнє десятиліття прийшла в за-
непад, більшість шкіл потребують капітального ре-
монту, фінансово-матеріальне забезпечення дитячо-
юнацького спорту потребує кардинальних змін.

Подальші дослідження передбачається спря-
мувати на детальне вивчення інших актуальних про-
блем функціонування системи дитячо-юнацького 
спорту в Україні.
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НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ
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Полтавська державна аграрна академія
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Анотація. Розроблено програму розвитку фізичних якостей у 
пауерліфтингу на етапі попередньої базової підготовки. Встанов-
лено кореляційні зв’язки між показниками морфофункціональної, 
швидкісно-силової та спеціальної (змагальної) підготовленості 
пауерліфтерів. Результати досліджень засвідчують, що за-
стосування авторської програми розвитку фізичних якостей у 
пауерліфтингу на етапі попередньої базової підготовки дозволяє 
покращити швидкісно-силову підготовленість спортсменів. 
Ключові слова: пауерліфтинг, кореляційний зв’язок, швидкісно-
силова підготовленість.
Аннотация. Нижниченко Д.А. Взаимосвязь между показате-
лями морфофункциональной, скоростно-силовой и специ-
альной подготовленности пауэрлифтеров на этапе предвари-
тельной базовой подготовки. Разработана программа развития 
физических качеств в пауэрлифтинге на этапе предварительной 
базовой подготовки. Установлены корреляционные связи между 
показателями морфофункциональной, скоростно-силовой и спе-
циальной (состязательной) подготовленностью пауэрлифтеров. 
Результаты исследований показывают, что применение автор-
ской программы развития физических качеств в пауэрлифтинге 
на этапе предварительной базовой подготовки позволяет улуч-
шить скоростно-силовую подготовленность спортсменов. 
Ключевые слова: пауэрлифтинг, корреляционная взаимосвязь, 
скоростно-силовая подготовленость.
Annotation. Nizhnichenko D.O. Intercommunication between 
the indexes of morphological, functional, speed-power and spe-
cial preparedness of powerlifters on the stage of previous base 
preparation. The program of development of physical qualities is 
developed in powerlifting on the stage of previous base preparation. 
Cross-correlation copulas are set between the indexes of morphologi-
cal, functional, speed-power and special (contention) preparedness 
of powerlifters. The results of researches certify that application of 
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the author program of physical qualities development in powerlifting 
on the stage of previous base preparation allows to improve speed-
power preparedness of sportsmen.  
Keywords: powerlifting, correlation interrelation, velocity power 
preparation.

Вступ.
Дослідженнями ряду авторів установлено, 

що в досягненні високих спортивних результатів 
у певних видах спорту визначальну роль відіграє 
швидкісно-силова підготовленість [1, 2, 4, 6, 9]. Зо-
крема, у роботі О.Довгича [2003] провідним фактором 
у структурі підготовленості важкоатлетів визначено 
фактор фізичного розвитку, силової і швидкісно-
силової підготовленості – 30,9% загальної дисперсії 
детерміновано саме цим фактором [3]. Встановлено, 
що засоби і методи розвитку швидкісно-силових 
якостей спортсменів є високоефективними на етапі 
початкової підготовки [15]. Найбільш важливим по-
казником у швидкісно-силових вправах вважають 
здатність проявляти силу в русі, тобто піднімати ве-
ликі обтяження зі значною швидкістю [11]. При роз-
витку швидкісної сили вправи, що виконуються з 
граничною швидкістю і достатньо великим опором, 
рекомендовано включати до тренувального процесу 
поступово [10]. 

Аналіз науково-методичної і спеціальної фа-
хової літератури, тренерської роботи спеціалістів 
з пауерліфтингу, власний практичний досвід свід-
чать, що проблема розвитку швидкісно-силових 
якостей спортсменів у пауерліфтингу розв’язана не 
до кінця. Недостатня увага до розвитку швидкісно-
силових здібностей зумовлена в тому числі й від-
сутністю навчальних програм для ДЮСШ, де 
були б визначені відповідні засоби. Переважна 
більшість тренерів, використовуючи в навчально-
тренувальному процесі засоби швидкісно-силової 
підготовки, спираються на власний досвід, що не 
підкріплений результатами наукових досліджень. 
Тому постає необхідність у розробці науково об-
ґрунтованої програми корекції фізичної підготовки 
спортсменів у пауерліфтингу засобами швидкісно-
силової спрямованості на етапі попередньої базової 
підготовки.

Дослідження проведені відповідно до Зведе-
ного плану науково-дослідної роботи у сфері фізич-
ної культури і спорту на 2006 – 2010 рр. за темами 
2.2.4. „Удосконалення механізмів управління рухо-
вою діяльністю спортсменів” (номер державної ре-
єстрації 0106U011986) та 2.2.12.5п „Удосконален-
ня навчально-тренувального процесу спортсменів 
різної кваліфікації, які займаються силовими ви-
дами спорту та єдиноборствами” (номер державної 
реєстрації 0106U011991), а також плану науково-
дослідної роботи Полтавської державної аграрної 
академії. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у встановленні 

кореляційних зв’язків між показниками морфо-
функціональної, швидкісно-силової та спеціальної 
(змагальної) підготовленості пауерліфтерів на етапі 
попередньої базової підготовки.

Організація і методика дослідження.
На базі кафедри фізичного виховання Пол-

тавської державної аграрної академії та ДЮСШ 
„Колос” (м. Полтава) було обстежено 30 спортсме-
нів секції пауерліфтингу, серед яких 13 кандидатів у 
майстри спорту України, 10 спортсменів І розряду, 
7 – ІІ розряду. Спортсменів було розділено на дві 
групи на основі результатів констатуючого педаго-
гічного експерименту. Основна відмінність у тре-
нуваннях пауерліфтерів обох груп полягала у вико-
ристанні спортсменами експериментальної групи 
авторської програми розвитку фізичних якостей у 
пауерліфтингу на етапі попередньої базової підго-
товки. Спортсмени контрольної групи тренувалися 
за програмою з пауерліфтингу для ДЮСШ „Колос”. 
Рівень морфофункціональної, швидкісно-силової 
та спеціальної фізичної підготовленості оцінюва-
ли за основними показниками, які характеризу-
ють морфологічну придатність спортсменів, стан 
серцево-судинної і дихальної систем, швидкісно-
силові здібності та змагальну підготовку. З метою 
встановлення взаємозв’язків між показниками під-
готовленості пауерліфтерів було проведено кореля-
ційний аналіз із використанням програмного пакету 
Statistica в операційній системі Windows. 

Результати дослідження. 
Авторська програма розвитку фізичних якос-

тей у пауерліфтингу на етапі попередньої базової 
підготовки була спрямована на розвиток швидкісно-
силових якостей. Крім традиційних засобів спор-
тивного тренування, застосовувалися вправи удар-
ного режиму роботи, що викликає специфічний 
тренувальний ефект, спрямований на розвиток по-
тужності і швидкості м’язового скорочення [7, 16]. 
Тренувальний ефект виникає за рахунок кінетичної 
енергії тіла, висоти його падіння і глибини амор-
тизованого гальмування. Кінетична енергія падін-
ня тіла викликає інтенсивну стимуляцію м’язових 
скорочень у фазі амортизації, не тільки сповільнює 
швидкість їх скорочення у фазі відштовхування 
(як це має місце при використанні обтяження), але 
й навпаки, створює передумови до їх збільшення. 
Особливе місце у програмі швидкісно-силового 
тренування посідали пліометричні вправи: спортс-
мен зістрибує прямолінійно вниз із певної висоти і 
пружно ставши на дві ноги, одразу відштовхується 
вертикально вгору. У момент пружного приземлен-
ня і амортизаційного присідання кінетична енергія, 
яку набуло тіло спортсмена, частково поглинається 
м’язами-розгиначами, перетворюючись у потенціал 
їх напруження. Цей пружний потенціал сприяє пе-
реключенню м’язів на перемагаючи роботу у фазі 
активного відштовхування і виступає в ролі силової 
«добавки», яка підвищує інтенсивність і швидкість 
скорочення м’язів у фазі перемагаючої роботи. У 
процесі тренування у тренуванні спортсменів екс-
периментальної групи використовували вправи у 
стато-динамічному режимі та вправи ізокінетич-
ного характеру. Сутність останніх полягала в тому, 
що зусилля прикладається до грифа штанги, який 
рухається з невеликою постійною швидкістю. Це 
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виключало інерцію і дозволяло розвивати макси-
мальну напругу в усіх м’язах, які беруть участь у 
виконанні класичних вправ триборства. Напру-
ження зростають у фінальній частині руху, чого 
не можливо досягти в нормальних умовах підйому 
штанги. Ізокінетичному режиму передувало ста-
тичне напруження до 2 сек. Це створювало умови 
для виконання ривкового руху.

У побудові тренувального процесу засто-
совувалася двоциклова система річної підготовки 
спортсменів. У дворічному періоді підготовки було 
заплановано чотири макроцикла, що складалися з 
втягувального, базового, контрольно-підготовчого, 
передзмагального та змагального мезоциклів. Осно-
вним завданням втягувального мезоциклу було по-
ступове підведення спортсменів до ефективного 
виконання специфічної тренувальної роботи, що 
забезпечувалося використанням вправ, спрямо-
ваних на вирішення задач загальної фізичної під-
готовки, становлення рухових умінь та навичок. У 
базовому мезоциклі основна увага була приділена 
підвищенню функціональних можливостей ор-
ганізму спортсменів, розвитку фізичних якостей, 
становленню технічної, тактичної, психологічної 
підготовленості. У контрольно-підготовчому мезо-
циклі було синтезовано можливості спортсменів, 
досягнуті в попередніх мезоциклах. Особливістю 
тренувального процесу на даному етапі було ви-
користання вправ, максимально наближених до 
змагальних. Завданням передзмагального мезоци-
клу було усунення недоліків, виявлених у ході під-
готовки спортсменів. Тренування будувалися на 
основі навантажувальних мікроциклів, що сприяли 
підвищенню рівня спеціальної фізичної підготовле-
ності. Змагальний мезоцикл був спрямований на за-
безпечення оптимальних умов успішної змагальної 
діяльності та передбачав безпосереднє підведення 
спортсменів до змагань [8, 12, 13]. 

Приклад тренувального плану у базовому 
мезоциклі наведено у таблиці 1.

Для характеристики рівня морфофункціо-
нальної, швидкісно-силової та спеціальної фізичної 
підготовленості було відібрано 39 найбільш інфор-
мативних показників, які характеризують морфо-
логічну придатність спортсменів, стан серцево-
судинної і дихальної систем, швидкісно-силові 
здібності та змагальну підготовку [5, 14]. 

На основі аналізу кореляційних матриць 
установлено, що всі показники, що характеризують 
структуру підготовленості пауерліфтерів на етапі 
попередньої базової підготовки, корелюють між со-
бою. Але ступінь цих взаємозв’язків різний. Коефі-
цієнти кореляції коливаються від 0,01 до 0,99.

Найбільш тісний зв’язок спостерігався між 
масо-зростовими показниками спортсменів та об-
хватними (r=0,90 – 0,70) і довжинними розмірами 
тіла (r=0,85 – 0,68). Також високі значення кое-
фіцієнтів кореляції між довжиною, масою тіла та 
значеннями PWC170 і МПК. У спортсменів експе-
риментальної групи на етапі формуючого експери-
менту високі значення коефіцієнтів кореляції між 

тестами на витривалість і обхватом грудної клітки 
(r=0,71 – 0,75), низькі негативні взаємозв’язки між 
ЧСС і PWC170 і МПК (r=-0,36 – -0,41), ЧСС і тес-
тами, що характеризують функціональний стан ди-
хальної системи (r=-0,16 – 0,53). Для спортсменів 
контрольної групи на етапі формуючого експери-
менту були характерні середні коефіцієнти кореля-
ції між ЧСС та масо-зростовими і обхватними роз-
мірами тіла (r=0,46 – 0,70). Встановлено сильний 
взаємозв’язок між рівнем загальної працездатності 
та максимальної аеробною потужністю на ета-
пі формуючого експерименту як для спортсменів 
контрольної (r=0,99 – 0,68), так і експерименталь-
ної групи (r= 0,92 – 0,71).

На основі аналізу значення парних коефіці-
єнтів кореляції можна зробити висновок про ступінь 
впливу зміни кожного фактора на зміну результату 
у змагальних вправах. Порівняння парних коефіці-
єнтів кореляції між змагальними вправами й мор-
фофункціональними даними та показниками, що 
характеризують швидкісно-силові здібності спортс-
менів контрольної групи на етапі констатуючого/
формуючого експерименту наведено у таблиці 2.

Порівняння парних коефіцієнтів кореляції 
між змагальними вправами й морфофункціональ-
ними даними та показниками, що характеризують 
швидкісно-силові здібності спортсменів експери-
ментальної групи на етапі констатуючого/формую-
чого експерименту наведено у таблиці 3.

Із таблиць 2 та 3 видно, що взаємозв’язок 
між спортивним результатом та різними факторами 
підготовленості на протязі обох етапів педагогіч-
ного експерименту посилився, причому в експери-
ментальній групі результати у змагальних вправах 
у більшому ступені, ніж у контрольній, пов’язані із 
швидкісно-силовими здібностями. Так, для контр-
ольної групи значення парних коефіцієнтів коре-
ляції на етапі констатуючого/формуючого експе-
рименту між стрибком у довжину з місця та тягою 
становою, жимом лежачи, присіданням складало 
-0,204/0,341; -0,092/0,473; -0,210/0,426; для екс-
периментальної групи – 0,519/0,570; 0,263/0,373; 
0,075/0,501 відповідно. Якщо у контрольній групі 
на етапі констатуючого експерименту спостерігався 
невеликий позитивний взаємозв’язок між стрибком 
на висоту і тягою становою, жимом лежачи, присі-
данням (r= 0,242; 0,172; 0,205), то після двох років 
тренувань за загальноприйнятою методикою цей 
зв’язок набув негативного значення: чим кращий 
результат показував спортсмен у змагальних впра-
вах, тим гірший був результат у стрибку на висо-
ту (r=-0,749; -0,451; -0,668). В експериментальній 
групі, тренування якої проходило за розробленою 
програмою швидкісно-силового спрямування, пар-
ні коефіцієнти кореляції між стрибком на висоту і 
результатом у змагальних вправах мали стабільні, 
хоча і невисокі, позитивні значення (r=0,324; 0,211; 
0,153). Окрім того, відсоток спортсменів, які вико-
нали норматив кандидата у майстри спорту в екс-
периментальній групі значно вищий порівняно з 
контрольною: 60% проти 27%. 
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Таблиця 1.
Зміст програми розвитку фізичних якостей у пауерліфтингу на етапі попередньої базової підготовки 

(базовий мезоцикл)
П
он
ед
іл
ок

Вправи Базовий мезоцикл

Присідання зі штангою на плечах 85%×8
4 п.

85%×8
4 п.

85%×8
4 п.

65%×8
4 п.

Гак-присідання у тренажері 85%×8
4 п.

85%×8
4 п.

85%×8
4 п.

65%×8
4 п.

Станова тяга на прямих ногах 85%×8
4 п.

85%×8
4 п.

85%×8
4 п.

65%×8
4 п.

Жим штанги лежачи вузьким хватом 85%×8
4 п.

85%×8
4 п.

85%×8
4 п.

65%×8
4 п.

Згинання-розгинання рук в упорі на бру-
сах

15
4 п.

15
4 п.

15
4 п.

15
4 п.

Підйом ніг до перекладини 15
4 п.

15
4 п.

15
4 п.

15
4 п.

Човниковий біг* 4×9 м×3п. 4×9 м×3п. 4×9 м×3п. 4×9 м×3п.
Стрибок на висоту* 5×10×60см 5×10×60см 5×10×60см 5×10×60см

С
ер
ед
а

Жим штанги лежачи 85%×8
4 п.

90%×5
4 п.

85%×8
4 п.

65%×8
4 п.

Зведення-розведення рук у тренажері 
«кросовер»

85%×8
4 п.

90%×8
4 п.

85%×8
4 п.

65%×8
4 п.

Лежачи піднімання гантелі з-за голови – 
«пуловер»

85%×8
4 п.

90%×8
4 п.

85%×8
4 п.

65%×8
4 п.

Згинання рук зі штангою стоячи 85%×8
4 п.

90%×8
4 п.

85%×8
4 п.

65%×8
4 п.

Згинання рук зі штангою зворотним хва-
том

85%×8
4 п.

90%×8
4 п.

85%×8
4 п.

65%×8
4 п.

Жим штанги сидячи 85%×8
4 п.

90%×8
4 п.

85%×8
4 п.

65%×8
4 п.

Тяга до підборіддя 85%×8
4 п.

90%×8
4 п.

85%×8
4 п.

65%×8
4 п.

Прискорення* 4×30 м 4×30 м 4×30 м 4×30 м
Стрибок у «глибину»* 2×10×50см 2×10×50см 3×10×60см 4×10×70см

П
’я
тн
иц

я

Станова тяга з плинтів в стилі «сумо» 85%×8
4 п.

85%×8
4 п.

85%×8
4 п.

65%×8
4 п.

Підтягування на перекладині 10
4 п.

10
4 п.

10
4 п.

10
4 п.

Тяга на нижньому блоці до живота 85%×8
4 п.

85%×8
4 п.

85%×8
4 п.

65%×8
4 п.

Жим штанги лежачи на похилій лаві голо-
вою вгору

85%×8
4 п.

85%×8
4 п.

85%×8
4 п.

65%×8
4 п.

Згинання-розгинання рук в упорі лежачи 15
4 п.

15
4 п.

15
4 п.

15
4 п.

Жим ногами 85%×8
4 п.

85%×8
4 п.

85%×8
4 п.

65%×8
4 п.

Згинання рук у тренажері 85%×8
4 п.

85%×8
4 п.

85%×8
4 п.

65%×8
4 п.

Підйом ніг до перекладини 10
4 п.

10
4 п.

10
4 п.

10
4 п.

Човниковий біг* 4×9 м×3п. 4×9 м×3п. 4×9 м×3п. 4×9 м×3п.
Стрибок на висоту* 5×10×60см 5×10×60см 5×10×60см 5×10×60см

* – для спортсменів експериментальної групи
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Таблиця 2.
Показники кореляції між змагальними вправами й морфофункціональними даними та показниками, що 

характеризують швидкісно-силові здібності спортсменів контрольної групи 
(констатуючий/формуючий експеримент)

Морфофункціональні дані Тяга станова Жим лежачи ПрисіданняЗмагальні вправи
1 2 3 4

Довжина тіла, см 0,194 0,233 0,305
0,195 0,212 0,565

Маса, кг 0,170 0,310 0,321
0,197 0,217 0,514

О
бх
ва
т 

гр
уд
ей

, с
м вдих 0,101 0,304 0,103

0,396 0,470 0,687
видих 0,239 0,379 0,237

0,127 0,263 0,510
затримка дихання 0,276 0,507 0,232

0,410 0,486 0,708

О
бх
ва
т, 
см

біцепсу -0,092 0,077 0,104
-0,222 -0,292 0,083

шиї 0,077 0,297 0,171
0,006 -0,172 0,221

талії
-0,053 0,138 0,009
-0,061 -0,262 0,255

стегна 0,233 0,384 0,379
0,599 0,581 0,792

гомілки 0,137 0,213 -0,291
0,390 0,415 0,460

передпліччя 0,319 0,235 0,283
-0,219 -0,251 -0,124

Д
ов
ж
ин
а,

 с
м

плеча 0,084 0,341 0,121
-0,078 0,006 0,269

передпліччя 0,207 0,434 0,002
-0,317 -0,228 -0,143

кисті 0,119 0,380 0,069
0,199 0,075 0,324

стегна 0,452 0,557 0,384
-0,030 0,011 0,168

гомілки 0,007 0,102 0,227
0,119 0,222 0,465

ступні 0,116 0,249 0,145
-0,034 -0,029 0,276

ЧСС у стані спокою (уд./хв.) -0,440 -0,322 -0,376
0,302 0,247 0,587

АТс у стані спокою 
(мм рт. ст.)

-0,022 0,053 0,019
0,068 0,007 -0,132

АТд у стані спокою 
(мм рт. ст.)

0,246 0,079 0,348
-0,013 0,071 -0,188

PWC170, кгм/хв. -0,564 -0,561 -0,454
-0,083 -0,440 -0,212

PWC170/кг, кгм/хв./кг -0,476 -0,559 -0,570
-0,186 -0,452 -0,500

МПК, мл×хв.–1 0,070 0,299 -0,569
-0,083 -0,438 -0,217

МПК/кг, мл×кг–1×хв.–1 -0,439 0,127 -0,548
-0,201 -0,430 -0,530

Тест Купера, км -0,024 0,160 -0,285
0,223 -0,020 0,219

Спірометрія, л 0,421 0,033 0,343
0,259 0,146 0,204

Частота дихання, (за 1 хв.) -0,334 0,019 -0,226
0,355 0,342 0,287

Проба Штанге, сек. -0,181 -0,313 -0,102
0,351 0,567 0,642

Проба Генчі, сек. -0,078 -0,332 0,133
0,003 0,056 0,157

Стрибок у довжину з місця, см -0,204 -0,092 -0,210
0,341 0,473 0,426

Стрибок на висоту, см 0,242 0,172 0,205
-0,749 -0,451 -0,668

Підтягування, разів 0,164 0,393 0,007
0,192 0,110 0,088

Згинання – розгинання рук на брусах, 
разів

0,433 0,505 0,137
-0,138 0,041 -0,230

Біг 100 м, сек. -0,117 0,192 -0,120
0,454 0,351 0,553

Біг 3000 м, хв. -0,257 -0,218 -0,398
-0,540 -0,316 -0,422

Човниковий біг 4×9, сек. -0,118 -0,070 0,020
-0,015 -0,116 0,066
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Таблиця 3
Показники кореляції між змагальними вправами й морфофункціональними даними та показниками, що 

характеризують швидкісно-силові здібності спортсменів експериментальної групи 
(констатуючий/формуючий експеримент)

Морфофункціональні дані Тяга станова Жим лежачи ПрисіданняЗмагальні вправи
1 2 3 4

Зріст, см 0,362 0,653 0,703
0,722 0,686 0,869

Вага, кг 0,396 0,803 0,845
0,697 0,634 0,859

О
бх
ва
т 

гр
уд
ей

, с
м вдих 0,546 0,737 0,690

0,507 0,607 0,342
видих 0,601 0,715 0,673

0,606 0,552 0,619
затримка дихання 0,705 0,780 0,772

0,674 0,177 0,668

О
бх
ва
т, 
см

біцепсу 0,126 0,306 0,482
0,233 0,121 0,442

шиї 0,186 0,516 0,512
0,176 0,141 0,454

талії 0,448 0,266 0,356
0,167 0,031 0,431

стегна 0,207 0,569 0,660
0,661 0,574 0,668

гомілки -0,313 -0,042 0,095
0,044 0,041 0,045

передпліччя -0,055 -0,017 0,053
0,316 0,162 0,437

Д
ов
ж
ин
а,

 с
м

плеча 0,126 0,417 0,407
0,345 0,121 -0,136

передпліччя 0,099 -0,166 -0,119
0,033 0,141 -0,242

кисті 0,348 0,613 0,555
0,635 0,497 0,738

стегна 0,247 0,366 0,370
0,245 0,574 0,235

гомілки 0,101 0,422 0,415
0,365 0,041 0,650

ступні 0,158 0,450 0,398
0,294 0,162 0,437

ЧСС у стані спокою (уд./хв.) 0,506 -0,007 0,271
0,222 0,045 0,005

АТс у стані спокою 
(мм рт. ст.)

0,082 -0,215 -0,064
-0,222 0,329 -0,421

АТд у стані спокою 
(мм рт. ст.)

0,236 0,172 0,116
-0,183 0,251 -0,367

PWC170, кгм/хв. 0,087 -0,084 -0,285
0,239 0,285 0,309

PWC170/кг, кгм/хв./кг -0,229 -0,504 -0,677
-0,234 -0,135 -0,359

МПК, мл×хв.–1 0,007 0,009 -0,151
0,239 0,286 0,149

МПК/кг, мл×кг–1×хв.–1 -0,267 -0,425 -0,590
-0,330 -0,230 -0,464

Тест Купера, км 0,636 0,541 0,318
0,573 0,194 0,409

Спірометрія, л 0,108 0,169 0,084
0,045 0,114 -0,160

Частота дихання, (за 1 хв.) -0,056 0,178 0,093
-0,094 -0,027 0,057

Проба Штанге, сек. -0,302 -0,273 0,038
-0,267 -0,090 -0,067

Проба Генчі, сек. 0,020 -0,372 -0,322
0,192 0,317 0,373

Стрибок у довжину з місця, см 0,519 0,263 0,075
0,570 0,373 0,501

Стрибок на висоту, см 0,126 -0,002 -0,357
0,324 0,211 0,153

Підтягування, разів 0,074 -0,236 -0,493
-0,193 -0,009 -0,198

Згинання – розгинання рук на брусах, разів 0,154 -0,150 -0,505
0,106 -0,153 0,083

Біг 100 м, сек. -0,342 -0,705 -0,629
0,382 0,480 0,521

Біг 3000 м, хв. -0,568 -0,407 -0,196
0,331 0,503 0,488

Човниковий біг 4×9, сек. 0,174 0,170 0,492
-0,267 -0,357 -0,214
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Висновки. 
Аналіз кореляційних зв’язків між показни-

ками морфофункціональної, швидкісно-силової та 
спеціальної (змагальної) підготовленості спортсме-
нів показує, що швидкісно-силова підготовленість 
виступає важливим чинником у підготовці пауер-
ліфтерів. Застосування вправ з різним характером 
роботи м’язів з урахуванням динамічної структу-
ри окремих класичних вправ та їх частин, відкри-
ває нові, нетрадиційні шляхи підвищення рівня 
швидкісно-силових якостей пауерліфтерів на етапі 
попередньої базової підготовки.

Подальші дослідження будуть спрямовані 
у напрямку розроблення короткотермінових мо-
дельних характеристик морфофункціональної, 
швидкісно-силової та спеціальної (змагальної) під-
готовленості пауерліфтерів на етапі попередньої ба-
зової підготовки. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З 

ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЙ 
Овчарук І.С.

Факультет військової підготовки Подільського дер-
жавного аграрно-технічного університету

32

Анотація. Стаття присвячується розгляду і обґрунтуванню скла-
дових експериментальної системи фізичної підготовки майбутніх 
фахівців з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Дається 
характеристика педагогічних умов реалізації запропонованої 
системи, а також застосованих форм і методів. Педагогічними 
умовами ефективної реалізації експериментальної системи 
є: неперервність процесу; застосування розвивальних наван-
тажень; формування мотивації курсантів до занять на основі 
об’єктивного оцінювання їхніх досягнень.
Ключові слова: система, фізична підготовка, фахівці з ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, нормативи.
Аннотация. Овчарук И.С. Оптимизация системы физиче-
ской подготовки будущих специалистов по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций. Статья посвящена рас-
смотрению и обоснованию составляющих экспериментальной 
системы физической подготовки будущих специалистов по лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций. Дается характе-
ристика педагогических условий реализации предложенной си-
стемы, а также примененных форм и методов. Педагогическими 
условиями эффективной реализации экспериментальной систе-
мы является: непрерывность процесса; применение развиваю-
щих нагрузок; формирование мотивации курсантов к занятиям 
на основе объективного оценивания их достижений.
Ключевые слова: система, физическая подготовка, специали-
сты по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, нор-
мативы.
Annotation. Ovcharuk I.S. Optimization system of physical 
preparation elements characteristics of future specialists on liq-
uidation of consequences of extraordinary situations. This article 
is devoted to review and persuation of elements of experimental 
physical preparation system of future specialists on liquidation of 
consequences of extraordinary situations. There are characteristics of 
pedagogical conditions of designed system realization, and also used 
forms and methods. Pedagogical requirements of effective realization 
of a consulting program is: continuity process; application of educing 
loads; formation of motivation of cadets to exercises on the basis of 
an objective estimation of their reachings.
Keywords: physical preparation, system, specialists on liquidation 
of consequences of extraordinary situations, normatives.

Вступ. 
Щорічне збільшення природних і техногенних 

катастроф, кількість яких тільки в Україні впродовж 
2008 року склала 832 події (www. news 1plus1.ua), 
комплексний характер їхнього перебігу та впливу 
на довкілля формують принципово нові стратегічні 
завдання для підготовки рятувальників. 

Дані літературних джерел [1-12], результати 
констатувального експерименту, проведеного про-
тягом 4-х років навчання на базі факультету військо-
вої підготовки ПДАТУ, а також власний практичний 
досвід виявили протиріччя між вимогами до прак-
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тичної військово-професійної підготовленості май-
бутніх фахівців з ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій та ефективністю фізичної підготовки в 
забезпеченні високого рівня останньої впродовж 
їхнього навчання у ВВНЗ. Все це потребує розгля-
ду і обґрунтуванню складових експериментальної 
системи фізичної підготовки майбутніх фахівців з 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Робота виконана за планом НДР факульте-
ту військової підготовки Подільського державного 
аграрно-технічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета – проектування системи фізичної під-

готовки курсантів, які навчаються на факультетах 
ВВНЗ, що здійснюють підготовку майбутніх фахів-
ців з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 
формування змісту елементів системи фізичної 
підготовки курсантів за роками навчання; розроб-
ка нормативів оцінки загальної фізичної підготов-
леності курсантів за роками навчання; визначення 
педагогічних умов реалізації розробленої системи 
для ефективного вирішення встановлених завдань.

Методи й організація дослідження: теоре-
тичний аналіз, узагальнення літературних та Inter-
net - джерел, педагогічне спостереження, методи 
математичної статистики.

Під час розробки експериментальної систе-
ми фізичної підготовки майбутніх фахівців з лікві-
дації наслідків надзвичайних ситуацій виходили із 
загальноприйнятого тлумачення поняття «система» 
як цілого, що «…є єдністю частин, які закономірно 
розташовані та знаходяться у взаємозв’язку» [3], 
а також ураховували базові положення системно-
го підходу в педагогічній науці [1], в тому числі – 
фізичному вихованні [4] і спортивній діяльності. 
Сутність цих положень полягає у неспроможності 
досягти успіху в педагогічному процесі за рахунок 
якогось одного компоненту системи та відсутності 
його взаємозв’язку з іншими її компонентами. Та-
кож ураховували загальнонаукові положення, що 
системний підхід – це сукупність загальнонаукових 
методологічних принципів (вимог), основою яких є 
вивчення об’єктів або систем. 

В аспекті вирішення завдань нашої роботи, 
систему фізичної підготовки розглядали як «…сис-
тему фізичних вправ, методів їх застосування, форм 
занять, тобто педагогічний процес, спрямований на 
зміну в потрібному напрямі фізичних можливостей 
людини» [9; С.44]. При цьому враховували, що реа-
лізація будь-якої системи в процесі фізичного вихо-
вання передбачає управління показниками, на зміну 
яких вона спрямована. 

Важливими складовими управління є 
модельно-цільові характеристики показників, які 
планується змінити, раціональне співвідношення 
параметрів фізичних навантажень і педагогічний 
контроль. При цьому, раціональне співвідношення 
параметрів рухової активності передбачає конкре-
тизацію в кожній формі занять: спрямованості фі-
зичних навантажень; величини кожного окремого 
навантаження; видів фізичних вправ, що плану-

ється використати на занятті; методи їх виконання; 
кількість занять, упродовж яких застосовуються 
заплановані навантаження; тривалість і вид від-
починку між кожною вправою в окремому занятті 
та між заняттями; рівень функціонування певних 
систем організму як критерій зміни параметрів на-
вантажень; індивідуальні особливості тих, хто за-
ймається, врахування яких є обов’язковим під час 
планування величин фізичних навантажень. 

Результати дослідження. 
Експериментальну систему фізичної під-

готовки курсантів у ВВНЗ розглядали як проект 
– «…задум, план, попередній текст будь-якого до-
кумента; прототип, праобраз уявного або наявного 
об’єкта, стану» [3; С. 331]. Ураховуючи рекоменда-
ції фахівців [1, 8, 11], виокремили такі складові екс-
периментальної системи фізичної підготовки кур-
сантів: мета, завдання, принципи, зміст підготовки, 
педагогічний контроль і умови реалізації педагогіч-
ної системи (рис. 1).

Досягнення мети забезпечувалось ефектив-
ною реалізацією освітніх, розвивальних і виховних 
завдань. При цьому, освітні завдання передбачали 
оволодіння знаннями про використання засобів фі-
зичної культури під час формування й удосконален-
ня професійних умінь, формування умінь і навиків, 
необхідних для реалізації змісту фізичної підготов-
ки в напрямку успішного вирішення встановлених 
завдань. 

Розвивальні завдання передбачали покра-
щення основних і спеціальних фізичних якостей, 
виховні – формування інтересу і позитивного став-
лення курсантів до фізичної культури як засобу 
вдосконалення професійних умінь, якостей, власти-
востей, а також для створення передумов самовихо-
вання і самовдосконалення, що разом з оволодінням 
спеціальними знаннями, формуванням практичних 
умінь, розвитком професійних і основних фізичних 
якостей забезпечать становлення курсанта як висо-
кокваліфікованого фахівця [2, 12]. Обов’язковою 
умовою формування і реалізації експерименталь-
ного змісту фізичної підготовки було дотримання 
вимог загальнопедагогічних принципів. Принцип 
науковості визначав основи системи фізичної під-
готовки і реалізувався шляхом формування її змісту, 
спираючись на розробки науковців з теорії і мето-
дики фізичного виховання, спортивної діяльності 
та відповідні накази Міністерства оборони України. 
Принцип індивідуалізації передбачав урахування 
особливостей фізичної, рухової підготовленості 
кожного курсанта при виборі засобів, плануванні 
фізичних навантажень на кожен навчальний рік та 
стану функціональних систем організму – в ході їх 
реалізації на кожному занятті, що сприяло ефектив-
ному формуванню відповідних умінь, навиків та 
розвитку визначених фізичних й психофізіологіч-
них якостей. Принцип систематичності передбачав 
щоденне використання засобів фізичної культури 
під час реалізації встановлених нормативними до-
кументами [7, 8, 11] форм занять. У ході занять з 
фізичного виховання реалізацію принципу забез-



136

Ри
с.

 1
 М
од
ел
ь 
си
ст
ем
и 
ф
із
ич
но
ї п
ід
го
т
ов
ки

 м
ай
бу
т
ні
х 
ф
ах
ів
ці
в 
з л
ік
ві
да
ці
ї н
ас
лі
дк
ів

 н
ад
зв
ич
ай
ни
х 
си
т
уа
ці
й 
уп
ро
до
вж

 н
ав
ча
нн
я 
у 
ВВ
Н
З:

П
 р

 и
 м

 і 
т

 к
 и

: 1
. П
ри
нц
ип
и:

 1
 –

 н
ау
ко
во
ст
і, 

2 
– 
св
ід
ом
ос
т
і й

 а
кт
ив
но
ст
і, 

3 
– 
си
ст
ем
ат
ич
но
ст
і, 

4 
– 
ін
ди
ві
ду
ал
із
ац
ії;

2.
 Ф
із
ич
ні

 я
ко
ст
і: 

5 
– 
ш
ви
дк
іс
ні

, 6
 –

 с
ил
ов
і, 

7 
– 
ш
ви
дк
іс
но

-с
ил
ов
і, 

8 
– 
гн
уч
кі
ст
ь,

 9
 –

 к
оо
рд
ин
ац
ій
ні

 зд
іб
но
ст
і, 

10
 –

 ш
ви
дк
іс
на

 в
ит
ри
ва
лі
ст
ь,

 1
1 

– 
за
га
ль
на

 в
ит
ри
ва
лі
ст
ь,

 1
2 

– 
ст
ат
ич
на

 с
ил
ов
а 
ви
т
ри
ва
лі
ст
ь,

 1
3 

– 
ш
ви
дк
іс
на

 в
ит
ри
ва
лі
ст
ь 
у 
ск
ла
дн
ок
оо
рд
ин
ац
ій
ни
х 
ру
хо
ви
х 
ді
ях

Ф
ор
ми

 за
ня
ть

Ранкова фізична зарядка

Заняття з фізичного виховання 

Позаурочні заняття з фізичного 
виховання в умовах, наближених до 

професійної діяльності 

Супутнє тренувальне заняття

Заняття в спортивних секціях

Масові спортивні заходи

за
 р
ок
ам

и 
на
вч
ан
ня

I
II

II
I

IV

За
со
би

Фізичні вправи

Гігієнічні чинники

Природні чинники

Встановлені  параметри 
розвивальних фізичних 

навантажень

ме
то
ди

ор
га
ні
за
ці
ї

ді
ял
ьн
ос
ті

ку
рс
ан
ті
в

на
вч
ан
ня

ро
зв
ит
ку

фі
зи
чн
их

як
ос
те
й

Фронтальний

Груповий

Поточний

Колового тренування

Змагальний

Суміжної  дії
Рівномірний  неперервний, 

змінний неперервний

П
ед
аг
ог
іч
ні

 у
м
ов
и

Неперервність процесу фізичного виховання
Взаємозв’язок структури і змісту професійної 
діяльності та загальної і спеціальної фізичної 

підготовки

Урахування закономірностей забезпечення 
термінового, кумулятивного та відставленого 
тренувального ефектів  у процесі формування 

довготривалої адаптації 
Застосування  розвивальних  навантажень  з  

урахуванням  форми заняття та завдань  розвит-
ку відповідних фізичних якостей

Формування  мотивації курсантів до занять 
на основі вихідних даних і об’єктивного 

оцінювання досягнень  

К
іл
ьк
іс
ни
й 
кр
ит
ер
ій

 
оц
ін
ки

 (р
ез
ул
ьт
ат

)

П
ед
аг
ог
іч
ни
й 

ко
нт
ро
ль

Я
кі
сн
ий

 к
ри
те
рі
й 
оц
ін
ки

 (р
ів
ен
ь 
го
то
вн
ос
ті

)

Н
из
ьк
ий

Н
иж

чи
й 
ві
д 

се
ре
дн
ьо
го

С
ер
ед
ні
й

В
ищ

ий
 в
ід

 
се
ре
дн
ьо
го

В
ис
ок
ий

Го
то
вн
іс
ть

 д
о 
пр
оф

ес
ій
но
ї 

ді
ял
ьн
ос
ті

5 6 7 8 9 10 11 12 13

М
од
ел
ьн
о-
ці
ль
ов
і х
а-

ра
кт
ер
ис
ти
ки

Ре
ал
іза

ці
я 

5
2

3
4

П
ри
нц

ип
и

Зм
іс
т 

 п
ід
го
то
вк
и

За
вд
ан
ня

: о
св
іт
ні

, р
оз
ви
ва
ль
ні

, в
их
ов
ні

М
ет
а 

– 
 д
ос
яг
не
нн
я 
ку
рс
ан
та
ми

 в
ст
ан
ов
ле
ни
х 
мо
де
ль
но

-ц
іл
ьо
ви
х 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
к 

фі
зи
чн
ої

 і 
пр
ак
ти
чн
ої

 в
ій
сь
ко
во

-п
ро
фе
сі
йн
ої

 п
ід
го
то
вл
ен
ос
ті

 



137

печували плануванням на кожне заняття засобів, 
спрямованих на вирішення навчальних, розвиваль-
них і виховних завдань та врахуванням методично-
го положення про те, що фізична підготовленість 
індивіда формується не відразу, а поступово, тобто 
передбачає поетапне досягнення мети розробленої 
системи, кожен з яких відповідав певному року на-
вчання курсантів.

Принцип свідомості й активності передба-
чав орієнтацію курсантів на усвідомлення, глибоке 
розуміння й осмислення змісту навчального мате-
ріалу, формування інтересу до оволодіння ним та 
прояву активності під час занять й у процесі само-
вдосконалення. Реалізовували принцип, стимулю-
ючи курсантів до свідомого систематичного контр-
олю за результатами фізичної і рухової підготовки, 
їх аналізу, а також виховуючи самостійність, творче 
ставлення до занять фізичними вправами. Самовиз-
начення курсантів полягало у встановлені власних 
конкретних цілей і завдань, що склали основу ін-
дивідуалізації завдань та забезпечили максимально 
можливу самостійність. Зазначене разом із стиму-
люванням оцінкою сприяло оптимізації занять з фі-
зичного виховання. 

Усі вимоги принципів реалізовували у 
взаємозв’язку, що мало сприяти суттєвому підви-
щенню результатів фізичної і практичної військово-
прикладної підготовленості курсантів. 

Експериментальним змістом фізичної підго-
товки передбачалося використання рекомендованих 
спеціальною літературою засобів фізичної культу-
ри [2, 8] та групи ефективних методів, основними 
з яких були: під час організації рухової діяльності 
курсантів – фронтальний, груповий, поточний; під 
час навчання і розвитку фізичних якостей – зма-
гальний, колового тренування, одночасної дії, рів-
номірний неперервний, змінний неперервний [11].

Основними формами реалізації змісту були: 
щоденна (крім неділі) ранкова фізична зарядка; за-
няття з фізичного виховання; заняття з фізичної 
підготовки в особливих умовах; супутнє тренуваль-
не заняття, що передбачає використання фізичних 
вправ під час пересування підрозділів до місць 
занять та повернення з них; заняття в спортивних 
секціях; масові спортивні заходи (спортивні свята, 
змагання з видів спорту на першість курсу, факуль-
тету). При цьому, супутнє тренувальне заняття про-
водили офіцери-командири взводів, інші форми – 
викладачі фізичного виховання. 

Зміст ранкової фізичної зарядки склали за-
гальноприйняті в практиці фізичного виховання 
військовослужбовців і курсантів комплекси вправ 
[7, 8], спортивних тренувань – засоби, методи об-
рані тренерами з видів спорту. 

На заняттях з фізичного виховання, супут-
ніх тренувальних і заняттях з фізичної підготовки в 
особливих умовах використовували вправи з легкої 
атлетики, рукопашного бою, гімнастики, подолан-
ня перешкод, а також використовували спортивно-
ігрові комплекси й комплекси спеціальних вправ, 
спрямовані на формування необхідних рухових 

умінь, навиків і розвиток фізичних якостей. При 
цьому, в першому випадку першочергову увагу при-
діляли руховим завданням, які виконуються курсан-
тами при складанні державного іспиту: споряджен-
ня магазину, неповне розбирання й збирання зброї 
звільнення потерпілого за допомогою домкрату, 
вивантаження (завантаження) постраждалих та ін.. 
Водночас, використовували рухові дії, що сприяли 
підготовці курсантів до виконання основних рухо-
вих дій. 

Розвиток фізичних якостей здійснювали на 
кожному занятті з фізичного виховання, що в пере-
важній більшості були комплексними, тобто крім 
зазначеного, також передбачали вирішення завдань 
з навчання руховим діям і теоретико-методичної 
підготовки курсантів. 

Спрямованість фізичних навантажень плану-
вали на кожний рік навчання, враховуючи дані В.Н. 
Платонова (1997), В.А. Романенка (1999) та резуль-
тати кореляційного й факторного аналізу [9,10].

На кожному занятті розвивали переважно 
дві фізичні якості, за винятком перших 10 занять, 
що були спрямовані на розвиток загальної витри-
валості, та наступних 5-8 занять, які передбачали 
вплив на гнучкість для її подальшого підтриму-
вання на досягнутому рівні. Визначаючи послідов-
ність фізичних навантажень різної спрямованості, 
керувалися необхідністю створити передумови 
щодо позитивного перенесення досягнутого тре-
нувального ефекту для зростання, насамперед, 
швидкісної витривалості в складнокоординаційних 
рухових діях як однієї з найважливіших спеціаль-
них фізичних якостей рятувальників. Тривалість 
навантажень в окремому занятті була не менша за 
мінімально необхідну для формування термінового 
тренувального ефекту, а саме: сили і координацій-
них здібностей – 22-25 хв., швидкісних – 20-22 хв., 
швидкісно-силових – 28-32 хв., аеробної й аеробно-
анаеробної витривалості – відповідно 12-15 і 10-20 
хв., гнучкості – 35-45 повторень кожної вправи, але 
не менше 10-12 хв. За параметрами навантаження 
були розвивальні (частота пульсу залежно від спря-
мованості – від 100-120 до 170-190 уд./хв.). 

Супутні тренувальні та заняття з фізичної 
підготовки в особливих умовах проводилися в дні, 
коли розкладом не передбачалися заняття з фізич-
ного виховання. Повторні навантаження необхідно 
застосовувати через 48-72 години, оскільки навіть 
достатні за усіма параметрами, але використані 
один раз на тиждень, вони дають незначний куму-
лятивний ефект (підтримують досягнутий рівень); 
аналогічні результати отримано при використанні 
фізичних навантажень тричі на тиждень, але з ниж-
чими від середніх величинами. 

Педагогічний контроль спрямовували на 
отримання таких даних: оперативний – про стан 
функціонування організму в умовах запропонова-
них на окремому занятті фізичних навантажень; ви-
хідний, етапний, підсумковий – про стан фізичної 
підготовленості курсантів відповідно на початку, 
наприкінці кожного навчального року, наприкінці 
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Таблиця 1.
Тести і нормативи оцінки загальної фізичної підготовленості курсантів, використаних в експериментальній 

системі фізичної підготовки

Тест

Рівень / бал

Високий
(41-50)

Вищій від 
середнього

(31-40)

Середній
(16-30)

Нижчий від 
середнього 
 (6-15)

Низький
(0-5)

 1 курс

Динамометрія правої кисті, кг 52 - 55 48 - 51 42 - 47 36 - 41 25 - 35
Динамометрія лівої кисті, кг 50 - 52 46 - 49 40 - 45 34 - 39 23 - 33
Станова динамометрія, кг 146 - 175 146 - 155 131 - 145 121 - 130 100 - 120
Вис на зігнутих руках, с 50 - 55 41 - 49 26 - 40 16 - 25 8 - 15
Біг 20 м з ходу, с 2,7 - 2,6 2,8 - 2,7 2,9 - 2,8 3,0 - 2,9 3,3 - 3,1
Метання набивного м’яча сидячи, см 531 - 660 496 - 530 450 - 495 410 - 449 355 - 409
Стрибок у довжину з місця, см 217 - 225 211 - 216 201 - 210 181 - 200 165 - 180
Човниковий біг 3 х 10 м, с 7,5 - 7,4 7,7 - 7,6 8,1 - 7,8 8,5 - 8,2 9,0 - 8,6
Три перекиди вперед, с 4,2 - 3,8 4,8 - 4,3 5,6 - 4,9 6,5 - 5,7 7,0 - 6,6
Нахил уперед сидячи, см 16 - 19 11 - 15 7 - 10 2 - 6 0 - 1
Викрут мірної лінійки за спину, см 81 - 76 90 - 82 99 - 91 109 - 100 115 - 110
Біг 100 м, с 14,0 - 13,8 14,3 - 14,1 14,7 - 14,4 15,4 - 14,8 16,5 - 15,5
ЗКВ на смузі перешкод, хв. с 2.09 – 2.00 2.19 – 2.10 2.31-2.20 2.39 – 2.32 2.50 – 2.40
Біг 3000 м, хв. с  12.19-11.00  12.49- 12.20  13.09-12.50  13.39-13.10  14.30- 13.40

 2 курс

Динамометрія правої кисті, кг 53 - 57 49 - 52 43 -48 37 - 42 26 - 36
Динамометрія лівої кисті, кг 51 - 53 47 - 50 41 -46 35 - 40 24 - 34
Станова динамометрія, кг 166 - 190 156 - 165 141 -155 131 - 140 110 - 130
Вис на зігнутих руках, с 54 - 60 46 - 53 31 -45 21 - 30 10 - 20
Біг 20 м з ходу, с 2,6 - 2,5 2,7 - 2,6 2,8 -2,7 2,9 - 2,8 3,2 - 3,0
Метання набивного м’яча сидячи, см 545 - 680 516 - 544 480 -505 395 - 479 370 - 394
Стрибок у довжину з місця, см 222 - 230 216 - 221 206 -215 191 - 205 175 - 190
Човниковий біг 3 х 10 м, с 7,4 – 7,3 7,6 - 7,5 7,8 -7,7 8,1 - 7,9 8,6 - 8,2
Три перекиди вперед, с 4,0 - 3,6 4,5 - 4,1 5,2 -4,6 6,0 - 5,3 6,5 - 5,9
Нахил уперед сидячи, см 17 - 20 13 - 16 8 - 12 3 - 7 0 - 2
Викрут мірної лінійки за спину, см 82 - 78 91 - 83 97 - 90 104 - 98 110 - 105
Біг 100 м, с 13,7 - 13,5 14,1 - 13,8 14,5 - 14,2 15,2 - 14,6 16,0 - 15,3
ЗКВ на смузі перешкод, хв. с 2.06 – 1.55 2.14 – 2.07 2.24 – 2.15 2.34 – 2.25 2.45 – 2.35
Біг 3000 м, хв. с 11.59-10.50 12.19-12.0  12.39-12.20  13.29 -12.40  14.20-13.30

 3 курс

Динамометрія правої кисті, кг 54 - 58 50 - 53 44 - 49 38 - 43 26 - 37
Динамометрія лівої кисті, кг 52 - 55 48 - 51 42 - 47 36 - 41 25 - 35
Станова динамометрія, кг 171 - 195 161 - 170 145 - 160 136 - 144 120 - 135
Вис на зігнутих руках, с 57 - 65 49 - 56 37 - 48 31 - 36 20 - 30
Біг 20 м з ходу, с 2,5 - 2,4 2,6 - 2,5 2,7 - 2,6 2,8 - 2,7 3,0 - 2,8
Метання набивного м’яча сидячи, см 680 - 760 511 - 679 490 - 510 401 - 489 385 - 400
Стрибок у довжину з місця, см 231 - 240 221 - 233 209 - 220 196 - 208 180 - 195
Човниковий біг 3 х 10 м, с 7,3 - 7,2 7,5 - 7,4 7,7 - 7,6 7,9 - 7,8 8,4 - 8,0
Три перекиди вперед, с 3,5 - 3,3 3,9 - 3,6 4,6 - 4,0 5,3 - 4,7 6,0 - 5,4
Нахил уперед сидячи, см 18 - 22 14 - 17 8 - 13 3 - 7 0 - 2
Викрут мірної лінійки за спину, см 83 - 79 90 - 85 96 - 91 101 - 97 108 - 102
Біг 100 м, с 13,6 - 13,4 13,9 - 13,7 14,4 - 14,0 15,0 - 14,5 15,8 - 15,1
ЗКВ на смузі перешкод, хв. с 2.01 – 1.53 2.11 – 2.02 2.22 – 2.12 2.30 – 2.23 2.40 – 2.32
Біг 3000 м, хв. с  11.29-10.30  11.49-11.30  12.19-11.50  13.19-12.20  14.10-13.20

 4 курс

Динамометрія правої кисті, кг 55 - 59 51 - 54 45 - 50 39 - 44 27 - 38
Динамометрія лівої кисті, кг 53 - 57 49 - 52 43 - 48 37 - 42 26 - 36
Станова динамометрія, кг 176 - 200 161 - 175 148 - 160 141 - 147 125 - 140
Вис на зігнутих руках, с 61 - 68 48 - 60 42 - 47 36 - 41 22 - 35
Біг 20 м з ходу, с 2,5 - 2,4 2,6 - 2,5 2,7 - 2,6 2,8 - 2,7 3,0 - 2,8
Метання набивного м’яча сидячи, см 686 - 760 516 - 685 500 - 515 411 - 499 400 - 410
Стрибок у довжину з місця, см 239 - 250 226 - 238 213 - 225 201 - 212 185 - 200
Човниковий біг 3х10 м, с 7,2 - 7,1 7,4 - 7,3 7,6 - 7,5 7,8 - 7,7 8,2 - 7,9
Три перекиди вперед, с 3,3 - 3,2 3,7 - 3,4 4,3 - 3,8 5,0 - 4,4 5,7 - 5,1
Нахил уперед сидячи, см 21 - 23 16 - 20 9 - 15 4 - 8 0 - 3
Викрут мірної лінійки за спину, см 84 - 80 90 - 85 95 - 91 99 - 96 105 - 100
Біг 100 м, с 13,4 - 13,2 13,7 - 13,5 14,3 - 13,8 14,9 - 14,4 15,6 - 15,0
ЗКВ на смузі перешкод, хв. с 1.59 – 1.50 2.09 – 2.00 2.19 – 2.10 2.29 – 2.20 2.35 – 2.30
Біг 3000 м, хв. с  11.19-10.10  11.39-11.20  12.09-11.40  13.09-12.10  14.00-13.10
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навчання у ВВНЗ. Під час поточного контролю ві-
зуально оцінювали стан курсантів, а в разі потреби 
використовували пульсометрію [6]. 

Реалізовували експериментальну систему фі-
зичної підготовки, дотримуючись визначених нами 
педагогічних умов (рис.1). Їх впровадження забезпе-
чувалося системною організацією всіх форм занять 
у тижневому навчальному циклі, спільним вирі-
шенням завдань загальної і спеціальної (військово-
професійної) фізичної підготовки; врахуванням 
закономірностей забезпечення термінового, куму-
лятивного і відставленого тренувального ефектів 
для формування довготривалої адаптації як переду-
мови покращення фізичних якостей; використання 
розвивальних тренувальних навантажень з опти-
мальними параметрами, враховуючи форму занят-
тя і особливості розвитку певної фізичної якості; 
формування зацікавленості курсантів у покращенні 
загальної фізичної підготовленості на основі враху-
вання й оцінювання вихідних, поточних і підсумко-
вих досягнень як основи свідомої й активної участі 
кожного з них у вирішенні встановлених на заняття 
з фізичного виховання завдань.

Однією з важливих складових експеримен-
тальної системи фізичної підготовки курсантів були 
розроблені нами належні нормативи їхньої загальної 
фізичної підготовленості на кожному навчальному 
курсі. Для визначення стану такої підготовленості 
курсантів у ході етапного і підсумкового педагогіч-
ного контролю використовували сформовану бата-
рею тестів та розроблені нормативні оцінки (табл.1, 
2). Сформована батарея містила широковживані 
тести, що відповідали всім метрологічним вимогам, 
а під час тестування дотримувалися встановлених 
організаційно-методичних умов [5].

Під час розробки нормативів застосували пер-
центильну шкалу оцінки та результати курсантів-
відмінників, отримані в ході констатувального екс-
перименту. Ураховуючи дані наукової літератури 
[5,6], середнім або умовно нормальним величинам 
відповідали значення, властиві 50% курсантів, що 
знаходилися в інтервалі від 20 до 79 центилів. За-
галом, центильна шкала передбачала шість цифр, 
що відображали значення ознаки, нижче від якого 
він може зустрітися тільки в 3, 10, 20, 79, 90 і 97% 
курсантів. У зв’язку з тим, що практика фізичного 
виховання в ЗСУ використовує 50-бальну шкалу 

оцінки стану фізичної підготовленості військовос-
лужбовців [8], її використали в розроблених нами 
нормативах оцінки загальної фізичної підготовле-
ності курсантів на кожному навчальному курсі. Ре-
зультати тестування доводили до відома курсантів, 
командирів рот, що сприяло підвищенню їх відпові-
дальності за наслідки контролю та стимулювало до 
активного й зацікавленого ставлення до фізичного 
виховання. 

Висновки. 
Аналіз літературних джерел виявив по-

одинокі роботи, спрямовані на вдосконалення 
змісту організаційно-методичних і програмно-
нормативних основ фізичного виховання майбут-
ніх фахівців з ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій на сучасному етапі їх підготовки у вищих 
військових навчальних закладах. Водночас, незва-
жаючи на розширення функцій, збільшення завдань 
рятувальних підрозділів, реорганізацію їхніх управ-
лінських структур, недостатньо конкретизовано за-
вдання фізичного виховання курсантів цього фаху 
за роками навчання, його засоби, спрямованість, 
величини й оптимальне співвідношення фізичних 
навантажень. 

Педагогічними умовами ефективної реалі-
зації експериментальної системи є: неперервність 
процесу, забезпечена системним підходом до роз-
поділу в тижневому навчальному циклі всіх форм 
занять; взаємозв’язок структури і змісту професій-
ної діяльності та загальної і спеціальної фізичної 
підготовки; урахування закономірностей забезпе-
чення термінового, кумулятивного та відставленого 
тренувального ефектів у процесі формування дов-
готривалої адаптації; застосування розвивальних 
навантажень з урахуванням форми заняття та за-
вдань розвитку відповідних фізичних якостей; фор-
мування мотивації курсантів до занять на основі 
об’єктивного оцінювання їхніх досягнень, як однієї 
з основ свідомої й активної участі кожного з них у 
вирішенні поставлених завдань.

Отже, дані наукової літератури, результати 
констатувального експерименту дозволили розро-
бити систему фізичної підготовки, спрямовану на 
покращення фізичної підготовленості майбутніх 
фахівців з ліквідації наслідків надзвичайних ситу-
ацій в процесі використання різних форм занять фі-
зичними вправами. 

Таблиця 2.
Загальна оцінка стану фізичної підготовленості курсантів

Рівень Кількість балів Оцінка, бал
Високий (A) 564-700 Відмінно (5)
Вищий 

від середнього (BC) 563-413 Добре (4)

Середній (DE) 412-226 Задовільно (3) 
Нижчий 

від середнього (FX) 225-76 Погано (2)

Низький (F) 75-0 Дуже погано (1)
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Подальше дослідження полягає в перевірці 
ефективності сформованої системи. 
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭНЕР-
ГООБЕСПЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ РАДИ-
КАЛЬНОЙ МАСТЭКТОМИИ ПО МЕТОДИКЕ 
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Одинец Т.Е.

Классический приватный университет, Запорожье
33

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о влиянии гидрокине-
зотерапии на некоторые показатели энергообеспечения женщин, 
перенесших радикальную мастэктомию. Установлено, что до 
реабилитации эти показатели свидетельствовали о низком уров-
не функциональных возможностей организма. Отмечается не-
обходимость разработки комплексной программы реабилитации 
женщин для ликвидации постмастэктомических осложнений, 
улучшения качества жизни.
Ключевые слова: радикальная мастэктомия, рак молочной 
железы, многофакторная экспресс-диагностика, анаэробная и 
аэробная энергетика
Анотація. Одинець Т.Є. Оцінка зміни параметрів енерго-
забезпечення жінок після радикальної мастектомії за ме-
тодикою С.А. Душаніна. У статті розглянуто питання про 
вплив гідрокінезотерапії на деякі показники енергозабезпе-
чення жінок, що перенесли радикальну мастектомію. Встанов-
лено, що до реабілітації ці показники свідчили про низький 
рівень функціональних можливостей організму. Наголошується 
необхідність розробки комплексної програми реабілітації жінок 
для ліквідації ускладнень, що виникли внаслідок оперативного 
втручання, поліпшення якості життя.
Ключові слова: радикальна мастектомія, рак молочної залози, 
багатофакторна експрес-діагностика, анаеробна і аеробна енер-
гетика 
Annotation. Odinets T.E. Assessment of change of parameters of 
power supply of women after the radical mastectomy on proce-
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dure S.A. Dushanin. A question is considered about the infl uence of 
medical swimming on some indexes of energy of women, carrying a 
radical mammectomy. It is set that to the rehabilitation these indexes 
testifi ed to the low level of functional possibilities of organism. The 
necessity of development of the complex program of rehabilitation 
of women is marked for liquidation of complications, improvement 
of quality of life.
Keywords: radical mammectomy, cancer of suckling gland, multi-
variable express diagnostics, anaerobic and aerobic energy 

Введение.
Рак молочной железы в Украине, так же, 

как и в большинстве стран мира, с каждым годом 
распространяется и в настоящее время занимает 
первое место в структуре заболеваемости и смерт-
ности от злокачественных новообразований среди 
женщин (25% от всех случаев рака). Принцип хи-
рургического радикализма применительно к раку 
молочной железы предусматривает удаление ее в 
едином блоке со значительным участком кожи и 
подкожной жировой клетчатки, большой и малой 
грудными мышцами, жировой клетчаткой и лимфа-
тическими узлами подключичной, подмышечной и 
подлопаточной областей [2]. 

 Радикальное оперативное вмешательство 
является калечащей операцией, так как при ее вы-
полнении пересекаются лимфатические пути, уда-
ляются лимфатические узлы, повреждаются нервы 
и нервные стволы, формируются грубые послеопе-
рационные рубцы. Все это приводит к значитель-
ным анатомическим и функциональным изменени-
ям в организме, нарушениям статики позвоночника, 
двигательной активности верхней конечности, пси-
хоэмоциональным расстройствам [1, 5]. Поэтому 
проблема остается актуальной и требует поиска 
новых путей ее решения.

Работа выполнена по плану НИР классиче-
ского приватного университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования является оценка пара-

метров энергообеспечения женщин после ради-
кальной мастэктомии под влиянием гидрокинезо-
терапии. 

Исследование проводилось на кафедре физи-
ческой реабилитации Института Здоровья спорта и 
туризма Классического Приватного Университета. 
Занятия проводились в бассейне «Спартак» при 
Классическом приватном университете, 3 раза в не-
делю по 1часу. В эксперименте принимало участие 
45 женщин в возрасте 50-60 лет, перенесших ра-
дикальную мастэктомию с последующей химио- и 
лучевой терапией. В среднем срок после операции 
составил 6 лет. После проведения курса реабили-
тации пациентам предлагалось повторно пройти 
многофакторную экспресс-диагностику. Получен-
ные данные оценивались методами математической 
статистики в пакете программ Statistica 8.0. 

Результаты исследований.
Обследование параметров функционального 

состояния организма женщин после радикальной 
мастэктомии осуществлялось по методике много-
факторной экспресс-диагностики, разработанной 
С.А. Душаниным. Эта методика позволяет на осно-
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вании дифференциальной электрокардиограммы 
покоя получить данные анаэробной и аэробной 
энергетики проявления физических качеств. 

Дифференциальная электрокардиограмма 
регистрируется в положении лежа в грудных отве-
дениях V3R, V2, V6 по Вильсону, с последующей 
математической обработкой процентного соотно-
шения амплитуды зубца R×100 к сумме амплитуд 
зубцов R+S, которое отражает: V3R- мощность и 
емкость анаэробно-креатинфосфатного источника 
энергии, V2 –анаэробно-гликолитического источ-
ника энергии, V6 – аэробную энергетику организ-
ма. При построении реабилитационной программы 
особое значение для оперативного контроля имеет 
информация о частоте сердечных сокращений на 
пороге анаэробного обмена, которая определяется 
по формуле:

ЧССпано=V6/ (V6+V2) × 100 + V6+V2

В нашей работе нам предоставлялся инте-
рес оценить функциональные возможности паци-
енток, которые определяют физическую аэробную 
и анаэробную (креатинфосфатную и гликолитиче-
скую) работоспособность; оценить устойчивость 
функциональных систем, размеры доступных для 
использования субстратных фондов, а также эконо-
мичность, мобилизуемость и реализуемость мета-
болических систем. 

Применение этого способа оценки функ-
циональной подготовленности женщин по фактору 
аэробной экономичности с помощью информации, 
получаемой в состоянии относительного мышечно-
го покоя, приобретает особое значение для практи-
ки срочного определения пульса на пороге анаэроб-
ного обмена перед занятием и тем самым позволяет 
точно регламентировать интенсивность занятия или 
отдельных его частей [3]. Результаты исследования 
энергетики организма женщин после радикальной 
мастэктомии до и после реабилитации представле-
ны в таблице 1.

Как следует из данных, приведенных в та-
блице 1 мы наблюдали тенденцию к увеличению 
анаэробно-креатинфосфатного источника энер-
гообеспечения с 26,26 ± 1,08 до 29,64±1,66 усл.ед, 
однако при математической обработке данного по-
казателя по критерию Стьюдента нам не удалось 
зафиксировать статистически значимую достовер-
ность. В целом, увеличение этого показателя на 

3,5% указывает на улучшение возможности к мак-
симальному расходованию креатинфосфата в ске-
летных мышцах, повышение мощности и емкости 
этого источника энергопродукции в условиях крат-
ковременной работы.

Кроме того, мы наблюдали достоверное 
увеличение анаэробно-гликолитического источ-
ника энергообеспечения на 5,22% ( при p < 0,05), 
что свидетельствует о повышении потенциальных 
возможностей к максимальному накоплению мо-
лочной кислоты в крови по факторам мощности и 
емкости в зависимости от предшествовавшей мы-
шечной работы, увеличение скоростных способно-
стей организма. 

Увеличение мощности данной системы обу-
словлено повышением скорости освобождения 
энергии в анаэробных метаболических процессах и 
максимизации производительности функциональ-
ных систем обеспечения мышечной деятельности. 
Изменение аэробного источника энергообеспечения 
наблюдалось от 48,61±4,56 до 50,55±4,35 усл. ед. 
Статистически достоверных значений по аэробной 
мощности не удалось зафиксировать, ее увеличение 
составило 2%. Однако положительная динамика 
данного показателя свидетельствует об улучшении 
общей выносливости, которая находится в прямой 
зависимости от кислородно-транспортной способ-
ности крови, кардиореспираторной производи-
тельности, мощности систем тканевого дыхания, 
степени васкуляризации мышц и совершенства ре-
гуляторных механизмов, обеспечивающих адекват-
ное кровоснабжение их во время работы.

Анализ аэробной экономичности оценива-
ется по параметру частоты сердечных сокращений 
на пороге анаэробного обмена (ЧССпано). ПАНО 
– наиболее информативный показатель экономич-
ности кислородных механизмов боиэнергетики, 
поскольку он характеризует начало некомпенсируе-
мой окислением активации анаэробного процесса 
энергопродукции при мышечной работе [4]. 

Показатель ЧСС пано увеличился незначи-
тельно - на 3 уд/мин, прирост его не является досто-
верным. Положительная динамика этого показателя 
характеризует увеличение степени экономичности 
кислородных механизмов энергопродукции при 
мышечной деятельности. 

Увеличение общей метаболической емкости 
составило с 166,04±6,49 до 172,91±7,29 усл. ед., 
что характеризует повышение допустимого объема 

Таблица 1
Динамика изменения показателей энергетического метаболизма по методу С.А. Душанина

Показатели До реабилитации После реаби-
литации

t

Анаэробно-креатинфосфатный механизм, V3R 26,26 ± 1,08 29,64±1,66 1,75
Анаэробно-гликолитический механизм, V2 29,61±1,57 34,83±1,60* 2,32
Аэробная мощность, V6 48,61±4,56 50,55±4,35 0,30
ЧСС пано, уд/мин 140,17±6,42 143,38±6,52 0,350
Общая метаболическая емкость 166,04±6,49 172,91±7,29 0,70

- p< 0,05
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совокупности азробных и анаэробных (гликолити-
ческих и креатинфосфатных) метаболических из-
менений при мышечной работе на уровне макси-
мального потребления кислорода.

Из общей выборки исследуемых показателей 
было выделено две группы в зависимости от дина-
мики изменения общей метаболической емкости в 
процессе реабилитации : в первую группу (А) вош-
ли пациентки, у которых ОМЕ увеличилась после 
курса реабилитации, а во вторую (Б) – уменьши-
лась, результаты которых представлены в таблицах 
2 и 3 соответственно.

Как видно из результатов таблицы, вклад 
анаэробно-креатинфосфатного источника энергоо-
беспечения до реабилитации составил 25,38 ± 2,85, 
а после - 34,82±3,15 усл.ед, математическая обра-
ботка по критерию Стьюдента показала достовер-
ное его увеличение на 9,5% ( при p < 0,05). 

По другим параметрам энергообеспечения 
достоверных значений зафиксировать не удалось, 
однако наблюдалась тенденция к их увеличению: 
анаэробно-гликолитического – на 5,32%, аэробного 
– на 4%, ЧССпано – на 9 уд/мин, ОМЕ- на 18,6% ( 
при p < 0,05).

При рассмотрении параметров энергообе-
спечения во второй группе видно, что после реаби-
литационных мероприятий все они имели тенден-
цию к уменьшению, что говорит о дезадаптивных 
реакциях на нагрузку и снижении функциональных 
возможностей организма в целом. 

Выводы.
 Таким образом, на основании проведенной много-
факторной экспресс-диагностики функциональной 

подготовленности женщин после радикальной ма-
стэктомии, можно сделать вывод о том, что наряду 
с адаптивными реакциями системы энергообеспе-
чения, включающими в себя повышение возмож-
ности к максимальному расходованию креатинфос-
фата и накоплению молочной кислоты в скелетных 
мышцах, мощности внутриклеточных анаэробных 
и аэробных ферментативных систем, развитие ком-
пенсаторных механизмов, обеспечивающих поддер-
жание гомеостаза на физическую нагрузку, наблю-
даются и дезадаптивные, которые сопровождаются 
ухудшением показателей в процессе реабилитации. 
 Это требует разработки и применения дифферен-
цированной методики физической реабилитации, 
которая повысит эффективность ликвидации пост-
мастэктомических осложнений и уровень функцио-
нального состояния женщин.
Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем изме-
нения параметров энергообеспечения женщин по-
сле радикальной мастэктомии.
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Таблица 2
Изменение параметров энергообеспечения в первой группе

Показатели Группа А t

до после
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НЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
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Анотація. У статті виділено і описано основні етапи проектуван-
ня процесу формування професійної компетентності майбутніх 
учителів інформатики під час вивчення фахових дисциплін. Виз-
начаються об’єкт, форми, системоутворюючий фактор (цілі) про-
ектування формування професійної компетентності майбутніх 
вчителів інформатики, а також описано його теоретичне,  мето-
дичне,  просторово-тимчасове, матеріально-технічне та правове 
забезпечення. Автор наголошує на необхідності проектуванні 
самосійної роботи студентів. 
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Аннотация. Осадча К.П. Проектирование процесса форми-
рования профессиональной компетентности будущих учи-
телей информатики. В статье выделены и описаны основные 
этапы проектирования процесса формирования профессиональ-
ной компетентности будущих учителей информатики при изу-
чении специальных дисциплин. Определяются объект, формы, 
системообразующий фактор (цели) проектирования формирова-
ния профессиональной компетентности будущих учителей ин-
форматики, а также описаны его теоретическое, методическое, 
пространственно-временное, материально-техническое и право-
вое обеспечение. Автор подчеркивает необходимость проекти-
рования самостоятельной работы студентов.
Ключевые слова: профессия, учитель, самостоятельный, сту-
дент.
Annotation. Osadcha K.P. Designing of process of formation 
professional competence of the future teachers of information 
science. The article highlights and describes the main stages of the 
future computer science teachers’ professional competence designing 
process while studying professional disciplines. There the object, 
forms, system forming factor (objectives) of designing of the future 
computer science teachers’ professional competence formation are 
defi ned, and theoretical, methodological, space-time, material and 
technical, legal support is described. The author stresses the necessity 
of the students’ self-work designing.
Keywords: profession, teacher, self-maintained, student.

Вступ.
Багатоаспектність та складність такого фено-

мену як професійна компетентність майбутніх учи-
телів інформатики вимагає чіткої попередньої роз-
робки основної діяльності між суб’єктами навчання 
(викладача і студент), а саме проектування, яке є 
важливою функцією педагога поряд з гностичною, 
організаторською тощо. Проектування – це  попере-
днє опрацьовування етапів, порядку, змісту майбут-
ньої діяльності, її організації, управління. Проекту-
вати – означає  визначити цілі, завдання діяльності, 
відібрати принципи, способи діяльності [2, 59]. 

Іванова Л.А. виділяє такі закономірності 
педагогічного проектування: вивчення й аналіз си-
туації, цілепокладання, розробка концепції (мето-
дологічний, ціннісний і теоретичний блоки), плану-
вання, розробка технології, визначення діяльнісних 
ресурсів, а також визначає специфіку педагогічного 
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проектування, яка на її думку виражена у принци-
пах - реалістичності (співвіднесення процесу з умо-
вами реалізації проекту), реалізованості (включен-
ня авторів проекту в його реалізацію) і керованості 
(перетворення професійно-позиційного співтовари-
ства у професійно-діяльнісну спільність розробни-
ків і реалізаторів проекту) [3, 10-11].

Молчанюк О.В. зазначає, що етапами про-
ектної діяльності є: 1) пошуковий – пошук, аналіз 
проблеми, виділення основних етапів проектної ді-
яльності, збір, вивчення, обробка, аналіз інформа-
ції з теми, яка досліджується; 2) конструкторський 
– пошук оптимального рішення завдань проекту; 
3) технологічний – добір інформації, матеріалів для 
реалізації проекту, виконання запланованих опе-
рацій, внесення змін у конструкцію і технологію 
проекту, оформлення результатів; 4) рефлексивно-
оцінний – аналіз процесу і результату виконання 
проекту [5, 10].

Коновальчук І.І. зазначає, що терміни «про-
ект», «проектування» досить часто вживаються як 
основні родові ознаки цього поняття, наприклад: 
проект певної системи, що реалізується на прак-
тиці; педагогічна діяльність, яка реалізує науково-
обґрунтований проект навчально-виховного про-
цесу. Він вважає, що педагогічне проектування є 
первинним етапом привнесення інновацій у ді-
яльність учителя, яка є технологією реалізації його 
професійної парадигми й особистісною самореалі-
зацією [4, 219]. 

Безрукова В.С. стверджує, що проектування 
- створення проекту, коли проводиться робота з мо-
деллю, яка доводиться до рівня використання для 
перетворення педагогічної дійсності. Проект стає 
механізмом перетворення навчально-виховного 
процесу та середовища. Теоретично будь-який пе-
дагогічний проект є різновид моделі [1, 112]. 

Робота виконана за планом НДР Мелітополь-
ського державного педагогічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою цієї роботи є визначення та опис ета-

пів проектування процесу формування професійної 
компетентності майбутніх учителів інформатики 
(МУІ) під час вивчення фахових дисциплін.

Результати дослідження.
На основі дій по проектуванню педагогіч-

ного об’єкта, що виділені Безруковою В.С. ми 
визначили такі етапи проектування процесу фор-
мування професійної компетентності МУІ: 1) 
аналіз об'єкту проектування; 2) вибір форми про-
ектування; 3) теоретичне забезпечення проекту-
вання; 4) методичне забезпечення проектування; 5) 
просторово-тимчасове забезпечення проектування; 
6) матеріально-технічне забезпечення; 7) правове 
забезпечення проектування; 8) вибір системоут-
ворюючого фактора; 9) встановлення зв'язків і за-
лежностей компонентів; 10) складання документа; 
11) уявне експериментування застосування проек-
ту; 12) експертна оцінка проекту; 13) коригування 
проекту; 14) прийняття рішення про використання 
проекту.
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Об’єктом нашого проектування виступає пе-
дагогічний процес, а саме процес формування про-
фесійної компетентності майбутніх учителів інфор-
матики, адже „педагогічний процес є об'єднання в 
єдине ціле тих компонентів (факторів), які сприя-
ють розвитку учнів і педагогів в їх безпосередній 
взаємодії” [1, 106]. 

На нашу думку, формування професійної 
компетентності майбутніх учителів інформатики – 
цілеспрямоване становлення майбутніх фахівців, 
яке проходить у результаті впливу середовища і ви-
ховання на внутрішні сили розвитку.  Формування 
професійної компетентності майбутніх учителів ін-
форматики у процесі вивчення фахових дисциплін 
- цілеспрямоване становлення майбутніх фахівців, 
яке проходить в умовах вищого навчального закла-
ду у результаті спільної навчальної діяльності з ви-
кладачем (викладачами) фахових дисциплін.

Отже, формування у педагогічному сенсі є 
педагогічним процесом тобто об’єктом проекту-
вання. Будь-якому об’єкту проектування  якому 
властиві свої форми. На думку, Безрукової В.С., 
педагогічному процесу на етапі педагогічного про-
ектування властиві такі форми: розклад, графіки 
контролю, графіки міжпредметних зв’язків, вимоги 
до навчального предмета (уроків), тематичний план 
та ін. [1, 113-114].

У вищій школі такими формами проекту-
вання виступають нормативні документи: навчаль-
ні плани, графік навчання на факультеті, графік 
контролю навчальної роботи студентів, розклад 
занять, освітній стандарт, освітньо-кваліфікаційна-
характеристика фахівця, освітньо-професійна про-
грама підготовки фахівця. На них орієнтується ви-
кладач у процесі розробки навчальних та робочих 
програм, навчально-методичних комплексів з дис-
циплін, які викладаються.

У безпосередні функції викладача вищого 
навчального закладу входить розробка навчальних 
та робочих програм, навчально-методичного комп-
лексу, які ми вважатимемо формами педагогічного 
проектування такого об’єкту як формування про-
фесійної компетентності майбутніх учителів ін-
форматики. 

На етапі теоретичного забезпечення про-
ектування ми спираємося на наукові положення 
щодо підготовки фахівців у вищій школі та педа-
гогічної професійної освіти, теорію компетентніс-
ного підходу, визначені нами поняття та структуру 
професійної компетентності майбутніх учителів 
інформатики, поняття „формування професійної 
компетентності майбутніх учителів інформатики у 
процесі вивчення фахових дисциплін”. 

Методичне забезпечення включає створення 
інструментарію проектування, до якого Безрукова 
В.С. відносить виготовлення схем, зразків докумен-
тів, поурочні та тематичні папки, в яких викладач 
накопичує різноманітний матеріал з окремої теми 
для навчальної групи [1, 121]. 

У процесі навчання студенти повинні опа-
нувати всі виділені нами складові професійної 

компетентності (інформаційно-комунікаційна, ко-
мунікативна, когнітивна, креативна, методична, пе-
дагогічна, предметна, соціальна, науково-дослідна) 
і на такому рівні, щоб досконало могли вирішити 
у майбутній професійній діяльності різні завдання, 
наприклад, дослідницькі (уміння планувати і прово-
дити дослідницьку роботу), практичні (направлені 
на отримання конкретного результату) або  педаго-
гічні завдання (уміння спілкуватися в учнівському і 
педагогічному колективах) тощо. 

Нами визначено такі методи формування 
професійної компетентності студентів у педагогіч-
ному університеті (за Фіцулою М.М. [8, 132-140]): 

1. Організації і здійснення навчально-
пізнавальної діяльності: 1) методи бесіди (еврис-
тична) та дискусії; 2) наочні методи (ілюстрування, 
демонстрування та самостійне спостереження); 
3) вправи (підготовчі, вступні, пробні, тренуваль-
ні, творчі, контрольні) та лабораторні, практичні і 
дослідницькі роботи; 4) репродуктивні методи; 5) 
проблемно-пошукові методи;

2. Стимулювання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності: 1) методи формування 
пізнавальних інтересів учнів (формування пізна-
вального інтересу; стимулююча роль навчального 
матеріалу; створення ситуації успіху у навчанні; 2) 
методи стимулювання обов’язку і відповідальності 
в навчанні; 

3. Методи контролю: 1) тестова перевірка 
знань; 2) самоконтроль і самооцінка.

4. Методи стимулювання творчої активності 
(за Сисоєвою С.О. [6, 203-211]): 1) стимулювання 
зацікавленості, творчого інтересу; 2) цікавої ана-
логії; 3) створення ситуацій емоційного пережи-
вання; 4) метод відкриття; 5) створення ситуацій з 
можливістю вибору; 6) використання запитань, що 
стимулюють процес мислення вищого рівня; 7) під-
вищення стимулюючого впливу змісту навчального 
матеріалу.

5. Інтерактивні методи (за О.І. Січкарук [7, 
19]): ділові та рольові ігри, метод проектів, кейс-
метод, портфоліо, консультації через сайт-курс,  за-
сідання “круглого столу”, дебати і дискусії, мозко-
вий штурм.

6. Частково пошукові методи (диспут, спо-
стереження, самостійна робота, лабораторна робота 
змагання) та дослідні методи (дослідне моделюван-
ня, збір фактів, завдання, технічна творчість, про-
ектування, пошук несправностей) (Безрукова В.С. 
[1, 69]).

Формами формування професійної компе-
тентності майбутніх учителів інформатики у про-
цесі вивчення фахових дисциплін є традиційні 
(лекції, лабораторні заняття, конференції, залік, 
консультації, самостійна робота, науково-дослідна 
робота (ІНДЗ)) та специфічні (засідання “круглого 
столу”, співпраця з інформаційно-педагогічними 
середовищами, ділові та рольові ігри, дебати і дис-
кусії, „мозковий штурм”, групова й індивідуальна 
розробка і захист проектів, портфоліо та інші). 

Засоби: технічні засоби навчання (проектор, 
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інтерактивна дошка, комп’ютер), інформаційно-
комунікаційні засоби навчання (ресурси мережі 
Інтернет та Інтранет), комп’ютерно-орієнтовані за-
соби навчання (локальні електронні ресурси персо-
нального комп’ютера).

Просторово-часове забезпечення проектуван-
ня пов'язано з тим, що будь-який проект тільки тоді 
отримує реальну цінність і може бути реалізований, 
якщо при його розробці враховується конкретний 
час і певний простір. Урок з інформатики та обчис-
лювальної техніки, проведений в комп'ютерному 
класі або в звичайному кабінеті, - це різні уроки. 
Просторово-часове забезпечення - необхідна умова 
педагогічного проектування. Просторове забезпе-
чення означає визначення (підготовку) оптимально-
го місця для реалізації даної моделі, проекту або кон-
структу, облік впливу місця на здійснення систем, 
процесів або ситуацій. Просторова середа вихован-
ня і навчання теж проектується: створюються нові 
типи приміщень, які забезпечують та полегшують 
перехід від теорії до практики. Часове забезпечення 
проектування - це співвідношення проекту з часом 
за його обсягом, тобто вміщається в певний термін 
діяльності, по темпу реалізації, по ритму, послідов-
ності, швидкості і т. д. Час вимірюється  діяльніс-
тю, що в ньому вміщується. Наприклад, треба знати 
час як тривалість формування професійних умінь, 
професійного досвіду, майстерності, як тривалість 
заходів, дій, стадій розвитку тих чи інших педаго-
гічних явищ (систем, процесів, ситуацій). Все це 
дозволяє раціонально розподілити сили, енергію, 
увагу та час педагога і учнів. Так само виявляють 
себе ритм, частота, проміжок, послідовність, швид-
кість і обсяг часу. Кожен метод по-своєму трудо-
місткий, зміст теж вимагає певного часу для своєї 
передачі і засвоєння. Кожна форма розрахована на 
певну тривалість. На основі даних про це при про-
ектуванні систем слід звертати особливу увагу на 
кількість заходів, їх правильне послідовне розмі-
щення, встановлення частот проведення і т. д.; при 
проектуванні педпроцесів на тривалість протікання 
форми, трудомісткість методів, їх з’єднуваність [1, 
121-122].

Просторове проектування у вищому навчаль-
ному закладі здійснюється диспетчерською служ-
бою, яка за потреби може враховувати побажання 
викладача у виділенні певного аудиторного фонду 
для вивчення дисципліни. Більша частина часового 
проектування зазначена у робочій програмі з дис-
ципліни, де зазначено скільки часу відводиться на 
вивчення тієї чи іншої теми. Визначити тривалість 
формування професійних компетентностей, профе-
сійного досвіду, майстерності, або дій, стадій розви-
тку тих чи інших педагогічних явищ досить склад-
но, бо вони є динамічними і можуть циркулювати у 
межах такої одиниці часу як семестр або й довше. 
Проте ми саме і будемо їх обмежувати семестром, у 
рамках якого вивчається та чи інша дисципліна. 

Від матеріально-технічного забезпечення 
проектування залежить простота самого проекту-

вання та реалізації поетку, зручність у діяльності 
викладача і студентів, стійкість результатів вихо-
вання та їх надійність. Як зазначає Безрукова В.С., 
погана матеріально-технічна база може звести на-
нівець увесь труд по педагогічному проектуванню, 
і будь-які моделі, проекти, конструкти залишаться 
в області педагогічної фантазії. Вона зауважує, що 
обдарований педагог може досягати високих ре-
зультатів і без особливих матеріально-технічних 
витрат, але успіху будуть не довгострокові і учні 
будуть жорстко «прив'язані» до педагога і залежати 
від його особистісних якостей, а не від власне свого 
самонавчання [1, 124].

Отже, в процесі проектування матеріально-
технічного забезпечення нам необхідно наперед 
потурбуватися про необхідне для вивчення кожної 
дисципліни апаратне та програмне забезпечення, 
тобто для дисципліни „Операційні системи” нам 
необхідна одна установлена на комп’ютерах, якими 
будуть користуватися студенти в аудиторіях, осно-
вна операційна система і кілька інших, що можна 
реалізувати через емуляцію або доступ через термі-
нальний сервер. Для дисципліни „Основи Інтернет”, 
„Обчислювальні мережі та ОТ” та „Комп’ютерні 
мережі” потрібна функціонуюча локальна мережа 
університету і доступ до глобальної мережі зі сту-
дентських комп’ютерів у навчальних аудиторіях. 
Для дисципліни „Програмне забезпечення”, крім 
двох різних операційних систем (наприклад, Linux і 
Windows), установлені пакети офісних програм для 
них та інше прикладне програмне забезпечення, з 
яким планується ознайомитися. Отже, у процесі 
проектування слід домагатися достатньо повної 
матеріально-технічної забезпеченості педагогічно-
го процесу і наперед враховувати всі можливі його 
варіанти, а також ризик збоїв та відмови апаратно-
програмного забезпечення.

Правове забезпечення проектування - це 
створення юридичних основ або їх облік при роз-
робці діяльності учнів і педагогів в рамках систем, 
процесів або ситуацій [1, 124]. Жоден педагогічний 
проект не може порушити конституції країни, зако-
нів та указів верховної влади і сфери Міністерства 
освіти і науки України. До правового забезпечення 
проектування ми відносимо такі документи: Наказ 
Міністерства освіти науки і України Про затвер-
дження  Положення про організацію навчального 
процесу у вищих  навчальних закладах (№ 161 від 
2.06.93 р.), Державна програма „Вчитель” (2002) 
тощо.

Вибір системоутворюючого фактора необхід-
ний для створення цілісного проекту у взаємозв'язку 
всіх його складових частин [1, 125]. Такою голов-
ною ланкою, в залежності від якої визначаються всі 
інші зв'язки між компонентами, є цілі формування 
професійної компетентності майбутніх учителів ін-
форматики, які зазначені у цільовому компоненті 
моделі. 

Встановлення зв'язків і залежностей компо-
нентів є центральною процедурою проектування. 
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Існує безліч видів зв'язків між компонентами в сис-
темі, процесі або ситуації, основні з них: зв'язки по-
ходження (породження), побудови, змісту та управ-
ління. Зв'язки походження можна використовувати 
при проектуванні інгегративного виду освіти, або 
інтегративного навчального предмета, або інтегра-
тивного уроку. При встановленні зв'язків між струк-
турами, змістом, методичними компонентами уро-
ку народжуються нові утворення: новий вид освіти 
(наприклад, інженерно-педагогічна), нова дисци-
пліна (екологія), новий вид уроку (інтегративний 
урок). Зв'язки побудови стосуються структури, роз-
ташування частин, компонентів процесу. По суті 
об'єкт, що проектується залишається незмінним, 
він піддається легкій модернізації. Зв'язки змісту, 
навпаки, стосуються сутності взаємодіючих компо-
нентів - складу та змісту. Зв'язки управління, збері-
гаючи традиційний підхід до об'єкта проектування, 
дозволяють його трохи змінити, пристосовуючи 
до нового середовища, сусідніх систем, процесів і 
ситуацій. Наприклад, такі зв'язки встановлюються, 
коли хочуть зробити їх професійно доцільними. 

Усередині систем, процесів і ситуацій можна 
створювати найрізноманітніші зв'язки: між формою 
і змістом, структурою і змістом, метою та принци-
пами, змістом і функцією і т. д. До того ж ці зв'язки 
можуть бути стійкими і нестійкими, комплексними 
і локальними, тимчасовими і постійними, внутріш-
німи і зовнішніми, межпредметними та межцикло-
вими, природними і штучними, безпосередніми і 
опосередкованими, позитивними і негативними, 
прямими й зворотними, теоретичними та практич-
ними, попередніми та подальшими. Встановлення 
зв'язків - складна, копітка і трудомістка робота. Од-
нак саме вона лежить в основі системоутворення і 
процесоутворення. Значення її ще більш очевидно, 
якщо врахувати особливості нашого часу: ми більш 
потребуємо не нових елементів, а їх нових сполу-
чень і нових зв'язків [1, 127-128].

Складання документа, як правило, проводить-
ся з урахуванням відповідного загальноприйнятого 
алгоритму, тобто переліку обов'язкових розділів та 
структурного побудови [1, 128]. Як ми зазначали 
вище, основними формами (документами) проек-
тування формування професійної компетентності 
майбутніх учителів інформатики є навчальна і ро-
боча програма та навчально-методичний комплекс 
з дисципліни (НМКд).

Нами були розроблені навчально-методичні 
комплекси з чотирьох дисциплін, що включали дві 
складові: 1) нормативний НМК, відповідно до вка-
зівок зі створення НМКд у навчальному закладі; 2) 
інформаційно-навчальний блок, у склад якого уві-
йшли розроблені дистанційні курси і ресурси Ін-
тернет. 

Перший включає робочу та навчальну про-
граму; опорні конспекти лекцій; завдання до лабо-
раторних робіт; питання до модулів; екзаменаційні 
матеріали; тематику дипломних, курсових, робіт 
та ІНДЗ; перелік літератури; перелік обладнання. 

Другий включає створені Інтернет-ресурси (блог, 
група обговорення, он-лайн версія електронного 
підручника „Основи Інтернет”, онлайн-словник 
з комп’ютерних технологій) дистанційний курс з 
дисципліни, структура якого прив’язана до структу-
ри НМК і додатково включає електронні версії під-
ручників з дисципліни, багато електронних джерел 
для самоосвіти, мультимедійні матеріали (відео) та 
інтерактивні засоби спілкування).

Згідно з модульним підходом до побудови 
навчально-методичного комплексу дисципліни ма-
теріали розділяються на визначену кількість зміс-
тових модулів. Поділ змісту навчального курсу на 
змістові модулі має відповідати загальній меті ви-
вчення курсу і його логічній побудові. Таке струк-
турування навчально-методичного комплексу до-
зволяє чітко вибудувати технологію навчання, що 
дає можливість брати адекватні їй методи і засоби 
навчання. А студенти одержують можливість перед 
вивченням модуля ознайомитись із переліком ком-
петентностей, які вони мають засвоїти, а також з 
кількісною мірою оцінки якості засвоєння навчаль-
ного матеріалу. Завершується вивчення кожного мо-
дуля проведенням тестового програмового контр-
олю і корекцією навчально-пізнавальної діяльності 
студентів. 

Уявне експериментування застосування про-
екту - це програвання в думках створеного проекту, 
його самоперевірка. Подумки представляються всі 
особливості його прояву на практиці, особливості 
його впливу на учасників, наслідки цього впливу. 
Уявне експериментування передбачає попередню 
перевірку поведінки учнів і педагогів у спроекто-
ваної системі, процесі, ситуації, прогнозування ре-
зультату у вигляді передбачуваного прояву індиві-
дуальних якостей.

Експертна оцінка проекту - це перевірка 
створеної форми проекту сторонніми фахівцями, 
а також людьми, зацікавленими в його реалізації. З 
допомогою сторонньої експертизи створюється не-
залежна характеристика проекту.

Коригування проекту здійснюється після 
тривалого експерименту і широкої експертної оцін-
ки. Отримавши зауваження, визначивши недоліки, 
творці проекту ще раз переглядають його, редагу-
ють, виправляють, удосконалюють, узагальнюють. 

 Прийняття рішення про використання проек-
ту - завершальна дія проектування, після якої почи-
нається його застосування на практиці. Прийняття 
рішення - це завжди психологічний акт, пов'язаний 
з відповідальністю за якість проекту та результати 
його використання [1, 128]. 

На нашу думку, ще одним етапом проекту-
вання процесу формування професійної компе-
тентності майбутніх вчителів інформатики під час 
вивчення фахових дисциплін є організація само-
сійної роботи студентів. Адже зміст професійних 
дисциплін у процесі підготовки вчителя інформа-
тики дуже широкий, що обумовлено постійною 
зміною апаратного і програмного забезпечення, а 
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на вивчення  ряду питань відводиться мало часу і 
студентам доводиться велику частину програми ви-
вчати самостійно. Тому значно акцент у формуван-
ні професійної компетентності майбутніх учителів 
інформатики робиться на самостійну роботу, форми 
та засоби її організації.

Висновки.
Таким чином, у результаті планування про-

цесу формування професійної компетентності 
майбутніх вчителів інформатики під час вивчення 
фахових дисциплін в ході визначення його етапів 
нами було виділено об’єкт (педагогічний процес 
формування професійної компетентності майбутніх 
вчителів інформатики), форми (навчальні та робо-
чі плани, навчально-методичний комплекс); систе-
моутвоюючий фактор (цілі); описано теоретичне,  
методичне,  просторово-тимчасове, матеріально-
технічне та правове забезпечення проектування, 
зв'язки і залежності компонентів, особливості скла-
дання документа стосовно формування професійної 
компетентності майбутніх вчителів інформатики. 
Також ми акцентуємо увагу на проектування само-
сійної роботи студентів, яке на нашу думку полягає 
у створенні комплексу методичного забезпечення 
самосійної роботи студентів, який має дві складові 
нормативний навчально-методичний комплекс дис-
ципліни і дистанційний курс. 

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку визначення та опису технології 
формування професійної компетентності майбут-
ніх вчителів інформатики під час вивчення фахових 
дисциплін.
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ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ У 
ПЕРЕКЛАДАЧІВ-МЕНЕДЖЕРІВ У ПРОЦЕСІ 

ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
Панов С.Ф.

Національний авіаційний університет, м. Київ
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Анотація. У статті висвітлюється питання наукового 
обґрунтування рекомендацій для формування самостійної 
науково-дослідної роботи перекладачів-менеджерів з 
фізичного виховання. Акцентовано увагу на аспекті надан-
ня культурологічних знань з одночасним формуванням у них 
діалогу культур і особливостей спілкування з представниками 
спорту різних країн. Доцільними критеріями відбору лек-
сичного матеріалу для формування лексичної компетенції 
у майбутніх спортивних менеджерів є критерії професійної 
спрямованості, адекватності, частотності, практичної 
необхідності і тематичності.
Ключові слова: фізична підготовка, лінгвокраїнознавство, пере-
клад, спортивна термінологія. 
Аннотация. Панов С.Ф. Формирование самостоятельности 
в переводчиков-менеджеров в процессе специальной под-
готовки. В статье освещается вопрос научного обоснования 
рекомендаций для формирования самостоятельной научно-
исследовательской работы переводчиков-менеджеров по фи-
зическому воспитанию. Акцентировано внимание на аспекты 
культурологических знаний переводчиков-менеджеров с одно-
временным формированием у них диалога культур и особен-
ностей общения с представителями спорта разных стран. Целе-
сообразными критериями отбора лексического материала для 
формирования лексической компетенции у будущих спортив-
ных менеджеров являются критерии профессиональной на-
правленности, адекватности, частотности, практической не-
обходимости и тематичности.
Ключевые слова: физическая подготовка, лингвострановеде-
ние, перевод, спортивная терминология 
Annotation. Panov S.F. Forming of manager interpretors self-
dependancy in the process of professional training. The question 
of the scientifi c substantiation of recommendations of formation in-
dependent scientifi c exploratory work of translators of managers on 
physical training is illuminated in the article. The attention to aspects 
of cultural knowledge of managers is stressed. Dialogue of crops 
and features of dialogue with representatives of sports of different 
countries is simultaneously shaped. Expedient tests of selection of a 
lexical stuff are tests of a professional orientation, adequacy, rate, 
practical necessity and thematic.
Key-words: physical training, interpretors, sport terminology. 

Вступ.
Актуальність проблеми дослідження обу-

мовлює необхідність того, що міжнародні зв'язки 
України зумовлюють потребу в спеціалістах, які 
здатні до професійного іншомовного спілкування, 
тобто можуть здійснювати успішну взаємодію із за-
рубіжними співрозмовниками. Особливо важливим 
для сучасних спортивних менеджерів є володіння 
навичками і вміннями спілкуватись іноземною мо-
вою, оскільки Україна співпрацює з багатьма євро-
пейськими організаціями, де англійська, німецька, 
французька є мовами міжнародного спілкування. 
Сучасні тенденції у методиці викладання інозем-
них мов спортивних менеджерів вказують на те, що 
ефективне навчання для іншомовного спілкування 
неможливе без урахування діалогу культур і осо-
бливостей спілкування представників спорту різ-
них країн . 

 Отже, навчаючи професійної міжкультурної 
комунікації спортивних менеджерів, слід розгляда-
ти вивчення іноземних мов не стільки як предмет, а 
як засіб обміну важливою професійною інформаці-
єю [1, 4 ].
© Панов С.Ф., 2009
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Аналіз досліджень і публікацій науковців дає 
важливі дані про відсутність сучасної системи під-
готовки менеджерів з фізичного виховання, що має 
у своїй основі приоритетну оздоровчу, професійно-
прикладну та екологічну спрямованість. Соціальне 
замовлення на майбутнього менеджера з фізичного 
виховання передумовлює не тільки глибину профе-
сійних знань з обраної спеціальності фізичного ви-
ховання, а й достатній рівень іншомовних знань, як 
основи високої працездатності особистості. 

Робота виконана за планом НДР Національ-
ного авіаційного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у висвітленні пи-

тання наукового обґрунтування практичних реко-
мендацій щодо підготовки студентів до активного 
співробітництва у сучасному полікультурному се-
редовищі [ 3 ].

Результати досліджень.
Сьогодні у професійній підготовці майбут-

нього менеджера з фізичного виховання немож-
ливо обійтися без використання комп’ютерно-
інформаційних технологій, що потребує значної 
уваги до фізичного виховання і здоров’язбереження 
студентів.

 При навчанні майбутніх спортивних мене-
джерів цей інтерес може мати бінарний характер: 
інтерес до педагогічної діяльності вивчення кількох 
іноземних мов і до напрямів фізичної культури, фі-
зичної реабілітації. Завданням усіх навчальних дис-
циплін спортивних менеджерів є формування обох 
сторін цього інтересу. Професійна підготовка спор-
тивних менеджерів у вищих навчальних закладах 
має свої особливості у фахових напрямах „іноземна 
мова”, ”термінологія”, „переклад”, „інформація” та 
„інформаційні технології”. Педагогічна діяльність 
при підготовці спортивних менеджерів повинна пе-
редбачати не просто конкретне навчання, а навчання 
у контексті педагогічно- та фаховоперекладацького 
напряму. Так, кредитно-модульна система органі-
зації навчального процесу (КМСОНП) становить 
інноваційну педагогічну технологію. Нормативною 
підставою для розробки та впровадження кредитно-
модульної технології підготовки фахівців вищої 
школи є положення про організацію навчального 
процесу в кредитно-модульній системі підготов-
ки фахівців та положення про рейтингову систе-
му оцінювання.

 До вихідних положень КМСОНП віднесе-
но принцип порівняльної трудомісткості кредитів, 
кредитності, модульності, методичного консульту-
вання, організаційної динамічності, гнучкості та 
партнерства, пріоритетності змістовної та органі-
заційної самостійності та зворотнього зв’язку, на-
уковості та прогностичності, технологічності та 
інноваційності. Крім того, треба застосовувати 
принципи усвідомленої перспективи та діагностич-
ності науково-педагогічного процесу.

 Щоб навчитися правильно й гарно говорити, 
потрібні три основні передумови, а саме: володіти 

технікою мовлення, знати головні психологічні за-
сади стосунків між людьми і — що найголовніше 
— мати що сказати. Бо чи ж потрібно було б людині 
вміння красномовно висловлюватись, якби їй нічо-
го було сказати [ 5 ].

 У контексті навчання іноземної мови 
студентів немовних вищих навчальних закладів 
актуальним завданням є оволодіння ними зна-
ннями фахової терміносистеми і набуття вмінь 
використовувати вузькоспеціалізовану спортивну 
лексику для виконання навчальних професійно-
орієнтованих завдань, спрямованих на подальше 
спілкування у виробничих ситуаціях. Виконуючи 
соціальне замовлення на підготовку таких спеціа-
лістів в умовах розширення міжнародних еконо-
мічних зв’язків, а також майбутніх чемпіонатів з 
футболу актуальність терміносистем зростає. 

 Загальні програми з іноземних мов для 
професійного спілкування визначають предме-
том навчання майбутніх фахівців спеціальну га-
лузеву лексику. Тому для самостійного дослідження 
шляхів формування іншомовної лексичної ком-
петенції необхідно визначитися з питанням відбо-
ру навчального матеріалу для навчання студен-
тів немовних термінологічної лексики за фахом 
підготовки.

 Окрім аналізу науково-педагогічної літерату-
ри, для обґрунтування проблеми проведення відбору 
лексичного матеріалу слід також керуватися поло-
женнями загальноєвропейських Рекомендацій з мов-
ної освіти, згідно з якими основні стратегії відбору 
лексики включають відбір усних і писемних іншо-
мовних автентичних текстів та відбір ключових 
слів у тематичних полях з урахуванням професій-
них потреб тих, хто вивчає іноземну мову. Спо-
чатку ми розглянемо питання відбору автентичних 
фахових текстів як основних джерел термінологіч-
ної лексики, призначеної для засвоєння студентами 
немовних вищих навчальних закладів, зокрема на 
старшому ступені навчання. Згодом ми перейдемо 
до висвітлення відбору власне галузевої лексики. 
Галузева лексика відбиває основні поняття, провідні 
тези тексту і складає його смислову цілісність, яка 
організує текст в єдине цілісне утворення, і яка є на-
вчальним матеріалом для забезпечення фахово 
спрямованої іншомовної підготовки майбутніх 
спеціалістів.

Тексти за спеціальністю вважаються не лише 
основним джерелом для накопичення фахового 
термінологічного словника студентів немовних ви-
щих навчальних закладів, але й засобом становлен-
ня та розвитку їхньої професійної майстерності, 
сприяють підвищенню культури термінологічного 
спілкування та професійно орієнтованої еруди-
ції. Іншими словами, фахові тексти задовольня-
ють інформаційно-пізнавальні потреби студентів, 
служать опорою для стимулювання навчальної 
мовленнєвої взаємодії студентів на професійну 
тематику, доповнюють їхні знання з фаху шляхом 
відтворення та смислової переробки отриманої 
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інформації, розширюють комунікативну спро-
можність студентів до реального спілкування.

Пріоритет під час добору текстів повинен 
віддаватися істинним автентичним текстам. Йдеть-
ся про те, що такі тексти є універсальною дидак-
тичною одиницею професійно орієнтованого на-
вчання, оскільки дозволяють з’єднати в єдине ціле 
два найважливіші напрями у навчанні іноземної 
мови: пізнання системи формальномовних засобів 
і пізнання норм та правил спілкування, мовленнє-
вої поведінки в соціокультурному контексті країни, 
мова якої вивчається. По-друге, автентичні фахові 
тексти також дають фактологічний матеріал для 
організації навчального спілкування, у якому акту-
алізуються соціальна роль, професійний статус, сте-
реотип поведінки, комунікативна компетентність 
його учасників. 

 Отже, доцільність відбору й викорис-
тання автентичних текстів у процесі навчання 
студентів немовних вищих навчальних закладів, 
обумовлюється наступними чинниками: 

1. Автентичні тексти є цінним інформа-
ційним та пізнавальним матеріалом, який до-
повнює отримані студентами під час вивчення 
спеціальних дисциплін знання, забезпечує дію 
принципів міжпредметної координації та профе-
сійної спрямованості навчання ділової іноземної 
мови.

2. Тексти за фахом є зразками наукової про-
зи, моделлю викладу основних теоретичних по-
нять і категорій засобами іноземної мови, що може 
служити взірцем створення власного вторинного 
тексту при написанні рефератів та інших творчих 
завдань, опорою для формулювання думок і мо-
тиваційним поштовхом для виходу у мовлення.

3. Автентичні тексти є джерелом словнико-
вого запасу студентів з фаху, прикладом вживання 
термінологічної лексики у контексті, що допомагає 
конкретизувати значення слів, пояснити й уточни-
ти випадки їх вживання у відповідності до устале-
них мовних норм і стандартів.

4. Тексти служать стимулом для інтелекту-
альної та мовленнєвої активності студентів під 
час інтерактивної комунікації на основі прочита-
ного, забезпечуючи їх, окрім широкого діапазону 
термінологічної лексики, ще й мовленнєвими фор-
мулами наукового регістру, моделями поведінки 
у діловій комунікації, стереотипними фразами, 
тобто інструментами для продукування висловлю-
вань у після текстовій діяльності. Охарактеризував-
ши властивості автентичних спеціальних текстів 
у цілому, визначимо їхні жанри, які доцільно ви-
користовувати під час відбору й організації на-
вчального матеріалу, необхідного для формуван-
ня іншомовної лексичної компетенції у майбутніх 
спортивних менеджерів. 

Аналізуючи наукову літературу та керую-
чись програмними вимогами, можемо вважати, 
що навчальний матеріал професійної сфери 
майбутніх спортивних менеджерів передусім по-

винен базуватися на таких спеціальних текстах 
як монографії, матеріали наукових конференцій, 
публікації результатів теоретичних і експеримен-
тальних досліджень, аналітичні статті у періодич-
них фахових виданнях або в мережі Інтернет [ 
2 ]. Специфікою означених вище текстів є насиче-
ність відповідними термінами, які розкривають 
наукові поняття і дають їм однозначне трактуван-
ня. Тематика автентичних спортивних текстів 
науково-академічного стилю охоплює вузькоспеці-
алізовані проблеми, що відповідає близькості про-
фесійних інтересів і пізнавальних потреб майбут-
ніх менеджерів з фізичного виховання. Такі тексти 
науково-спортивного напряму є інформативними 
й повноцінними щодо свого композиційного 
оформлення, чим забезпечується можливість для 
реального іншомовного спілкування і засвоєння 
спеціальної спортивної лексики. Джерелом попо-
внення словникового запасу студентів спортивних 
менеджерів є також автентичні матеріали у формі 
ділових листів, контрактів, угод, декларацій, ре-
кламних проспектів фірм і компаній, протоколів 
ділових зустрічей, прайс-листів, анотацій і звітів 
про виконання проектів, електронних повідо-
млень інформаційного характеру тощо. Такі ба-
гатогранні автентичні матеріали взяті з реального 
життя і не створені спеціально з метою навчання 
іноземної мови. Вони містять виражену терміна-
ми фактологічну інформацію і є зразками мовної 
норми іншомовного ділового стилю спілкування, 
а також несуть екстралінгвістичну інформацію, 
яка, як відомо, є мотиваційним рухом при навчанні 
іноземної мови. Вважаємо, що означені вище ори-
гінальні джерела повинні служити предметною 
наочністю для стимулювання вживання лексики 
у мовленнєвих ситуаціях професійної орієнта-
ції і бути адекватними засобами для підвищення 
інтересу. У спеціальній літературі виділяються такі 
критерії відбору як ситуативністпь, тобто зв’язок з 
визначеними типовими ситуаціями спілкування; 
ілюстративність, тобто здатність тексту ілюстру-
вати дану ситуацію; пізнавальна цінність, яка важ-
лива в інформативному і в соціокультурному 
плані; доступність, тобто відносна, перш за все 
змістова простота, яка дозволяє студентові розу-
міти професійно орієнтований текст; методична 
цінність, тобто насиченість тексту мовними одини-
цями: термінами, професіоналізмами, мовленнєви-
ми кліше і структурами; лінгвістична цінність, тобто 
відповідність текстового фрагмента таким ознакам 
як комунікативна і смислова цілісність, змістова і 
структурна зв’язність і завершеність. 

Провідним критерієм при відборі автентич-
них текстів є критерій змісту, тому що читання 
як вид мовленнєвої діяльності спрямоване на ви-
лучення змістової, а не лінгвістичної інформації. 
З іншого боку, критерій змісту визначає цінність 
тексту не лише як навчального матеріалу для чи-
тання, але й дозволяє передбачити, яку терміноло-
гічну лексику слід відібрати, щоб забезпечити сту-
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дентам розуміння здобутої з тексту інформації та 
її використання шляхом обговорення і критичного 
аналізу прочитаного. Отже, від змісту тексту зале-
жить ефективність організації навчальної інтерак-
тивної діяльності з розуміння смислової інформа-
ції та результативність засвоєння термінологічної 
лексики при вживанні її у висловлюваннях сту-
дентів майбутніх спортивних менеджерів. Якщо 
зміст тексту не задовольняє пізнавальних потреб 
студентів, то з ним, як зазначають деякі дослідни-
ки, слід працювати як з матеріалом для побудови 
інших текстів (наприклад, реферати з теми науко-
вого дослідження, доповіді на конференцію, курсо-
ві і дипломні роботи тощо). В такому випадку 
створення нового тексту передбачає активізацію 
термінологічної лексики в усному і писемному 
мовленні та набуття студентами комунікативної 
спроможності користуватися термінами у ділово-
му спілкуванні й обміні професійною інформаці-
єю, що відповідає завданням формування лексич-
ної компетенції.

Критерій змісту також враховує наявність у 
текстах таблиць, схем, графіків та інших засо-
бів, які сприяють кращому розумінню студентами 
термінологічних одиниць та вираженої за їхньою 
допомогою фахової інформації, служать засобом 
підвищення спроможності тексту при його читанні 
і творчій інтерпретації в інтерактивній діяльності. 
Фахова лексика, відібрана з текстів, які ілюструють 
і візуалізують вербальну інформацію, забезпечує 
потреби студентів спортивних менеджерів у розши-
ренні їхнього професійного словника та зумовлює ак-
тивізацію фонових знань і стимулювання інтересу 
до своєї професії, формує не лише лексичну компе-
тенцію, але й створює передумови, для формуван-
ня широкої професійно орієнтованої комунікативної 
компетенції. Таким чином, проаналізований під 
кутом зору нашого дослідження критерій змісту 
визначає здатність тексту бути ще й стимулом для 
породження власного висловлювання з викорис-
танням галузевої термінології, що важливо для ре-
алізації комунікативних намірів під час спілкування 
майбутніх спортивних менеджерів на фахові теми у 
професійних ситуаціях сфери діяльності.

Урахування мовних критеріїв відбору фахо-
вих текстів передбачає аналіз кількісних і якісних 
характеристик одиниць спеціальної лексики, її гра-
матичного оформлення та усвідомлення виділених 
дослідниками стилістичних ознак тексту - офіцій-
ність, стандартизованість, логічність, нейтральність, 
стислість, ефективність, які реалізуються за допо-
могою позамовних і мовних засобів. Отже, мовний 
критерій дозволяє диференціювати й виділити 
термінологічну лексику з масиву тексту з урахуван-
ням її лінгвістичних особливостей і структури, що 
важливо для побудови граматично правильних та 
логічно змістовних висловлювань на професійну 
тематику, адекватного й доцільного вживання 
термінів у письмовій формі (наприклад, при за-
повненні документації). Застосування мовних кри-

теріїв при відборі фахових автентичних текстів 
дозволяє побачити функціонування термінологічної 
лексики у різних контекстах, показує багатство 
семантичних полів термінологічного лексикону 
підмови спеціальності. Мовний критерій відбору 
фахових текстів, що відображає функціональну 
здатність тексту до забезпечення студентів ілю-
страціями вживання лексики у контексті, дає мож-
ливість виділити лексико-семантичні поля термі-
нологічної лексики підмови спорту та згрупувати 
її за тематикою навчальних модулів. Тому мовні 
критерії відбору фахових текстів є важливими з 
огляду забезпечення необхідної студентам термі-
нологічної лексики, що репрезентує відповідну 
галузь наук.

Розглядаючи кількісний критерій відбору 
фахових текстів, слід пам’ятати про те, щоб вибір-
ка була достатня і дозволяла охопити тексти всіх 
зазначених вище жанрів. Іншими словами, до-
тримання кількісного критерію відбору фахових 
автентичних текстів вимагає визначення масиву 
текстів, який би був достатнім і репрезентативним 
джерелом термінологічної лексики, охоплював 
широкий діапазон термінів відповідного про-
філю. Для проведення лінгвістичного аналізу 
текстів на предмет частотності термінологічної 
лексики і виділення автентичних мовних одиниць, 
важливих і необхідних для використання у прак-
тиці усного і писемного спілкування під час ви-
рішення комунікативних завдань, достатньою є 
вибірка в кількості 100-120 текстів.

Здійснений вище аналіз критеріїв відбо-
ру фахових текстів підводить теоретичну базу для 
практичного його проведення і дозволяє перейти 
до опису відбору власне галузевої лексики, необ-
хідної студентам для розуміння прочитаного тек-
сту, стимулювання його обговорення в інтерактив-
ній навчальній діяльності, тобто для практичного 
оволодіння термінологією підмови спеціальності. 

Насамперед визначимо одиницю відбо-
ру. Одиницями відбору такої лексики вважаємо 
терміни-слова і терміни-словосполучення. Далі 
перейдемо до розгляду проблеми визначення 
критеріїв, якими, на нашу думку, доцільно керува-
тися при відборі термінологічної лексики підмови 
спортивної тематиці.

У сучасній методиці відбір лексики пропо-
нується здійснювати на основі принципів відбору 
спеціальної лексики: системності, нормативності, 
функціональної значущості, єдності мовної систе-
ми і мовленнєвої діяльності, частотності, мінімі-
зованого представлення навчального матеріалу, 
навчально-методичної доцільності, комунікативної 
цінності, сполучуваності, словотвірної цінності, ба-
гатозначності, принцип виключення синонімів 
та інтернаціональних слів, тематичності, стилістич-
ної необмеженості, семантико-контрастивної цін-
ності тощо.

Критерії відбору лексики пропонується 
здійснювати на основі семантичної цінності, сло-



151

вотвірної здатності, сполучуваності, частотнос-
ті, стилістичної диференційованості, професійної 
спрямованості, адекватності навчального матеріалу, 
практичної необхідності, тематичності, розповсю-
дженості, комунікативної цінності, поширеності у 
спеціальних текстах.

 Узагальнюючи наведені вище принципи і 
критерії які служать вимогами щодо добору лекси-
ки на основі її типових показників та ознак пропо-
нуємо керуватися такими критеріями: 1) професій-
ної спрямованості; 2) адекватності навчального 
матеріалу цілям навчання; 3) частотності; 4) прак-
тичної необхідності; 5) тематичності. 

Критерій професійної спрямованості під час 
відбору термінологічної лексики зі спортивної те-
матиці проявляється в тому, що кожна одиниця від-
бору розглядається з точки зору її важливості для 
правильного розуміння й адекватного сприймання 
тексту і забезпечення подальшого використання 
термінів у спілкуванні на теми, які близькі до про-
фесійної діяльності майбутніх спортивних мене-
джерів. Відібрані згідно цього критерію лексичні 
одиниці повинні надавати студентам можливість 
виконувати передбачені програмними документами 
навчальні завдання наприклад, читати автентич-
ні спеціальні тексти і проводити їх обговорення, 
готувати доповіді й виступати на студентських 
наукових конференціях тощо. З іншого боку, ві-
дібрана на основі критерію професійної спрямо-
ваності лексика має бути орієнтована на те, щоб 
підготувати студентів до самостійного викорис-
тання спортивної лексики у майбутній діяльності 
наприклад, при укладанні контрактів, проведенні 
переговорів або ділових зустрічей з іноземними 
фахівцями.

Критерій адекватності навчального матері-
алу цілям навчання передбачає відбір лексичних 
одиниць, які відповідають соціальним контактам 
реального іншомовного спілкування та типовим 
ситуаціям іншомовного спілкування спортсме-
нам працюючім за кордоном. Цей критерій також 
передбачає відбір таких лексичних одиниць, які 
адекватні своєму призначенню щодо надання 
можливості майбутнім спортивним менеджерам 
правильно висловити свою думку або аргументу-
вати її, вживаючи саме той термін, який корек-
тно передає думку і який точно позначає відповід-
не поняття. Адекватно відібрані лексичні одиниці 
повинні забезпечити студентам можливість розу-
міти зміст прочитаного або прослуханого, правиль-
но відреагувати на отриману інформацію або обрати 
відповідну стратегію комунікативної поведінки. 

Критерій частотності передбачає відбір такої 
лексики, коефіцієнт повторюваності якої у різних 
джерелах відбору становить не нижче п’яти. Від-
бір лексичних одиниць повинен відповідати час-
тотності для вирішення мовленнєвого завдання у 
конкретній ситуації, тому що досягнення потреб 
комунікації можливе лише при врахуванні 
системи мовленнєвих засобів і відповідної орга-

нізації матеріалу на основі реальних ситуацій .
Критерій практичної необхідності важливий 

з огляду відбору такої лексики, яка необхідна для 
задоволення прагматичних потреб студентів в ово-
лодінні іноземною мовою за фахом. Якщо відібра-
на лексика не має для майбутніх спортивних мене-
джерів практичного значення у плані комунікації, 
якщо в них не відчувається потреби у сприйнятті й 
засвоєнні термінологічного словника, то свідомо 
чи несвідомо студент відкине запропоновані йому 
слова, внаслідок чого знизиться ефективність на-
вчання лексики, а відтак і впаде рівень сформова-
ності лексичної компетенції.

Критерій тематичності у процесі відбору 
термінологічної лексики застосовується з метою 
контекстного її групування за тематичною озна-
кою, що дозволяє будувати важливі для проце-
сів запам’ятовування й асоціативного засвоєння. 
Важливість цього критерію полягає і в тому, що 
відібрана фахова лексика проходить крізь призму 
тематики спеціальних спортивних дисциплін, що 
забезпечує пріоритет предметної сторони змісту 
навчання над мовною і сприяє формуванню у май-
бутніх спортивних менеджерів важливої складової 
професійної компетенції.

Висновки. 
Таким чином, розглянувши проблему від-

бору навчального матеріалу для формування мовної 
лексики майбутніх спортивних менеджерів у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності, ми дійшли висно-
вку, що доцільними критеріями відбору лексичного 
матеріалу для формування лексичної компетенції 
у майбутніх спортивних менеджерів є критерії про-
фесійної спрямованості, адекватності, частотності, 
практичної необхідності і тематичності.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем форму-
вання самостійності у перекладачів-менеджерів у 
процесі фахової підготовки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТАЙСКОГО 
МАССАЖА ПРИ КОРРЕКЦИИ СКОЛИОТИ-

ЧЕСКОЙ ОСАНКИ
Помазан-Сапожникова О.В.
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36

Аннотация. В статье рассматривается важная проблема прак-
тической реабилитации – нормализация двигательного стерео-
типа у детей со сколиотической осанкой. Проанализированы 
результаты коррекции нарушения осанки у детей 12-13 лет при 
применении массажа и специальных упражнений из арсенала 
тайской оздоровительной системы. Обследовано 22 пациента, 
полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности 
и безопасности применения комплексного подхода в реабилита-
ции у данной категории больных.
Ключевые слова: двигательный стереотип, пассивные движе-
ния, сколиотическая осанка, тайский массаж
Анотація. Помазан-Сапожнікова О.В. Застосування елементів 
тайського масажу при корекції сколіотичної постави. У 
статті розглядається важлива проблема практичної реабілітації 
– нормалізація рухового стереотипу у дітей з сколіотічною по-
ставою. Проаналізовані результати корекції порушення постави 
у дітей 12-13 років при застосуванні масажу і спеціальних вправ 
з арсеналу тайської оздоровчої системи. Обстежено 22 пацієнтів, 
отримані дані свідчать про високу ефективність і безпеку засто-
сування комплексного підходу в реабілітації у даної категорії 
хворих.
Ключові слова: руховий стереотип, пасивні рухи, сколіотична 
постава, тайський масаж
Annotation. Pomazan-Sapochikova O.V. Application of elements 
of the Thai massage at the correction of scoliotic carriage. In the 
article the important problem of practical rehabilitation is examined 
is normalization of motive stereotype for children with a scoliotic 
carriage. The results of correction of violation of carriage are analy-
sed for children 12-13 years at application of massage and special 
exercises from the arsenal of the Thai health system. 22 patients are 
inspected, fi ndings testify to high effi ciency and safety of application 
of complex approach in a rehabilitation at this category of patients.
Keywords: motive stereotype, passive motions, scoliotic carriage, 
thai massage.

Введение.
Нарушение осанки проявляется у детей, уже 

с раннего возраста: в ясельном возрасте у 3,2%, в 4 
года у 16-19% детей, в 7 лет у каждого - третьего ре-
бенка (34%), в школьном возрасте процент детей с 
нарушением осанки продолжает расти и нарушения 
осанки имеется у 67% школьников [6]. 

Основными средствами коррекции данной 
патологии являться массаж и специальные упраж-
нения. И хотя сколиотическая осанка не является 
заболеванием, однако, такое нарушение опорно-
двигательного аппарата приводит к снижению под-
вижности грудной клетки, ухудшению рессорной 
функции позвоночника, который в свою очередь 
негативно влияет на все системы организма вслед-
ствие проявления общей функциональной слабости 
и дисбаланса в состоянии мышц и связочного аппа-
рата ребенка [8].

В связи с этим, представляет целесообраз-
ность изучить эффективность применения альтер-
нативного метода реабилитации при коррекции на-
рушений осанки у детей 12-13 лет, состоящего из 
массажа и специальных упражнений тайской оздо-
ровительной системы.

Работа выполнена по плану НИР классиче-
ского приватного университета.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
 Целью исследования является разработка 

и оценка эффективности применения, комплекса 
физической реабилитации состоящего из массажа 
и специальных упражнений из арсенала тайской 
оздоровительной системы, при коррекции асимме-
трического нарушения осанки у детей.

Исследование проводилось на базе Запорож-
ской средней школы №104. В эксперименте при-
нимало участие 22 ребенка в возрасте 12 - 13 лет, 
которые имели сколиотическое нарушение осанки. 
Все участники исследования были разделены на две 
ровных группы – А и Б (по 11 человек каждая).

Для оценки степени нарушения осанки при-
менялась методика, предложенная А. И. Казьмином 
- заключающаяся в измерении максимального рас-
стояния от вертикальной срединой линии симметрии 
тела до остистого отростка визуально наиболее уда-
ленного от нее, определение асимметрии лопаток и 
относительной длины верхних конечностей [5].

В группе А применялся комплекс упраж-
нений и массаж по методике описанной Поповым 
С.Н., так же 4 раза в неделю по 1 часу [8]. 

В группе Б применялся комплекс реабили-
тационных мероприятий состоявших из массажа и 
специальных упражнений, взятых и адаптирован-
ных из арсенала тайской оздоровительной системы, 
4 раза в неделю по 1 часу. После проведения курса 
реабилитации  пациентам повторно была проведе-
на оценки степени нарушения осанки. Полученные 
данные оценивались методами математической ста-
тистики в пакете программ Statistica 8.0. 

Результаты исследований.
Результаты исследования в группе А пред-

ставленные в таблице 1.
В группе А среднее отклонение остистого от-

ростка от абсолютной горизонтали тела составляло 
15 мм, после прохождения детьми курса реабилита-
ции данный показатель уменьшился до 8,5 мм. Та-
ким образом, процент изменений составил 43,3%. 
Показатель силы боли, уменьшился с 4,6 баллов до 
1,8 баллов. Процент изменений первичного показа-
теля составил 60,8%. 

В группе А, отмечались значительные изме-
нения показателей результатов исследования сред-
ней разница в длине верхних конечностей и асим-
метрии между нижними углами (angulus inferior) 
лопаток. Средняя разница в длине верхних конеч-
ностей до применения средств реабилитации со-
ставляла 15,5 мм, а после курса реабилитации она 
уменьшилась до 9,5 мм. Процент изменений соста-
вил 38,7%. Средняя асимметрия между нижними 
углами (angulus inferior) лопаток зарегистрировал-
ся на начальном этапе исследования, в группе А - 
14,7 мм уменьшилась до 10,4 мм. В свою очередь 
процент изменений первичного показателя соста-
вил 29,2%.

Для определения эффективности примене-
ния комплекса реабилитационных мероприятий, 
повторное ортопедическое обследование было про-
ведено и в группе Б.



153

Все результаты повторного ортопедического 
исследования представлены в таблице 2.

Как мы видим и у пациентов в группе Б, так-
же отмечались значительные улучшения осанки.

Среднее отклонение остистого отростка от 
абсолютной горизонтали тела уменьшилось с 17,5 
мм до 3,5 мм Процент изменений составил 80,1%. 
Показатель интенсивности боли, в группе Б, также 
уменьшился с 4,7 баллов до 0,4 баллов. Процент 
изменений первичного показателя составил 91,4%. 
Средняя разница в длине верхних конечностей до 
применения предложенного комплекса физической 
реабилитации составляла 15,2 мм, тогда как на за-
вершающем этапе исследования она уменьшилась 
до 2,8 мм. Процент изменений составил 82,7%. 
Средняя асимметрия между нижними углами 
(angulus) лопаток, в группе Б уменьшилось с 16,1 
мм до 2,3 мм Процент изменений составил 85,7%.

Таким образом, позитивное влияние про-
грамм физической реабилитации отмечалось и в 
группе А и в группе Б.

Но при сравнении вторичных результатов ис-
следования мы видим, что и здесь отмечаются до-
стоверные различая между показателями проведен-
ных исследований. 

Результаты повторного ортопедического ис-
следования и его статистический анализ представ-
лен в таблице 3. 

Мы видим, что средний показатель макси-
мального отклонения остистого отростка от вер-
тикали тела в группе А при повторном ортопеди-
ческом исследовании составил 8,5 мм. Тогда как 
в группе Б, данный показатель составил - 3,5 мм. 
Процент отличия показателей - 58,8%.

Средний показатель боли, которая отмеча-
лась после применения средств физической реаби-
литации, в группе А - составил 1,8 балл, в группе 
Б он, соответственно снизился до 0,4 баллов. Про-
цент отличия между показателями вторичных ре-
зультатов исследования составил 77,7%. Средняя 
разница в длине верхних конечностей после курса 
физической реабилитации в группе А составила 

Таблица 1.
Результаты исследования степени нарушения асимметрии осанки и степени боли в  группе А до и после 

применение комплекса физической реабилитации
Показатели До реабилитации После реабили-

тации
t

Средние максимальное отклонение остистого отрост-
ка от вертикали тела в группе, мм 15,00±1,11 8,50±0,80*

2,73

Средняя оценка боли в группе, баллы 4,60±0,17 1,80±0,26* 3,01

Средняя разница в длине верхних конечностей, мм 15,50±7,83 9,50±0,59* 2,42

Средняя асимметрия между нижними углами (angulus 
inferior) лопаток, мм 14,70±0,84 10,40±0,70*

2,89

* - p< 0,05
Таблица 2.

Результаты исследования степени нарушения асимметрии осанки и степени боли в экспериментальной 
группе после применения комплекса физической реабилитации
Показатели До реабилитации После реабили-

тации
t

Средние максимальное отклонение остистого от-
ростка от вертикали тела в группе, мм 17,50±0,87 3,50±0,80* 3,01

Средняя оценка боли в группе, баллы 4,70±0,16 0,40±0,17* 3,24

Средняя разница в длине верхних конечностей, мм 16,20±0,79 2,80±0,59* 2,76

Средняя асимметрия между нижними углами 
(angulus inferior) лопаток, мм 16,10±0,96 2,30±0,56*

2,95

* - p< 0,05
Таблица 3.

Вторичные результаты исследования степени нарушения асимметрии осанки и степени боли после при-
менения комплексов физической реабилитации

Показатели группа А (M±m) группа Б (M±m) t

Средние максимальное отклонение остистого отрост-
ка от вертикали тела в группе, мм 8,50±0,80 3,50±0,80*

2,39

Средняя оценка боли в группе, баллы 1,80±0,26 0,40±0,17*
2,45

Средняя разница в длине верхних конечностей, мм 9,50±0,59 2,80±0,59*
2,41

Средняя асимметрия между нижними углами (angulus 
inferior) лопаток, мм 10,40±0,70 2,30±0,56*

2,94

* - p< 0,05
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9,5 мм. А в группе Б, данный показатель снизился 
до 2,8 мм. Процент отличия показателей составил 
70,5%. Средняя асимметрия между нижними угла-
ми (angulus) лопаток в группе А снизилась до  10,4 
мм, тогда как в группе Б до 2,3 мм. Процент отли-
чия между показателями вторичных результатов ис-
следования составил 77,8%.

Данные изменения, между средними показа-
телями ортопедического исследования, от недосто-
верных, к достоверным - после применения средств 
физической реабилитации, говорят о том, что про-
цесс нормализации осанки  более успешно прошел 
в группе Б.

Следовательно, можно утверждать, что при-
менение  предложенной методики коррекции асим-
метричной осанки, которая состоит из специальных 
упражнений и массажа, взятых и адаптированных 
из арсенала тайской оздоровительной системы яв-
ляется более эффективной методикой коррекции 
осанки у пациентов в возрасте 12 - 13 лет.

Также необходимо подчеркнуть и то, что в 
группе Б, у большинства детей полностью исчезла 
асимметрия и болевой компонент, тогда как в группе 
А у пациентов все же отмечались незначительные 
и не частые боли в спине, низкой интенсивности, 
и осанка не нормализовалась до физиологических 
параметров.

Выводы.
Позитивное влияние программ физической 

реабилитации на осанку пациентов в возрасте 12–13 
лет отмечалось и в группе А и в группе Б. Однако 
проведенный повторный анализ результатов иссле-
дования указывает на то, что показатель максималь-
ного отклонения остистого отростка от вертикали 
тела в группе А, снизился до 8,5 мм, тогда как в э 
группе Б - до 3,5 мм. Средний показатель боли в 
группе А составил 1,8 балла, тогда как в группе Б 
он снизился до 0,4 баллов. 

Средняя разница в длине верхних конечно-
стей в группе А, уменьшилась до 9,5 мм, в группе 
Б - до 2,8 мм. Средняя асимметрия между нижними 
углами  лопаток в группе А снизилась до 10,4 мм, 
тогда как в группе Б соответственно до 2,3 мм.

Данные отличия между средними показате-
лями ортопедического исследования по группам на 
конечном этапе исследования, говорит о том, что 
процесс нормализации осанки более эффективно 
прошел в группе Б.

Также, необходимо подчеркнуть и то, что 
группе Б у большинства детей полностью исчезла 
асимметрия и болевой компонент, тогда как в груп-
пе А все же имели место незначительные редкие 
боли в спине, низкой интенсивности.

Дальнейшие исследования планируется по-
святить изучению других вопросов особенностей 
применения массажа и специальных упражнений 
тайской оздоровительной системы при коррекции 
сколиотической осанки.
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ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЛОКОМОТОРНОЙ ФУНКЦИИ ШЕЙНО-
ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С 

ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕА-
БИЛИТАЦИИ

Пономаренко О.П., Омельяненко А.И., 
Омельяненко Г.А.

Запорожский национальный университет
37

Аннотация. К шейно-грудному остеохондрозу может привести 
систематическое мышечное перенапряжение при выполнении 
трудовых операций, связанных с длительной фиксацией рабо-
чей позы, недостаток разносторонних активных движений ор-
ганизма, нарушение обмена веществ. Физическая реабилитация 
включает в себя комплекс восстановительных мероприятий на-
правленных на восстановление функционального состояния че-
ловека. Восстановление локомоторной функции шейно-грудного 
отдела позвоночника эффективно при включении в программу 
лечебной гимнастики, массажа, парафино и бальнеотерапии. 
Ключевые слова: остеохондроз, шейно-грудной отдел, реаби-
литация, восстановительные мероприятия.
Анотація. Пономаренко О.П., Омельяненко О.І., Омелья-
ненко Г.А. Особливості відновлення локомоторної функції 
шийно-грудного відділу хребта за допомогою методів фізичної 
реабілітації. До шийно-грудного остеохондрозу може привести 
систематичне м’язове перенапруження при виконанні трудових 
операцій, пов'язаних із тривалою фіксацією робочої пози, недолік 
різнобічних активних рухів організму, порушення обміну речо-
вин. Фізична реабілітація містить у собі комплекс відновлених 
заходів спрямованих на відновлення функціонального стану 
людини. Відновлення локомоторної функції шийно-грудного 
відділу хребта ефективно при включенні в програму лікувальної 
гімнастики, масажу, парафіно і бальнеотерапії. 
Ключові слова: остеохондроз, шийно-грудний відділ, 
реабілітація, відновленні заходи. 
Annotation. Ponomarenko O.P., Omelyanenko A.I., Omelyanen-
ko G.A. The features of recovery of the locomotor function of tho-
racocervical part of chine by the methods of physical rehabilita-
tion. The systematic muscular overstress during fulfi llment of work 
actions, connected with the long fi xation of the work pose, defects of 
different active motions of body, disbolism can lead to the thoraco-
cervical osteochondrosis. The physical rehabilitation has the complex 
of rehabilitating activities focused on the recovery of functional state 
of people. Regeneration of locomotar function of a cervicothoracic 
department of a column effectively at incorporation in the program of 
medical gymnastics, massage, paraffi n and therapies.
Key words: osteochondrosis, thoracocervical part, rehabilitation, re-
habilitating activities.

Введение.
Остеохондроз – это дегеративно - дистрофи-

ческое поражение позвоночника, в основе которого 
лежит дегенерация диска с последующим вовле-
чением тел смежных позвонков, межпозвонковых 
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2009
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суставов и связочного аппарата. Боли в спине ста-
новятся привычным состоянием большого числа 
людей, провоцирует же их многочасовое сидение 
за компьютером, длительное пребывание в одной 
позе, неправильный подъем тяжестей и т.д. [1].

Процесс дегенерации межпозвонковых дис-
ков может длиться очень долго, порой годами. Этой 
болезни подвержены люди разных возрастов, при-
чем молодые переносят ее тяжелее. Но у пожилых 
людей редко наблюдается компрессия нервных ко-
решков. [2].

По частоте шейно-грудной остеохондроз за-
нимает второе место после поясничного, поражая 
людей разного возраста, в среднем 40-60 лет. Дан-
ному заболеванию характерно хроническое течение 
заболевания с периодами обострения и ремиссии. 
При остеохондрозе также могут поражаться по-
звонки, их отростки и мелкие суставы позвоноч-
ника. Поэтому необходим поиск путей совершен-
ствования методов восстановления локомоторной 
функции шейно-грудного отдела позвоночника

Работа выполнена по плану НИР Запорож-
ского национального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - изучить методы физической 

реабилитации при шейно-грудном остеохондрозе 
для восстановления локомоторной функции шейно-
грудного отдела позвоночника.

Результаты исследования.
При остеохондрозе происходит дегенерация 

пульпозного ядра, которое обезвоживается и раз-
волокняется; тургур пульпозного ядра постепен-
но уменьшается и, наконец, исчезает. Фиброзное 
кольцо становится хрупким, в нем возникают ра-
диальные разрывы и отслоение на различном про-
тяжении. Основную роль амортизатора выполняет 
пульпозное ядро, которое предохраняет фиброзное 
кольцо от сдавления. Диски теряют свойства слож-
ных амортизаторов, превращаясь в полуэластиче-
ские прокладки между телами позвонков. 

Для остеохондроза характерно нарушение 
физиологической кривизны позвоночника – вы-
прямление лордоза и появление «ишиалгического» 
сколиоза.

Неизмененный межпозвоночный диск и си-
новиальные суставы позвоночника работают син-
хронно до тех пор, пока не возникают изменения 
в диске. Процесс дегенерации межпозвонковых 
дисков может длиться годами. В диске происходят 
и качественные и количественные изменения хи-
мических структур. Пульпозное ядро диска начи-
нает высыхать, происходят, сложные химические 
процессы в результате ядро теряет способность 
удерживать влагу, делается хрупким, теряет форму, 
упругость, меняет цвет. Пульпозное ядро как бы 
рассекается, но еще не выходит за пределы диска – 
это первая стадия заболевания (рис.1).

Возникновение трещин в фиброзном кольце 
диска грозит нарушениями целостности позвоноч-
ного сегмента. Позвоночник вследствие этого теря-
ет устойчивость, и позвонки могут соскальзывать 

один относительно другого. Это является второй 
стадией заболевания. 

Такой «неустойчивый позвоночник», под-
вергаясь воздействию сильных нагрузок, может 
разорвать фиброзное кольцо, и пульпозное ядро мо-
жет вытечь в этот дефект – это третья стадия забо-
левания. Вытекшие массы пульпозного ядра могут 
сдавливать нервные корешки, пережимать и трав-
мировать спинной мозг. 

Четвертая стадия заболевания – характеризу-
ется тем, что в дегенеративный процесс вовлекают-
ся и другие элементы межпозвоночного сочленения, 
возникают краевые костные разрастания (остеофи-
ты), которые спаивают близлежащие позвонки [3].

1 стадия остеохондроза    2 стадия остеохондроза

3 стадия остеохондроза    4 стадия остеохондроза

Рис. 1 Стадии остеохондроза 

Реабилитация больных шейно-грудным осте-
охондрозом направлено на ограничение движения 
в шее нося картонно-марлевый бандаж, скелетное 
вытяжение, активная лечебная гимнастика, массаж, 
пассивные упражнения «мануальной терапии», па-
рафино лечение, бальнеотерапия, применение ап-
пликатора Ляпко [2]. 

Подводное вытяжение – лечебный метод, 
сочетающий физическое воздействие воды на ор-
ганизм с приемами вытяжения. Действие воды сни-
жает тонус мускулатуры, увеличивается расстояние 
между позвонками и расширяются межпозвонко-
вые отверстия, через которые проходят спинномоз-
говые корешки. Сухое вытяжение – больного сажа-
ют в кресло, на которое подвешивают спереди груз. 
Средняя продолжительность вытяжения – 10-15 
мин. После вытяжения, как подводного, так и су-
хого, необходимо надеть высокий, подпирающий 
голову ворот. При подводном вытяжении увели-
чивается подвижность позвоночника, устраняются 
мышечные контрактуры, стимулируется восстанов-
ление нервных корешков, ослабевает и исчезает бо-
левой синдром, уменьшается головокружение. 

Применение лечебной гимнастики в остром 
периоде должно проводиться в ватно-марлевом во-
ротнике. Задачи лечебной гимнастики: укрепление 
различных мышечных групп с целью коррекции и 
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формирования правильной осанки, восстановление 
нормальных физиологических изгибов позвоночни-
ка, укрепление дыхательных мышц. При этом осла-
бевают или совершенно исчезают головокружения, 
улучшается общее функциональное состояние 
больного. Используют динамические и статические 
упражнения, охватывающие все группы мышц, а 
также используются упражнения на расслабление 
мышц. Упражнения на растяжение шейно-грудного 
отдела позвоночника уменьшают нагрузку на диск, 
создают оптимальные условия для рубцевания ядра 
диска и его фиброзного кольца. Основными прави-
лами выполнения комплекса упражнений лечебной 
физкультуры является отсутствие рывков, резких 
движений, медленный темп занятий. Передозиров-
ка нагрузки вызывает обострение заболевания [4].

Большое значение имеет применение мас-
сажа, он усиливает и стимулирует регенеративные 
процессы восстановления, обладает обезболиваю-
щим воздействием, способствует рассасыванию 
экссудата, противодействует образованию контрак-
тур, способствует сохранению нормального тонуса 
и трофики мышц, показан в подострых стадиях. 
Массаж болевых зон и точек проводят только после 
стихания резких болевых ощущений [5,6].

Тракционная терапия помогает решить про-
блему выпячивания дисков, которое проявляется 
при их смещении. Тракционная терапия или вытяже-
ние помогает лечить неврологические проявления 
остеохондроза. Данный метод лечения позволяет 
вытягивать позвоночник, благодаря чему позвонки 
раздвигаются, и создается пониженное давление в 
пространстве, занимаемом диском. Тракционная 
терапия помогает разгрузить межпозвоночные ди-
ски, мягко растягивает спазмированные мышцы, 
способствует увеличению диастаза между сустав-
ными поверхностями межпозвоночных суставов. 

Парафинолечение - метод теплового лече-
ния, при котором в качестве лечебного фактора ис-
пользуют нагретый до определенной температуры 
медицинский парафин. Нагретый парафин очень 
медленно отдаёт тепло организму, что способству-
ет улучшению кровообращения и питания тканей, 
усилению обмена веществ, рассасыванию хрониче-
ских очагов воспаления и т.д. В основе физиологи-
ческого влияния парафина на организм лежит его 
тепловое действие. Под влиянием парафинолечения 
улучшается кровообращение и лимфообращение, 
повышается тканевый обмен. Теплоудерживающая 
способность парафина выше, чем лечебных грязей. 
Он обладает высокой теплоемкостью, очень малой 
теплопроводностью. Расплавленный парафин при 
нанесении на кожу быстро застывает, образуя на 
ней пленку, температура которой вскоре начинает 
приближаться к температуре кожи, что защищает 
ее от воздействия высокой температуры лежащих 
выше слоев парафина. 

При застывании парафин выделяет затра-
ченное на его плавление тепло, а потому кожа под 
парафином оказывается длительное время под 
действием высокой температуры. Процедура па-

рафинолечения длительностью от 20 до 40 минут, 
проводят через день или ежедневно. При всех мето-
диках парафинолечения кожа, подвергающаяся воз-
действию расплавленного парафина, во избежание 
ожога должна быть абсолютно сухой. Курс 10-15 
процедур. 

При применении ванн (ромашковая, хвой-
ная, и т.д.) расслабляется скелетная мускулатура, 
уменьшается поток биотоков к мозгу и телу, пре-
доставляется отдых к нервной системе и быстрее 
осуществляется процесс рассасывания. Травяные 
ванны приятны – ароматная вода быстро снимает 
усталость, успокаивает нервную систему, омола-
живает, очищает кожу, улучшает сон и обменные 
процессы в организме и снимает болевой синдром. 
Курс должен быть - 10-15 ванн [2].

Аппликаторы Ляпко – это эластичные пла-
стинки и валики, иглы которых состоят из необ-
ходимых для организма металлов: цинка, меди, 
железа, никеля, серебра. Предназначены для аппли-
каций на любые участки тела. Высокая эффектив-
ность достигается за счет возникающих в коже, на 
остриях и между иглами гальванических токов и в 
результате этого повышенного избирательного ми-
кроэлектрофореза металлов во внутренние среды 
организма. Заставляет защитные функции организ-
ма «проснуться» и включиться в активную борьбу 
с недугом. 

В течение первых 5 минут относительно дис-
комфортные колющие ощущения от воздействия 
аппликаторов переходят в комфортные ощущения с 
возникновением мощного тепла, приятной «вибра-
ции», покалывания: в последующем может возник-
нуть ощущение сонливости, общего расслабления, 
переходящее иногда в здоровый полноценный сон. 
В отличие от других методов рефлексотерапии (в 
том числе и монометаллической аппликационной 
игольчатой терапии), в данном случае организм сам 
определяет величину электрического тока, а также 
выбирает тот или иной металл в необходимой для 
него дозе и в том участке тела, где он нужен в на-
стоящий момент. Кроме того, организм сам решает, 
через какие участки кожи будет происходить диф-
фузия того или иного металла, в какой дозе, с какой 
интенсивностью и частотой токов заряда и разряда. 
Благодаря специально разработанному комплексу 
прорабатываются мышцы спины, укрепляется мы-
шечный корсет, вырабатывается правильная осанка. 

При воздействии аппликатора Ляпко на 
шейно-грудной отдел позвоночника повышается 
работоспособность и жизненный тонус, нормали-
зуется сон и обмен веществ, улучшает настроение, 
сокращается время полноценного восстановления, 
снимаются боли в позвоночнике.

Применение рассмотренных методов реаби-
литации следует проводить с учетом индивидуаль-
ных особенностей течения заболевания.

Выводы.
В целом индивидуальный подход к комплекс-

ному воздействию рассмотренных подходов позво-
ляет более эффективно проводить восстановление 
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локомоторной функции шейно-грудного отдела по-
звоночника.

Восстановление локомоторной функции 
шейно-грудного отдела позвоночника более эф-
фективно при включении в программу лечебной 
гимнастики, массажа, парафино и бальнеотерапии. 
Основное внимание следует уделять профилакти-
ке остеохондроза. Для этого необходимо больше 
ходить, бегать, закаляться, применять невидимую 
гимнастику, подтягиваться на перекладине, а также 
вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных 
привычек. 

Дальнейшие исследования предполагается 
провести в направлении изучения других проблем 
восстановления локомоторной функции шейно-
грудного отдела позвоночника с помощью средств 
физической реабилитации.
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СИРОВАТКИ КРОВІ І ГЕМОГЛОБІНУ У 

СПОРТСМЕНІВ-ВОЛЕЙБОЛІСТІВ РІЗНОЇ 
КВАЛІФІКАЦІЇ
Попічєв М.І. 

Кримський юридичний інститут Національної 
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Анотація. Встановлено, що у спортсменів-волейболістів 
високої та низької кваліфікації під впливом тренувального на-
вантаження підвищується активність сивороточного альбуміну 
в транспорті ліпідів та продуктів ПОЛ (перекисне окислен-
ня ліпідів), а також відбувається зміни в еритроцитарном 
метаболізмі та спорідненості гемоглобіну до кисню. В організмі 
висококваліфікованих спортсменів здійснюються більш стійки 
неспецифічні адаптаційні перебудови у метаболічних процесах, 
направлені на активне використання енергетичних та пластич-
них субстратів, які супроводжуються оптимізацією транспор-
тних систем крові. 
Ключові слова: ліганди, сироваточний альбумін, спортсмени-
волейболісти, рівень кваліфікації, фізичні навантаження. 
Аннотация. Попичев М.И. Функциональное состояние 
альбумина сыворотки крови и гемоглобина у спортсменов-
волейболистов разной квалификации. Установлено, что у 
спортсменов-волейболистов высокой и низкой квалификации 
под воздействием тренировочной нагрузки повышается актив-
ность сывороточного альбумина в транспорте липидов и продук-
тов ПОЛ (перекисное окисление липидов), а также происходят 
изменения в эритроцитарном метаболизме и в сродстве гемогло-
бина к кислороду. 
В организме высококвалифицированных спортсменов осущест-
вляются более устойчивые неспецифические адаптационные пе-
рестройки в метаболических процессах, направленные на актив-
ное использование энергетических и пластических субстратов и 
сопровождающиеся оптимизацией транспортных систем крови. 
Ключевые слова: лиганды, сывороточный альбумин, 
спортсмены-волейболисты, уровень квалификации, физические 
нагрузки. 
© Попічєв М.І. , 2009

Annotation. Popichev M.I. Functional state of Albuminum of Se-
rum of a blood and haemoglobin at sportsmen - volleyball play-
ers of different qualifi cation.  It has been determined that serum 
albumin is more active in transport of lipids and POL products, the 
changes in erythrocyte’s metabolism and in affi nity of haemoglobin 
to oxygen take place in organism of sportsmen-volleyball with high 
and low qualifi cation under train loading. More stability nonspecifi c 
adaptation rebuildings of metabolic processes are realized in organ-
ism of hight qualifi ed sportsmen, that can be directed for active uti-
lization of energetic and plastic substrates, and this changes are con-
nected with optimization of blood transport systems.
Keywords: ligands, a seralbumin, sportsmen volleyball players, a 
skill level, exercise stresses.

Вступ. 
В останні роки значно зріс інтерес дослід-

ників до вивчення впливу метаболічних процесів в 
тканинах на їх функціонування при різноманітних 
станах організму, в тому числі, під дією інтенсив-
них фізичних навантажень [8, 9]. 

Недостатньо вивченим залишається питання 
про вплив метаболічних змін в організмі спортсме-
нів на функціональний стан транспортних білків 
крові, зокрема, сироваткового альбуміну, і на кис-
невотранспортну функцію гемоглобіну під впливом 
інтенсивних фізичних навантажень залежно від рів-
ня кваліфікації спортсменів. 

Робота виконана за планом НДР Кримсько-
го юридичного інституту Національної юридичний 
академії України Імені Ярослава Мудрого. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
В зв’язку з цим метою цієї роботи було ви-

вчення функціонального стану сироваткового аль-
буміну і гемоглобіну, а також внутрішньоеритроци-
тарного метаболізму у спортсменів-волейболістів 
різної кваліфікації під впливом фізичних наванта-
жень аеробно-анаеробного характеру. Досліджу-
валися групи висококваліфікованих (КМС і МС) 
та некваліфікованих спортсменів (заняття спортом 
протягом 3-х років, 2 рази на тиждень). Контрольну 
за віком і статтю групу склали 20 осіб, які не за-
ймаються спортом. Кров брали з ліктьової вени до 
і після фізичного навантаження. Альбумін виділяли 
з сироватки крові методом препаратного електро-
форезу в поліакріламідному гелі в тріс – гліцино-
вому буфері рН=8,3 протягом 5 годин. [2]. Екстра-
кцію ліпідів здійснювали за методом Фолча [13]. 
Загальний зміст ліпідів, що зв’язуються сироват-
ковим альбуміном, визначали за методом Блюра в 
модифікації Брагон [3]. Вміст первинних продуктів 
перекісного окислення ліпідів визначали за мето-
дом Плацер в модифікації Гаврілової і Мішкоруд-
ної [4]. Рівень ТБК-активних продуктів визначали 
за реакцією з тіобарбітуровою кислотою [14]. Ге-
молізати еритроцитів одержували за методом Драб-
кіна [12]. Вміст глюкози в еритроцитах визначали 
арсено-молібдатним методом [6]. Рівень вмісту 
глікозильованого гемоглобіну визначали спектро-
фотометрично за реакцією з тіабарбітуровою кис-
лотою [5]. Активність гексокінази вивчали спектро-
фометричним методом, використовуючи індикатор 
крезоловий-червоний [7]. Вміст АТФ і фосфоенол-
пірувати (ФЕП) в еритроцитах вивчали описаними 
в літературі методами [1]. Спорідненість гемоглобі-
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ну до кисню вивчали шляхом побудови кривої кис-
невої дисоціації оксигемоглобінів [11]. 

Результати досліджень. 
Результати досліджень свідчать про те, що 

незалежно від спортивної кваліфікації в вихідному 
стані вміст ліпідів в сироватковому альбуміні (СА) 
спортсменів ймовірно вище порівняно з контроль-
ною групою і став ще більшим після одноразового 
фізичного навантаження (табл. 1). 

Відомо, що одним з шляхів реалізації адапта-
ційних реакцій в організмі на клітинному та моле-
кулярному рівнях є інтенсивність процесів перекіс-
ного окислення ліпідів (ПОЛ), що можна віднести 
до неспецифічних компонентів системи адаптації. 
В ряді робіт була показана спроможність СА брати 
участь в транспорті перекісних продуктів і вислов-
лено припущення про прояв цим білком антиокси-
дантної функції при впливі тривалих фізичних на-
вантажень циклічного типу [9,10]. 

Представляє інтерес виявити, яким є вплив 
фізичного навантаження ациклічного типу на ха-
рактер зміни показників ПОЛ в СА. Одержані дані 
свідчать про імовірно більш високий рівень пер-
винних і кінцевих продуктів ПОЛ в СА у спортс-
менів в вихідному стані порівняно з контрольною 
групою. При цьому під впливом одноразового фі-
зичного навантаження вміст дії нових кон’югатів і 
ТБК-активних продуктів в СА знижувався (р‹0,001) 

порівняно з вихідним станом спортсменів. Мож-
ливо, підвищення активності СА в транспорті про-
дуктів ПОЛ грає роль своєрідного регулятора, що 
стабілізує їх рівень в певних межах, попереджаю-
чи вплив надлишкових ендогенних перекисей на 
клітинні та субклітинні структури. Можна також 
припустити, що зниження вмісту продуктів ПОЛ 
в СА під впливом одноразового фізичного наван-
таження зумовлено необхідністю їх активного ви-
користання у вигляді додаткового джерела енергії. 
Одержані дані, що характеризують посилений 
транспорт СА ліпідів і особливо продуктів ПОЛ 
у висококваліфікованих спортсменів порівняно з 
менш тренованими, свідчать про виражену здат-
ність СА як неспецифічного компоненту адаптації 
приймати участь в здійсненні метаболічної пере-
будови організму в умовах підвищеної потреби в 
енерговитратах. 

 Враховуючи можливість метаболічних змін 
в організмі спортсменів різної кваліфікації, пред-
ставляло інтерес вивчити вплив фізичного наванта-
ження на внутрішньоеритроцитарний метаболізм і 
на функціональну активність гемоглобіну. 

 Одержані дані свідчать про більш високий 
вміст глюкози, глікозильованого гемоглобіну, АТФ, 
ФЕП і гексокінази в еритроцитах спортсменів у 
вихідному стані порівняно з контрольною групою 
(табл.2). 

Таблиця 1. 
Вміст ліпідів і продуктів ПОЛ в сироватковому альбуміні у спортсменів різної кваліфікації (М+m)

Обстежені групи
Загальні ліпіди Дієнові кон’югати та кето-

ни 
ТБК активні про-
дукти

Мг/100мг білка ум.од./100мг. Білка
Контрольна група 2,93+0,14 0,37+0,02 0,10+0,03

Спортсмени низької кваліфікації 
До навантаження 4,22+0,14* 0,49+0,016* 0,195+0,028*
Після навантаження 6,14+0,09 *,** 0,41+0,01 ** 0,150+0,014

Спортсмени високої кваліфікації 
До навантаження 6,61+0,05 *,*** 0,81,0,02 0,38+0,02
Після навантаження 7,42+0,01*,**,*** 0,70+0,03*,**,*** 0,32+0,03*,***

Примітка: 
* - ймовірність відмінностей в показниках контрольної групи і групи спортсменів
** - ймовірність відмінностей в показниках під дією фізичного навантаження
***- ймовірність відмінностей в показниках у спортсменів високої та низької кваліфікації. 

Таблиця 2. 
Показники внутрішньоеритроцитарного метаболізму у спортсменів різної кваліфікації (М+m)

Обстежені групи Глюкоза ммоль/г Глікозильований 
гемоглобін %

АТФ мкМ/мл
Гемоліз ата

ФЕП мгфн/мг
Гемоліз ата

Контрольна група 5,1+0,07 3,98+0,46 1,48+0,008 0,43+0,17
Спортсмени низької кваліфікації 

До навантаження 6052+0,47* 6,26+0,06* 8,01+0,37* 0,918+0,043*
Після навантаження 10,05+0,54*,* 7,13 +0,14 *,** 29,26+2,4*,** 2,11+0,098*,***

Спортсмени високої кваліфікації 
До навантаження 7,9+0,33* 6,30+0,33* 7,50+0,78* 0,84+0,052*
Після навантаження 9,34+0,36*,** 9,87+0,24*,** 26,27+2,18*,** 2,11+0,20*,**

Примітка: позначення такі самі, як в таблиці 1.
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Після дії одноразового фізичного наванта-
ження зміни вивчених показників стають ще більш 
вираженими. Збільшення вмісту в еритроцитах 
АТФ, ФЕП і активності гексокінази свідчить про ін-
тенсифікацію гліколітичних реакцій в еритроцитах 
спортсменів як низької, так і високої кваліфікації. 
У спортсменів високої кваліфікації визначається 
помітна перевага в інтенсивності пускової реак-
ції гліколізу до впливу навантаження порівняно зі 
спортсменами низької кваліфікації. Під дією наван-
таження інтенсивність гліколітичних реакцій в ери-
троцитах практично однакова в двох групах спортс-
менів незалежно від рівня їх кваліфікації. Разом з 
цим, у висококваліфікованих спортсменів визначе-
но більше глікозильовання гемоглобіну після впли-
ву навантаження. Показано, що метаболічні зміни в 
еритроцитах спортсменів супроводжується зміною 
функціональної активності гемоглобіну (табл.3)

 У спортсменів як низької, так і високої ква-
ліфікації під дією тренувального навантаження 
знижується спорідненість гемоглобіну до кисню. 
До впливу навантаження функціональний показник 
гемоглобіну у спортсменів низької кваліфікації зна-
ходиться на тому ж рівні, що й в контрольній групі, 
тоді як у спортсменів високої кваліфікації спосте-
рігається ймовірно менша спорідненість гемогло-
біну до кисню у вихідному стані. Можливо, відмі-
чені зміни в спорідненості гемоглобіну до кисню у 
спортсменів високої кваліфікації обумовлені утво-
ренням в еритроцитах більшої кількості 2,3-ДФГ в 
зв’язку з інтенсифікацією гліколітичних реакцій. 

Висновки. 
Таким чином, незалежно від спортивної 

кваліфікації в організмі спортсменів-волейболістів 
підвищується активність сироваткового альбуміну 
в транспорті ліпідів і продуктів ПОЛ, а також від-
буваються зміни в еритроцитарному метаболізмі 
та в спорідненості гемоглобіну до кисню, що може 
сприяти більш ефективній віддачі кисня тканинам в 
умовах підвищення енерговитрат. 

 Під тривалою дією фізичних навантажень в 
організмі висококваліфікованих спортсменів здій-
снюються більш стійки неспецифічні адаптаційні 
перебудови в метаболічних процесах, що спрямо-

вані на активне використання енергетичних і плас-
тичних субстратів та супроводжуються оптимізаці-
єю транспортних систем крові. 

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем визна-
чення функціонального стану альбуміну сироватки 
крові і гемоглобіну у спортсменів-волейболістів 
різної кваліфікації.
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Таблиця 3
Активність еритроцитарної гексокінази і спорідненість гемоглобіну до кисню (Р) у спортсменів різної 

кваліфікації (М+m)

Обстежені групи Активність гексокінази нмоль\мл.хв Р, мм рт ст.

Контрольна група 0,66+0,027 26+0,6
 Спортсмени низької кваліфікації
До навантаження 0,89+0,015* 26+0,7
Після навантаження 3,03+0,07 *,** 29+0,8 **
 Спортсмени високої кваліфікації
До навантаження 1,64+0,06 *,** 28+0,7*,**,***
Після навантаження 2,9+0,08 *,** 30+0,7*,**

Примітка: позначення так само, як у таблиці 1. 
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Анотація. В роботі розглядається результати проведеного ан-
кетування тренерів Харкова, Львова і Саудівської Аравії, з 
питань яки торкаються розподілу гравців за ігровим амплуа у 
водному поло на етапах багаторічної підготовки спортсменів. 
Визначаючи спеціалізацію юних ватерполістів, які показники 
антропометричних даних, спеціальної плавальної і технічної 
підготовленості вони беруть до уваги та чи необхідно  починати 
спеціалізовану підготовку центральних захисників, центральних 
нападаючих і гравців середньої зони у віці 12 – 14 років. 
Ключові слова: анкетування, ігрові амплуа, спортсмени різної 
кваліфікації, структура спеціальної підготовленості, показ-
ники фізичного розвитку, спеціальна плавальна та технічна 
підготовленість.
Аннотация. Попрошаев А.В., Чумаков О.В. Результаты ан-
кетирования ведущих специалистов Украины по вопросам  
отбора и ориентации спортсменов в водном поло. В работе 
рассмотрены результаты проведенного анкетирования тренеров 
Харькова, Львова и Саудовской Аравии, по вопросам касающих-
ся распределения игроков по игровым амплуа в водном поло на 
этапах многолетней подготовки спортсменов. Определяя спе-
циализацию юных ватерполистов, какие показатели антропо-
метрических данных, специальной плавательной и технической 
подготовленности они принимают во внимание и необходимо 
ли начинать специализированную подготовку центральных за-
щитников, центральных нападающих и игроков средней зоны в 
возрасте 12-14 лет.
Ключевые слова: анкетирование, игровые амплуа, спортсмены 
различной квалификации, структура специальной подготовлен-
ности, показатели физического развитие, специальная плава-
тельная и техническая подготовленность.
Annotation. Poproshaev O.V., Chumakov O.V. Results of imple-
ment questionnaire guiding specialists of Ukraine about selection 
and preparing water polo players of different age and qualifi -
cation. In this work examinate results of implement questionnaire 
of Kharkov, Lvov, Saudi Arabia’s coaches about division players on 
game speciality in water polo on many years stage qualifi cation of 
sportsmen.They pay attention to the determination about specializa-
tion young water polo players their anthropometrical qualifi cation, 
special swimming and technical preparing, is it necessary to begin 
specialize preparing of central defend, central attack and players of 
central zone at the age of 12-14. 
Key words: questionnaire, game speciality, sportsmens of different 
qualifi cation, structure of special training, level of physical develop-
ment, special swimming training, technical training.

Вступ
Подальше удосконалення методики під-

готовки у водному поло неможливе без наукового 
обґрунтування усіх сторін тренувального процесу 
спортсмена, включаючи питання, пов’язані з відбо-
ром та розподілом гравців за ігровим амплуа в сис-
темі ДЮСШ, а також методики тренування юних 
та кваліфікованих ватерполістів в залежності від 
ігрового амплуа.  Великий внесок у рішення цих 
проблеми внесли роботи Ю.Д. Желєзняка [1], В.М. 
Платонова [4],  М.М. Рижака [5], І.Ф. Земцова [2], 
М.І. Кочубея [3], В.М. Чернова [6] та інших. 

Проте, велике коло питань залишається 
ще не вирішеним чи недостатньо вивченим. По-
перше необхідно визначити з якого віку потрібно 
починати спеціалізовану базову підготовку юних 
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ватерполістів, а також якими принципами та 
методами слід керуватися при відборі та розподілі 
гравців за ігровим амплуа.  

Робота виконана за планом НДР кафедри фі-
зичного виховання Національної юридичної акаде-
мії України ім. Ярослава Мудрого та кафедри вод-
них видів спорту Харківської державної академії 
фізичної культури

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є з'ясування думки фахівців 

щодо різноманітних питань пов’язаних з відбору 
та підготовки ватерполістів різного віку та квалі-
фікації. 

Матеріали і методи дослідження.
В анкетуванні взяли участь 38 провідних спе-

ціалістів України (м. Харкова та м. Львова) та Сау-
дівської Аравії (м. Джідда), які працюють з групами 
початкової і базової підготовки, а також з командами 
вищої ліги і мають другу, першу і вищу тренерську 
категорії. Серед респондентів були і заслужені тре-
нери України (ЗТУ), під керівництвом яких коман-
ди ставали чемпіонами і призерами відкритих Чем-
піонатів України серед юнаків і серед команд вищої 
ліги, власниками кубка України та кубка Арабських 
Чемпіонів, а також призерами Олімпійських ігор 
та Всеукраїнських Універсіад і Спартакіад. Серед 
яких потрібно виділити: І.І. Зінкевича («Динамо» 
Львів, ЗТУ), який підготував 8 учасників Олімпій-
ських ігор; О.І. Лахтурова (ХДВУФК №1, ЗТУ), 
який підготував переможців і призерів чемпіонатів 
України та членів збірної юніорської команди Укра-
їни з водного поло; С.В. Колточихіна тренера вищої 
категорії, який вже 10-ть років працює у спортив-
ному клубі Саудівської Аравії. Найкращі спортивні 
досягнення його учнів це переможці чемпіонатів 
України, переможці чемпіонату Саудівської Аравії 
та чемпіони Кубка Арабських Чемпіонів.  

Розроблена нами анкета містила низку пи-
тань, які нас цікавили, а саме: з якого віку трене-
ри починають розподіл гравців за ігровим амплуа 
(12-17 років), визначаючи спеціалізацію юних ва-
терполістів; які показники антропометричних да-
них, спеціальної плавальної і технічної підготовле-
ності вони беруть до уваги; чи існують розходження 
в проведенні ними тренувань для гравців різних 
ігрових амплуа, а також, чи необхідно  починати 
спеціалізовану підготовку центральних захисників, 
центральних нападаючих і гравців середньої зони у 
віці 12 – 14 років. 

Результати досліджень.
На питання “З якого віку Ви починаєте роз-

поділ гравців за ігровими амплуа?” 55% респонден-
тів назвали вік 14 років; 27% опитаних починають 
розподіл гравців за ігровим амплуа з 13 років і 18% 
респондентів – з 12 - річного віку.

Визначаючи спеціалізацію юних ватерполіс-
тів за показниками структури спеціальної підготов-
леності, які побічно характеризують рівень фізич-
ного розвитку (за соматичними та фізіометричними 
ознаками); спеціальну плавальну і технічну під-
готовленість, опитані відзначили таку значущість 
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різних показників структури спеціальної підготов-
леності залежно від ігрового амплуа: 

1.Для центральних захисників серед сома-
тичних показників усі респонденти (100%) назвали 
як значущі довжину рук та їх сегментів, 91% - до-
вжину тіла, 5 % -  довжину тулуба, 4 % - масу тіла 
і довжину нижніх кінцівок та їх сегментів, 28%  -  
ширину плечей і 19% - окружність грудної клітки.

Говорячи про фізіометричні показники, зна-
чущість сили кисті для центральних захисників від-
значили 82%, а ЖЄЛ - 46 % опитаних. 

З показників, що характеризують спеціаль-
ну плавальну підготовленість, для центральних 
захисників, 82% опитаних відзначають важливість 
здатності й ефективності переміщення у воді у вер-
тикальному напрямку, 73% також називають спеці-
альну витривалість, 55% відзначають значущість 
спуртових можливостей при плаванні ватерпольним 
кролем і здатність до переміщення у воді з різкою 
зміною напрямків, 46% підкреслюють важливість 
спуртових можливостей при плаванні на спині і 
тредженом і 37% відзначають важливість спринтер-
ських можливостей для гравців даного амплуа.

У спеціальній технічній підготовленості 91% 
респондентів відзначають такі показники як най-
більш важливі для гравців, що спеціалізуються в за-
хисті (центральних захисників): точність основно-
го кидка з місця, спеціальна ігрова працездатність, 
фізична працездатність і ряд фізичних якостей, які 
забезпечують дальність кидка. 73 % опитаних під-
креслюють значущість точності при виконанні на-
вісного кидка з місця і 55 % відзначають важливість 
точності при виконанні основного кидка з ходу для 
гравців даного амплуа, 46 % респондентів назива-
ють як значущі швидкість ведення м'яча, час оброб-
ки м'яча при виконанні основних кидків з місця і з 
ходи і точність навісного кидка з ходу.

2.Для центральних нападаючих із сома-
тичних показників усі опитані   (100 %) назвали 
значущість маси тіла, 73 % опитаних відзначили 
важливість довжини тіла і ширини плечей, 55 % 
респондентів - довжину верхньої кінцівки і її сег-
ментів, а також окружності грудної клітки, 37 % 
підкреслюють важливість довжини нижньої кінців-
ки і її сегментів і 28 % віддають перевагу значенням 
довжини тулуба для гравців, що спеціалізуються в 
центральному нападі.

З фізіометричних показників для гравців да-
ного амплуа 100 % опитаних відзначають важливість 
сили кисті, а також 73 % віддають перевагу ЖЄЛ. 

Для центральних нападаючих у спеціальній 
плавальній підготовленості 91% анкетованих назва-
ли як значущі спеціальну плавальну витривалість і 
здатність до переміщення у воді у вертикальному 
напрямку, 37 % - спринтерські можливості і спурто-
ві можливості при плаванні ватерпольним кролем, 
28 % - спуртові можливості при плаванні на спині і 
тредженом і 19 % здатність до переміщення у воді з 
різкою зміною напрямків. 

У спеціальній технічній підготовленості для 
центральних нападаючих усі 100 % респондентів 

виокремлюють важливість фізичної працездатності 
в процесі ігрової діяльності, 91 % опитаних відзна-
чають значущість спеціальної ігрової працездат-
ності, а також часу обробки м'яча при виконанні 
основного кидка з місця, 64 % називають значущою 
точність виконання основного кидка з місця і з ходу, 
55 % - точність навісних кидків з місця і з ходу, а та-
кож час обробки м'яча при виконанні основних кид-
ків з ходу, 37 % - фізичні якості, які забезпечують 
дальність кидка і 28 % - швидкість ведення м'яча.

3. Для гравців середньої зони найбільш важ-
ливими соматичними показниками, на думку опи-
таних, є довжина верхньої кінцівки і її сегментів (55 
%), довжина нижньої кінцівки і її сегментів (46 %), 
довжина тіла (37 %), довжина тулубу і ширина пле-
чей (по 28 %), а також маса тіла й ОГК ( по 9 %). 
З фізіометричних показників, на думку опитаних, 
велике значення має сила кисті (86 %), важливість 
ЖЄЛ виділили 46 % анкетованих.

У структурі спеціальної плавальної підготов-
леності для гравців, що спеціалізуються в рухливому 
нападі чи півзахисті всі опитані назвали значущість 
спринтерських можливостей (100 %), спуртових 
можливостей при плаванні ватерпольним кролем 
(100 %) і здатності до переміщення у воді з різкою 
зміною напрямків (100 %), 73 % опитаних виділили 
значущість спуртових можливостей при плаванні 
на спині і тредженом, 64 % також виокремлюють 
спеціальну плавальну витривалість і 19 % відзнача-
ють значущість здатності гравців середньої зони до 
переміщення в воді у вертикальному напрямку. 

У спеціальній технічній підготовленості 
гравців середньої зони 100 % опитаних називають 
як найбільш значущі такі показники спеціальної 
ігрової працездатності: швидкість ведення м'яча, 
точність основного кидка з ходу і час обробки м'яча 
при виконанні основних кидків з ходу, 91 % опита-
них для гравців даного амплуа підкреслюють зна-
чущість ефективності виконання навісних кидків з 
ходу, 82 % анкетованих відзначають фізичні якості, 
які забезпечують дальність кидка і точність осно-
вного кидка з місця. 64 % респондентів відзнача-
ють значущість точності навісного кидка з місця, а 
також часу обробки м'яча при основному кидку з 
місця і 55 % опитаних для гравців середньої зони 
назвали значущість фізичної працездатності.

При визначенні спеціалізації юних ватер-
полістів 40 % анкетованих звертають увагу, крім 
перерахованих, і на інші показники. До таких по-
казників належать: здатність вибрати місце на ігро-
вому полі, висота посадки і вистрибування з води, 
гра на випередження, швидкість переключення від 
оборони до атаки і навпаки, ігровому мисленню і 
його швидкості, психологічним якостям (сміливос-
ті, впевненості і лідерським здібностям) і бажанню  
учня (гравця), грати в захисті чи в  нападі. 

28 % опитаних віддають перевагу проведен-
ню відбору у відділення з водного поло у юнаків ві-
ком  10-12  років, 19 % - 11-12 років, 19 % - 9 років, 9 
% - з 8 до 11 років, 9 % - 7 років, і 9 % - з 12 років.

 Розподіляти гравців за ігровими амплуа 55 
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% опитаних рекомендують, починаючи з 14 років; 
28 % у ролі оптимального з цього погляду виокрем-
люють період з 12 до 13 років; 9 % - з 13 до 15 років 
і 9 % називають віковий період з 12 до 15 років.

Необхідно відзначити, що  тренери, що пра-
цюють з командами вищої ліги, указують на доціль-
ність розподілу гравців за ігровим амплуа з 12-13  
років, а тренери, що  працюють у  ДЮСШ із гру-
пами початковою і базовою підготовкою при цьому 
виокремлюють вік 14 – 15 років.

Відповідаючи на питання, чи існують розхо-
дження в проведених Вами тренуваннях для грав-
ців різного ігрового амплуа по таких параметрах як 
загальний обсяг тижневої роботи на суші, загаль-
ний обсяг тижневої роботи у воді, інтенсивність 
роботи в відсотковому відношенні до загального 
обсягу плавальної підготовки, загальний обсяг тех-
нічної підготовки, загальний обсяг спеціальної пла-
вальної підготовки, 55 % опитаних засвідчили той 
факт, що в них немає розходжень у проведеній тре-
нувальній роботі для гравців різних амплуа. Однак 
респонденти  при цьому відзначають, що, залежно 
від амплуа, варіюють плавальні режими і швидкість 
пропливання відрізків у період плавальних зборів, а 
також, залежно від ігрового амплуа, розподіляється 
спрямованість у технічній підготовці, тобто рухливі 
нападаючі більше уваги приділяють кидкам з ходу, 
центральні захисники – кидкам з місця, а централь-
ні нападаючі – кидкам із двох метрів, знаходячись 
спиною до воріт.

Усі 100 % анкетованих відзначили, що за-
гальний тижневий обсяг роботи на суші для всіх 
спортсменів однаковий, незалежно від ігрового 
амплуа.

Говорячи про загальний обсяг тижневої ро-
боти у воді, 91 % опитаних відзначили, що тут не 
існує відмінностей для гравців різних амплуа; 9 % 
опитаних відзначають розходження в проведеній 
роботі для центральних нападаючих. 

72 % респондентів відзначили, що інтенсив-
ність роботи в процентному відношенні до загаль-
ного обсягу плавальної підготовки не відрізняється 
у ватерполістів різного ігрового амплуа, 9 % - роз-
поділяють її для центральних захисників, 28 % - для 
центральних нападаючих і 9 % - для гравців серед-
ньої зони.

Загальний обсяг технічної підготовки для 81 
% опитаних іде за однією програмою, а 19 % для 
центральних нападаючих її варіюють.

Загальний обсяг спеціальної плавальної під-
готовки для 64 % опитаних не відрізняється, залеж-
но від ігрового амплуа, 19 % респондентів зміню-
ють його і вводять розходження для центральних 
захисників, 36 % - для центральних нападаючих і 
28 % - для гравців середньої зони.

Відповідаючи на питання, чи треба починати 
спеціалізовану підготовку центральних захисників, 
центральних нападаючих і гравців середньої зони 
у віці 12-14 років, 54 % опитаних  відповіли: “Так 
(обов'язково)”, а 46 % - відповіли: “Ні”.

 На питання про те, з якого віку повинна 

починатися спеціалізована підготовка, залежно від 
ігрового амплуа, 55 %  опитаних назвали вік 14 і 
14-15 років, 19 % - віковий  період  13-14  років, 9 
% - з 13 до 17 років і 9 % - з 12 до 15 років.

Аналізуючи отримані результати анкету-
вання тренерів, слід відзначити, що в питаннях, 
пов'язаних із тренувальним процесом спортсменів, 
відзначається приблизно однакове бачення даної 
проблеми тренерами, які працюють у ДЮСШ і з 
командами вищої ліги. У свою чергу, на питання, 
пов'язані  з  відбором гравців за ігровим амплуа і 
початком спеціалізованої підготовки, залежно від 
ігрового амплуа, відзначаються  різко  протилежні 
відповіді і думки.  Тренери, що працюють з коман-
дами вищої ліги, відзначають вік 12-13 років, а тре-
нерський склад, працюючий у ДЮСШ із  групами 
початкової підготовки, називають вік 14-15 років як 
найбільш оптимальний для початку спеціалізованої 
підготовки і розподілу гравців за ігровим амплуа. 
Така розбіжність безпосередньо позначається на 
ефективності тренувального процесу. Коли спортс-
мен потрапляє в команду вищої ліги, ймовірно, тре-
нер  відчуває у процесі гри  його недостатню під-
готовленість залежно від обраного ігрового амплуа 
і змушений додатковий час приділяти спеціальній 
підготовці даного спортсмена. А якщо врахувати, 
що до 20 років ватерполіст є вже  практично  сфор-
мованим гравцем, то, за великим рахунком, ця ро-
бота не буде настільки ефективна на даному етапі, 
порівняно з тим, якщо б вона була проведена вчас-
но в ДЮСШ, коли найбільш доцільним є активний 
розвиток фізичних якостей, підвищення рівня за-
гальної плавальної працездатності, а також удоско-
налення техніки володіння м'ячем.

Висновки.
 Результати проведеного анкетування трене-

рів Харкова, Львова і Саудівської Аравії, свідчать 
про те, що питання відбору гравців за ігровим амп-
луа на даному етапі не розв’язані остаточно і вима-
гають більш поглибленого вивчення. Також немає 
єдиної думки в питаннях щодо  початку спеціалізо-
ваної підготовки залежно від ігрового амплуа, тому 
що тренери, які працюють з командами вищої ліги, 
і тренерський склад, що працює у ДЮСШ із  гру-
пами початкової та базової підготовки, визначають 
різні вікові періоди як найбільш оптимальні для по-
чатку спеціалізованої підготовки і розподілу грав-
ців за ігровим амплуа. 

У подальшому перспектива розвідок у дано-
му напрямку може торкатися різних питань психо-
логічної підготовки як юних так і кваліфікованих 
ватерполістів в залежності від ігрового амплуа.
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КОРЕКЦІЯ КИСЛОТНО-ЛУЖНОГО БАЛАН-
СУ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ГОСТРИМИ 

ОТРУЄННЯМИ
Прихода І.В., Нєчаєва О.В., Нєчаєв М.А.

Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка
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Анотація. В статті обговорено механізми впливу нового буфе-
рованого розчину натрію гідрокарбонату 4,2% – Сода-буфер – на 
основні ланки патогенезу гострих отруєнь різного генезу. Авто-
рами було обстежено 25 пацієнтів з гострим отруєнням, серед 
них: отруєння етанолом – 9, отруєння сурогатами алкоголю – 6, 
отруєння ацетоном – 3, отруєння барбітуратами – 4, отруєння 
трициклічними антидепресантами – 3 хворих, яким в комплексі 
лікування застосовували Соду-буфер. Показано, що інфузія 
препарату Сода-буфер у цих пацієнтів сприяє покращенню за-
гального стану хворих, зменшенню інтоксикації, стабілізації 
лабораторно-біохімічних показників, усуненню порушень 
кислотно-лужного балансу, є ефективним та безпечним.
Ключові слова: гострі отруєння, лікування, пацієнти, Сода-
буфер.
Аннотация. Прихода И.В., Нечаева О.В., Нечаев Н.А. Кор-
рекция кислотно-щелочного баланса в лечении больных 
с острыми отравлениями. В статье обсуждены механизмы 
влияния нового буферированного раствора натрия гидрокар-
боната 4,2% – Сода-буфер – на основные звенья патогенеза 
острых отравлений разного генеза. Авторами было обследовано 
25 пациентов с острыми отравлениями, среди них: отравления 
этанолом – 9, отравления суррогатами алкоголя – 6, отравления 
ацетоном – 3, отравления барбитуратами – 4, отравления трици-
клическими антидепресантами – 3 больных, которым в комплек-
се лечения применяли Соду-буфер. Показано, что инфузия пре-
парата Сода-буфер у этих пациентов способствует улучшению 
состояния больных, уменьшению интоксикации, стабилизации 
лабораторно-биохимических показателей, устранению нару-
шений кислотно-щелочного баланса, является эффективным и 
безопасным.
Ключевые слова: острые отравления, лечение, пациенты, Сода-
буфер.
Annotation. Prikhoda I.V., Nechaeva O.V., Nechaev N.A. Correc-
tion acid-alkaline balance in treatment of patients with acute poi-
sonings. In the article are discussed mechanisms of the infl uence of 
new buffer-solution of sodium hydrocarbonate 4,2% – Soda-buffer – 
in the main section of pathogenesis of different acute poisonings. The 
authors examined 25 patients with acute poisonings: aethanol poison-
ings – 9, surrogate of the alcohol poisonings – 6, acetone poisonings 
– 3, barbiturate poisonings – 4, threecyclic antidepressants drugs – 3 
patients, which in complex of the treatment used Soda-buffer infusion 
beside these patients promotes the treatment of the patients general 
condition, intoxication reduction, stabilization of laboratory-biochem-
ical factors, eliminating the breaches acid-alkaline balance. 
Key words: acute poisonings, treatment, patients, Soda-buffer.

Вступ.
У практиці клінічної токсикології існує 

багато патологічних станів, які супроводжуються 
метаболічним ацидозом і потребують відповідної 
корекції. До гострих отруєнь, при яких необхідна 
корекція метаболічного ацидозу відносять 
наступні: 
© Прихода І.В., Нєчаєва О.В., Нєчаєв М.А., 2009

1) гостре отруєння етанолом, 
2) гостре отруєння сурогатами алкоголю 

(самогон, багатоатомні спирти – аліловий, 
бутиловий, пропиловий тощо), 

3) гостре отруєння метанолом, 
4) гостре отруєння етиленгліколем, 
5) гостре отруєння розчинниками (ацетон 

тощо), 
6) гостре отруєння саліцилатами, 
7) гостре отруєння органічними кислотами, 

при якому окрім метаболічного ацидозу існує 
загроза гострої ниркової недостатності внаслідок 
гемоглобінурійного нефрозу (зменшується 
залуження крові, ступінь якого зменшується 
залуженням крові). 

Виділяють отруєння, при яких залуження 
крові розглядається як перша лінія допомоги 
(прирівнюється до засобів антидотної терапії). 
Це, насамперед, гостре отруєння трициклічними 
антидепресантами. При отруєнні барбітуратами 
тривалої дії примусовий лужний діурез сприяє 
виведенню токсиканта нирками. Синдром 
тривалого здавлення тканин, що іноді супроводжує 
тяжкі екзогенні отруєння з порушенням свідомості 
також супроводжується метаболічним ацидозом і 
міоглобінурійним нефрозом. Це може призводити до 
гострої ниркової недостатності, яка попереджається 
зменшенням метаболічного ацидозу шляхом 
введення лужних розчинів. Багато інших екзогенних 
інтоксикацій супроводжується шоковими станами, 
при яких лужні розчини також використовуються 
для корекції метаболічного ацидозу. Традиційно 
для цих задач використовувалися 3 – 4% розчини 
гідрокарбонату натрію, трисамін, Рінгер з лактатом 
[1, 4]. 

Але застосування розчинів звичайного на-
трію гідрокарбонату пов’язано з комплексом інших 
небажаних ефектів. Можливий розвиток гіперна-
тріємії, гіперосмолярності, посилення внутрішньо-
клітинного ацидозу, особливо в нейронах головно-
го мозку (за рахунок швидкого надходження СО2) в 
спинномозкову рідину та всередину клітини. Крім 
того, на думку деяких авторів, звичайний натрію 
гідрокарбонат не тільки не пришвидшує виведення 
хворих зі стану ацидозу, але й сприяє утворенню ке-
тонових тіл [1, 4]. 

Нещодавно на ринку фармакологічних пре-
паратів з’явився новий лікарський засіб Сода-
буфер, що характеризується поліпшеними якостями 
для корекції метаболічного ацидозу. Цей препарат 
використовується для відновлення лужного резерву 
крові і корекції метаболічного ацидозу, підвищує 
виділення з організму іонів натрію і хлора, осмотич-
ний діурез, залужнює сечу, попереджає осадження 
сечової кислоти в сечовивідній системі.

Застосування цього препарату дозволяє по-
передити ускладнення, що були описані вище. 
Потрібно врахувати, що бікарбонат є не просто 
джерелом лужних еквівалентів, а невід’ємною 
частиною потужної буферної системи організму. 
Крім бікарбонату, її складовою частиною є вугле-
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кислий газ. Співвідношення цих двох компонентів 
описано рівнянням Гендерсена-Гессельбаха (рН 
= 6,11 + log HCO3 / рСО2) та визначає рівень рН. 
Новий буферований розчин натрію гідрокарбонату 
4,2% Сода-буфер виробництва ООО „ЮРІЯ-
ФАРМ” містить основні складові бікарбонатного 
буфера, а саме: гідрокарбонат натрію (NaHCO3) та 
вуглекислоту (СО2) у фізіологічному співвідношенні 
(20:1), що забезпечує підтримання показника рН на 
рівні 7,4. Внаслідок цього препарат являє собою не 
просто розчин соди, а фізіологічний бікарбонатний 
буфер, тобто розчин, який дозволяє підтримувати 
постійний рівень рН середовища, уникаючи при 
цьому різких коливань. 

Робота виконана за планом НДР Луганського 
національного університету імені Тараса Шевчен-
ка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даного дослідження було вивчення 

впливу нового буферованого розчину натрію гідро-
карбонату 4,2% – Сода-буфер – на динаміку клініко-
лабораторних показників у хворих з гострими отру-
єннями.

Результати дослідження.
Обстежено 25 пацієнтів з гострими 

отруєннями, серед них – отруєння етанолом – 
9, отруєння сурогатами алкоголю – 6, отруєння 
ацетоном – 3, отруєння барбітуратами – 4, отруєння 
трициклічними антидепресантами – 3 хворих. 
Середній вік постраждалих становив 38,5±5,6 років 
(від 20 до 62 років). Чоловіків було 12, жінок – 13. 
Середній зріст пацієнтів становив 168,5±5,5 см, 
маса тіла – 75,6±6,6 кг, індекс маси тіла 26,2±0,7 
кг/м². У всіх хворих клінічний перебіг отруєння 
супроводжувався розладами свідомості від 
приглушення до коми (в середньому 9,2±3,8 балів 
за шкалою Глазго).

Обстеження пацієнтів включало: огляд, 
фізикальне дослідження, загальноклінічні та 
біохімічні аналізи крові, сечі, коагулограму, ЕКГ, 
рентгенографію органів грудної порожнини (за 
показами), консультації невропатолога, терапевта, 
кардіолога, гастроентеролога та інших спеціалістів 
за потреби.

Основні лабораторно-біохімічні параметри 
вимірювались у хворих при поступленні, через 
1 та 3 доби від початку лікування. Переважна 
більшість пацієнтів, госпіталізованих у тяжкому 
стані з гострими отруєннями, яким досліджувався 
кислотно-лужний баланс, поступали з рівнем рН 
7,33±1,2; тобто у стані метаболічного ацидозу.

Усі хворі отримували загальновизнану 
традиційну інтенсивну терапію, спрямовану на 
регідратацію, корекцію водно-електролітних 
порушень, дезинтоксикацію, покращення 
мікроциркуляції [1]. До програми лікування 
входили також (за показами) антибактеріальні, 
судинні препарати, антиагреганти, вітаміни тощо. 
Проводилась корекція гіперглікемії (інсулінотерапія 
препаратами короткої дії), інфузійна та 
симптоматична терапія [1].

Крім того, усі хворі в складі терапії отри-
мували препарат Сода-буфер (виробництва ООО 
„ЮРІЯ-ФАРМ”, Україна). Дозу препарату обчис-
лювали за формулою:

Об’єм Соди-буфер в мл = 0,6 × ВЕ × МТ,

де: ВЕ – дефіцит основ, МТ – маса тіла в кг.
Добову дозу препарату розподіляли на два 

прийоми та вводили внутрішньовенно крапельно зі 
швидкістю 1,5 ммоль/кг на годину (3 мл 4,2% Сода-
буфер/кг за годину). При будь-яких результатах роз-
рахунків ми не вводили за добу більше ніж 300 мл 
4,2% розчину Соди-буфер, тобто уникали переви-
щення максимальної добової дози.

Контрольну групу склали 20 пацієнтів з го-
стрими отруєннями різного генезу, у яких на момент 
поступлення реєструвалися клінічні прояви метабо-
лічного ацидозу, підтверджені біохімічними дослі-
дженнями. Ці пацієнти в ході лікування не отримува-
ли інфузії буферованого розчину соди. За основними 
антропометричними та клініко-анамнестичними ха-
рактеристиками групи хворих не відрізнялися між 
собою. Між групами пацієнтів не спостерігалося 
також і статистично достовірних розходжень в ре-
зультатах лабораторно-біохімічних досліджень при 
поступленні на лікування (таблиця 1).

Статистичну обробку отриманих даних про-
водили з використанням програм МS Exel-2000 
методом варіаційної статистики із застосуванням 
t-критерію Ст’юдента.

В ході лікування у всіх хворих основної групи 
були зареєстровані суттєві зміни як суб’єктивних, 
так і об’єктивних показників загального стану. Так, 
всі хворі, що при надходженні до відділення знахо-
дились у коматозному стані, вийшли з коми. Серед-
ня оцінка рівня свідомості за шкалою Глазго вирос-
ла з 9,2±3,8 до 14,3±1,8 балів. Зменшились прояви 
гіпоксії та підвищились параметри насичення тка-
нин киснем (SaO2) (таблиця 1).

У жодного хворого після лікування не було 
зареєстровано порушень дихання по типу „дихан-
ня Куссмауля”. Ці симптоми поступово зникали в 
ході терапії препаратом „Сода-буфер” одночасно зі 
зменшенням явищ ацидозу.

Достовірно рідше стали реєструватися озна-
ки дисфункції шлунково-кишкового тракту та дис-
пепсичні симптоми. Так, при поступленні нудота та 
блювання були одніми зі скарг у 17 (70%) пацієнтів 
із 25, тоді як на третю добу лікування вона турбува-
ла лише 2 (8%) пацієнтів.

Покращення гемодинамічних показників на 
фоні інтенсивної інфузійної терапії із застосуван-
ням буферованого розчину натрію гідрокарбонату 
4,2% Сода-буфер відбилося на поступовому зрос-
танні середнього артеріального тиску (Сер. АТ) та 
добового діурезу. Зміни обох показників були ста-
тистично достовірними (р<0,05).

При порівнянні результатів лікування в осно-
вній та контрольній групі хворих, нами було вста-
новлено, що на фоні інфузії Соди-буфер достовір-
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но швидше відновлювалася свідомість пацієнтів, 
зменшувалися прояви диспепсії (таблиця 2).

Привертають увагу кардіопротективні влас-
тивості Соди-буфер, які проявилися в повному ку-
пуванні порушень серцевого ритму, що спостеріга-
лися на фоні отруєнь в першій групі. Такий ефект 
пояснюється тим, що на фоні гострих екзогенних 
інтоксикацій (особливо при отруєннях антидепре-
сантами) досягнення рН крові рівню у межах 7,45 
– 7,55 дозволяє збільшити фракцію іонізованих 
сполук, що сприяє їх єднанню з білками плазми, 
зменшенню вільної фракції і ступеню розподілення 
у тканини [2, 3, 5, 6]. В свою чергу гідрокарбонат 
натрія (Сода-буфер), як донатор йонів Na⁺, збільшує 
концентрацію останніх у плазмі крові. Все це 
призводить до зменшення мембраностабілізуючого 
ефекту трициклічних антидепресантів і нейтралізації 
порушень серцевого ритму і провідності. За 
думкою деяких авторів, алкалінізація плазми до 
рівня 7,5 є найбільш суттєвим способом лікування 
більшості форм кардіосудинних ускладнень при 
передозуванні циклічними антидепресантами. 
При цьому повертається до нормальних величин 
розширений комплекс QRS, зменшуються явища 
порушеної провідності серця, стабілізується та під-
силюється серцевий викид [2, 3, 5, 6]. 

Значні зрушення відбулися і в результатах 
лабораторно-біохімічних тестів. Так, достовірними 
виявилися зміни в рівнях глікемії, лейкоцитозу та 

показнику основ. Особливої уваги заслуговує ди-
наміка останнього параметра. Надвисокий рівень 
„-ВЕ”, що спостерігався в момент надходження хво-
рих до відділення реанімації та інтенсивної терапії 
(-8,8±0,92), вже після першої доби інфузії Соди-
буфер зменшився більш ніж у 1,5 раз, а на третю 
добу лікування досягнув нормальних показників. 
В контрольній групі пацієнтів подібної позитивної 
динаміки не спостерігалося (таблиця 2).

Ускладнень в ході лікування препаратом 
Сода-буфер, які характерні для застосування зви-
чайного розчину натрію гідрокарбонату (гіперна-
тріємія, гіперосмолярність, гіпокаліємія, посилення 
„парадоксального” внутрішньоклітинного ацидозу 
тощо) у наших хворих не спостерігалося.

Слід зауважити, що при проведенні інфузій 
Соди-буфер слід дотримуватись певних правил. 
Так, перед початком терапії необхідно контролю-
вати електролітний склад крові, бажано визнача-
ти кислотно-лужний баланс. В умовах відсутності 
необхідної апаратури для дослідження кислотно-
лужного балансу можна визначати рН сечі спеці-
альними тестовими смужками і підтримувати його 
на рівні 6,5 – 7,5. Гіпокаліємія зменшує ефективне 
залуження плазми, тому при її існуванні необхідно 
на кожні 1000 мл інфузійних розчинів додавати 20 
мекв К⁺ (протипоказання – ниркова недостатність). 
У хворих з супутніми захворюваннями серця або 
нирок можуть розвинутися серцева недостатність і 

Таблиця 1. 
Динаміка деяких клініко-фізикальних показників на етапах лікування

Клінічні ознаки
Дні лікування

Група „Соди-буфер” (n=25) Контрольна група (n=20)
0 1 3 0 1 3

Рівень свідомості, 
бали за шкалою 
ком Глазго

9,2±3,8 12,9±2,8 14,3±1,8* 9,4±3,9 11,9±2,7 12,5±2,8*

Насичення тканин кис-
нем (SaO2), %

88,7±3,8 90,5±2,6 94,9±5,4 90,1±2,8 91,6±3,2 94,5±5,3

Частота дихання, хв. 28,8±7,2 24,2±5,3 16,8±2,5 27,8±6,3 25,5±5,3 18,4±2,3
Сер. АТ, мм рт. ст. 57,0±9,4 65,6±7,5 68,8±12,4 57,8±9,6 64,4±7,3 67,6±11,5
Порушення ритму сер-
ця, n хворих (%)

6 (25) 4 (16) 0* 5 (25) 4 (20) 3 (15)

Добовий діурез, мл 854,6±47,5 987,3±86,7 1279,6±64,6 824,6±57,5 975,6±66,5 1159,6±54,6
Нудота та блювання,
n хворих (%)

17 (70) 11 (45) 2 (8)* 15 (75) 12 (60) 4 (20)*

Примітка: * – достовірна різниця показника між групами (р<0,05).
Таблиця 2. 

Динаміка деяких лабораторно-біохімічних показників на етапах лікування

Група Дні 
лікування

Параметр
Лейкоцити, 

×10⁹/л
Креатини,
мкмоль/л

Реакція на 
ацетонурію

Дефіцит основ 
(ВЕ), ммоль/л

Група
„Соди-буфер”

(n=25)

0 8,3±2,0 63,4±12,1 3,8±0,22 8,8±0,92
1 10,0±3,5 78,6±15,1 2,5±0,34 5,1±1,11
3 7,3±1,1 71,8±15,2 0,6±0,11* 2,5±0,66*

Контрольна
група
(n=20)

0 8,8±2,5 65,5±12,4 3,7±0,12 8,6±1,01
1 11,1±2,9 88,1±16,8 2,5±0,86 6,8±0,88
3 8,7±1,8 82,4±18,6 2,3±0,22* 4,8±1,01*

Примітка: * – достовірна різниця показника між групами (р<0,05). 
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набряки. У разі дуже швидкої компенсації ацидозу, 
зокрема при порушенні вентиляції легенів, швидке 
вивільнення СО2 може підсилити церебральний 
ацидоз [2, 3, 5, 6].

Враховуючи, що далеко не в кожній ліку-
вальній установі (особливо в сільській місцевості) 
є можливості для визначення параметрів кислотно-
лужного балансу, вважаємо за потрібне підкреслити 
наступне. Середня доза Соди-буфер в нашому до-
слідженні склала 205,5±10,93 мл на добу, поділені 
на два прийоми з проміжком у 12 годин. Саме ця 
доза виявилася ефективною та безпечною для ко-
рекції кислотно-лужного балансу в наших пацієн-
тів. Тому, якщо у хворого є клінічні ознаки ацидозу, 
добова доза Соди-буфер в 150 – 200 мл, поділена на 
два прийоми, може бути рекомендованою, на нашу 
думку, для включення в програму інтенсивної те-
рапії навіть за відсутності можливостей контролю 
кислотно-лужного балансу.

Результати проведеного дослідження дозво-
ляють зробити висновок: застосування нового бу-
ферованого розчину натрію гідрокарбонату 4,2% 
Сода-буфер у хворих із гострими отруєннями спри-
яє покращенню загального стану хворих, стабіліза-
ції лабораторно-біохімічних показників та усунен-
ню порушень кислотно-лужного балансу.

Висновки.
Новий оригінальний буферований розчин натрію 1. 
гідрокарбонату 4,2% Сода-буфер є ефективним 
засобом корекції метаболічних порушень при 
гострих отруєннях.
Використання препарату Сода-буфер у по-2. 
страждалих з гострими отруєннями різного 
генезу сприяє покращенню загального стану 
хворих, зменшенню інтоксикації, стабілізації 
лабораторно-біохімічних показників та усунен-
ню порушень кислотно-лужного балансу.
При використанні цього препарату у жодного 3. 
хворого не спостерігалось ускладнень, харак-
терних для застосування звичайних розчинів 
натрію гідрокарбонату.
Подальші дослідження планується присвяти-

ти вивченню інших патологічних станів, які супро-
воджуються метаболічним ацидозом і потребують 
відповідної корекції.
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы повышения ка-
чества групповой деятельности спортивных танцевальных пар. 
Это достигается комплектованием их с учетом психологической 
совместимости. Предложены критерии и методический аппарат 
оценки и прогноза психологической совместимости. Основу та-
кого прогноза составили валидные и практичные средства, по-
зволяющие оценивать симптомокомплексы профессионально 
важных психологических качеств танцоров. Исследован вопрос 
влияния уровня взаимосвязанности и сочетания релевантных 
индивидуально-психологических свойств партнеров на их пси-
хологическую совместимость. 
Ключевые слова: психологическая совместимость, личностные 
свойства, прогноз, математическое моделирование, диагностика 
и прогнозирование.
Анотація. Сигал Н.С., Трегуб В.В, Кизим П.Н., Кочина Н.В. 
Прогнозування психологічної сумісності спортивних тан-
цювальних пар по особових особливостях за допомогою 
лінійних дискрімінантних функцій. У роботі розглядають-
ся питання підвищення якості групової діяльності спортивних 
танцювальних пар. Це досягається комплектуванням їх з ура-
хуванням психологічної сумісності. Запропоновані критерії і 
методичний апарат оцінки і прогнозу психологічної сумісності. 
Основу такого прогнозу складають валідні і практичні засоби, 
що дозволяють оцінювати симптомокомплекси професіонально 
важливих психологічних якостей танцюристів. Досліджене пи-
тання про вплив рівня взаємозв'язаності і поєднання релевант-
них індивідуально-психологічних властивостей партнерів на їх 
психологічну сумісність. 
Ключові слова: психологічна сумісність, особові властивості, 
прогноз, математичне моделювання, діагностика і прогнозуван-
ня.
Annotation. Sigal N.S., Tregub V.V, Kizym P.N., Kochina N.V. 
Prospecting of psychological compatibility of sports dancing 
pairs on personality features by means of linear discriminative 
functions. The article deals with the problem of upgrading effi cien-
cy of the group activity of sports dancing pairs. It is achieved by 
completing of them taking into account psychological compatibility. 
Criteria and methodical means of assessment and prognosis of psy-
chological compatibility are suggested. The basis of such prognosis 
is valid and practical means which make possible to estimate profes-
sionally symptoms and complexes of important psychological fea-
tures of dancers. Researched here is question of impact of level of in-
terconnection and unity of relevant individual psychological features 
of partners on their psychological compatibility.
Keywords: psychological compatibility, personality features, prog-
nosis, mathematical design, diagnostics and prognosticating.

Введение.
Одной из важнейших проблем психологи-

ческой совместимости в спортивной деятельности 
является разработка критериев отбора и комплекто-
вания спортивных групп. Для выработки оптималь-
ных приемов отбора необходима система прогно-
за психологической совместимости спортсменов. 
[1,2]. 

 Идея комплексного подхода к решению 
психологической совместимости и эффективности 
групповой деятельности и сплоченности имеет до-
статочно проработанные теоретические основы 
[5,8]. Однако фактически не предлагаются кон-
кретные критерии прогноза психологической со-
вместимости по индивидуально-психологическим 
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характеристикам спортсменов, которые определя-
ют эффективность и надежность соревновательной 
деятельности. Особую актуальность данная пробле-
ма приобретает в спортивных танцах, где высокая 
степень взаимосвязанности и взаимозависимости 
между партнерами изучена недостаточно[4].

 Широкие возможности многомерных ме-
тодов математического моделирования позволяют 
осуществить практическую разработку критериев 
на основе эмпирических данных [6]. Однако это 
требует систематизации и обоснования концепту-
альных и методических основ прогнозирования 
психологической совместимости.

Значительный научный и, особенно, практи-
ческий интерес представляет разработка диагности-
ческих алгоритмов оценки и прогноза психологиче-
ской совместимости спортивных танцевальных пар 
для решения задач оперативного и долгосрочного 
прогноза их профессиональной надежности.

Важным научно-практическим направле-
нием развития методического аппарата оценки и 
прогнозирования психологической совместимости 
является обоснование рекомендаций по автоматиза-
ции разработанных критериев и их практическому 
использованию на основе современных компьютер-
ных технологий [7].

Таким образом, проблема разработки научно-
практических основ и психодиагностических про-
цедур оценки и прогнозирования психологической 
совместимости и сплоченности спортсменов экстре-
мального профиля является одной из нерешенных.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской 
государственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - предложить методику оцен-

ки и прогнозирования психологической совмести-
мости спортсменов-танцоров на основе линейных 
дискриминантных функций Фишера.

Цель исследования конкретизируется в сле-
дующих основных задачах:

Провести теоретический анализ литературы по 1. 
проблеме психологической совместимости;
 С помощью методов многомерного математиче-2. 
ского моделирования выявить симптомокомплек-
сы личностных индивидуально-психологических 
свойств танцоров, обусловливающих их психо-
логическую совместимость;
 На основе валидных стандартизированных пси-3. 
хологических методик разработать диагности-
ческие алгоритмы и критерии прогнозирования 
психологической совместимости изучаемых 
спортивных танцевальных пар.

Методы исследования. Для решения постав-
ленных задач использовались такие методы: анализ 
научной литературы по проблеме исследования, 
психодиагностические тесты, дискриминантный 
анализ с помощью линейных дискриминантных 
функций. 

 Результаты исследования.
 В проведенном эксперименте мы исходили 

из того, что психологическая совместимость пар-

тнеров спортивных танцевальных пар обусловлена 
взаимосвязанным влиянием уровня выраженности 
и сочетанием их индивидуально-психологических 
характеристик [9]. Решение задачи диагностики 
психологической совместимости посредством ли-
нейных дискриминантных функций потребовало 
решения трех следующих подзадач: 

классификации испытуемых;1) 
выбора косвенных признаков;2) 
построения правила классификации испытуе-3) 
мых по косвенным признакам.
Оценка и прогноз психологической совме-

стимости спортивных групп будут эффективными, 
если они будут реализованы на основе стандарти-
зированных разноуровневых психодиагностиче-
ских процедур, аксиоматической системы правил, 
обеспечивающих определение индивидуальных и 
групповых социометрических критериев, а также 
многомерной оценки социально-психологических 
характеристик и ведущих симптомокомплексов 
личностных свойств. 

Классификация испытуемых предполагает 
наличие классообразующих признаков. Классоо-
бразующими признаками являются те признаки, 
которые позволяют осуществить классификацию 
испытуемых по заданным классам. В нашем ис-
следовании в качестве классообразующих являлись 
признаки танцоров, представляющие «полярные 
группы» спортсменов — «совместимых» и «несо-
вместимых».

Косвенные признаки используются для про-
гноза значений классообразующих признаков. Раз-
деление признаков на косвенные и классообразую-
щие лежит в основе диагностики. Диагностика post 
factum может не представлять интереса. Поэтому 
вводится в рассмотрение система таких признаков, 
которая позволяет предсказать будущую классифи-
кацию испытуемых по классообразующим призна-
кам. В этом случае задача диагностики становится 
задачей прогноза. Выбор косвенных признаков 
– важнейшая задача диагностики. Существует два 
подхода к выбору косвенных признаков: специфи-
ческий и глобальный.

При специфическом подходе отбираются 
признаки, содержательно близкие к классообразую-
щим. Психологическое обследование в этом случае 
строится таким образом, чтобы оно моделировало 
исследуемую ситуацию или включалось в нее. Счи-
тается, что чем точнее психологический экспери-
мент воспроизводит реальную деятельность, тем 
точнее будет решена поставленная задача.

В настоящее время в психодиагностике все 
большее признание получает так называемый гло-
бальный подход, базирующийся на измерении «об-
щих свойств человека», вместо испытаний, моде-
лирующих специфическую деятельность. С этой 
целью используется вся гамма тестов личности, 
способностей, мотивации и т.п. Хорошо составлен-
ные батареи тестов для измерения широкого спек-
тра индивидуально-психологических особенностей 
получают все более широкое распространение, так 
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как позволяют на основе одной и той же системы 
косвенных признаков решают разные психодиагно-
стические задачи.

В нашем исследовании косвенными призна-
ками являлись 20 показателей, характеризующие 
личностные особенности спортсменов-танцоров.

Основная задача психодиагностики – это по-
строение определенного правила классификации 
испытуемых по значениям косвенных признаков. 

В настоящее время для решения этой задачи с 
успехом используются алгоритмы «распознаванию 
образов». Все они основаны на предположении, 
что существует такое многомерное пространство, 
в котором точки, которые представляют испытуе-
мых одной группы, расположены плотно и «дале-
ко» от точек, представляющих испытуемых другой 
группы. При этом условии может быть построена 
поверхность, разделяющая испытуемых на различ-
ные группы. Очень часто разделяющие поверхно-
сти получают в виде линейных дискриминантных 
функций Фишера (ЛДФ), параметры которых опре-
деляются в рамках процедуры дискриминантного 
анализа. Они получили название классифицирую-
щих функций. Кратко охарактеризуем их.

Весовые коэффициенты классифицирующих 
функций определяются по следующей формуле:

wi = S-1 .  mi (i=(1,K)                           , (1)
где S — матрица ковариаций диагностиче-

ского класса; mi — вектор средних i-го диагности-
ческого класса; K — количество классов. Порого-
вые величины вычисляются как

wOi = -     wi  .  mi + ln Pi (i=(1,K)1
2

T

             (2)
где Pi — априорная вероятность i-го класса.
Правило диагностики с применением клас-

сифицирующих функций следующее: объект х от-
носится к i-му классу, если выполняется условие

gi (x) = max     gj (x)
(j=(1,K)                       (3)

где gi (x) = wj
T x - w Oj.

Иными словами, наблюдение считается при-
надлежащим той совокупности, для которой полу-
чен наивысший показатель классификации. 

Этап построения классифицирующих функ-
ций и порогового значения, когда для каждого ис-
пытуемого известна принадлежность к одной из 
классификационных групп (в нашем случае – «со-
вместимых» и «несовместимых» танцоров) полу-
чил название обучение распознаванию «с учите-
лем». После обучения распознаванию проводится 
процедура «экзамена» или, другими словами, про-
веряется пригодность классификатора решать ре-
альные психодиагностические задачи.

Простая линейная дискриминантная функ-
ция осуществляет преобразование исходного мно-
жества измерений, входящих в выборку, в един-
ственное дискриминантное число. Это число, или 
преобразованная переменная, определяет положе-

ние индивида на прямой, определенной дискрими-
нантной функцией. Поэтому можно представлять 
себе дискриминантную функцию как способ преоб-
разования многомерной задачи в одномерную.

В таблице 1 представлены коэффициенты 
дискриминантных функций и пороговые значения 
для 20 включенных в рассмотрение личностных 
характеристик спортсменов, предназначенных для 
диагностики совместимости соревновательной дея-
тельности спортивных танцевальных пар.

Для прогнозирования принадлежность того 
или иного танцора к одной из классификационных 
групп («совместимых» или «несовместимых») по-
средством линейных классификационных функ-
ций, использовались данные их индивидуально-
психологических особенностей, полученных в 
результате тестирования. Эти данные были под-
ставлены в уравнение линейной дискриминантной 
функции. В результате мы получили в случае каж-
дого испытуемого танцора значение дискриминант-
ной переменной, из которого вычитали пороговое 
значение. Танцора относили к той группе, где зна-
чение функции большее.

Так, например, спортсмен-танцор Иванов 
А. в результате обследования с помощью выше 
изложенного комплекса методик имел следую-
щие значения показателей свойств личности: A 
= 5, B = 3, C = 10, E = 4, F = 6, G = 10, H = 8, I = 8, 
L = 6, M = 7, Ne = 6, O = 4, Q1 = 7, Q2 = 7, Q3 = 10, 
Q4 = 4, Ex = 7, Ne = 8, Lk = 3. Тогда значение дис-
криминантной переменной для группы 1 у него 
будет равным 467,946, а для второй – 448,436. 
Поскольку первое значение больше второго, то 
предполагалось, что он относится к группе «со-
вместимых» танцоров. 

Для прикладного психолого-педагогического 
исследования весьма существенным было выявле-
ние тех индивидуально-психологических особен-
ностей танцоров, которые наиболее информативны 
для прогноза их совместимости соревновательной 
деятельности. С точки зрения теории распознава-
ния образов, информативными являются те пока-
затели, которые, прежде всего, обуславливают раз-
деление испытуемых на рассматриваемые классы, а 
процедура нахождения позволяет минимизировать 
комплекс показателей и перейти из подпростран-
ства большей размерности в меньшее. Решение 
этой задачи осуществлялось процедурой пошагово-
го линейного дискриминантного анализа (последо-
вательное исключение переменных с минимальным 
вкладом).

Анализ вклада переменных в классификацию 
продемонстрировал, прежде всего, высокую значимость 
совокупной дискриминативной способности всех двад-
цати переменных (F20,59 = 2,793; p < 0,0012). Наибольший 
вклад вносили такие переменные как локус контроля, 
самоконтроль, психическая напряженность, а наимень-
ший — радикализм, проницательность, доминантность. 
Толерантность каждой переменной была приемлема.

Таким образом, для диагностики совмести-
мости соревновательной деятельности танцоров 
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можно использовать сжатый набор переменных. 
Коэффициенты для сокращенного набора класси-
фикационные функции Фишера представлены в 
таблице 2.

Следует отметить, что численные значения 
коэффициентов в сокращенной линейной дискри-
минантной функции для танцоров дают возмож-
ность определить вес отдельных показателей в ха-
рактеристике психологической совместимости.

Настоящее методическое правило прогно-
зирования соревновательной совместимости было 
проверено на 20 танцорах (10 «совместимых» и 10 
«несовместимых»). Одним из условий опыта явля-
лось то, что экспериментатор не располагал инфор-
мацией о том, к какой из классификационных групп 
(«совместимых» или «несовместимых») принад-
лежал тот или иной участвующий в эксперименте 
партнер в танцевальных парах. Иными словами, 
правило было подвергнуто своеобразному «экза-
мену». Результаты этой проверки показали, что 
вероятность правильного диагноза для групп со-
вместимых спортсменов оказалась равной p = 0,80, 

а для групп психологически несовместимых спор-
тсменов p = 0,90. Это свидетельствовало о том, что 
более надежно распознаются спортсмены, которые 
по своим личностным свойствам характеризуются 
как менее совместимые.

Таким образом, настоящее методическое 
правило диагностики психологической совмести-
мости танцевальных пар может быть использовано 
на практике в спортивной деятельности.

Выводы
1. На основе валидных стандартизирован-

ных психологических методик разработаны диа-
гностические алгоритмы и критерии прогнозиро-
вания психологической совместимости партнеров 
спортивных танцевальных пар. 

2. Предложенная комплексная методика 
оценки и прогнозирования психологической совме-
стимости спортсменов-танцоров на основе линей-
ных дискриминантных функций Фишера позволяет 
с вероятностью 81,25% предусматривать возмож-
ную психологическую совместимость в паре.

3. Разработанная методика диагностики пси-

Таблица 1. 
Коэффициенты классификационных функций

№
п/п Показатели Группы танцоров

«совместимые» «несовместимыее»
1. A (Общительность) 4,525 4,735
2. B (Интеллект) 6,307 5,852
3. С(Эмоциональная устойчивость) 3,384 3,283
4. E (Доминантность) -1,150 -1,078
5. F (Беспечность) -0,750 -0,523
6. G(Нормативность поведения) 2,387 2,240
7. H (Смелость) 2,603 2,697
8. I(Эмоциональная чувствительность) -1,554 -1,486
9. L Подозрительность) 2,860 2,684
10. M (Мечтательность) 4,710 4,429
11. N (Проницательность) 1,871 1,934
12. O (Тревожность) -0,662 -0,713
13. Q1 (Радикализм) -0,031 0,002
14. Q2 (Конформизм) 4,062 4,506
15. Q3 (Самоконтроль) 2,648 2,432
16. Q4 (Напряженность) 3,436 3,766
17. Ex (Экстраверсия) 2,786 2,614
18. Ne (Нейротизм) 1,156 1,110
19. LK (Локус контроля) 1,244 1,049
20. Пороговое значение -164,295 -153,912

Таблица 2
Коэффициенты классификационных функций(сокращенный набор)

Показатели
Группы танцоров

«Совместимые» «Несовместимые»
Q3 (Самоконтроль) 1,6772 1,5134
Q4 (Напряженность) 1,4670 1,6061
LK (Локус контроля) 1,3951 1,1999
Пороговое значение -37,4641 -28,7106
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хологической совместимости в танцевальных па-
рах может быть модифицирована и использована в 
практике других видов спортивной деятельности. 

Дальнейшие исследования планируются на-
править на обоснования рекомендаций по разра-
ботке систем автоматизации психодиагностических 
процедур оценки и прогноза психологической со-
вместимости танцевальных пар.
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
НА РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ
Смирнова Н.И., Черненко Е.Е., Гордейченко О.А.

Запорожский национальный университет
42

Аннотация. Результаты, полученные в ходе проведенного экс-
периментального исследования использования специально разра-
ботанных упражнений на уровень развития гибкости у детей 6-7 
лет, занимающихся прыжками в воду, позволили констатировать, 
что применение дополнительных, отличных от общепринятых, 
упражнений, позволяет существенно повысить уровень развития 
гибкости прыгунов в воду на начальном этапе подготовки.
Ключевые слова: гибкость, прыжки в воду, упражнения, эффек-
тивность, комплекс.
Анотація. Смірнова Н.І., Черненко О.Є., Гордейченко О.А. 
Вплив спеціальних вправ на розвиток гнучкості у дітей 6-7 
років. Результати,  отримані у продовж проведеного експери-
ментального дослідження використання спеціально розроблених 
вправ на рівень розвитку гнучкості у дітей 6-7 років, що займа-
ються стрибками у воду, дозволили констатувати, що використан-
ня додаткових вправ, які відрізняються від загальноприйнятих, 
дозволяє суттєво збільшити рівень розвитку гнучкості стрибунів 
у воду на початковому етапі підготовки.
Ключові слова: гнучкість, стрибки у воду, вправи, ефективність, 
комплекс.
Annotation. Smirnova N., Chernenko E., Gordeichenko O. The 
infl uence of fl exibilite in children of 6-7 years old.  The results re-
ceived from the research which was held with the help of special ex-
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ercises that identify the level of fl exi ability among children 6-7 years 
who are involved water jumping, shaved that the usage of additional 
exercises give the opportunity to improve the level of fl exi ability of 
water jumpers during of primary period of trainings.
Key words: fl exibility, diving, exercises, effectiveness, complex.

Введение.
В настоящее время проблема развития двига-

тельных качеств находится под пристальным вни-
манием специалистов, педагогов, тренеров, врачей 
(В.А. Романенко, 2005; Л.П. Матвеева, 1999; В.М. 
Платонова, 1999). Это объясняется общим сни-
жением уровня здоровья, физической подготовки 
людей разных возрастных групп. Постоянно идет 
активный поиск эффективных, оптимальных пу-
тей, адекватных методик развития двигательных 
качеств [1].

Гибкость, как двигательное качество, являет-
ся  одним из основных, базовых составляющих фи-
зической подготовленности человека. Мерой гиб-
кости служит максимальная амплитуда движений в 
суставах, выраженная в сантиметрах или угловых 
градусах [2].

Подвижность мышечно-суставных сочлене-
ний человека зависит от строения суставов, эла-
стичности мышц и связок, силы мышц и функцио-
нального состояния ЦНС [3].

В исследованиях Н.Г. Озолина (1963) отме-
чается, что время суток, условия среды, мышечная 
работа оказывают неоднозначное влияние на функ-
циональное состояние связочного аппарата. Повы-
шенная температура тела и внешней среды, пред-
варительная разминка улучшают биомеханические 
свойства опорно-двигательного аппарата и тем 
самым способствуют большей подвижности его 
звеньев. Холодовые процедуры, наоборот, снижа-
ют уровень подвижности. В течение дня гибкость 
изменяется: при полной релаксации (расслабле-
нии) подвижность звеньев опорно-двигательного 
аппарата увеличивается, с повышением психоэмо-
ционального напряжения – снижается. Показатели 
силы находятся в обратной зависимости от уровня 
развития силы и в значительной степени обусловле-
ны генетически [4].

В свою очередь, Л.В. Волков (2002) акценти-
рует внимание на возрастном и половом различии в 
темпах и качестве развития гибкости [3,5].

Работа выполнена по плану НИР Запорож-
ского национального университета

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью нашего исследования было экспери-

ментально обосновать эффективность специально 
разработанных комплексов физических упражне-
ний, направленных на развитие гибкости  прыгунов 
в воду 6-7 лет на этапе начальной подготовки.

Методы исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы.
2. Естественный эксперимент.
3. Педагогические наблюдения
4. Контрольные испытания (наклоны из и.п. 

- сед; поперечный шпагат; выкруты палки вперед-
назад) [3,7]
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5. Методы математической статистики [8].
Результаты исследования. 
Спортивное мастерство прыгунов в воду 

базируется на разносторонней двигательной ко-
ординационной подготовке, для осуществления 
которой широко используются гимнастические, 
акробатические, хореографические и специальные 
упражнения на суше.

Для выполнения движения с большой ам-
плитудой прыгун должен обладать хорошей под-
вижностью в плечевых, коленных, голеностопных, 
тазобедренных суставах и суставах позвоноч-
ного столба (особенно на сгибание вперед).

В работах многих исследователей (В.А. Ро-
маненко, 2005; Л.П. Матвеева, 1999; В.М. Плато-
нова, К.П. Сахновский 1988 и др.) отмечается, что 
для развития подвижности в суставах используют 
гимнастические, акробатические, хореографи-
ческие упражнения, а также специально по-
добранные упражнения на растягивание мышц и 
связок.

Учитывая результаты предыдущих исследо-
ваний, нами был разработан комплекс специаль-
ных упражнений для развития гибкости. Данный 
комплекс упражнений был внедрен в программу 
учебно-тренировочного процесса группы начальной 
подготовки СДЮСШОР «Мотор-Сич» г.Запорожья 
по прыжкам в воду. В эксперименте принимали 
участие 16 детей 6-7 лет, отнесенных по состоянию 
здоровья к основной медицинской группе.

Испытуемые были разделены на две группы: 
контрольная - 8 человек, экспериментальная - 8 че-
ловек.

В начале эксперимента был определен ис-
ходный уровень развития гибкости у детей 6-7 лет. 
Сравнивая средние показатели  развития гиб-
кости детей контрольной и экспериментальной 
групп, необходимо отметить, что исходный уро-
вень развития гибкости достоверно значимых от-
личий не имеет (табл.1).

Следует отметить, что комплексы упражне-
ний, применяемые в ходе эксперимента, для двух 
групп были различными, однако, занятия в обеих 
группах проводились в течение 5 месяцев три раза 
в неделю.

В контрольной группе применялся ком-
плекс упражнений по общепринятым методи-
кам, с преобладанием упражнений на развитие 
пассивной гибкости.

Занятия с детьми экспериментальной груп-
пы проходили в два этапа.

1 этап. Наиболее эффективные упражнения с 

пассивным растягиванием:
выполняемые за счет усилий других групп  
мышц (наклоны);
с помощью партнера; 
маховые или пружинящие (увеличивают силу  
мышц);
маховые или пружинящие с отягощением (спо- 
собствуют движению);
с помощью резинового жгута; 
расслабленные простые и с отягощением висы; 
удержание с  помощью  партнера положений,  
в которых мышцы наиболее растянуты.

2 этап. Развитие активной гибкости. Основ-
ным принципом этого этапа является принцип 
повторных усилий с максимальным напряжением 
во всех режимах работы: медленном, скоростном и 
статическом.

Все упражнения для второго этапа можно 
разделить на 4 группы:

статические удержания положений с наиболь- 
шим растягиваем мышц;
маховые или пружинящие движения с отяго- 
щением, с амортизатором или сопротивлением 
партнера, т.е. противодействием движению;
статические упражнения положений с растяги- 
ванием, близким к максимальному и последую-
щие маховые движения с наибольшим растяги-
ванием мышц;
два последних указанных выше вида упражне- 
ний - с отягощениями.
В связи с этим для развития специальной 

гибкости у прыгунов в воду были рекомендованы 
следующие упражнения.

1. Для развития подвижности в плечевых су-
ставах:

висы на гимнастической стенке; 
наклоны хватом за рейку гимнастической стен- 
ки или другую опору;
пружинные отведения рук; 
гимнастический «мост»; покачивание в положе- 
нии «мост»;
круговые вращения вперед, назад; 
выкруты гимнастической палки; 
«проваливание» в плечах; 
наклоны с отведением рук назад из и.п. - стойка  
ноги врозь, руки сзади пальцы сцеплены;
пружинящие движения туловищем из и.п. –  

упор лежа сзади, согнув ноги.
2. Для развития подвижности в тазобедрен-

ных суставах:
наклоны из и.п. – сед; 
«шпагаты»; 

Таблица 1
Результаты тестов показателей гибкости прыгунов в воду 6-7 лет в начале эксперимента

Тесты Контрольная группа Экспериментальная группа
Х±m Х±m

1. Наклон из и.п. – сед (см) 5,5 ± 0,125 5,3 ± 0,25
2. Поперечный шпагат (см) 12,5 ± 0,15 13,0 ± 0,31
3. Выкруты палки (см) 44,5 ± 0,34 48,5 ± 0,38
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наклоны из и.п. – сед ноги врозь; 
махи ногами вперед, в сторону, назад; 

упор стоя согнувшись из и.п. – упор присев. 
Спустя 6 месяцев после внедрения в учебно-

тренировочный процесс экспериментальной группы 
комплекса специально разработанных упражнений, 
было проведено повторное тестирование по опреде-
лению уровня развития гибкости у детей 6-7 лет, за-
нимающихся прыжками в воду.

Результаты, зафиксированные во всех тестах 
и в контрольной, и в экспериментальной группах 
улучшились на достоверно значимые величины 
(табл. 2).

Если сравнивать результаты эксперимента в 
обеих группах, то уровень развития гибкости у де-
тей экспериментальной группы, которые занима-
лись по предложенным нами комплексам упраж-
нений несколько выше, чем у детей контрольной 
группы, которые занимались по общепринятой ме-
тодике. Так же очевиден более существенный при-
рост результатов у детей экспериментальной груп-
пы. На наш взгляд, это можно объяснить тем, что 
подобранные упражнения легче и эффективней вос-
принимались детьми 6-7 лет.

Необходимо отметить, что развитие гибкости 
– это процесс, который связан с достаточно сильны-
ми болевыми ощущениями. Поэтому следует очень 
аккуратно и методически правильно проводить эти 
упражнения.

Многие дети, почувствовав боль, зажима-
ются, упираются, искажают технику выполнения 
упражнений, что отрицательно сказывается на раз-
витии гибкости и может привести к травмам, а ино-
гда и к полному отказу ребенка не только выполнять 
эти упражнения, а и вообще посещать занятия по 
прыжкам в воду. В таких случаях большое значение 
имеет правильный подход тренера к процессу раз-
вития гибкости у каждого конкретного ребенка.

Также нами было замечено, что результат 
успешного выполнения упражнения зависит и от 
того насколько ребенок был заинтересован и увле-
чен объяснением и непосредственно самим выпол-
нением упражнения.

Совокупность всех методически правильно 
подобранных приемов тоже определяет успешность 
развития гибкости в частности и физических ка-
честв вообще.

Выводы.
Результаты исследования, направленные на 

обоснование упражнений для развития гибкости 
у детей 6-7 лет, позволили выявить целесообраз-
ность применения данных упражнений в учебно-

тренировочном процессе прыгунов в воду.
В результате проведенного эксперимента 

были определены специальные упражнения для 
развития гибкости у детей 6-7 лет на началь-
ном этапе обучения, а также получен наиболее 
качественный эффект в развитии гибкости.

Выявлено, что использование специальных 
упражнений позволило повысить уровень развития 
гибкости.

Таким образом, теории и исследования, су-
ществующие на современном этапе развития дет-
ского спорта, свидетельствуют о том, что проблема 
развития гибкости у детей 6-7 лет, которые занима-
ются прыжками в воду, была и остается актуальной. 
Не смотря на многолетнее изучение этой проблемы, 
она характеризуется большим количеством спор-
ных моментов. Это открывает перед нами перспек-
тивы дальнейших исследований по поиску новых 
средств, методов, приемов развития гибкости у де-
тей 6-7 лет, занимающихся прыжками в воду.

Литература.
Гороховский Л.З. Подготовка прыгунов в воду. - М.: Физ-1. 
культура и спорт, 1983. - 178с.
Левина Г.В. Начальное обучение прыжков в воду. М.: Физ-2. 
культура и спорт, 1986. - 180с.
Романенко В.А. Диагностика двигательных способностей. 3. 
Учебное пособие, Донецк: Изд-во ДонНУ, 2005. – 290 с.
Платонов В.Н., Сахновский К.П. Подготовка юного спор-4. 
тсмена. – К.: Радянська школа, 1988. – 288 с.
Верхошанский А.В. Основы специальной физической подго-5. 
товки спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 1988. - 345с.
Сергеев Б.В. Спортсменам о воспитании гибкости. - М.: 6. 
Физкультура и спорт, 1976. - 61с. 
Козенков В., Подікова Г. Розвиток і контроль 7. 
гнучкості школярів // Фізичне виховання в 
школі. –2000. - №4. – С. 26-28.
Зациорский В.М. Основы спортивной метрологии. - М.: 8. 
Физкультура и спорт, 1979. - 151с.

Поступила в редакцию 06.05.2009г.
sport2005@bk.ru

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ КЛІТИННОЇ ЛАН-
КИ ІМУНІТЕТУ, ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ 

АДЕКВАТНОСТІ ОТРИМАНИХ НАВАНТА-
ЖЕНЬ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНИМ ВИХО-

ВАННЯМ У ВНЗ
Соколенко В.Л., Соколенко С.В., Швед Н.В.

Черкаський національний університет імені Богда-
на Хмельницького
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Анотація. Вивчали зміни показників клітинного імунітету у 
студентів під впливом занять фізичною культурою. Проведені 
дослідження виявили певні адаптивні реакції показників 
на дозовані фізичні навантаження, зокрема, перерозподіл 
показників лейкоцитарної формули на користь фракції 
нейтрофілів. Внаслідок відсутності статистично достовірних 
змін у співвідношенні регуляторних субпопуляцій Т-лімфоцитів 
зробили висновок про задовільний рівень адаптації клітинної 
ланки імунітету до виконаного об’єму фізичних навантажень.
© Соколенко В.Л., Соколенко С.В., Швед Н.В., 2009

Таблица 2
Результаты тестов показателей гибкости прыгунов в воду 6-7 лет в конце эксперимента

Тесты Контрольная группа Экспериментальная группа
Х±m Х±m

1. Наклон из и.п. – сед (см) 6,8 ± 0,25 7,5 ± 0,32
2. Поперечный шпагат (см) 9,0 ± 0,35 7,8 ± 0,38
3. Выкруты палки (см) 36,5 ± 0,26 34,6 ± 0,35
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Ключові слова: фізичне виховання, клітинний імунітет, 
адаптація.
Аннотация. Соколенко В.Л., Соколенко С.В., Швед Н.В. 
Анализ показателей клеточного звена иммунитета, как кри-
терий оценки адекватности полученных нагрузок на заняти-
ях физическим воспитанием в ВУЗе. Изучали изменения по-
казателей клеточного иммунитета у студентов под воздействием 
занятий физической культурой. Проведенные исследования про-
демонстрировали определенные адаптивные реакции показате-
лей на дозированные физические нагрузки, в частности, пере-
распределение показателей лейкоцитарной формулы на пользу 
фракции нейтрофилов. В результате отсутствия статистически 
достоверных изменений в соотношении регуляторных субпо-
пуляций Т-лимфоцитов сделали вывод об удовлетворительном 
уровне адаптации клеточного звена иммунитета к выполненно-
му объему физических нагрузок.
Ключевые слова: физическое воспитание, клеточный иммуни-
тет, адаптация.
Annotation. Sokolenko V.L., Sokolenko S.V., Shved N.V. Analy-
sis of indexes of cellular immunity, as criterion of estimation of 
adequacy of the got loadings on employments by physical educa-
tion in Institute of higher. Studied the changes of indexes of cel-
lular immunity for students under act of employments by a physical 
culture. The researches showed adaptive reactions of indexes on the 
dosed physical loadings, in particular, redistribution of indexes of 
leucocytes populations in favor faction of neutrophyles. As a result 
of absence statistically of reliable changes in correlation of regulator 
subpopulation of T-cell drew conclusion about the satisfactory level 
of adaptation of cellular link of immunity to the executed volume of 
the physical loadings.
Keywords: physical education, cellular immunity, adaptation.

Вступ
Фізичне здоров’я є важливим фактором пра-

цездатності людини у любій галузі професійної ді-
яльності [3]. Особливим періодом онтогенезу, що 
значною мірою визначає подальший стан здоров’я, 
є юнацький вік (17-21 років), коли відбувається за-
вершення зростання тіла у довжину, стабілізується 
статева зрілість, найчіткіше проявляються гено- і 
фенотип [2]. За часом даний період збігається із за-
кінченням середньої школи і початком навчання у 
ВНЗ. Здоров’я стає особливо необхідною умовою 
успішної учбової діяльності в при адаптації орга-
нізму студентів до великих навчальних наванта-
жень [1]. Взагалі, вступ молоді до ВНЗ і навчання 
на початкових курсах вважають значним психоло-
гічним стресом, що потребує пристосування орга-
нізму до нових умов життя, діяльності і викликає 
компенсаторні функціональні перебудови [7]. Про-
цес навчання у вищих навчальних закладах призво-
дить до перенапруження механізмів адаптації [6, 7, 
12]. Особливо посилюється перенапруга у певні пе-
ріоди, зокрема, заліково-екзаменаційний, що може 
стати потенційною причиною порушення стану 
здоров’я студентської молоді.

 Тенденція до погіршення стану здоров’я 
студентської молоді підтверджується їх медичним 
обстеженням. Звертається увага на те, що поряд з 
погіршенням умов існування (харчування, навко-
лишнє середовище, медичне лікування тощо) такий 
стан поглиблює низька особиста фізична культура 
переважної більшості студентів [9]. Значну части-
ну свого часу студенти вимушені жити і працю-
вати в закритих приміщеннях. Як наслідок, у них 
з’являється дефіцит рухової активності [4]. Тісний 
зв’язок здоров’я студентської молоді і фізичної пра-
цездатності із способом життя, об’ємом і характе-

ром повсякденної діяльності доведена чисельними 
дослідженнями, які свідчать про те, що оптимальне 
фізичне навантаження в сукупності з раціональ-
ним харчуванням та правильним способом життя є 
найбільш ефективним способом подолання різних 
відхилень у стані здоров’я [3]. Роль оптимізатора 
фізичних навантажень відводиться заняттям фізич-
ною культурою. Ефективна система фізичного ви-
ховання студентів, що здатна істотно поліпшити їх 
здоров’я та фізичну підготовленість, може бути за-
безпечена за рахунок такого використання засобів і 
методів, за якого формується довготривалий адапта-
ційний ефект  [9]. В той же час, не можна забувати 
про негативний вплив надмірних фізичних зусиль 
на природну резистентність [11]. У спортсменів 
високої кваліфікації, при нераціональних заняттях 
спортом, розвивається виражене пригнічення клі-
тинної та гуморальної ланок імунної системи. Стан 
імунної системи, що розвивається при фізичних пе-
ренавантаженнях та при порушенні процесів адап-
тації організму до них, можна охарактеризувати як 
виражений і стійкий вторинний імунодефіцит [11]. 
Відповідно, вагомим критерієм адаптаційних про-
цесів до фізичних навантажень може бути динаміка 
показників системи імунітету [15]. Це зумовило ак-
туальність наших досліджень.

Дослідження виконувались у рамках проекту 
«Дослідження дії вітамінів на імунозахисні функції 
організму та обмін ліпідів за нормальних фізіоло-
гічних умов та в процесі розвитку гіперхолестери-
немії» (за замовленням МОН України).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: оцінити показники клітинно-

го імунітету у студентів за умов отримання дозо-
ваних фізичних навантажень на заняттях фізичним 
вихованням у ВНЗ.

Для досягнення мети поставлені завдання: 
провести оцінку показників клітинного імунітету 
у студентів ВНЗ до та після занять фізичною куль-
турою, обробити матеріал статистично, зробити ви-
сновки.

Об’єкт та методи дослідження. Дослі-
дження показників клітинного імунітету прово-
дили у студентів другого курсу віком 18-20 років, 
які тривалий час проживали в однакових клімато-
географічних умовах. Всі студенти на час обсте-
ження не мали гострих і хронічних захворювань 
і відвідували основну групу для занять фізичною 
культурою. Кількість обстежених – 29 осіб.

Аналіз показників імунної системи проводи-
ли у вересні, до та після занять фізичною культу-
рою.

Основною формою проведення навчально-
тренувальних занять був 90-хвилинний оздоровчо-
тренувальний процес, побудований за традиційною 
структурою і включав вправи, передбачені держав-
ною програмою.

Контрольний забір крові проводили за добу 
до заняття фізичним вихованням. Другий забір 
здійснювали відразу після його закінчення.
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Рівень лейкоцитів підраховували в камері 
Горяєва, лімфоцитів – на основі кров’яного мазка 
(фарбування барвником Романовського-Гімза).

Експресію поверхневих антигенів лімфоци-
тами периферичної крові визначали імунофлуорис-
центним методом з використанням моноклональних 
антитіл до поверхневих маркерів клітин імунної 
системи LT3, LT4, LT8, та F(аb)2 – фрагментів ове-
чих антитіл до IgG миші, мічених FITC («Сорбент», 
Москва).

Дані оброблені статистично з допомогою 
програми Microsoft Excel.

Результати дослідження.
Встановлено, що в у студентів після занять 

фізичною культурою достовірно знижувалося від-
носне та загальне число лімфоцитів і підвищував-
ся відсоток сегментоядерних нейтрофілів (табл. 
1). Згідно даних літератури, зниження рівня лім-
фоцитів на фоні підвищення рівня гранулоцитар-
них фракцій є типовою ознакою початкових стадій 
стресової реакції [12]. Таку закономірність можна 
узгодити з публікаціями, у яких обґрунтовується 
положення про фізичний і психоемоційний стрес як 
головну причину зриву адаптації у спортсменів, що 
знаходять своє безпосереднє відображення в імун-
них реакціях організму [11]. 

Останнім часом у спортивних імунодефіци-
тах виділяють «компенсаторну» групу, що харак-
теризуються наростаючою різноспрямованістю 
імунологічних показників - зниженням одних і ком-
пенсаторним підвищенням інших [11, 13]. Такий 
ефект схожий з отриманими нами результатами, 
проте, у нашому випадку аналізовані показники як 
до, так і після фізичних навантажень знаходилися у 

межах фізіологічної гомеостатичної норми. Таким 
чином, можна говорити, що заняття фізичною куль-
турою є фізіологічною компенсаторною реакцією, 
яка, на відміну від тривалих і потужних стресових 
впливів, закінчується простим перерозподілом іму-
нокомпетентних клітин За даних умов імунітет збе-
рігає здатність захищати організм на досить задо-
вільному рівні за рахунок активації механізмів його 
неспецифічної ланки [12] .

Аналіз показників Т-клітинної ланки імуні-
тету включав оцінку експресії Т-лімфоцитами анти-
генів CD3, CD4, CD8 та індексу імунореактивності 
CD4+/CD8+. 

Функціональна роль молекули CD3 полягає 
в тому, що вона бере участь у передачі сигналу від 
Т-клітинного рецептора (ТКР) всередину клітини, 
стимулюючи процес її активації та проліферації 
[5]. Комплекс TКР-CD3 є найбільш специфічним 
маркером функціонально зрілих Т-лімфоцитів. 

Антигени CD4 та CD8 є маркерами основних 
субпопуляцій Т-лімфоцитів. Хелперні Т-лімфоцити 
з фенотипом CD4+ є головними регуляторними 
клітинами, що продукують різні типи цитокінів і 
стимулюють клітинну цитотоксичну або гуморальну 
відповідь [10]. 

Цитотоксичні Т-лімфоцити  з фенотипом 
CD8+ викликають загибель інфікованих клітин 
та діють безпосередньо на інфекційні агенти. 
Частина з них може виконувати регуляторні функції 
Зокрема, їм властиві імуносупресорні функції, 
тобто, здатність обмежувати імунну відповідь, 
запобігати аутоагресії, визначати шляхи розвитку 
імунних процесів у бік гуморальної чи клітинної 
відповіді [14]. 

Таблиця 1
Показники клітинного імунітету в обстежених до та після занять фізичним вихованням 

Показники До занять фізичним вихован-
ням

Після занять фізичним 
вихованням р

Лейк., х109/л 6,63±0,098 6,63±0,054 р>0,05
Лімф., % 26,84±0,243 23,72±0,137 р<0,05

Лімф., х109/л 1,81±0,035 1,57±0,020 р<0,05
Моноцити, % 5,55±0,351 5,97±0,213 р>0,05

Моноцити, х109/л 0,38±0,016 0,40±0,015 р>0,05
Нейтр. паличк., % 3,73±0,255 4,34±0,234 р>0,05
Нейтр. пал., х109/л 0,27±0,084 0,29±0,016 р>0,05
Нейтр. сегм., %  63,11±0,201 64,48±0,405 р<0,05

Нейт. сегм., х109/л 4,21±0,048 4,27±0,044 р>0,05
Еозинофіли, % 0,88±0,199 1,14±0,163 р>0,05
Еозин., х109/л 0,06±0,023 0,08±0,011 р>0,05
Базофіли, % 0,10±0,005 0,11±0,112 р>0,05

Базофіли, х109/л 0,01±0,007 0,02±0,006 р>0,05
CD3+, % 66,03±0.042 64,48±0,768 р>0,05

CD3+, х109/л 1,14±0,026 1,02±0,026 р<0,05
CD4+, % 35,93±0,354 34,66±0,681 р>0,05

CD4+, х109/л 0,62±0,013 0,55±0,017 р<0,05
CD8+, % 24,69±0,333 24,83±0,290 р>0,05

CD8+, х109/л 0,42±0,011 0,39±0,010 р<0,05
CD4+/CD8+ 1,46±0,022 1,40±0,027 р>0,05
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При розвитку дисбалансу між кількістю та 
активністю CD4+ та CD8+ -клітин, механізми імун-
ної відповіді будуть порушені. Тому ці субпопуля-
ції Т-лімфоцитів відносяться до імунорегуляторних 
клітин, співвідношення яких визначає силу імунної 
відповіді [5]. 

Згідно даних літератури, фізичні наванта-
ження високої інтенсивності пригнічують переваж-
но Т-систему імунітету. Це виражається у зниженні 
відносної та абсолютної кількості Т-лімфоцитів, їх 
метаболічної і функціональної активності [13]. При 
імунодефіциті, що виникає при фізичному пере-
вантаженні і перетренованості, разом із загальним 
пригніченням Т-системи імунітету спостерігається 
порушення взаємозв’язків між різними субпопуля-
ціями імунокомпетентних клітин. Про це, зокрема, 
свідчить певне розгальмовування В-клітинної лан-
ки у початковій стадії розвитку імунодефіциту, що 
змінюється надалі його пригніченням і супроводжу-
ється підвищеною захворюваністю (особливо ГРВІ) 
[8]. У наших дослідженнях після занять фізичним 
вихованням спостерігається статистично достовір-
не зниження загального числа всіх аналізованих 
субпопуляцій Т-лімфоцитів (без виходу за межі 
норми), що, очевидно, є наслідком змін загально-
го рівня лімфоцитів у периферичній крові (табл. 1). 
Аналіз відносного числа показників, який, по-суті, 
відображає функціональний стан Т-клітинної ланки 
імунітету, продемонстрував відсутність статистич-
но достовірних змін. Спостерігається тенденція до 
зниження відносного числа функціонально зрілих 
Т-лімфоцитів з фенотипом CD3+ та їх регуляторної 
субпопуляції з фенотипом CD4+ на фоні практично 
відсутніх змін відсотку Т-клітин з фенотипом CD8+ 
(табл. 1). Це, у свою чергу, викликало тенденцію 
до зниження індексу імунореактивності, яка, про-
те, не має статистично достовірної значимості. Та-
ким чином, після занять фізичним вихованням стан 
Т-клітинної ланки імунітету залишається на задо-
вільному рівні.

Висновки.
Проведені дослідження виявили певні адап-

тивні реакції клітинної ланки імунітету на дозовані 
фізичні навантаження, зумовлені заняттями фізич-
ним вихованням. 

Зокрема, після занять у студентів спосте-
рігається перерозподіл показників лейкоцитар-
ної формули на користь гранулоцитарної фракції, 
що може бути ознакою реалізації адаптаційно-
компенсаторних реакцій. Це, у свою чергу, ві-
дображається на рівні основних субпопуляцій 
Т-лімфоцитів, викликаючи зниження їх загального 
числа (у межах фізіологічної гомеостатичної нор-
ми). Оскільки співвідношення регуляторних суб-
популяцій, після занять фізичним вихованням, не 
продемонструвало статистично достовірних змін, 
можна зробити висновок про задовільний рівень 
адаптації Т-клітинної ланки імунітету до виконано-
го об’єму фізичних навантажень.

Подальші дослідження у даному напрямку 
передбачають оцінку додаткових факторів, здатних 

впливати на зміни показників імунної системи при 
дозованих фізичних навантаженнях, зокрема, гене-
тично детермінованого контролю імунного статусу, 
оцінку рівня антитілопродукуючих клітин та імуно-
глобулярних фракцій сироватки крові.
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Анотація. У роботі ведеться пошук і визначення фізкультурно-
спортивних інтересів, достатку здоров'я і успішності студентів 
проживаючих в гуртожитку і домашніх умовах. Представлений 
їх порівняльний аналіз на основі проведеного анкетування. 
Були виявлені причини протиріччя між ідеальним та реаль-
ним рівнем фізкультурно-спортивної свідомості студентської 
молоді, розкриті невикористані педагогічні можливості щодо 
вирішення цих протиріч, розкрито сутність моральних якостей, 
як необхідної складової підготовки майбутнього вчителя.
Ключові слова: фізичний розвиток, фізична культура, інтерес.
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Аннотация. Стасюк Р.Н. Определение физкультурно-
спортивных интересов, состояния здоровья и успеваемости 
студентов. В работе ведется поиск и определение физкультурно-
спортивных интересов, достатку здоровья и успеваемости сту-
дентов проживающих в общежитии и домашних условиях. Пред-
ставленный их сравнительный анализ на основе проведенного 
анкетирования. Были обнаруженные причины противоречия меж-
ду идеальным и реальным уровнем физкультурно-спортивной 
сознанию студенческой молодежи, раскрыты неиспользованные 
педагогические возможности относительно разрешения этих 
противоречий, раскрыта сущность моральных качеств, как необ-
ходимой составной подготовки будущего учителя.
Ключевые слова: физическое развитие, физическая культура, 
интерес.
Annotation. Stasyuk R.N. Determination athletic-sporting 
interests, state of health and progress of students. A search and 
determination is in-process conducted athletic-sporting interests, to 
suffi ciency of health and progress of students resident in a dormitory 
and home terms. Presented their comparative analysis on the basis 
of the conducted questionnaire. There were found out reasons of 
contradiction between an ideal and real level to athletic-sporting 
to consciousness of student young people, untapped pedagogical 
possibilities are exposed in relation to resolution of these confl icts, 
essence of moral qualities is exposed, as necessary component 
preparation of future teacher.
Keywords: physical development, physical culture, interest.

Вступ. 
Відомо, що формування стійкої цікавості до 

фізичної культури і звичка самостійно займатися 
фізичними вправами закладаються під час навчаль-
них занять з фізичного виховання [1, 4 ].

На думку М.Я.Віленського і Г.К.Карповського 
[3], шляхи направленого формування мотиваційно-
цінного відношення студентів до фізичного вихо-
вання повинні включати:

удосконалення педагогічної майстерності • 
викладачів;
зворотній зв`язок, який інформує студента про • 
результати занять і підкріплюючу його пози-
тивну інформацію;
чітке керівництво відвідування занять студента-• 
ми зі сторони кафедри фізичного виховання і 
деканату.
Формують активний інтерес до спорту занят-

тя спортивними іграми, участь в спортивних змаган-
нях, секційні форми за видами спорту. В житті сту-
дентів значну роль грає агітаційно-пропагандистська 
робота.

На посилення фізкультурно-спортивних ін-
тересів студентів впливає самооцінка фізичного 
стану в процесі фізичного виховання, зниження за-
хворюваності за рахунок проведення занять на сві-
жому повітрі.

Орієнтація студентів на підвищення фізич-
ної активності у вільний час є дійовим засобом 
створення стійкого інтересу до фізичної культури і 
стану [2, 5].

Жодна суспільно корисна діяльність не здій-
снюється без усвідомлення мети, що може бути 
визначена як „...ідеальне, уявне передбачення ре-
зультату діяльності” [2, 3]. Саме мета, що виникає 
з потреби як безпосередній мотив, скеровує і регу-
лює людську діяльність, мобілізує волю й енергію 
людини, сприяє формуванню соціальної активності 
студента. Сама мета є не статичним утворенням а 
динамічним продуктом цілеспрямування, що без-

посередньо входить до структури педагогічної ді-
яльності й передбачає її результати. Якщо мета ді-
яльності не була усвідомлена й не має особистісно 
значимого змісту для студента, то така діяльність не 
може мати формувального впливу, є нейтральною 
для його особистості. Тому необхідні такі умови, 
які б поставлену мету трансформували у спонукан-
ня. Такими умовами на думку Є. І. Рогова [6], є:

Усвідомлення проблем студента, визначення 
тих якостей, яких йому бракує, розгляд їх як об’єкту 
й предмету трансформації.

Усвідомлення дій, необхідних для досягнен-
ня бажаного результату.

3. Впевненість у досягненні бажаної мети.
Дослідження виконано згідно плану науко-

вих робіт Глухівський державний педагогічний уні-
верситет ім. О. Довженка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є визначення відношен-

ня студентів до занять фізичною культурою і спор-
том і виявлення факторів які негативно впливають 
на стан здоров`я і успішність.

Для вирішення поставленої мети були ви-
користані наступні методи: аналіз та узагальнення 
навчально-методичної літератури, педагогічне спо-
стереження, методи математичної статистики.

У дослідженні брали участь 80 студентів фа-
культету педагогіки , Глухівський державний педа-
гогічний університет ім. О. Довженка

Результати дослідження. 
Однією із умов залучення молоді до актив-

ного рухового режиму є близьке розташування 
спортивної бази до міст проживання. Спеціалісти 
відмічають [2], що однією із результативних форм 
масової фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем 
проживання є спортивні клуби. Але плани їх робо-
ти складені не професійно, більш важливе місце по-
винні займати питання щодо навчання суспільного 
активу через університети фізичної культури та 
спорту; семінари короткочасні і постійні; семінари-
практикуми, професійні конкурси; семінари-наради, 
науково-практичні конференції.

Все більш розповсюджуються у фізкультурно-
оздоровчих заняттях за місцем проживання трена-
жери [5]. Експериментальні дослідження останніх 
років виявили, що заняття фізичними вправами з 
використанням тренажерів дозволяють підвищити 
процес направленого впливу дії на відновлення і 
розвиток основних фізичних якостей працездат-
ності. Наприклад, у людей малорухомого способу 
життя загальна витривалість підвищилась на 30 %. 
Крім цього, заняття на тренажерах викликають у 
тренуючих зацікавленість, володіють великою про-
пускною здатністю при обмеженій площині їх роз-
ташування, що важливо при роботі у студентському 
гуртожитку.

 Аналіз фізкультурно-спортивних інтересів 
студентів (див табл. 1) показує, що:

Значно більша кількість студентів-чоловіків 
займаються спортом до вступу у вуз із числа прожи-
ваючих у гуртожитку, тобто приїжджих: 73,1% про-
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ти 55,5 % студентів, які проживають вдома, або на 
17,6%. Жінки, які проживають у гуртожитку, також 
значно більше займаються спортом (на 23,1%) ніж 
ті, які проживають вдома (57,5% проти 34,4%).

Більший інтерес до занять в спортивних сек-
ціях за місцем проживання проявили чоловіки, які 
проживають у гуртожитку ( на 18,1%) і жінки , які 
проживають вдома (на 6,2%).

В середньому 20% студентів обох статей 
виявили бажання займатися самостійно за програ-
мами, які були розроблені викладачами кафедри 
фізичного виховання. Однак, відсоток був вищий у 
студентів, які проживають у гуртожитку: у чолові-
ків на 3,4, а у жінок на 5,8.

Частіше використовують джерела засобів 
масової інформації (телебачення, радіо, печать) 
спортивного характеру: чоловіки, які проживають у 
гуртожитку і жінки, які проживають вдома (відпо-
відно на 11,1 і на 4,9%).

Студенти, які проживають в гуртожит-
ку, внесли більше пропозицій щодо покращення 
фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи у вузі 
(чоловіки на 15,3%, а жінки на 17,1%).

Таким чином, проаналізувавши, можна 
сказати, що великий інтерес до занять фізичною 
культурою і спортом виявляють студенти, які про-
живають в гуртожитку. Враховуючи цю важливу 
обставину, необхідно створити умови для розши-
рення оздоровчо-спортивної роботи саме з цим 
контингентом студентів. Перш за все розширити 
матеріальну базу і забезпечити її спортивним інвен-
тарем, підготувати необхідну кількість громадських 
інструкторів за видами спорту. Розробити програ-
ми для самостійних занять фізичною культурою і 
спортом.

Для характеристики стану здоров`я і успіш-
ності студентів аналізувалися питання анкети.

Відсоток тих, що палять, виявився майже по-
дібний у студентів, які проживають у гуртожитку і 
вдома: чоловіки – 20,9% проти 22,2%, а жінки лише 
рівний результат – по 5,4%.

Студенти, які проживають вдома, більше 
вживали спиртні напої: чоловіки на 11,9%, а жінки 
на 11,1%.

Великий відсоток студентів, які не викону-
ють систематично ранкову гігієнічну гімнастику. У 
чоловіків, які проживають у гуртожитку , він вищий 
на 2,0%, і у жінок – на 13,3%.

Виявилось, що студентів, які не роблять ре-
гламентованих перерв під час самопідготовки, біль-
ше серед тих, які проживають в домашніх умовах: 
чоловіків – на 3,7%, жінок – на 16,0%. На наш по-
гляд, це пов`язано з більш комфортабельними умо-
вами проживання студентів.

Більшість студентів, незалежно від місця 
проживання, втомлюються під час навчання. Серед 
чоловіків, які проживають в гуртожитку – 71,6%, 
вдома – 60,7%. Серед жінок, відповідно – 75,3% і 
80,6%. Це можна пояснити надмірним розумовим 
навчальним навантаженням і відсутністю виробни-
чої гімнастики в режимі праці студентів.

Про відсутність раціонального режиму праці 
і відпочинку говорить і той факт, що вважають себе 
погано відпочивши перед початком навчального 
дня 10,4 - 16,1% студентів.

Під час аналізу середньої кількості пропу-
щених студентами навчальних днів, в результаті 
простудних захворювань, за період 6 місяців ви-
явилося, що більш загартованими є ті студенти, що 
проживають в гуртожитку. І чоловіки і жінки хворі-
ють в середньому на 2,6 дні менше, ніж ті, які про-
живають вдома. Чоловіки 1,9 проти 4,5 дні, і жінки 
– 3,5 проти 6,1 дня. Мабуть більш комфортабельні 
умови проживання не впливають на кращу загарто-
ваність організму молодої людини.

Цікаві дані, які отримали за часом, який був 
затрачений на самопідготовку студентів. Чоловіки і 
жінки, які проживають в гуртожитку, відводять для 
самопідготовки по 3,2 години на день, а ті, які про-
живають вдома: чоловіки 2,8 години, жінки – 2,6 
години. Менші витрати часу пояснюються знову ж 
таки кращими умовами для підготовки в домашній 
атмосфері. Ймовірніше, це позитивно впливає і на 
більш високу успішність студентів: відсоток всти-
гаючих на “добре” і “відмінно” був вище у тих, які 
проживають вдома (у чоловіків – на 1,2% , а у жінок 
– на 10,2%).

Таблиця 1.
Відношення студентів до занять фізичною культурою і спортом, %

Питання анкетування

Чоловіки – 14 чоловік Жінки – 66 чоловік
Проживають в гур-

тожитку
Проживають 

вдома
Проживають в 
гуртожитку

Проживають 
вдома

Займалися спортом до вступу в 
вуз 73,1 55,5 57,5 34,4
Хотіли б займатися спортом:
в секції
самостійно

86,5
23,9

68,4
20,5

80,8
21,9

87,0
16,1

Використовують довідники 
засобів спортивної інформації 94,0 82,9 91,8 96,7

Вносили пропозиції щодо 
покращення фізкультурно-
спортивної роботи у вузі

59,7 44,4 79,4 62,3
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Висновки:
Враховуючи негативний результати анке-

тування, доречно розробити основні положення 
режиму дня студентів з урахування специфіки про-
живання в гуртожитку і вдома, з активним викорис-
танням фізичних вправ.

Для забезпечення кращої загартованості 
організму і підвищення успішності, більшість на-
вчальних занять з фізичного виховання доречно 
проводити на відкритому повітрі, при відповідній 
екіпіровці студентів.

Подальше дослідження необхідно спрямува-
ти на пошук та вивчення інших шляхів підвищення 
ефективності фізичного виховання в ВНЗ. 
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Анотація. У статті розглядається вплив від застосування штучної 
гіпоксії у тренувальному процесі легкоатлетів-спринтерів на 
стан систем енергозабезпечення та їх гомеостатичної регуляції. 
В якості фактора штучної гіпоксії використовується дихання 
на апараті Фролова, який забезпечує тренування гіпоксією у 
поєднанні з гіперкапнією. Педагогічний експеримент з залу-
ченням штучної гіпоксії дає підставу відзначити суттєве роз-
ширення адаптаційних можливостей енергозабезпечуючих си-
стем та рівня гомеостатичної регуляції легкоатлетів-спринтерів 
зі збереженням біохімічного статусу здорової людини, що дає 
підставу запропонувати тренажер Фролова як додатковий засіб 
підготовки. 
Ключові слова: штучна гіпоксія, апарат Фролова, легкоатлет-
спринтер, тренувальний процес, енергозапезпечуючі системи, 
гомеостатична регуляція.
Аннотация. Сыбиль М.Г., Свыщ Я.С. Состояние энергообе-
спечивающих систем легкоатлетов-спринтеров в условиях 
искусственной гипоксии. В статье рассматривается влияние ис-
кусственной гипоксии в тренировочном процессе легкоатлетов-
спринтеров на состояние систем энергообеспечения и их го-
меостатической регуляции. В качестве фактора искусственной 
гипоксии используется дыхание на аппарате Фролова, который 
обеспечивает тренировку гипоксией в сочетании с гиперкапни-
ей. Педагогический эксперимент с привлечением искусственной 
гипоксии дает основание отметить существенное расширение 
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адаптационных возможностей энергообеспечивающих систем и 
уровня гомеостатической регуляции легкоатлетов-спринтеров с 
сохранением биохимического статуса здорового человека, кото-
рый дает основание предложить тренажер Фролова как дополни-
тельное средство подготовки.
Ключевые слова: искусственная гипоксия, аппарат Фролова, 
легкоатлет-спринтер, тренировочный процесс, энергообеспечи-
вающие системы.
Annotation. Sybil M.G., Svysch Y.S. State of energy providing 
systems of athletes – sprinters in the conditions of artifi cial 
hypoxia. Effect of simulated hypoxia in training process of athletes of 
sprinters on a state of systems of power supply and their homeostatic 
regulation is considered. In the capacity of the factor of a simulated 
hypoxia respiration on Frolov's apparatus is used. The kettle ensures 
aging by a hypoxia in a combination to a hypercapnia. Pedagogical 
experiment is lead with engaging a simulated hypoxia. It has shown 
essential dilating adaptive opportunities of energy providing systems 
and a level of a homeostatic regulation of athletes of sprinters. The 
biochemical status of the able-bodied person preserved. It gives the 
establishment to offer Frolov training simulator as an additional 
agent of preparation.
Keywords: artifi cial hypoxia, Frolov’s apparatus, sprinters athletics, 
training process, energy providing systems .

Вступ.
У сучасному спринті покращення спортивних 

результатів є неможливим без наукового підходу до 
організації тренувального процесу, оскільки інтен-
сивність виконуваних спортсменами тренувальних 
та змагальних навантажень досягли граничної межі 
[5,6]. У зв’язку з цим поряд із традиційними мето-
дами та засобами підготовки іде постійний пошук 
додаткових нетрадиційних засобів та методів , які 
спрямовані на розширення меж функціональних 
резервів організму та його аеробної та анаеробної 
продуктивності [3,4,9].

Гіпоксичне тренування слугує ефективним 
замінником тренування в горах, воно дозволяє до-
сягти адаптації до низького рО2 у повітрі, що вдиха-
ється, протягом коротшого періоду і простішими, і 
доступнішими засобами[1,2,8] .

Публікацій, які б розглядали вплив 
штучної гіпоксії на рівень спеціальної фізич-
ної підготовленості і змагальної діяльності 
легкоатлетів-спринтерів нам знайти не вдалося, 
тому недостатня кількість інформації про вплив 
штучної гіпоксії на тренувальний процес сприн-
терів та важливість даної методики, робить наше 
дослідження актуальним.

Роботу виконано за темою 2.4.13.2 «Біохі-
мічні критерії адаптаційних можливостей систем 
організму спортсменів у видах спорту швидкісно-
силової спрямованості» Зведеного плану НДР у 
сфері фізичної культури і спорту на 2006–2010 рр. 
Державного комітету молодіжної політики, спорту і 
туризму України, державний реєстраційний номер 
0106U012609.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – вивчити стан систем енерго-

забезпечення та гомеостатичної регуляції легкоат-
летів – спринтерів при застосуванні штучної гіпок-
сії в тренувальному процесі.

Завдання: 
Вивчити динаміку показників симпато-1. 
адреналової системи легкоатлетів-спринтерів 
впродовж річного макроциклу на тлі гіпоксій-
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ного тренування. 
Вивчити динаміку показників енергозабезпечу-2. 
ючих систем легкоатлетів-спринтерів впродовж 
річного макроциклу на тлі гіпоксійного трену-
вання. 
Дослідити динаміку гемоглобіну в крові 3. 
легкоатлетів-спринтерів впродовж педагогіч-
ного експерименту. 
Методи дослідження:

Теоретичний аналіз та узагальнення науково-1. 
методичної літератури.
Педагогічне спостереження.2. 
Методи біохімічного контролю.3. 
Методи математичної статистики.4. 
Результати дослідження та їх обговорен-

ня.
Суть педагогічного експерименту полягала 

у включенні в тренувальний процес легкоатлетів-
спринтерів елементів дихальної гімнастики методом 
Фролова. Для контролю за дією експерименталь-
ного фактора використовували велоергометричну 
пробу «Vita max».

За нашими результатами (рис.1) ми бачимо, 
що екскреція А у стані відносного спокою у пред-
ставників Г1, які займалися додатково на дихаль-
ному тренажері Фролова, внаслідок педагогічного 
експерименту мала тенденцію до зниження, але ста-
тистично вірогідної різниці не виявили (p>0,05). Це 
пояснюється тим, що організм даного контингенту 
перебуває в стані гомеостатичної регуляції і занят-
тя на тренажері Фролова несуть позитивний вплив. 
На противагу їм представники групи Г2 показали 
статистично достовірну різницю (p<0,001) фонових 
показників до і після експерименту. Це підтверджує 
тезу про позитивний вплив занять дихальною гім-
настикою, що не спостерігається у групі, яка нею 
не займалася [8].

Аналіз величин екскреції А у Г1 (рис.1) вка-
зує на в два рази економніше виконання роботи на 
велоергометрі, бо при вищому середньому обсягу 
навантаження дані спортсмени не вийшли за межі 
нормальної активації адреналінової ланки САС[9]. 
Представники групи Г2 виконавши менше за об-
сягом навантаження на велоергометрі, потратили 
на гомеостатичну регуляцію організму таку ж саму 
кількість А.

Як видно із рис.2 не спостерігали суттєвих 
змін в екскреції НА в обидвох групах досліджува-
них спортсменів внаслідок контрольного тестуван-
ня на велоергометрі як до, так і після педагогічного 
експерименту. Усі дані знаходяться в межах серед-
ніх нормальних величин здорових людей [12]. Дані 
результати більш ніж позитивно характеризують 
обидві вибірки, не зважаючи на те, що представни-
ки однієї з них (Г1) завдяки виконанню дихальних 
вправ на тренажері Фролова розширили межі адап-
тації і виконували більше за обсягом граничне тес-
тове навантаження. 

У практиці біохімічного контролю у спор-
ті вищих досягнень за даними САС (Кассиль Г.Н. 
1977, Сибіль М.Г., 1996) використовують співвідно-
шення екскреції НА до А. За фізіологічною нормою 
НА екскретується вдвічі більше, ніж А. Саме такий 
коефіцієнт характеризує стан «бойової готовнос-
ті» на старті, а збереження даного співвідношен-
ня впродовж виконання м’язових зусиль вказує на 
адекватне енергозабезпечення швидкісних, силових 
навантажень та навантажень на витривалість[7].

Заслуговує на увагу (рис.3) інформація про 
те, що у представників групи спортсменів Г1, які 
виконували дихальні вправи на тренажері Фроло-
ва, співвідношення НА до А внаслідок педагогіч-
ного експерименту зберігають такі величини 2,61 
(до) і 2,52 (після). Такої картини не спостерігаємо 

Рис.1. Зміни екскреції адреналіну у легкоатлетів-спринтерів в умовах педагогічного експерименту
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у спортсменів Г2. Деяке домінування норадреналі-
нової ланки САС у Г1, як на старті, так і після ви-
конання м’язової роботи, також є позитивним, бо 
це говорить на користь зростання швидкісної ви-
тривалості.

Такий оптимізаційний момент стосовно 
співвідношення НА/А можна пояснити сприятли-
вим впливом гіпоксійного тренувального дихання 
на симпато-адреналову систему, яка відповідає за 
забезпечення гомеостатичної динамічної регуляції. 
На це ще раз вказують незмінні дані представників 
групи Г2, які не включали в процес підготовки ди-
хальні вправи на тренажері Фролова, оскільки у Г2 
такого моменту не спостерігали (рис.3). 

Можна ще раз підкреслити, що за показни-
ками екскреції як А, так і НА у спортсменів Г1 у 

відповідь на навантаження симпато-адреналова 
система справилася з завданням по забезпеченню 
гомеостазу, відреагувала на збільшення гранично-
го тестового навантаження за обсягом адекватно – 
тобто, стрес-реакції не спостерігали. Такий момент 
є дуже вагомим в розумінні факту відсутності пато-
логічних змін в організмі. Це науково обґрунтовує 
пропозицію до застосування дихального тренаже-
ра Фролова в практику підготовки кваліфікованих 
легкоатлетів-спринтерів [7,10]. 

Для бігунів на короткі дистанції особливо 
важливим є високий рівень енергозабезпечення 
анаеробного типу, де АТФ ресинтезується двома 
шляхами: креатинфосфокіназним та глікогенолітич-
ним. Тому покращення результату в бігу залежить 
від швидкості включення, економності витрачення 

Рис.2. Зміни екскреції норадреналіну у легкоатлетів-спринтерів в умовах педагогічного експерименту

Рис.3. Зміни співвідношення екскреції норадреналіну до адреналіну у легкоатлетів-спринтерів в умовах 
педагогічного експерименту.
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та швидкості відновлення механізмів енергозабез-
печення за умов великого кисневого боргу[9].. Це 
обґрунтовує застосування різних методів гіпоксій-
ного тренування бігунів на середні дистанції. Нами 

було використано метод гіпоксійного тренування за 
Фроловим [2].

Порівнюючи діаграми на рис.4, виявили сут-
тєвий статистично достовірний (р<0,001) приріст в 

Рис.4. Зміни екскреції креатиніну у легкоатлетів-спринтерів в умовах педагогічного експерименту

Рис.5. Зміни екскреції сечовини у легкоатлетів-спринтерів в умовах педагогічного експерименту
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екскреції креатиніну у представників Г1 як до впра-
ви на велоергометрі, так і після неї в кінці педаго-
гічного експерименту. У спортсменів Г2 також спо-
стерігали статистично вірогідний (р<0,001) приріст 
в екскреції креатиніну. Але, якщо порівняти відпо-
відні дані абсолютних величин двох експеримен-
тальних груп, то екскреція креатиніну у Г1 на поря-
док перевищує екскрецію креатиніну в Г2. Це може 
говорити на користь того, що гіпоксійне тренування 
покращує темпи накопичення багатого на енергію 
фосфагену, такого як креатинфосфат. Підтверджен-
ням цьому можуть слугувати описані ефекти адап-
таційних змін, які відстежили вчені А.З. Колчин-
ська і Ф. П. Суслов під час виїзду спортсменів на 
тренувальний збір в середньогір’я [3].

Кінцевим метаболітом енергетичного об-
міну білків та нуклеїнових кислот є сечовина. У 
зв’язку з цим, інтенсивність екскреції сечовини 
може бути сигналом «SOS» і дає можливість вчасно 
виявляти пролонговані ефекти стрес-реакції чи на-
віть зриву адаптації [11].
У нашому випадку (рис.5), можна зробити висно-
вок, що спортсмени як Г1, так і Г2 адекватно від-
реагували на навантаження, оскільки показники 
екскреції сечовини знаходяться в межах норми 
(норма становить 300–500 ммоль/добу). Слід зазна-
чити при цьому, що спортсмени експериментальної 
групи Г1 виконували значно більший обсяг вело-
ергометричного навантаження за тестом “Vita max” 
(приріст склав 17,39% при p<0,001) як результат 
гіпоксійного тренування впродовж педагогічного 
експерименту.

Як вже було зазначено вище, отримані 
результати змін у креатинфосфокіназній реакції 
легкоатлетів-спринтерів під впливом гіпоксійного 
тренування методом Фролова, підтверджують ана-
логічні ефекти гіпоксійного тренування в природ-
них умовах середньогір’я, виявлених раніше Кол-
чинською А. та Сусловим Ф. [3]. 

Доцільно також було простежити за дина-
мікою гемоглобіну крові обидвох груп спортсме-
нів під впливом експериментального фактора. На 
початку педагогічного експерименту (рис.6) вста-
новлено, що вміст гемоглобіну в крові представ-
ників Г1 і Г2 статистично не відрізняється p>0,05) 

і перебуває в межах середніх величин норми для 
чоловіків першого періоду зрілого віку. В кінці ж 
експерименту спостерігали стабільне достовірне 
(р<0,0001) підвищення вмісту гемоглобіну в крові у 
спортсменів Г1 (5,44%), на відміну від представни-
ків Г2 (0,99% при p>0,05).

Втішним є наш результат стосовно пози-
тивної динаміки гемоглобіну крові у кваліфікова-
них спортсменів легкоатлетів-спринтерів, оскільки 
він здобутий шляхом залучення до процесу їх під-
готовки штучно створеної гіпоксії методом Фро-
лова на відміну від односпрямованих ефектів, здо-
бутих у результаті тренування у природних умовах 
середньогір’я [Колчинская А.]. Запропонований 
нами метод має також позитивний результат в еко-
номічному аспекті. 

Висновки.
1. Аналіз біохімічних параметрів САС та 

енергетичного обміну легкоатлетів-спринтерів у 
відповідь на педагогічний експеримент дозволяє 
констатувати наступне:

підтверджено позитивний вплив авторської – 
програми тренування з включенням дихання 
методом Фролова на стан гомеостазуючої функ-
ції катехоламінів (адреналіну і норадреналіну) 
у кваліфікованих легкоатлетів-спринтерів; 

виявлено підвищений креатинфосфокіназний – 
статус спортсменів у відповідь на експеримен-
тальний фактор;

зафіксовано відсутність ефектів негативного азо-– 
тового балансу спортсменів (за інтегральним 
показником втоми – екскрецією сечовини) при 
підвищенні фізичної працездатності (за тестом 
“Vita max”) на 17,39% при p<0,001. 

встановлено статистично достовірне підвищен-– 
ня вмісту гемоглобіну крові (на 5,44% при 
p<0,0001) у легкоатлетів-спринтерів Г1 напри-
кінці педагогічного експерименту.

2. Педагогічний експеримент з залученням 
штучної гіпоксії в процес підготовки легкоатлетів-
спринтерів дає підставу відзначити суттєве розши-
рення їх адаптаційних можливостей зі збереженням 
біохімічного статусу здорової людини.

3. Попередні висновки дають право реко-
мендувати використання дихального тренажера 

Рис.6. Зміни вмісту гемоглобіну у крові легкоатлетів-спринтерів в умовах педагогічного експерименту
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Фролова в практику підготовки кваліфікованих 
легкоатлетів-спринтерів.

Перспективи подальших досліджень. В по-
дальшому планується розробка та впровадження 
біохімічного експрес-контролю за ефектами гіпок-
сійного тренування..
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Аннотация. В статье приведены обобщенные данные различ-
ных методов оценки компонентного состава тела в спортивной 
практике. Детальное изучение методов оценки состава тела по-
казало, что в настоящее время на вооружении у специалистов 
существует большое количество методов оценки компонентного 
состава тела спортсмена. Предложена систематизация рассмо-
тренных методов в зависимости от модели состава тела. Прове-
денные исследования позволили установить следующие особен-
ности: компонентный состав массы тела бодибилдеров высокой 
квалификации не зависит от весовой категории.
Ключевые слова: метод, модель, состав тела, масса.
Анотація. Усиченко В. Аналіз методів вивчення компонент-
ного складу тіла спортсменів. У статті наведені узагальнені дані 
різних методів оцінки компонентного складу тіла в спортивній 
практиці. Детальне вивчення методів оцінки показало, що на 
теперішній час на озброєнні спеціалістів існує велика кількість 
методів оцінки компонентного складу тіла спортсмена. Запро-
поновано систематизацію розглянутих методів у залежності від 
моделі складу тіла. Проведені дослідження дозволили встанови-
ти такі особливості: компонентний склад маси тіла бодібілдерів 
© Усыченко В.В., 2009

високої кваліфікації не залежить від вагової категорії.
Ключові слова: метод, модель, склад, маса тіла.
Annotation. Usichenko V. The analysis of estimation methods of 
sportsmen’s body componental structure. The generalized data of 
various methods of an estimation of body componental structure in 
sports practice are cited in article. Detailed studying of an estimation 
methods of body structure has shown, that now experts have a plenty 
of an estimation methods of the sportsman componental body struc-
ture. Ordering of the examined methods depending on model of body 
structure is offered. Carried out researches have allowed to establish 
following features: the componental structure of a bodibuilder’s high 
qualifi cation body weight  does not depend on a weight category.
Key words: a method, model, structure of a body, weight.

Введение.
За последние 25 лет эволюция изучения со-

става тела человека прошла впечатляющий путь 
развития от использования классических методов 
антропометрии и гидростатического взвешивания 
до разработки и широкого внедрения состава тела, 
основанных на измерении параметров внешних фи-
зических полей при их взаимодействии с организ-
мом. 

Определение состава тела человека имеет 
важное значение в спорте и используется тренерами 
и спортивными врачами для оптимизации трениро-
вочного режима в процессе подготовки к соревно-
ваниям [5, 6]. В тоже время современные подходы 
дают возможность изучения состава тела на всех 
уровнях организации биологической системы: 
элементном, молекулярном, клеточном, органно-
тканевом и на уровне целостного организма. 

В настоящее время существуют различные 
методы определения состава тела спортсмена. 
Анализ литературных источников показал, что 
отдельные специалисты считают, что арсенал су-
ществующих методов целесообразно классифи-
цировать как антропометрические, к которым от-
носятся индексы массы тела и калиперометрия, 
физические, включающие методы подводного 
взвешивания, волюминометрии, воздушной пле-
тизмографии и фонного сканирования, а также 
биофизические методы, в частности методы изо-
топного разведения [1, 3]. 

В научных и клинических исследованиях 
первостепенное значение приобретает требование 
высокой разрешающей способности метода. В зави-
симости от интересующих показателей состава тела, 
к эталонным методам относят нейтронный актива-
ционный анализ и метод определения естественной 
радиоактивности всего тела (на элементном уров-
не), методы разведения, гидростатическую ден-
ситометрию, двухэнергетическую рентгеновскую 
абсорбциометрию, а также сочетание этих методов 
для использования в многокомпонентных моделях 
состава тела. Революционное открытие второй по-
ловины XX в. связано с разработкой и внедрением 
компьютерной и магнитно-резонансной томогра-
фии, позволяющих получать количественную оцен-
ку состава тела на тканевом уровне [4]. 

Определенный интерес представляет фор-
мула, основанная на анатомическом исследовании 
для определения скелетно-мышечной массы тела в 
общей популяции: 
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СММ(кг) = 0,244 х Масса тела (кг)+7,8 
х Длина тела (м) +6,6 х Пол - 0,098 х Возраст 
(лет)+Раса-3,3, (1)

где:    Пол = 1 (мужчины), 0 (женщины), Раса 
= -1,2 (азиаты), 1,4 (афро-американцы), 0 (белые и 
латино-американцы).

Однако, не смотря на простоту использо-
вания формулы в ходе научно-исследовательской 
работы, специалистами было установлена ее не-
пригодность лиц, занимающихся бодибилдингом. 
Специалисты считают, что формулы для опреде-
ления состава тела на основе измерения обхватов 
конечностей с учетом толщины кожно-жировых 
складок более точны по сравнению с полученными 
на основе длины и массы тела. 

Как показывает анализ литературных ис-
точников, в настоящее время при определении 
компонентного состава массы тела спортсменов 
по-прежнему остается популярной формула, пред-
ложенная Й. Матейкой, в основу которой положен 
тканевой уровень строения тела [2, 3]:

МТ = ПЖТ + СММ + СМ + МО (гр.),(2)
где     ПЖТ (подкожная жировая ткань) = 

0,065 х (d/6) x S (гр.),
CММ (масса скелетных мышц) = 6.5 x r2 x 

ДТ (гр.),
СМ (масса скелета) = 1,2 х Q2 x ДТ (гр.),
МО (масса остатка, содержащего внутренние 

органы) = 0,206 х МТ (гр.),
D – суммарная толщина шести кожно-

жировых складок (мм),
S – площадь поверхности тела (см2),
Q – средний диаметр дистальных частей пле-

ча, предплечья, бедра и голени (см),
r – средний радиус плеча, предплечья, бедра 

и голени (см),
ДТ – длина тела (см).
Среди современных методов оценки компо-

нентного состава тела следует отметить метод ин-
фракрасного отражения. Регрессионного формула 
для вычисления %ЖМТ, встроенная в программное 
обеспечение устройства Futrex-500, имеет следую-
щий вид [3]:

%ЖМТ = С0 + С1(ОП2бицепса) + С2(Пол) + 
С3(МТ) + С4(ДТ) + С5(ОП1бицепса) + С6(Уровень 

физической подготовки)(3).
Детальное изучение методов оценки состава 

тела показало, что в настоящее время на вооруже-
нии у специалистов существует большое количество 
методов оценки компонентного состава тела спор-

тсмена. При этом, с развитием науки и технологий, 
количество новых разработок имеет тенденцию к 
постоянному увеличению. Исходя из вышесказан-
ного, становится очевидным, что в создавшихся 
условиях исследователю все более сложно стано-
вится сориентироваться и выбрать метод, наиболее 
полно отвечающий потребностям специалиста и 
целям исследования. Поэтому возникает необходи-
мость систематизировать имеющиеся сведения.

Работа выполнена согласно плана научно-
исследовательской работы кафедры кинезиологии 
Национального университета физического воспита-
ния и спорта Украины и «Сводного плана НИР в об-
ласти физической культуры и спорта на 2006–2010 
гг.» Министерства Украины по делам семьи, моло-
дежи и спорта по теме: «Теоретико-методические 
основы рационального построения тренировочного 
процесса в тяжелой атлетике на этапах многолетней 
подготовки» № 0106U010770.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью нашего исследования является си-

стематизация методов оценки состава тела в за-
висимости от используемой модели и определе-
ния компонентного состава тела спортсменов 
высокой квалификации специализирующихся в 
бодибилдинге.

Результаты исследований.
В результате анализа, систематизации и 

обобщение доступных литературных источников, 
а также источников Интернет, нами были выявле-
ны и обобщены основные методы оценки состава 
тела в зависимости от применяемой в исследовании 
модели тела спортсмена. Проведенные исследова-
ния также позволили установить математические 
описания различных моделей и изучить основные 
формулы для определения процентного содержа-
ния жира в массе тела (рис.1).

По нашему мнению наиболее перспектив-
ным методом изучения компонентного состава тела 
спортсменов, специализирующихся в бодибилдинге 
является использование прибора «Танита» (рис. 2). 

Нами были проведены специальные иссле-
дования по изучению состава тела спортсменов 
высокой квалификации специализирующихся в бо-
дибилдинге.

Анализ показателей компонентного состава 
массы тела бодибилдеров высокой квалификации 
показывает, что существуют определенные особен-
ности в зависимости от весовой категории спор-
тсменов (табл. 1).

Таблица 1.
Характеристика компонентного состава массы тела бодибилдеров высокой квалификации

Весовая
категория

Мышечная масса Жировая масса
кг % кг %

X m X m X m X m
До 80 кг 54,2 1,81 67,8 0,47 7,3 0,03 9,1 0,02
От 80 до 90 кг 55,8 1,30 65,6 2,65 7,4 0,44 8,4 0,36

Свыше 90 кг 59,2 1,58 65,8 2,52 9,9 1,16 10,3 0,61
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Рис.1. Взаимосвязь методов оценки состава тела от используемой модели, где :    МТ – масса тела, ЖМТ 
– жировая масса тела, БТМ – безжировая масса тела, ОВО – общая вода организма, ММТ – минеральная 
масса тела, ПТ – плотность тела, СМТБЖ – сухая масса тела без жира, БФМТ – безжировая фракция 
мягких тканей, ММК – минеральная масса костей, КМТ – клеточная масса тела, ВКЖ – внеклеточная 
жидкость, ВТВ – внеклеточные твердые вещества, % ЖМТ – процентное содержания жира в массе 

тела, МС, MCa, МN – масса углерода, кальция, азота.

Модели состава тела:

Методы оценки состава тела:Двухкомпонентная:
МТ = ЖМТ + БМТ

Основные формулы:
%ЖМТ = (495/ПТ)-450;

%ЖМТ = (497,1/ПТ)-451,9

Основаны на измерении 
плотности тела

Основаны на оценке со-
держания воды в орга-

низме

Гидростатическая денси-
тометрия (ГД)

Воздушная плетизмогра-
фия (ВП)

Метод: измерение веса тела в воде.
Ошибка определения ЖМТ: 2,5%
Длительность процедуры: от 45 мин до 1 часа.
Относительно высокая стоимость оборудования.

Метод: измерение проводят в жесткой герметич-
ной кабине, заполненной воздухом.
Ошибка определения ЖМТ: 0,3%
Длительность процедуры: от 2 до 5 мин.
Очень высокая стоимость оборудования.

Метод: предполагает 
использование трития, де трития или Н2

18О.
Источник погрешности: предположение о посто-
янстве относительного содержания ОВО в БМТ.
Возможность проводить обследования в полевых 
условиях.
Метод: основан на соответствии двухкомпонент-
ной модели молекулярному уровню строения тела.
Возможность проводить обследования в полевых 
условиях, а также в клинической и амбулаторной 
практике.

Метод изотопного раз-
ведения

Метод биоимпедансного 
анализа

Радиоизотопные

Рентгеновские

Нейтронного активаци-
онного анализа

Определения естествен-
ной радиоактивности 

тела

Трехкомпонентные:
МТ = ЖМТ+ОВО+ММТ;
МТ = ЖМТ+ММТ+БФМТ

Четырехкомпонентные:
МТ = ЖМТ+ОВО+ММТ+МО;
МТ = ЖМТ+КМТ+ВКЖ+ВТВ

%ЖМТ =[2,118/ПТ-0,78х(ОВО/МТ)-
1,354]х100;

%ЖМТ =[6,386/ПТ-3,961х(ММТ/МТ)-
6,090]х100;

%ЖМТ =[2,747/ПТ-0,714х(ОВО/МТ)+1,146х(ММК/
МТ)-2,037]х100;

%ЖМТ =[2,747/ПТ-0,7175х(ОВО/МТ)+1,148х(ММТ/
МТ)-2,050]х100;

Отдельные взаимосвязи между различными уровнями:
ЖМТ = 1,318хМС-4,353хМN-0,070хMCa;
МС = 0,774хЖМТ;
MCa = 0,340хММК;
МN = 0,161хБелок

Многокомпонентная пятиуровне-
вая модель
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Сравнительный анализ данных представлен-
ных в табл. 1, показал, что компонентный состав 
массы тела бодибилдеров высокой квалификации 
не зависит от весовой категории (p>0,05), что под-
тверждается результатами непараметрического од-
нофакторного дисперсионного анализа Краскела-
Уоллиса.

Таким образом, установлено, что абсолют-
ные значения показателей мышечной массы боди-
билдеров увеличиваются статистически не значимо 
с увеличением весовых категорий (p>0,05). При 
этом увеличение массы тела спортсменов также 
статистически значимо не влияет на увеличение их 
жировой массы (p>0,05), поскольку проведенные 
расчеты показали отсутствие статистически значи-
мых расхождений между абсолютными показателя-
ми жировой массы спортсменов отдельных весо-
вых категорий. Так, разность жирового компонента 
весовых категорий до 80 и от 80 до 90 кг составила 
0,7 % (p>0,05), от 80 до 90 и свыше 90 кг — 1,9 % 
(p>0,05), до 80 и свыше 90 кг — 1,2 % (p>0,05).

Дальнейшие исследования позволили опре-
делить распределение жировой массы тела по сег-
ментам тела (табл. 2).

Установлено, что наибольшее количество 
жировой массы (24,45 %) сосредоточено на нижних 
конечностях спортсменов категории до 80 кг, а наи-
меньшее количество (12,4 %) — на туловище этих 
же спортсменов. С другой стороны, жировая масса 

на нижних конечностях имеет тенденцию к сниже-
нию с увеличением массы спортсменов (рис. 3).

Рис. 2. Рабочий момент определения состава тела 
с использованием прибора «Танита»

Выводы. 
Результаты многочисленных работ свиде-

тельствуют, что состав тела имеет существенную 
взаимосвязь с показателями физической работо-
способности человека, с его адаптацией к услови-

Таблица 2
Распределение жировой массы тела по сегментам тела бодибилдеров высокой квалификации

Весовая
категория

Жировая масса

Верхние конечности Нижние конечности Туловище

X m X m X m

До 80 кг 14,8 0,98 24,5 1,45 12,4 0,50

От 80 до 90 кг 13,2 0,97 16,9 0,40 15,7 0,42

Свыше 90 кг 13,9 0,87 16,5 0,77 13,6 0,70

Рис. 3. Распределение жировой массы тела по сегментам тела бодибилдеров высокой квалификации:
 — до 80 кг,  — от 80 до 90 кг,     — свыше 90 кг.
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ям внешней среды, а также с профессиональной и 
спортивной деятельностью.

Совершенствование технологий и методов 
определения состава тела человека, с учётом по-
требностей спортивной деятельности, позволит 
значительно повысить эффективность решения за-
дач коррекции геометрии масс тела, в том числе 
и в процессе подготовки бодибилдеров высокой 
квалификации.

Перспективы дальнейших исследований свя-
заны с организацией мониторинга компонентного 
состава тела бодибилдеров в заключительном ма-
кроцикле годичного цикла.
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Анотація. У статті досліджено сучасний стан організації на-
вчального процесу з фізичного виховання студентів вищих 
навчальних закладів. Проаналізовано основні напрямки у 
фізичному вихованні студентської молоді на шляху перехо-
ду до Болонської системи організації освіти. Обґрунтований 
механізм впровадження в практику занять з фізичного вихован-
ня студентів не фізкультурних вузів “освітнього напрямку”, який 
обумовлює значний ефект у засвоюванні доступних і необхідних 
їм знань, оволодінні вміннями й навичками самостійних занять 
фізичними вправами.
Ключові слова: організація, фізичне виховання, студенти, 
“освітній напрям”, інструктивно-методичні заняття.
Аннотация. Хандога Я.В., Хандога В.И. Перспективы повы-
шения качества организации учебного процесса по физи-
ческому воспитанию студентов вузов. В статье исследовано 
современное состояние организации учебного процесса по фи-
зическому воспитанию студентов высших учебных заведений. 
Проанализированы основные направления в физическом вос-
питании студенческой молодежи на пути перехода к Болонской 
системе организации образования. Обоснован механизм внедре-
ния в практику занятий по физическому воспитанию студентов 
не физкультурных вузов “образовательного направления”, кото-
рый обуславливает значительный эффект в освоении доступных 
и необходимых им знаний, овладении умениями и навыками са-
мостоятельных занятий физическими упражнениями.
Ключевые слова: организация, физическое воспитание, студен-
ты, “образовательное направление”, инструктивно-методические 
занятия.
Annotation. Khandoga Y. V., Khandoga V. I. Improvement pros-
pects of the quality of the physical training curriculum for uni-
versity students. In the article is analyzed the contemporary con-
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dition of physical training curriculum for universities. The author 
analyses the main trends in physical training of university students 
in the context of transition to Magna Charta standards. The author 
also determines the mechanism of introducing into the physical train-
ing curriculum for non-sport universities “the educational method”, 
which will have a considerable effect on the process of obtaining 
the available and the necessary knowledge and skills of self-reliant 
physical exercise.
Key words: curriculum, physical training, university students, “the 
educational method”, instructive teaching.

Вступ. 
Аналіз концептуальних підходів до організа-

ції фізичного виховання студентів [8], свідчить про 
фактичну відсутність чітких, консолідованих даних 
про те, яким повинне бути фізичне виховання у ви-
щому навчальному закладі в умовах переходу до 
Болонської системи освіти. Разом з тим, винятко-
ва значимість відповідей на це питання обумовле-
на тим, що без них неможливо визначити, у чому 
полягає сутність і основна спрямованість змісту 
освіти з фізичного виховання у вузі. Негативним 
наслідком цього є наповнення навчальної програми 
з фізичного виховання невластивим для неї зміс-
том, недооцінка ролі освітнього змісту навчальної 
роботи. Все це в цілому спричиняє низький рівень 
ефективності рішення завдань фізичного вихован-
ня, як освітніх, так і завдань зі зміцнення здоров’я 
студентів та необхідність пошуку ефективних дій 
щодо вдосконалення організації процесу фізичного 
виховання у вищому закладі освіти.

На основі аналізу сучасної науково-
методичної літератури виявлено, що значна части-
на досліджень [14] присвячена вивченню фізичного 
стану студентів як однієї з умов їх фахової підготов-
ки [1,2], формуванню у студентської молоді потре-
би до систематичних занять фізичними вправами 
впродовж навчання у ВНЗ та у подальшому житті 
[16]. Авторами (Журавським В.С., Згуровським 
М.З., 2003) у науковій літературі зазначено також 
головні принципи входження в Європейський про-
стір вищої освіти України [7]; шляхи реформуван-
ня системи освіти відповідно до Болонської угоди 
(Олійник М.О., Мулик В.В., Булах А.О., 2004) [12]. 
Робота щодо перспективних напрямків застосуван-
ня Болонського процесу у вищій школі розглядаєть-
ся авторами Андрущенко В., Кременем В., Сікор-
ським П., 2004 та багатьма іншими [13].

Проте, незважаючи на значний обсяг до-
сліджуваних напрямків у фізичному вихованні 
студентської молоді, та задекларованим процесом 
переходу на Болонську систему організації освіти, 
до сьогодні не сформовано чіткого плану дій щодо 
підвищення якості організації навчального процесу 
з фізичного виховання у вищих навчальних закла-
дах не фізкультурного профілю.

Робота виконана за планом НДР Маріуполь-
ського державного гуманітарного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - визначити перспективи під-

вищення якості організації навчального процесу з 
фізичного виховання студентів вищих навчальних 
закладів не фізкультурного профілю.
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Завдання роботи.
1. Дослідити сучасний стан організації на-

вчального процесу з фізичного виховання студентів 
вищих навчальних закладів.

2. Проаналізувати науково-методичну літе-
ратуру щодо напрямків у фізичному вихованні сту-
дентської молоді на шляху переходу до Болонської 
системи організації освіти.

3. Обґрунтувати механізм впровадження в 
практику занять з фізичного виховання студентів не 
фізкультурних вузів “освітнього напрямку”, який 
обумовлює значний ефект у засвоюванні доступних 
і необхідних їм знань, оволодінні вміннями й нави-
чками самостійних занять фізичними вправами.

Результати дослідження. 
Існуюча у вищих навчальних закладах систе-

ма фізичного виховання ні за кількістю навчальних 
годин, що відводяться на заняття, ні за матеріаль-
ною базою, ні за змістом програм не в змозі забез-
печити достатній рівень фізичного стану студентів. 
Дану проблему можна вирішити через впроваджен-
ня інноваційних технологій організації і управління 
педагогічним процесом фізичного виховання у ви-
щих закладах освіти, що дозволять виключити низ-
ку недоліків традиційних форм організації управ-
ління процесом фізичного виховання студентів [8].

Існує думка, що всі біди нинішнього фізич-
ного виховання спричиненні його спортизацією [6]. 
Прихильники протилежних поглядів переконанні, 
що, використовуючи засоби будь-якого спорту, мож-
на вирішувати всі завдання фізичного виховання. 
Багато фахівців пропонують в процесі фізичного 
виховання давати студентам знання з фізичної куль-
тури та цілеспрямовано привчати їх до систематич-
них самостійних занять. Загалом напрями, за яки-
ми розв`язується ця проблема у вищих навчальних 
закладах, можна умовно об`єднати в три основні 
групи: тренувальній напрям – проведення занять 
за принципом спортивного тренування для підви-
щення рівня рухової підготовленості, поліпшення 
функціонального стану студентів; оздоровчий на-
прям – покращення здоров’я за рахунок рухової 
активності на заняттях виховання, залучення сту-
дентів до регулярних занять фізичними вправами 
тощо; освітній напрям – обумовлює підсилення 
освітньої та методичної спрямованості педагогіч-
ного процесу, освоєння студентами фізкультурних 
знань, які дозволяють їм самостійно та раціонально 
здійснювати фізкультурно-спортивну діяльність.

Ми вважаємо, що з трьох умовно виділених 
напрямів у фізичному вихованні студентів вузів 
найбільш пріоритетним є освітній. Спробуємо до-
вести це, проаналізувавши названі вище напрями.

Тренувальний напрям. Це так званий тради-
ційний підхід до розв`язання проблеми фізичного 
виховання студентів є найбільш популярним на су-
часному етапі. Однак його вдосконалення на основі 
старих концептуальних положень, коли в процесі 
фізкультурно-спортивної діяльності вирішувались 
завдання переважно рухового характеру, не при-
носить результатів у формуванні фізичної культури 

студентів. Переконливі аргументи відомих фахівців 
(В.И. Столярова, 2005, Н.Н. Визитея, 1989, М.Я. 
Виленского, 2002) [5] свідчать: щоб організм нор-
мально розвивався, рухова активність студентів по-
винна становити не менше 8-12 год. на тиждень. А 
чого ж ми можемо досягти в рамках одного заняття 
з фізичного виховання на тиждень? Майже нічого. 
А про присутність кумулятивного ефекту навіть не 
йдеться, оскільки тренувальний ефект, якби його 
було досягнуто на занятті, зник би через великі про-
міжки часу між парами. Ми погоджуємося з дум-
кою про те, що визнання ступеню рухової підготов-
леності головним критерієм успішності студента з 
фізичного виховання вже не відповідає сучасній па-
радигмі освіти і суперечить гуманістичній сутності 
фізичної культури і спорту як засобу формування 
здорової, гармонійно розвиненої особистості [9].

Також невиправданою, з нашого погляду, ви-
дається позиція фахівців, які говорять про підви-
щення тренувального ефекту і т.д., при цьому ви-
суваючи три конкретні завдання:

- формування інтересу до занять фізичною 
культурою;

- формування знань, умінь і навичок, потріб-
них студенту для самостійного використання засобів 
фізичної культури в процесі самовдосконалення;

- розуміння суті дій, виконуваних на занят-
тях з фізичного виховання.

Загалом ідея цієї концепції правильна, однак 
чи можна її втілити в рамках 2 годин на тиждень за 
умови збереження існуючого змісту заняття.

Оздоровчий напрям. Багато фахівців (Апа-
насенко Г.Л., 2001, Зеленюк О.В., Бикова А., 2006, 
Верблюдов І.Б., 2007 та ін.) [3, 4, 10] акцентують 
увагу на тому, що саме пріоритет здоров’я повинен 
стати системоутворюючим фактором та ідеологіч-
ним підґрунтям усієї мегасистеми фізичного вихо-
вання студентської молоді. Важко з цим не погоди-
тися. Тим більше, громадськість стурбована вкрай 
низьким рівнем стану здоров`я населення нашої 
країни в цілому та студентів зокрема. За даними Мі-
ністерства освіти і науки України, понад 90% укра-
їнських дітей, учнів та студентів мають відхилення 
в стані здоров’я [15]. Але розв’язати проблему по-
кращення здоров`я лише за рахунок рухової актив-
ності на заняттях фізичного виховання неможливо. 
Адже на стан здоров’я негативно впливають і по-
рушення гігієнічних вимог режиму дня, навчаль-
ного процесу, режиму харчування, його недостатня 
калорійність, шкідливі звички, екологічні чинники 
і багато іншого. І комплекс усіх цих факторів уне-
можливить будь-який позитивний вплив засобів фі-
зичного виховання, навіть за умови ідеально орга-
нізованого педагогічного процесу в вищому закладі 
навчання. Тому залежність стану здоров`я дітей від 
рухової активності на одному занятті з фізичного 
виховання не така вже й суттєва.

Цікаву ідею щодо трактування стану 
здоров`я людей висловив доктор біологічних наук 
В.Д. Сонькін. На стан здоров`я дітей вливають не 
тільки складні соціально-економічні процеси, що 
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відбуваються в Україні (адже не набагато кращий 
рівень здоров`я населення і в країнах Європи, і у 
США). Вчений вважає, що чинники значно глибші. 
Сучасна медицина дає змогу виживати людям, які 
ще сто років тому мали б обмаль шансів на тира-
жування геному, який сьогодні дає змогу жити та 
успішно функціонувати дітям і дорослим у полег-
шених цивілізацією умовах. Раніше запобігти неми-
нучому занепаду здоров`я можна було лише в один 
спосіб – заняттями самооздоровленням і фізичною 
культурою 2-4 години на добу. Тому для успішної 
реалізації завдань оздоровчого спрямування людині 
потрібно, попри правильну і достатню за обсягом 
та інтенсивністю руховою активністю, виконувати 
й інші основні заповіді здорового способу життя. А 
для цього треба хотіти це робити, знати, як правиль-
но їх виконувати, вміло реалізувати свої знання і 
вміння в практичній діяльності у процесі самовдос-
коналення. На превеликий жаль, в більшості випад-
ків студенти не отримують таких знань, а якщо й 
отримують, то лише в малих обсягах, і в більшості 
випадків не знають, як ці знання застосувати у своїй 
практичній діяльності.

Освітній напрям. Найбільш характерною 
рисою сучасної концепції фізичного виховання є 
акцентування на освітньому спрямуванні як умови 
успішного формування фізичної культури студен-
та. Автори (Визитей Н.Н., Виленский М.Я., Курись 
В.Н., Лубишева Л.И., Понамарчук В.А., Соловйов 
Г.М., Хакунов Н.Х., Лукина Л.Б., 2007, Гонтарь 
О.П., 2008 та інші) вважають його найбільш пер-
спективним у вирішенні завдань фізичного вихо-
вання студентів [5, 11].

Попит на освіту все більшою мірою визнача-
ється її “споживачами” – батьками та їхніми дітьми. 
І ті методи примусу (нормативи, оцінки), які нині 
багато в чому нас “виручають”, далі задовольняти-
муть все менше і менше. І чи захочуть батьки, на-
приклад, сплачувати за предмет “фізичне вихован-
ня” в тому вигляді, в якому він тепер існує?

Наведемо приклад: весь період навчання в 
вузі викладачі з фізичного виховання займаються 
оздоровленням студентів, які, зазвичай, не знають 
свого організму, не навчені, як зберігати й зміцню-
вати своє здоров`я. Змінити становище може лише 
наповнення занять з фізичного виховання змістом 
загальноосвітньої дисципліни. Якщо цього не ста-
неться, фізичне виховання традиційно буде вважа-
тися другорядним серед інших дисциплін.

Пропонуємо свою систему організації занять 
з фізичного виховання на прикладі Маріупольсько-
го державного гуманітарного університету, в рам-
ках 2-х годин на тиждень. На навчальну дисципліну 
“Фізичне виховання” в вузі відводиться 2 кредити, 
тобто 72 години на рік. До навчальної робочої про-
грами з фізичного виховання в другому семестрі 
включено модуль “Методичний розділ”, головним 
завданням якого є перевірка методичної підготов-
леності студента. Для цього студенту необхідно 
підготувати план – конспект і виконати практичне 
завдання. Студенти за власним вибором можуть об-

рати для проведення комплекс ранкової гімнастики 
або комплекс загальнорозвиваючих вправ; комплекс 
вправ, спрямований на вдосконалення фізичних 
якостей або укріплення певної групи м’язів з різ-
них видів спорту; комплекс вправ з використанням 
нестандартних фізичних вправ зі спортивних, баль-
них чи східних танців; також це може бути йога, 
стретчінг, аеробіка та її сучасні різновиди, пілатес і 
т.д. Викладачами кафедри розроблені вимоги та ор-
ганізаційно – методичні вказівки щодо методичної 
підготовленості, а також критерії оцінювання ді-
яльності студента. В кінці заняття обов’язково про-
водиться аналіз діяльності студента. Студент, який 
підготував та провів методичне завдання самостій-
но, отримує додаткові (заохочувальні) 2 бали. Також 
заохочуються 2 балами студенти групи, які прийма-
ли активну участь в обговорюванні проведеного за-
няття та робили ґрунтовні висновки, вносили про-
позиції і т. ін. Це заняття інструктивно-методичного 
характеру, які проходять у формі навчальної прак-
тики. На цих заняттях студенти засвоюють доступ-
ні і необхідні їм знання з методики виконання різ-
них вправ та розвитку рухових якостей, методики 
тренування, організації самостійних занять, про 
вплив фізичних вправ на здоров’я людини, сучасні 
види рухової активності і т.п. Студенти не лише на-
бувають знань, а й пробують використовувати їх на 
практиці. Тобто на цих заняттях вирішується найго-
ловніше завдання фізичної культури – формується 
вміння вчитися і вчити. 

Як свідчить наш 6-ти річний досвід роботи 
за цією методикою, то її розробка та впровадження 
є справою педагогічного колективу кафедри фізич-
ного виховання.

Але, на нашу думку, ці інструктивно-
методичні заняття повинні стати обов`язковими в 
рамках навчальної роботи з фізичного виховання в 
вузі.

Також треба пам`ятати, що після введення 
Болонської системи навчання, важливе місце у фор-
муванні освітньо-теоретичних і практичних знань 
є самостійна робота. Проблема самостійної роботи 
студентів в умовах докорінної перебудови вищої 
школи є надзвичайно важливою і вимагає подаль-
шого дослідження як в теоретичному, так і в прак-
тичному плані. 

Висновки. 
У вищих навчальних закладах, як правило, 

проводиться одне заняття – обов’язкове, одне – фа-
культативне. Як свідчать фахівці, одне заняття на 
тиждень не приносить користі здоров’ю студентам. 
Проблема потребує нових принципових, неорди-
нарних рішень у навчально-виховному процесі. 

Як стверджують фахівці, а також наші дослі-
дження, нова система уявлень про цінність фізичної 
культури має на меті відмовитися від використання 
фізичної культури як засобу впливу на біологічну 
природу людини. Ознака сучасного фізичного вихо-
вання у ВНЗ – це освітнє спрямування змісту занять 
з фізичного виховання як умова успішного форму-
вання здорового способу життя студентів.
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Досягти основної мети фізичного виховання 
– коли кожен студент зможе самостійно застосову-
вати знання і вміння, набуті на заняттях з фізичного 
виховання, у практичній діяльності через фізич-
не самовдосконалення – можливо лише за умови 
озброєння студентів знаннями, котрі допоможуть 
їм зрозуміти суть фізичної культури, її значення для 
здоров`я людини, усвідомити життєву необхідність 
руху, оволодіти вміннями й навичками самостійних 
занять фізичними вправами.

Перспективи подальших досліджень у да-
ному напрямку полягають у визначенні шляхів 
подальшого вдосконалення організації навчаль-
ного процесу з фізичного виховання студентів ви-
щих навчальних закладів на основі комп’ютерних 
технологій.
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ВСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ 
МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ЗОВНІШНІХ 
І ВНУТРІШНІХ НАВАНТАЖЕНЬ НА 

ОРГАНІЗМ СТУДЕНТІВ ІЗ ВИКОРИСТАН-
НЯМ ДИСТАНЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ

Любомира Цюпак
Львівський державний університет фізичної 

культури
48

Анотація. У статті досліджується використання методу 
дистанційного контролю за навантаженнями на організм 
студентів під час гірських туристських походів. Зокрема показа-
но застосування приладу Polar RS800 G3 за допомогою якого виз-
начено співвідношення між показниками зовнішніх і внутрішніх 
навантажень на організм студентів. За допомогою приладу мож-
на спостерігати та дозувати навантаження на організм під час 
проходження туристських походів.
Ключові слова: Polar RS800 G3, контроль, навантаження, сту-
дент, дистанційний.
Аннотация. Цюпак Любомира. Установление взаимозависи-
мости между показателями внешних и внутренних нагрузок 
на организм студентов с использованием дистанционного 
контроля. В статье исследуется использование метода дис-
танционного контроля за нагрузками на организм студентов во 
время горных туристских походов. В частности показано приме-
нение прибора Polar Rs800 G3 с помощью которого определенно 
соотношение между показателями внешних и внутренних нагру-
зок на организм студентов. С помощью прибора можно наблю-
дать и дозировать нагрузку на организм во время прохождения 
туристских походов.
Ключевые слова:, Polar RS800 G3, контроль, нагрузка, студент, 
дистанционный.
Annotation. Cyupak Lyubomyra. Establishment of interdepen-
dence between indexes of external and internal loadings on or-
ganism of students with the use of distance control. In the article 
is probed the use of the method distance control after loadings on the 
organism of students during mountain tourist hikes. Application of 
device of Polar Rs800 G3 is in particular rotined by which certainly 
betweenness by the indexes of the external and internal loadings on 
the organism of students. By a device it is possible to look after and 
measure out loading on an organism during passing of tourist hikes.
Key words: Polar RS800 G3, control, loadings, student, distance.

Вступ.
Кризова ситуація, всі її негаразди та пробле-

ми призвели до погіршення психічного, фізичного 
та матеріального стану людей. Як наслідок – це від-
билося на фізичному здоров’ї дітей і підлітків. Така 
ситуація змушує шукати нові шляхи педагогічного 
впливу на формування здорової особистості школя-
ра, підлітка. 

Відомо, що туризм – один із найефективні-
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ших засобів позашкільної роботи, який сприяє фі-
зичному розвиткові, здоровому способу життя та 
збереженню фізичної працездатності, оскільки він 
становить частину фізичної культури і спорту.

Ефективність і успішність туристичного по-
ходу ґрунтується на високоякісній організації та 
його проведенні. Підготовчий етап – це не тільки 
ретельний вибір району походу і планування марш-
руту, але і безпосередня підготовка його учасників 
(навчання, тренування). Тому необхідно розробити 
нові методи контролю за функціональним станом 
і фізичними можливостями учасників походу, щоб 
уникнути помилок при визначенні навантажень на 
організм. Оздоровча ефективність активної турист-
ської діяльності передбачає ретельне дозування 
фізичних навантажень і постійне контролювання 
функціонального стану учасників походів. Система 
контролю у сфері туристської діяльності перебуває 
поки що у процесі дослідження і тому є особливо 
актуальною.

Державна національна програма «Освіта» 
(Україна XXI століття) передбачає розвиток поза-
шкільної освіти шляхом розгортання широкої мере-
жі гуртків, клубів за інтересами, творчих об’єднань. 
Важливе місце у формуванні здорової особистості 
дитини та підлітка займає туризм [6].

Оздоровча ефективність туристських похо-
дів має свої особливості, які суттєво відрізняють ак-
тивні форми туристської діяльності від інших форм 
оздоровчої фізичної культури [3].

Існує низка методів контролю [4], які можна 
використовувати в процесі туристської діяльності. 
Найчастіше використовуються прості методи, які є 
доступними і надійними при здійсненні педагогіч-
ного контролю у підготовчому періоді та на марш-
руті походу: тест Мартіне, Гарвардський степ-тест, 
підтягування, згинання-розгинання рук в упорі 
лежачи, кросовий біг тощо. При необхідності по-
глибленого контролю учасників спортивних груп, 
які готуються до складних маршрутів, необхідні 
методи, що визначають функціональні можливості 
системи енергозабезпечення організму людини (ве-
лоергометрія тощо). Завдання забезпечити контр-
оль фізичної підготовленості туристів під час підго-
товки до походу й у процесі проходження маршруту 
є важливими і дещо специфічними у порівнянні з 
іншими видами спорту. У доступній нам літературі 
практично відсутні відомості щодо специфіки ор-
ганізації контролю учасників туристичних походів, 
що і визначає актуальність даного дослідження.

Виконання дисертаційної роботи передбача-
ється Зведеним планом науково-дослідної роботи у 
сфері фізичної культури та спорту на 2008 – 2011р. 
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та 
спорту за темою 3.1.1.п. «Теоретико-методичні та 
програмно-нормативні основи фізичного виховання 
учнів і студентів» . Роль автора полягає в експери-
ментальній розробці ефективної технології інстру-
ментального дистанційного контролю за впливом 
фізичного навантаження на організм студентів у 
туристських походах.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: встановити взаємоза-

лежності між показниками зовнішніх і внутрішніх 
навантажень на організм студентів під час гірських 
туристських походів. 

Завдання дослідження:
Розробити моделі зовнішніх навантажень на 1. 
організм студентів 2 курсу під час туристського 
походу. 
Розробити моделі внутрішніх навантажень на 2. 
організм студентів.
Визначити співвідношення між показниками 3. 
зовнішніх і внутрішніх навантажень студентів 
під час походу за допомогою Polar RS800 G3.

Методи дослідження:
теоретичний аналіз наукової літератури про ме-• 
тоди контролю за фізичними можливостями 
учасників туристських походів;
моніторинг серцевого ритму, визначення висоти • 
над рівнем моря, енерговитрат, швидкість і до-
вжину пройденого шляху за допомогою Polar 
RS800 G3;
математичне опрацювання результатів • 
дослідження.
Упродовж 2008 року (з березня по жовтень) 

3 групи туристів – Т-29б, Т-28, Т-29 Тернопільсько-
го Галицького інституту ім. В. Чорновола здійсню-
вали 4 туристичні походи однаковими маршрутами.

Під час туристичних походів ми вели по-
стійний контроль за внутрішніми та зовнішніми на-
вантаженнями студентів за допомогою Polar RS800 
G3 (Рис. 1) на деякій відстані від тіла. Внутрішні 
параметри – ЧСС, енерговитрати, а зовнішні – до-
вжина маршруту, горизонтальна та вертикальна 
швидкість, перепад висот, вага наплічника.

Рис 1. Polar RS800 G3

Використання методу дистанційного контр-
олю дало змогу спостерігати за реакцією організму 
на навантаження. 

На прикладі одного із туристських походів 
визначимо доцільність використання Polar RS800 
G3. Група туристів у складі 12 чоловік (6 хлопців 
і 6 дівчат) віком 16-17 років здійснювала подорож 
з 04.09.2008 р. по 9.09.2008 р. Похід ІI категорії 
складності у районі українських Карпат – (Ґорґа-
ни, Чорногірський, Свидовецький хр.) за марш-
рутом: м. Яремче – пер. Прислоп – г. Довбушанка 
(1754 м.) – с. Бистриця – пер. Легіонів – г. Братків-
ська (1788 м) – пер. Окола – г. Татарука (1711 м)– 
г. Трояска – г. Стіг (1707 м) – г. Близниця (1882 м) 
– г. Стара – с. Кваси – г. Мунчел (1998 м) – г. Пе-
трос (2020 м) – г. Говерла (2061 м) – г. Бребенескул 
(2032 м) – г. Піп Іван (1936 м) – смт Верховина. 
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Довжина маршруту становила 70 км. Напліч-
ники вагою 15-20 кг, з них 70 % припадає на пояс-
ницю, а 30 % на плечі. 

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. 

Під час проходження маршруту визначено 
середні показники зовнішніх і внутрішніх наванта-
жень (табл. 1). Оскільки вони взаємозалежні один 
від одного, наприклад, кількість витраченої енергії 
залежить від складності та кількості пройденої дис-
танції, ЧСС залежить від швидкості руху тощо.

Визначено реакцію ЧСС на навантаження 
під час проходження гірського туристського по-
ходу (рис. 2). Це основний показник інтенсивності 
фізичних навантажень. Знаючи величину максималь-
ної ЧСС, можна легко визначити індивідуальні межі 
кожної зі зон інтенсивності для всіх студентів. Мак-
симальна ЧСС становить – 204 уд\хв, мінімальна – 
78 уд\хв, різниця – 126 уд\хв.

На рис. 3 прослідковано висоту над рівнем 
моря та витрати енергії під час проходження всьо-
го маршруту. Перепад висот становить 540-2061 м. 
Енергія витрачалася відповідно до важкості подо-
лання маршруту (чим важча перешкода, тим більше 
енерговитрат). 

На рис. 4 показано вертикальну швидкість 
пройденого маршруту. Максимальну швидкість до-
сягнуто на 37 км (44,5 м\хв), а мінімальна спостері-
галася вже на 45 км (9 м\хв). Звідси робимо висно-
вок, що при максимальному навантаженні помітний 
різкий спад швидкості.

На основі визначених даних можна здійсню-
вати порівняльний аналіз результатів тестів і мето-
дик тестування. Можна порівняти середні показни-
ки зовнішніх і внутрішніх навантажень студентів 
груп Т-29б, Т-29 і Т-28 (рис. 5).

Порівняльний аналіз результатів дослідження 
показав, що середня швидкість руху у трьох групах 
різна. У групі Т-28 середні показники навантажень 
найвищі: швидкість дорівнює 35 м/год, витрата 
енергії – 600 ккал і ЧСС – 170 уд/хв. Найнижчі на-
вантаження: швидкість – 20 м/год, енерговитрати 
– 570 ккал, ЧСС 140 уд/хв у групі Т-29. Порівню-
ючи показники навантажень групи Т-29б з двома 
іншими, бачимо, що вони проміжні: ЧСС дорівнює 
155 уд/хв., швидкість руху – 28 м/хв., енерговитрати 
– 552 ккал. Висота над рівнем моря, маса наплічника 
та пройдена дистанція для груп майже одинакові. 

Отже, за допомогою Polar RS800 G3 мож-
на визначати і контролювати дозування, інтенсив-

Таблиця 1
Показники зовнішніх і внутрішніх навантажень студентів 2 курсу під час туристського походу

Показники

Внутрішні навантаження Зовнішні навантаження

ЧСС
(уд/хв)

Енерговитрати 
(ккал)

Дистанція
(км)

Маса 
наплічника 

(кг)

Швидкість
(м/хв)

Висота
над рівнем 
моря (м)

Х 153 554 70 20 24 1290
Max 204 1230 - 25 44,5 2061
Min 78 38 - 15 9 540
±σ 17 102,5 - 2,08 3,7 171,7

±m 8,8 51,4 - 0,9 1,2 84,3

Рис. 2 Показники ЧСС під час гірського туристського походу
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Рис. 3 Показники висоти над рівнем моря та енерговитрат під час гірського туристського походу

Рис. 4. Вертикальна швидкість пройденого маршруту

Рис. 5. Середні показники зовнішніх і внутрішніх навантажень студентів 2 курсу
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ність й інтервал відпочинку в процесі туристсько-
го походу.

Висновки
Під час здійснення туристських походів 1. 

доведено ефективність використання дистанційних 
засобів контролю, зокрема, приладу Polar RS800 
G3. Він є доступним, простим, комфортним і надій-
ним при здійснені контролю за реакцією організму 
людини на зовнішні навантаження. Новітні методи 
дистанційного контролю допомагають отримати 
детальну й оперативну інформацію про реакцію ор-
ганізму на зовнішні навантаження.

Визначено взаємозалежність між величи-2. 
нами ЧСС і енерговитрат (з одного боку) та довжи-
ною маршруту, горизонтальною та вертикальною 
швидкостями, перепадом висот, вагою наплічника 
(з іншого боку).

Використання дистанційних інструмен-3. 
тальних засобів контролю, зокрема приладу Polar 
RS800 G3 дозволило визначити параметри наван-
таження для кожної групи студентів. Виявлено, що 
у групі Т-28 найвищі середні показники ЧСС були 
– 170 уд/хв, енерговитрати – 600 ккал, та швидкість 
руху – 35 м/год. Значно нижчі середні показники та 
найменші навантаження у групі Т-29: ЧСС – 140 уд/
хв, енерговитрати – 570 ккал, швидкість руху – 20 м/
год. Проміжні показники та навантаження отрима-
ла група Т-29б.

Проведене дослідження допоможе плану-4. 
вати і дозувати фізичні навантаження не лише у ту-
ризмі, але й у всіх видах спорту, а також запобігати 
перенавантаженню організму, що може спричинити 
погіршення здоров’я.

Перспективи подальших досліджень. У май-
бутньому необхідно вивчити стан фізичного роз-
витку та фізичної підготовленості студентів для 
підвищення їх рухової активності на основі дистан-
ційних засобів контролю.

Список літератури
Воронов С. І. Інноваційні підходи контролю за підготовкою 1. 
спортивного резерву в туристичному орієнтуванні / 
С.І.Воронов. – Смоленськ, 2003.- С. 64-71. 
Власов В. Н. Инновационные технологии: методология, 2. 
обучение и совершенствование рациональной системы дви-
гательных действий / В.Н.Власов // Теория и практика физи-
ческой культуры. - 2001.№ 4-5. С. 60-63.
Ганапольский В. И. Организация массовой туристской рабо-3. 
ты в республики: методические рекомендации / В.И. Гана-
польський. – Минск: ГУ «РУМЦ ФВН», 2006. – 100 с.
Кучин С. Н. Методы оценки уровня здоровья и физической 4. 
работоспособности: учебное пособие. / С.Н. Кучин. – Вол-
гоград, 1994. – 104 с.
Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології / А. С. 5. 
Нісімчук, О. С. Падалка , О. Т Шпак. - К.: Просвіта, 2000. 
— 368 с.
Пангелов Б. П. Формування здорового способу життя у 6. 
дітей в навчально-виховних закладах малого міста засоба-
ми туристської роботи: метод. посіб. для студентів, учителів 
шкіл і батьків / Б. П. Пангелов , Т. Г. Лазенко. – Переяслав-
Хмельницький: наук. вісник, 2000. – 56 с.

Надійшла до редакції 07.06.2009р.
bvynohrad@ukr.net

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РУХОВОЇ 
АКТИВНОСТІ, СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ, ЕКОЛОГІЧНИХ ТА 
ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТАН 
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Анотація. Створення сприятливого навколишнього середовища, 
тобто соціально-економічного і фізичного оточення людини та 
впровадження здорового способу життя є основним напрямом 
для забезпечення достатнього рівня здоров'я населення. У статті 
згруповано чинники за рівнем впливу на рухову активність та на 
стан здоров'я учнів і студентів: соціально-економічні, екологічні, 
психологічні; проаналізовано результати медичного обстеження 
студентів Класичного приватного університету; удосконалено 
методичні підходи до механізму формування навантаження сту-
дентам різних медичних груп.
Ключові слова: рухова активність, стан здоров'я, медичне об-
стеження, основна медична група, підготовча медична група, 
спеціальна медична група, фізична культура, фізичне виховання, 
гіподинамія.
Аннотация. Чёрная Т.В. Влияние двигательной активности, 
социально-экономических, экологических, психологических 
факторов на состояние здоровья учащихся и студентов. Соз-
дание благоприятной окружающей среды, то есть социально-
экономического и физического окружения человека и внедре-
ния здорового образа жизни является основным направлением 
для обеспечения достаточного уровня здоровья населения. В 
статье сгруппированы факторы по уровню влияния двигатель-
ной активности на состояние здоровья учеников и студентов, 
социально-экономические, экологические, психологические; 
проанализированы результаты медицинского обследования 
студентов Классического приватного университета, усовершен-
ствованы методические подходы к механизму формированию 
нагрузки студентам разных медицинских групп.
Ключевые слова: двигательная активность, состояние здоровья, 
медицинский осмотр, основная медицинская группа, подготови-
тельная медицинская группа, специальная медицинская группа, 
физическая культура, физическое воспитание, гиподинамия.
Annotation. Chorna T.V. Infl uence of motive activity, socio-
economic, ecological, psychological factors on the state of health 
of pupils and students. Creation of favourable environment, those 
socio-economic and physical surroundings of man and introduction 
of healthy way of life is basic direction for providing suffi cient level 
of health population. The factors on the level of infl uence of moving 
activities on the health of pupils and students are investigated in this 
article. Socio-economic, ecological, psychological factors, the results 
of medical inspection of students of Classic Private University are 
analyzed. Methodical approaches are improved to forming of loading 
the students of different medical groups.
Keywords: moving activity, state of health, physical examination, 
basic medical group, preparatory medical group, task medical force, 
physical culture, physical education, hypodynamia.

Вступ.
Світовий досвід доводить, що рухова ак-

тивність людини впродовж всього життя запобігає 
захворюванням і покращує стан здоров'я За інте-
гральним показником здоров'я населення – серед-
ньою очікуваною тривалістю життя людини Украї-
на займає одне з останніх місць в Європі [7]

Необхідно відзначити, що з початком на-
вчального року рухова активність студентів падає у 
зв'язку із значним зростанням розумової праці, що 
викликає недолік рухів (гіподинамію). Гіподинамія 
– порушення функцій організму (опорно-рухового 
апарату, кровообігу, дихання, травлення) при об-
меженні рухової активності, зниженні сили скоро-
чення м'язів. Розповсюдження зростає у зв'язку з 
урбанізацією, автоматизацією, механізацією праці, 
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збільшення ролі засобів комунікації, розповсю-
дження науково-технічною революцією. Всі ці чин-
ники значно впливають на серцево-судинну систе-
му, силу скорочень серця, і зниження тонусу судин. 
Атеросклероз судин серця розвивається у працівни-
ків розумової праці у декілька разів частіше, ніж у 
людей зайнятих фізичною працею.[2]

Обмеження рухової активності призводить 
до функціональних і морфофункціональних змін 
в організмі і зниженню працездатності студентів. 
Виходячи з цього, великого значення набуває про-
блема особистого вибору людини щодо ведення 
здорового способу життя, що забезпечує форму-
вання і збереження власного здоров'я. Створення 
сприятливого навколишнього середовища, тобто 
соціально-економічного і фізичного оточення лю-
дини і впровадження здорового способу життя є 
основним напрямом для забезпечення достатнього 
рівня здоров'я населення. Студенти є тією цільо-
вою групою, вплив на яку програмних заходів щодо 
формування, збереження і зміцнення здоров'я, як 
майбутнього працездатного населення країни і по-
винно передаватися наступним поколінням.

Теоретичні і практичні аспекти дослідження 
впливу різноманітних чинників на рівень здоров'я 
досліджувалися в працях вітчизняних і зарубіжних 
учених-фахівців і спеціалістів: Булич Э.Г., Муравов 
И.В[1]Булич Э. Г[2] Берзінь В.І.Стельмахівська В. 
П.[3] Бухановська Т. М.[4] Васильева З.А., Любин-
ская С.М. [5] Грузєва О. В.[6]Рингач Н. О.,. Балакі-
рєва О. М. [7] та інших.

Дослідження виконане у відповідності з пла-
ном науково-дослідних робіт Класичного приватно-
го університету і є частиною комплексної теми ка-
федри теоретичних основ фізичного та адаптивного 
виховання „Теоретико-методичні засади фізичного 
виховання і фізичної реабілітації різних груп насе-
лення” (0107U0004193) Особистий внесок автора 
полягає в розробці методичних підходів до механіз-
му формування навантаження студентам різних ме-
дичних груп; групування чинників за рівнем впливу 
на рівень здоров'я студентів.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Завдання роботи:
1. проаналізувати та згрупувати основні чин-

ники, які впливають на формування здорового спо-
собу життя студентської молоді;

2. провести порівняльний аналіз результатів 
медичного огляду студентів Класичного Приватно-
го Університету за 2007 і 2008 календарні роки; 

3. удосконалити методичні підходи до меха-
нізму формування навантаження студентам різних 
медичних груп.

Результати дослідження. 
Вчорашні школярі – майбутні студенти, отже, 

здоров'я студента формується в шкільні роки.
За останніх 5 років в Україні зростає тен-

денція до погіршення стану здоров'я дитячого на-
селення, збільшення зростання захворюваності і 
поширеності хвороб серед дітей. Особливу стурбо-
ваність викликає стан здоров'я школярів, оскільки 

лише кожна 8-а дитина, яка йде в школу, є здоро-
вою, і лише один з 20 залишається здоровим після 
її закінчення. [4]

У наший країні продовжується процес ре-
формування освіти, зокрема загальної середньої. 
Зокрема відбувається перехід на 12-річний термін 
навчання і ранній початок систематичного навчання 
дітей з 6-річного віку. У зв'язку з цим виникає по-
треба введення в загальноосвітні школи інновацій-
ні педагогічні технології. Окрім загальноосвітніх 
середніх шкіл діти здобувають загальну середню 
освіту в учбових закладах нового типу - гімназіях, 
ліцеях і тому подібне, що збільшує час витрачений 
школярами на навчання (учбовий процес і вико-
нання домашнього завдання) складає 10-12 годин в 
день. Що перевищує тижневі нормативи, відведені 
на учбову діяльність на 22,7-32% [3], як наслідок 
цього – зниження рухової активності школярів.

Слід зазначити, що проблема «шкільних хво-
роб», вплив навчальної діяльності на здоров’я шко-
лярів з 6 до 18 років, є завжди актуальною. Організм, 
що росте, особливо потребує м'язової діяльності, 
тому недостатня рухова активність, не компенсу-
ється необхідними за об'ємом і інтенсивності фі-
зичними навантаженнями, призводить до розвитку 
цілого ряду захворювань. Відомо що гіподинамія 
населення, що збільшується, як і ряд інших чинни-
ків науково-технічної революції, що несприятливо 
позначаються на здоров'ї людини, властива країнам 
з різними соціально-економічними системами. Про 
масштаби рухової недостатності, що розвивається, 
можна судити з непрямих величинах, що характе-
ризують зниження частки м'язової діяльності у всій 
енергії, що виробляється людством.

Проблема рухової активності має велике зна-
чення для здоров'я людини. Серед обстежених 500 
школярів ранкову гімнастику роблять регулярно 
тільки 13,8% респондентів, іноді – 33,2% учнів, ні-
коли – 53,0%. При цьому спортивні секції і гуртки 
відвідують 32,0% респондентів. Особливу стурбо-
ваність викликає проблема куріння. Серед опитаних 
школярів палять 39 (7,8%), 111 (22,2%) пробували 
палити[4]. Як видно з результатів дослідження вче-
ної Т.М Бухановської, спосіб життя школярів, як по-
тенційних студентів, не можна назвати здоровим.

Значне забруднення атмосферного повітря в 
Україні обумовлює збільшення хвороб органів ди-
хання, алергічних проявів, вад розвитку, іншої пато-
логії. Дані Центру медичної статистики МОЗ Укра-
їни свідчать, що частота появи хронічного бронхіту 
в наший країні збільшилася з 211,7 випадку на 100 
тис. населення в 1998 р. до 257,2 випадку в 2007 р. 
відповідно, або на 21,5%. Бронхіальною астмою в 
Україні страждають 238,7 тис. населення. Щорічно 
реєструються понад 14 тис. нових випадків захво-
рювання.[6].

За наслідками опитування Україна очолю-
вала список країн з найбільшою часткою тих, хто 
вважав власне здоров'я поганим і задовільним. Ви-
явлені певні відмінності в оцінці здоров'я залежно 
від матеріального положення сім'ї респондентів. 
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Так, 59% дівчат і 33% хлопців з українських сімей 
з низьким рівнем доходу оцінили своє здоров'я як 
погане і задовільне, тоді як з високим рівнем доходу 
– лише 46% і 19% респондентів відповідно [8]. 

Крім того, виявлено неприпустимо низький 
рівень фізичної активності: 10-15% повідомили, що 
в звичному розкладі дня відсутні фізичні наванта-
ження або тренування, а найбільш частими (50% 
відповідей) варіантом була відповідь, що вони за-
ймаються фізичною культурою півгодини/година 
на тиждень. Захворюваність дітей шкільного віку 
за останніх 10 років виросла в Україні на 26,8%. 
Про це на засіданні розширеної колегії санітарно-
епідеміологічної служби України в своїй доповіді 
заявила заступник директора Інституту гігієни і 
медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України 
Надія Полька [9].

Тільки 5% учнів, за даними медичної до-
кументації, відносяться до спеціальної медичної 
групи з фізичного виховання 41% школярів III гр. 
здоров'я мають незадовільний адаптаційний потен-
ціал. [9]

Отримані дані щодо вищої інтенсивності 
перебування молоді за екраном комп'ютеру, ніж на 
спортивному майданчику: 49%-35% першокурсни-
ків щодня працювали за комп'ютером; 72% опита-
них проводили за переглядом телевізору від одного 
до чотирьох годин щоденно [8].

Тривалі негативні емоції і стреси. безперерв-
не зростання нової інформації, напружений темп 
життя, щоденне розширення кола спілкування сту-
дентів, емоційна напруга на подолання труднощів 
призводить до підвищення кількості адреналіну в 
крові, посилюється робота серця, мобілізуються 
енергетичні ресурси, готуючи організм до дії, що 
викликає часті стресові стани надмірно активують 

вегетативну нервову систему, порушують баланс 
різних гормонів (гіпофіза, гіпоталамуса і наднирко-
вих) пригнічують функції статевих залоз. Під впли-
вом стресових ситуацій низької рухової активності 
можуть виникнути «хвороби адаптації» – гіперто-
нічна хвороба, виразкова хвороба шлунку і дванад-
цятипалої кишки [5]. 

На підставі даних медичного огляду студен-
тів першого курсу Класичного Приватного Універ-
ситету за 2007 рік можна зробити аналіз результатів. 
Оглянуто 1667 студентів, із них 1455 відносяться 
до основної медичної групи, що складає 87,3% від 
числа оглянутих, що не мають протипоказань до 
фізичних навантажень. До підготовчої медичної 
групи віднесено 16 студентів, що відповідає 0,96 
% від кількості тих, що пройшли медичний огляд 
та мають незначні обмеження при складанні контр-
ольних нормативів з фізичної культури і плануванні 
фізичного навантаження. До спеціальної медичної 
групи відносяться 150 студентів, що складає 9% 
від загальної кількості і мають відхилення в стані 
здоров'я і фізичної підготовленості. Звільнені від 
занять за станом здоров'я 49 студентів, що відпо-
відає 2,76% усіх, що пройшли медичний огляд.

За наслідками медичного огляду за 2008 рік, 
видно, що з 1388 оглянутих студентів віднесено до 
основної медичної групи 1100 студентів, що скла-
дає 79%, до підготовчої – 57 (4%), до спеціальної 
154 (11%), звільнено від занять 77 (6%) студентів. 
Основним результатом даного дослідження є під-
твердження збільшення захворюваності, зниження 
рівня здоров'я і фізичної підготовленості студентів. 

Згідно даних медичної документації до спе-
ціальних медичних груп відносяться 5% учнів за-
гальноосвітніх шкіл, а кількість студентів, які про-
йшли медичний огляд, складає 11%, що свідчить 

Рис. Результати дослідження.
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про збільшення захворюваності молоді, яка навча-
ється, зниженню рухової активності, низькій фізич-
ній підготовленості студентів.

На сучасному етапі розвитку суспільства 
чітко простежується проблемна ситуація: з одного 
боку – різке погіршення якості фізкультурної осві-
ти, недосконалість технологій в сучасній фізкуль-
турній освіті, з іншого боку – високі вимоги, які 
висуваються суспільством до здоров'я і працездат-
ності людини.

Висновки. 
1.Аналіз літературних джерел та статистич-

них даних показує, що у зв'язку з негативним впли-
вом екологічних, соціально-економічних, психоло-
гічних чинників і зниженням показників рухової 
активності населення, спостерігається тенденція 
до погіршення стану здоров'я, збільшенню захво-
рюваності молоді України. Збереження і зміцнення 
стану рівня здоров'я молоді, як майбутній осно-
вній продуктивній частині населення, формуван-
ня здорового способу життя і збільшення рухової 
активності, сприяє застосування фізкультурно-
оздоровчих засобів.

2. Співвідношення показників медичного 
огляду студентів КПУ і розподіл на медичні гру-
пи дозволив встановити, що стан здоров'я молоді 
першого курсу за 2007 і 2008 календарні роки, має 
тенденцію до зростання захворюваності і зниження 
рівня фізичної підготовки. Так, приріст показників 
студентів віднесених до підготовчої групи склав 
3%, до спеціальної медичної групи 2 %, 3,24% сту-
дентів, звільнених від занять фізичною культурою. 
Відповідно зменшилася кількість студентів відне-
сених за медичними показаннями до основної ме-
дичної групи на 8,7%, тих, що мають можливість 
виконувати повний об'єм фізичних навантажень 
для підтримки високої фізичної форми, складання 
контрольних нормативів і оцінки фізичної підготов-
леності населення України.

3. Грамотне планування учбово-виховного 
процесу з оздоровчої фізичної культури дозволяє 
підтримувати високу рухову активність студентів. 
Правильно підібране оздоровче фізичне наванта-
ження для студентів, віднесених до спеціальної 
медичної групи, залежить від компетентності, ква-
ліфікації і досвіду роботи викладача, що працює з 
таким контингентом, що сприяє збереженню і зміц-
ненню здоров'я студентів, формуванню здорового 
способу життя.

Тема в рамках статті не може бути розкрита в 
повному обсязі і потребує подальшого дослідження 
за наступними напрямками:

застосування засобів оздоровчої фізичної куль-− 
тури засобів у виховній роботі;
удосконалення методичних підходів до − 
фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів 
у процесі навчання у вищих навчальних закла-
дах. 
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Аннотация. В статье приводится краткая историческая справка 
о развитии теоретических взглядов по научной организации тру-
да. Проблематика, входящая в сферу управления, управления че-
ловеческими ресурсами четко связана с практикой  конкретной 
хозяйственной деятельности и бизнесом. В будущем на развитие 
наук управления будут оказывать влияние научные работники, 
студенты, результаты их исследований. Службы управления пер-
соналом имеют низкий организационный статус и поэтому яв-
ляются слабыми в профессиональном отношении. В силу этого 
они не выполняют целый ряд задач по управлению персоналом 
и обеспечению нормальных условий его работы.
Ключевые слова – управление организацией, развитие теории 
управления, трудовое право. 
Анотація. Щепанік Е., Баженков Е., Ткачук В.. Розвиток ком-
петентного управління. У статті наводяться короткі історичні 
відомості про розвиток теоретичних поглядів, які обґрунтовують 
напрямки розвитку наукової організації праці. Проблематика, 
що входить у сферу управління людськими ресурсами чітко 
пов'язана із практикою  конкретної господарської діяльності та 
бізнесом. У майбутньому на розвиток науки управління будуть 
впливати науковці, студенти та результати їхніх досліджень. 
Служби управління персоналом мають низький організаційний 
статус і тому є слабкими в професійному відношенні. У силу 
цього вони не виконують цілий ряд завдань по управлінню пер-
соналом і забезпеченню нормальних умов його роботи.
Ключові слова: управління організацією, розвиток теорії 
управління, трудове право. 
Annotation. Sczepanik E., Bazhenkov E., Tkaczuk V.. 
Development of competent management. In the article is presented 
a short historical certifi cate about development of theoretical looks 
on scientifi c organization of labor. The problematics which is 
included in sphere of management, management of human resources 
is precisely connected to practice of concrete economic activities and 
business. In the future development of management sciences will be 
infl uenced by science offi cers, students, results of their researches. 
Services of management of the personnel have the low organizational 
status and consequently are weak professionally. By virtue of it they 
do not execute a lot of problems on management of the personnel and 
security of standard conditions of his work.
Keywords: management, development of management theory, labor 
right and organization. 
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Введение.
Краткая историческая справка. В 2003 году 

принципу «управления» исполнилась уже сотая го-
довщина, учитывая первые публичные презентации 
результатов исследования Ф. Тейлора в США, а 
также К. Адамецкого в России. Современная наука 
«управления» использует достижения многих на-
учных дисциплин, а особенно теории «научной ор-
ганизации труда» (НОТ). Наиболее выдающимся 
представителем этого направления был Ф.У. Тейлор 
(1856-1915), деятельность которого приходилась на 
период начала восьмидесятых годов XIX ст.

Теория «научной организации труда» или 
точнее «научного управления», совершила «тихую 
революцию» в управлении организацией в целом и 
человеческими ресурсами в частности. Теория «на-
учного управления» утверждала, что существуют 
оптимальные и универсальные для всех предприятий 
методы управления и организации труда, позволяю-
щие значительно повысить его производительность. 
Разработать эти методы предлагалось на основе ис-
пользования достижений науки (математики, физи-
ки, психологии) и проведения экспериментов. По 
мере распространения идей «научного управления» 
на многих предприятиях появились представители 
новой профессии – инженеры, занимающиеся изу-
чением и оптимизацией методов работы.

Работа выполнена в соответствии с практи-
ческими задачами подготовки менеджеров управле-
ния в высших учебных заведениях.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – анализ развития теоретиче-

ских взглядов по научной организации труда.
Результаты исследований.
Ф. Тейлор, на протяжении длительного вре-

мени проводил разнообразные исследования на 
предприятиях по оценке работ производственных 
линий, обосновывал нормы и проектировал более 
производительные методы работы. Обращал серьез-
ное внимание на организацию учебы, тщательный 
отбор работников на основании их знаний и умений. 
В комплексе это создавало условия для сокращения 
времени выполнения технологических операций, 
подбора персонала и стимулирующего вознаграж-
дения за эффектную работу. 

Достижением и преимуществом НОТ было 
применение точных техник и, это выгодно влияло 
на улучшение использования  материальных и люд-
ских резервов в организациях, более качественную 
организацию производства, отбор и учебу работни-
ков, выработку систем проектирования передовых 
методов работы.

Проводя исследования, Ф. Тейлор пришел к 
убеждению, что научное управление должно опи-
раться на четыре принципа:

научной проработки каждого элемента работы • 
человека и нельзя использовать метод «здраво-
го рассудка», типа „более или менее»;
научного отбора, постепенной учебы и совер-• 
шенствования труда рабочих;

сотрудничества руководителя и рабочих с целью • 
научных реализаций принципов управления;
почти равного деления работы и ответственно-• 
сти между руководителями и рабочими, в место 
„тотальной» обязанностей работников [40].
Ф. Тейлор опубликовал в 1903 г. первую в 

мире работу из области науки организации «Управ-
ление производственным предприятием», а в 1911 
году появилась его следующая работа «Принципы 
научного управления». Описав результаты исследо-
ваний, тот же автор показывал факторы, влияющие 
на производительность работы: влияние отбора фи-
зических и физиологичных свойств работников на 
эффективность их работы, приносящих успех, как 
для работника, так и предприятия.

Использованные им рациональные принципы 
и систематическую организацию работы, а также на-
учные методы ее исследования известны как тейло-
ризм. Направление научного управления, которое 
представлялся Ф. Тейлором, имел своих сторонни-
ков и развивался его преемниками, к которым мы от-
носим: Г.Л. Гантта (1841 – 1919), Х. Емерсона (1853 
- 1931), Ф.Р. Дунаевский (1887 – 1970), К. Адамец-
кого (1866-1933), П.М. Керженцев (1881 – 1940), Е. 
Ф. Розмирович (1886 – 1953).

Согласно Ф. Тейлору управление требует:
разделять выполнения текущего планирования • 
от перспективного планирования  работ;  
контролировать выполнение работ управляю-• 
щими;
дифференцировать финансовые расходы в соот-• 
ветствии с производительностью и продолжи-
тельностью времени работы;
функциональной организационной структурой.• 

В 1912 году в результате массовых рабочих 
протестов в США Ф. Тейлор был вынужден давать 
объяснения Конгрессу США, раскрывая сущность 
методов, вводимых в промышленности, и проводить 
доводы против критики, которую проводили  про-
фессиональные союзы, рабочие и представители 
общественности. Было это результатом ограничи-
тельных действий работодателей против рабочих, 
увольнения их с работы за невыполнение рабочих 
норм, необоснованной погоней за производительно-
стью и эффективностью рабочей силы.

Вопреки критическим замечаниям к тейло-
ровской концепции научной организации управ-
ления она в дальнейшем займет свое место в 
современных науках об управлении. Требуется под-
черкнуть, что система Тейлора впервые выделила 
«планирование» и «контроль» как самостоятельные 
функции управления.

Кроме концепции Ф. Тейлора следует отме-
тить и других классиков теории и практики управле-
ния, к которым относятся А. Файол (1941-1925) и М. 
Вебер (1864-1920).

А. Файол - французский инженер, автор пер-
вой концепции науки управления. В своей работе 
«Общая и промышленная администрация», из-
данной в 1916 году представил систему, в форме 
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определения функции управления. Таких функций 
он выделил пять - предвидение, организация, при-
каз, координация, контроль. Его главным лозунгом 
было «думать – выполнить – контролировать».

Кроме функции управления А. Файол уточ-
нил 14 принципов, которые составляли своеобраз-
ную инструкцию эффективного управления.  Они 
были таковы: разделение труда, авторитет, дис-
циплина, единство руководства, единомыслие 
управляющих, подчинение личного интереса делу 
коллектива, централизация, иерархия, порядок, ува-
жительное отношение к работникам, инициатива, 
гармония персонала. 

Вклад А. Файола в науку управления очень 
значим и связан с функциями управления, принци-
пами, определяющими четкое управление (чего не 
было у Ф. Тейлора), а также демонстрацией их уни-
версальности во всех ситуациях, связанных с плани-
рованием и реализацией процесса управления.

Третьим выдающимся классиком управления 
является социолог, экономист и юрист  Э. Вебер, ко-
торый не был теоретиком в сфере управления в точ-
ном значении этого слова. Он первый ввел понятие 
«бюрократия», которое частично отождествлял с 
понятием «администрирование». В своих работах 
он стремился выяснить особенности функциони-
рования больших организаций с помощью идеаль-
ного типа бюрократии, как наиболее рациональной 
формы правления. Это веберовское правление сле-
дует понимать как „авторитет», владение властью, 
специфических состояний, в которых имеется под-
чинение  определенной группы людей» [41].

В понимании Э. Вебера, к главным принци-
пам идеальной бюрократии,  относятся следующие:

процесс деятельности учреждения является по-• 
стоянным, его сфера определена и урегулиро-
вана юридическими правилами;
в этой деятельности обязывает принцип иерар-• 
хии учреждения, который выражается в ответ-
ственности низших уровней служащих  высши-
ми уровнями, уполномоченных на проведение 
контроля и регуляции деятельности этих пер-
вых;
деятельность учреждения требует организации • 
системы повышения  квалификации, путем 
проведения постоянной учебы;
деятельность учреждения строится на фиксиро-• 
ванных письменно формальных правилах, регу-
лирующих поведение работников [41, 42].
В адрес теории Э. Вебера было высказано 

много критических замечаний. В процессе эволю-
ционных изменений в теории организации, а осо-
бенно теперь, бюрократию признают как синоним 
нечеткости. Вопреки имеющемуся знанию на эту 
тему многих руководителей в разных странах не 
замечено существенных изменений в уменьшении 
бюрократии на разных уровнях управления, осо-
бенно на самых высоких этажах государственной 
или самоуправляющейся администрации. Как толь-
ко расширяется учреждения подобной сферы дея-

тельности, увеличивается количество вицемини-
стров, разных советников с нечетко определенными 
сферами обязанностей в ведомствах.

Независимо от критических замечаний к 
теории Э. Вебера его вклад в науку организации 
значим, и многие его предложения используются в 
административной деятельности по сегодняшний 
день.

Хотелось бы обратить особое внимание на 
работы нашего соотечественника, выдающегося 
теоретика и практика организации и управления 
К. Адамецкого (1866-1933). Этот выдающийся 
ученый был творцом права гармонии и принципов 
составления графиков в процессах организации и 
управления производством продукции, а также кол-
лективной работы – разработал право оптимальной 
продукции, опирающегося на средствах продукции, 
а также ряд других улучшений в управлении произ-
водством продукции. Он был автором таких работ, 
как: «О научном существе организации» (1938), 
«Гуманизация работы» (1948). Достояние К. Ада-
мецкого в России и Польше почти забыто.

Современное понятие «управления» опреде-
ляется многозначно и разнородно. В англоязычной 
литературе „управление» и „направление» содер-
жаться в понятии «менеджмент». 

Если мы говорим об управлении, обращаем 
внимании на вещи, ситуации, процессы, которые 
означают действия с целью получения оптималь-
ных экономических эффектов из запасов, которыми 
распоряжаются, в том числе человеческих. Наибо-
лее универсальное определение дают Ф.Е. Каста и 
И.Е. Розенцвейга, помещенное в их работе [30]: 

Управление является процессом координа-
ции совместных усилий для достижения организа-
ционных целей людьми, при использовании техники, 
в организованных структурах, с учетом на опреде-
ленные задания.

Управление означает и поведение по  сохра-
нению других людей. Можно это также опреде-
лить как отношения между людьми (интерперсо-
нализация).

Специфической формой руководства является 
управление. Управляющий орган, который имеет пол-
номочия на формирование права, которое обязывает 
повсеместное исполнение, формирует управляющие 
параметры в поле (пространство) управления. О та-
ком органе можно говорить, что он является руко-
водящим,  управляющим или административным 
органом.

В 20-х годах XX века можно было отметить 
отход от классического подхода к управлению, а 
внимание теоретиков управления концентрирова-
лось на сохранении кадрового состава организаций, 
их структуры, в том числе, и неформальные, их от-
ношения со структурами формальными.

Направление этих интересов было связано со 
школой поведения. Представлял ее Ц.И. Бернард 
(1886-1961), который признан творцом объединения 
классической школы и школы поведения.
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Экспериментальные исследования Ц.И. Бер-
нарда привели к ревизии взглядов на мотивацию к 
работе, роль начальника, значение коллектива и раз-
деления труда. Исследования включали также отно-
шения между людьми, функционирование и зна-
чение неформальных групп, влияние физических 
факторов на производительность труда, системы 
вознаграждения за выполненную работу.

Проведенные Барнардом исследования, а 
также группой научных работников Гарварда под 
руководством Э. Майо (1880-1949) продолжили 
развитие его идей в рамках направления, связан-
ного с  отношениями между людьми.

Эта школа, главным образом, сконцентриро-
валась на трех проблемах науки управления:

организационная  единица (индивидуальные по-• 
ведение, теория мотивации);
организационная группа (групповое поведе-• 
ние);
начальник в •  организации (поведение начальни-
ка) [28].
Направление межличностных отношений в 

50-х годах XX века было замещено течением че-
ловеческого потенциала. Было оно связано с ра-
ботами МсГрегора, Аргириса и Ликерта, которые в 
своих работах обращали внимание на потребностях 
человека самореализовываться на месте работы. 
Эти авторы считали (особенно Аргирис), что тра-
диционные организационные структуры не обла-
дают мотивацией и сдерживают развитие. Поэтому 
они должны быть реформированы, для того, чтобы 
сделали возможным развитие в методах и способах 
принятия решений, устраняя у работников опасения 
и страх потерять доверие, осуществлять контроль 
качества труда путем самоконтроля, а также исполь-
зованием многосторонней передачи информации.

Большим достижением этого направления 
была так называемая разработка проблемы „эволю-
ции организации», где подчеркивается то, что в про-
цессе планируемых организационных изменений 
мы встречаемся с трудностями их внедрения, что 
вытекает из нежелания работников и, в том числе, 
управляющих кадров.

Кроме представленных школ в 40-х годах 
XX ст. возникла математическая школа. Раз-
витие электронной техники сделало возможным 
использование моделирования и математических 
процедур в планировании и контроле функций 
управления. Мы помним, что школа «поведения» 
эти функции управления обходила. Математиче-
ская школа, предвестниками которой были Тейлор и 
Гантт, внесла и вносит вклад в правильное решение 
проблем планирования, хотя математическая подго-
товка решения является только частью всей функ-
ции планирования.

Не возможно в данной работе описать под-
робную историю развития наук об управления. То, 
что можно отметить с первого взгляда - все большее 
увеличение научных дисциплин, которые динамич-
но развиваются. Касается этого явления и развития 
специализации.

В настоящее время среди многих дисциплин 
наук об управлении можно выделить:

науку о предприятии;• 
международное управление;• 
стратегическое управление;• 
управление кадровыми ресурсами;• 
продукционное управление;• 
управление финансами;• 
бухгалтерский учет;• 
управление изменениями в организациях;• 
управление информационными ресурсами;• 
маркетинговое управление;• 
управление качеством;• 
предпринимательство;• 
руководство;• 
коммуникация в организации;• 
методы и техники управления;• 
инновации [28].• 

Перечисленные здесь дисциплины не ограни-
чивают этот перечень, поскольку в настоящее время 
формируются и другие дисциплины управления.

Рассматривая процесс развития управления 
и наук управления, следует утверждать, что их раз-
витие наступило на переломе XIX и XX веков. Тогда 
то и возникла наука управления как самостоятельная 
функция. Самым выдающимся мыслителем в этой 
области признают Г. Овена, который первый отме-
тил роль и значение людских ресурсов в предпри-
нимательстве наравне с финансовыми и материаль-
ными ресурсами [20].

Выдающимися представителями также были 
Ф. Таилор, Ф. Гилбрехтс, Х.Л. Гантт, К. Адамецки, 
которые в своих работах поднимали проблематику 
управления людьми на предприятии, росту произ-
водства труда, количественной оценки труда, моти-
вацию людей к труду [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 
15, 16].

Дальнейшее развитие направления «управле-
ния» людьми, нацелено на выработку финансовых 
факторов и награждений  передовых работников, от-
бору и учебе контингента. Поднимают также попыт-
ки разделения функции планирования от функций 
исполнения. Вводятся в сферу управления людьми 
и психологические исследования.

В период расцвета классической школы 
управления, называемой также школой админи-
стрирования (1920-1950) Г. Файол, Г. Вебер, Ч. 
Бернард занимались ростом эффективности труда 
как целостного явления, проработкой принципов 
управления, а также проблематикой дифференциа-
ции трудовых процессов, авторитета и ответствен-
ности руководителей, дисциплины, вознагражде-
ния, стабилизацией персонала.

Касаясь взглядов Р. Оуэна [L. Jones, «The 
life of R. О.» (Л., 1890)], которые относятся к про-
блематике человеческих ресурсов в школе меж-
личностных отношений (1930-1950), опираясь на 
исследования Э. Майо и Ф.Д. Ротхлисбергера, об-
ращает внимание на факторы роста производитель-
ности труда, которые были оплачиваемы и прино-
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сили удовлетворение от работы. Однако, уже тогда 
было отмечено, что не всегда плата влияет на рост 
производительности. Это явление наблюдается и в 
современных организациях, где работники в много-
численных случаях больше ценят межличностные 
отношения, атмосферу и культуру работы в коллек-
тиве, чем размер получаемого вознаграждения.

Другой взгляд на управление человечески-
ми ресурсами появился после II мировой войны. 
Это было связано с прогрессом психологии и со-
циологии, с использования их исследовательского 
аппарата (новых исследовательских техник). Это 
создавало возможности познания психических и 
физических возможностей работников, многих 
условий влияющих на результаты работы (восприя-
тия работников, организация времени работы, учет 
средств работы и т.п.).

В условиях наших стран интерес к проблема-
тике управления человеческими ресурсами прихо-
дится на 70-е годы XX века [1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 15, 
25]. 

Современное управление человеческими ре-
сурсами - независимо от разных тенденций разви-
тия во многих странах - включает несколько  функ-
ций, к которым относятся:

планирование людских ресурсов;• 
набор и увольнение персонала;• 
управление работниками;• 
вознаграждение работников;• 
развитие условий работы;• 
формообразование условий и отношений для • 
работы;
персональный контроль деятельности работни-• 
ков [12, 13, 17, 31, 33,35, 40].
В заключение обсуждения наук управления 

можно утверждать, что они являются научными 
дисциплинами особенного общенаучного порядка, 
структурируются и развиваются согласно принципу 
проблемного формирования направлений. Это наука 
указывает методическую дорогу к созданию знаний 
и решения проблем руководящими кадрами в раз-
личных организациях. Управление человеческими 
ресурсами располагается в сфере наук об организа-
ции управления, пользуется их понятийным аппара-
том и исследовательской методологией [13]. Особен-
но следует подчеркнуть, что в науках об управлении 
часто используются методы, разработанные и рабо-
тающие в гуманитарных науках.

Науки о праве
В общем плане юридические науки обхваты-

вают направления экономики, управления, управ-
ление людскими ресурсами, банковскую и финан-
совую деятельность. В управлении предприятием, 
фирмой мы встречаемся с элементами уголовного 
права, административного права, хозяйственно-
го права, банковского и т.п. Юридические нормы 
приведенных ветвей права вяжутся между собой 
содержанием и общей терминологией. В границах 
отдельных дисциплин права специалисты поль-
зуются знаниями, которые касаются принципов и 

механизмов их функционирования при управлении 
организацией. 

Знания из области юридических наук обя-
заны изучать и совершенствовать работодатели и 
менеджеры. Без этих знаний нельзя эффективно 
управлять ни предприятием, ни другими хозяй-
ственными субъектами.

Право регулирующее поведение людей, важ-
ны с точки зрения государства и, наряду с другими 
процессами, имеют профилактическую направлен-
ность, предостерегая от разного рода негативных 
проявлений.

Совокупность юридических норм, которые 
приняты в государстве в определенном времени, 
создают систему права, представляющего относи-
тельно однородную целостность.

Для каждого государства система ценностей 
и норм может быть разной и тогда решение дел про-
водится в рамах сравнительного права и реализует-
ся через международное право.

В данной работе не обсуждаются отдельные 
права, потому что каждое из них имеет свою дли-
тельную историю.

С точки зрения вклада юридических наук в 
менеджерское образование следует учитывать со-
вокупность юридических правил, определяющих 
воздействие на управление людскими ресурсами на 
предприятии, а также их выполнение путем предо-
ставления полномочий субъекту [7, 9, 14, 17, 33].  А. 
Почтовский  [33] относит к ним, в первую очередь, 
положения по трудовым правам, уставы предпри-
ятия, профессиональных союзов, самоуправления, 
законы о предоставлении работы, юридические 
права в сфере общественной деятельности, полити-
ки, воспитания. Существенное значение имеют так-
же юридические полномочия функционирующих 
на предприятии организаций, которые определяют 
сферу их соучастия в принятии решений, в частно-
сти, в сфере количественных и качественных аспек-
тов предоставления работы людям. Существующие 
юридические полномочия, а также их приложение 
в практике составляют условия, ограничивающие в 
процессе формулирования целей и выбора методов 
их реализации во всех сферах управления людски-
ми ресурсами.

Придерживаясь логики  А. Почтовского [33], 
следует подчеркнуть, что в деятельности организа-
ции имеют большое значение нормы, ценности и 
принципы трудового права. Очевидно важнейшее 
из них это: 

возникновение и динамика отношения к работе;• 
содержание трудовых отношений;• 
прекращение трудовых отношений;• 
ответственность права по отношению к труду;• 
трудовые споры;• 
предоставление работы и безработица.• 

В менеджерском образовании право работы 
поставляет менеджеру, работодателю необходи-
мые знания о правах и обязанностях работодателя 
и работника.
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Нужно помнить, что для того чтобы было со-
хранено отношение к работе, как юридический акт 
должны выступить два субъекта: субъект который 
предоставляет работу и субъект, которому предо-
ставляется работа.

Субъектом, предоставляющим работу в госу-
дарственной экономике, является предприятие, а в 
частном секторе - физическое лицо.

Под предприятием понимается не только го-
сударственные, но и   другие организационные еди-
ницы, а также кооперативы, общественные органи-
зации, которые ведут определенную хозяйственную 
или организационную деятельность, требующую 
использования труда наемных лиц. Органами, вы-
ступающими от имени кооперативов, сообществ 
и общественных организаций, являются власти, 
определенные в законах или  уставах этих органи-
заций или сообществ.

Суть отношения к труду составляют обязан-
ности и полномочия субъектов, связанных отноше-
нием к работе (табл. 1).

Работник должен выполнять свою работу 
лично, старательно и в интересах субъекта, кото-
рый предоставляет работу, и под его руководством, 
особенно старательно исполнять свои обязанности, 
строго придерживаться дисциплины, стремиться к 
достижению наилучших результатов и проявлять 
при этом соответствующую инициативу.

Работодатель должен предоставить работу 
работнику, создавая ему соответствующие условия, 
в установленные сроки выплачивать вознагражде-
ние, а также дополнять другие действия в интере-
сах работника, которые он обязался выполнять.

Источником возникновения трудовых от-
ношений согласно с кодексом о труде, может быть 
соглашение о бессрочной работе, работа на неопре-
деленное время или соглашение на определенное 
время, на время выполнения конкретной работы, 
соглашение на замещение.

На работодателях согласно праву и трудово-
му кодексу лежат серьезные обязанности, особенно 
в сфере выполнения прав работников, которые при-
меняются во всех демократических государствах. 
Нужно особенно подчеркнуть, что на американской 
территории составлен список подробных полномо-
чий работников, автором которого был Р.Е. Смит. В 
нем перечислены следующие права: 

справедливого отношения и отсутствие дискри-• 
минации в процессе принятия на работу;
свобода увольнения с работы;• 
свободное использование  вольного времени;• 
здоровые и безопасные условия труда;• 
свобода от стрессов;• 
на информацию по теме безопасности труда;• 
свобода от сексуального принуждения;  • 
свобода  от пропаганды;• 
участие в основополагающих решениях, кото-• 
рые касаются места работы и предоставления 
труда;
справедливая и достаточная польза от работы;• 
участие в процессе отбора, решениях, которые • 
касаются авансирования, а также увольнения с 
работы [35].
Все перечисленные свободы, гарантирован-

ные работникам, а содержащиеся в Кодексе о труде 
[8, 31] поднимаются в теоретических работах в об-
ласти управления человеческими ресурсами. В на-
стоящее время во многих учебных заведения наших 
стран они используются  как исследовательские на-
правления в дипломных работах студентов.

Связаны они как с работодателями, так и ра-
ботниками по принципу взаимности, согласно с ев-
ропейскими трудовыми традициями (табл. 1). 

Не менее важной проблемой, которая регули-
руется трудовым кодексом, это полномочия работни-
ка в случае необоснованного или не соответствую-
щего соглашению о работе с работодателем (Ст. 
56-67 цитируемого кодекса работы).

Таблица 1
Свободы, гарантированные работникам

Права и обязанности
работников

Права и обязанности
работодателей

Право на труд. Отсутствие дискриминации при приеме на работу.
Право на справедливый  отказ. Справедливое вознаграждение.
Право на свободные объединения и забастовки. Соблюдение профсоюзных обязанностей.
Право на частную жизнь и нормальную семей-
ную жизнь. Ориентированный на труд кодекс управления.

Право на свободу совести. Принятие критики без использования репрессий.

Право на здоровые и безопасные условия труда. Принятие принципов и решений суда в конфликт-
ных ситуациях.

Право на удовлетворение от работы. Обязанность информирования и консультирования 
работников.

Обязанность придерживаться условий контрак-
та. Обязанность по улучшению условий труда.

Лояльность по отношению к фирме. Право на требование справедливого отношения ра-
ботников к месту работы.

Выполнение норм права и этических норм пове-
дения.

Право к лояльно кооперации со стороны работни-
ков.
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Трудовое право является сложной областью, 
а его выполнение вызывает много сомнений. Надле-
жит, однако, сознавать, что основными источниками 
происхождения этого права является Конституция 
страны, законы, в том числе, и трудовой кодекс, 
международные конвенции, исполнительные акты, 
положения о вознаграждениях, а также уставы тру-
довой деятельности. С полной ответственностью 
можно утверждать, что во многих хозяйственных 
субъектах знакомство с правовыми сторонами тру-
да почти нет. Отсюда вытекает, что кадровую по-
литику иногда ведут работники, которые не знают 
основ права, понятийного аппарата и юридической 
терминологии. В этих хозяйственных субъектах 
как кадровая, так и персональная работа ведется 
сотрудниками, исполняющими другие функции, а 
кадровые дела - управление человеческими ресур-
сами - были им переданы как дополнительные. Мы 
можем сказать, что труд этой категории работников 
мало известен и несправедливо неоцениваемый.

Упущения в их работе есть в многочислен-
ных случаях зарегистрированных во время прове-
рок, проводимых Государственной инспекцией по 
труду.

Трудовое право регулирует много сфер. Их 
можно отнести к:

знакомству с основными проблемами трудовой • 
деятельности и понятийным аппаратом;
предоставлением работы работникам:• 

видов соглашений о работе;o 
гражданско-правовых условий o 
(трудовое соглашение, трудовое 
поручение);

информацией о предоставлении работы работ-• 
нику:

информация в органы социального o 
обеспечения;
информация в государственные o 
органы;

ведением документации, касающейся предо-• 
ставления работы работникам;
процессом предоставления работы:• 

объем и графики работы;o 
сверхурочная работа, в часах;o 
работа в выходные дни и праздни-o 

ки;
предоставлением трудовых отпусков:• 

отпуска для отдыха;o 
бесплатные отпуска;o 
другие отпуска;o 

принципами вознаграждения работников за ра-• 
боту:

основное вознаграждение;o 
вознаграждение за сверхурочные o 

часы;   
вознаграждение за отпуск;o 
вознаграждение за время болезни;o 

начислением заработной платы:• 
начисления отпускных средств;o 
начисления в фонд социального o 

обеспечения;

начисления в случаях смерти ра-o 
ботника;

начислением в пенсионный фонд и налогов за • 
вознаграждения за работу;
увольнением работников:• 

взаимопонимание сторон;o 
прекращение соглашения о труде o 
при увольнении;
прекращение соглашения о труде o 
без увольнения [8].

Независимо от нормативных документов ре-
гулирующих права работников проблематику тру-
дового права рассматривает W. Stelmach [38].

Правила польского трудового права работы 
должны соответствовать  правилами ЕС и Европей-
ской Общественной Картой [26]. Уже в части пер-
вой цитируемого документа перечислено 31 право 
и принцип, которые должны облегчить хозяйствен-
ный и социальный прогресс, и защиту прав челове-
ка и основных свобод.

О важности этого документа свидетельству-
ет факт организации научного семинара, который 
состоялся в Центре Общественного Партнера „Диа-
лог” 14 декабря 2005 г. 

В работе эффективного менеджера кроме зна-
комства с юридическими вопросами необходимы 
определенные личные достоинства и межличност-
ные умения. Составляют они условия необходимые 
для достижения менеджерами определенных ре-
зультатов  бесконфликтными и творческими спо-
собами, т.е. без создания излишних эмоциональных 
напряжений и конфликтов, без необходимости рас-
торжения существующих между менеджерами и ра-
ботниками эмоциональных связей, а также без нару-
шения хорошей атмосферы в коллективе [23] .

Следует подчеркнуть тот факт, что хорошим 
менеджером нельзя стать только потому, что научил-
ся определенной профессии. Быть ценным менедже-
ром это еще и наличие соответствующих знаний и 
умений, которые развиваются в процессе необходи-
мой практической деятельности – т.е. адекватным 
профессиональным опытом.

Профессию менеджера можно рассматривать 
с разных точек зрения. Чаще всего это делается со 
стороны функции и роли, которые они выполняют 
в организации, их индивидуальности, в том числе, 
свойств, которым они должны соответствовать, а 
также их умения, знания, компетенции. На эти темы 
появилось в Польше и Украине появилось много на-
работок [2, 3, 4, 15, 18, 22, 34, 36, 39, 43].

Формирование знаний и умений менеджера 
в организации зависит от личных наклонностей, 
а также условий труда в этой организации. Среди 
многих факторов, повышающих возможности фор-
мирования знания, можно отметить следующие:

творчество, открытость, умение быстро подни-• 
мать решения;
широкая сфера знаний, умения сотрудничать в • 
группе, решать возникающие проблемы, управ-
лять собой в решениях конфликтных ситуа-
ций;
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делегирование соответствующих полномочий - 
тем людям, которые имеют достаточную ком-
петенцию; 
коллективная работа: создание коллективов, ко-- 
торые состоят из работников с разным уровнем 
знаний;
развитие и повышение результативности при - 
формировании новых решений и способов 
действия;
формирование простой организационной - 
структуры вместе с межфункциональными ра-
бочими комплексами [27].
В период глобализации и интернационализа-

ции, открытости границ,  виртуальной реальности, 
свободы передвижения по миру, менеджер должен 
быть гражданином мира. Будущий менеджер вы-
нужден применять управление (Liberation Manage-
ment), которое будет вытекать из творческих усилий 
людей. Нужно будет отказаться из жестких струк-
тур, схем, процедур и учитывать „мягкое» функцио-
нирование организации, этику и организационную 
культуру, новые стили руководства и способы ком-
муникаций [29].

Важнейшей целью и вызовом для управле-
ния в XXI веке будет достижение роста произво-
дительности работников знания, во время, когда 
важнейшим и более исключительным достижением 
управления в XX веке был пятикратный рост про-
изводительности работников физического труда [21, 
24, 37]. Так как во многих научных дисциплинах, а 
также в сфере Управления Человеческими Ресурса-
ми произойдет переоценка ценностей.

Выводы.
Менеджеры и, в том числе, специализирую-

щиеся в области физической культуры, которые 
исполняют роль персональных менеджеров, вы-
нуждены пользоваться многими научными дисци-
плинами, а их образование и совершенствование 
должно иметь характер междисциплинарный.

Проблематика, входящая в сферу управления, 
управления человеческими ресурсами четко связана 
не только с теорией, но и с практикой  конкретной 
хозяйственной деятельности, а теперь бизнесом. 

Вопреки задержке в развитии науки управле-
ния, в сравнении в США и государствами Западной 
Европы, управление в Польше и Украине динамиче-
ски развивается. Это является результатом создания 
во многих институтах факультетов и кафедр управ-
ления, а также роста заказа на таких специалистов 
со стороны практики - конкретных хозяйственных 
субъектов. В будущем на развитие наук управления 
будут оказывать влияние научные работники, сту-
денты, результаты их исследований, которые прово-
дятся в различных заинтересованных организациях.

В связи с тем, что службы управления персо-
налом, как правило, имеют низкий организацион-
ный статус, являются слабыми в профессиональном 
отношении. В силу этого они не выполняют целый 
ряд задач по управлению персоналом и обеспече-
нию нормальных условий его работы.

Важнейшие задачи таковы: 
социально- психологическая диагностика; - 
анализ и регулирование групповых и личных - 
взаимоотношений, отношений руководства; 
управление производственными и социальны-- 
ми конфликтами и стрессами; 
информационное обеспечение системы кадро-- 
вого управления; 
управление занятостью; - 
оценка и подбор кандидатов на вакантные - 
должности; 
анализ кадрового потенциала и потребности в - 
персонале; 
маркетинг кадров; - 
планирование и контроль деловой карьеры; - 
профессиональная и социально-- 
психологическая адаптация работников; 
управление трудовой мотивацией; - 
правовые вопросы трудовых отношений; пси-- 
хофизиология, эргономика и эстетика труда. 
Таким образом, учитывая вышеизложенное, 

считаем, что исследование роли человеческого фак-
тора в управлении, анализ кадровой политики, а 
также стиля, методов управления и роли лидерства 
на конкретном предприятии, и в области физиче-
ской культуры, является достаточно актуальным и 
требует тщательного рассмотрения.

Дальнейшие исследования предполагается 
провести в направлении изучения других проблем 
развития компетентного управления с учетом со-
временных условия деятельности персонала.
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ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ОЛІМПІЙСЬКОЇ 
ТЕМАТИКИ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ 

ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКО-
ЛИ ДО ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Віра Юхимук
Івано-Франківський коледж фізичного виховання

51

Анотація. Стаття присвячена особливостям формування знань 
олімпійської тематики серед школярів для позитивного ставлен-
ня до фізичної культури. Результати проведеного дослідження 
свідчать, що покращення обізнаності школярів в олімпійському 
русі сприяє підвищенню їхнього зацікавлення до фізичної куль-
тури, кращому засвоєнню ними культурно-виховних ідеалів 
і цінностей олімпізму, позитивно впливає на формування 
духовної, моральної, естетичної культури особистості школяра.
Ключові слова: олімпізм, знання, освіченість, школярі, фізична 
культура.
Аннотация. Юхымук Вера. Формирование знаний олимпий-
ской тематики как фактор повышения интереса учащихся 
основной школы к физической культуры. Статья посвящена 
особенностям формирования знаний олимпийской тематики сре-
ди школьников для позитивного отношения к физической куль-
туре. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, 
что повышение образованности школьников в олимпийском 
движении влияет на увеличение их интереса к физической куль-
туре, позитивно влияет на формирование духовной, моральной, 
эстетической культуры личности школьника.
Ключевые слова: олимпизм, знания, образованность, школьни-
ки, физическая культура.
Annotation. Yukhymuk Vira. The knowledge formation of olym-
pic subject is an important condition of increasing of interest to 
physical culture. The role of knowledge of Olympic subject in the 
formation of positive attitude to physical culture is revealed in the ar-
ticle. The results of investigations affi rm that the improvement of pu-
pils awareness on Olympic movement infl uence the increasing of their 
interest to physical culture, understanding of cultural and educational 
ideals and values of Olympic sport, positive infl uence on the forma-
tion of moral, inner and aesthetic culture of pupil’s individuality. 
Key words: Olympics, knowledge, experience, pupils, physical cul-
ture.

Вступ.
Сучасна Україна, як молода держава, йде 

шляхом побудови демократичної, правової країни, 
у якій людина, її життя, здоров’я, честь і гідність, 
недоторканість і безпека визнані найвищою цінніс-
тю. Здійснюючи стратегічні економічні, соціально-
політичні перетворення, Україна прагне увійти до 
числа країн європейської співдружності.

Останні роки ХХ століття і початок ново-
го тисячоліття ознаменовані значними змінами в 
українській системі шкільної освіти. Модернізація 
середньої школи передбачає профільне навчання у 
старших класах загальноосвітньої школи, розробку 
нових державних стандартів, які б враховували по-
треби сучасного суспільства. Реформи, що відбу-
ваються в системі шкільної освіти, спрямовані на 
поступове інтегрування середньої школи в європей-
ський освітній простір. Очевидно, що освітні цін-
ності повинні бути співзвучними з європейським 
досвідом.

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття ши-
рокого поширення набула ідея олімпійської освіти, 
основи якої були закладені ще П’єром де Кубертеном 
у праці “Спортивна педагогіка” (1919) [цит. за 2].

Олімпійська освіта, як суспільне явище сьо-
годні набуває глобального характеру: в ряді країн 
вона введена до програм навчальних закладів й ре-
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алізується в різноманітних формах. Показовим є те, 
що перша така програма розроблена і прийнята ще 
у 1976 році в Канаді. Тільки через вісім років ана-
логічна програма з’явилася в США, в 1988 році – в 
Німеччині [2]. Варто зауважити, що процес впро-
вадження програм олімпійської освіти у навчально-
виховний процес школярів під сучасну пору охо-
плює все більшу кількість країн усіх континентів.

Виходячи з понятійного тлумачення педаго-
гічної категорії “освіта”, зазначимо, що олімпійська 
освіта – це процес і результат набуття, оволодіван-
ня, здобування, засвоєння сукупності систематизо-
ваних наукових знань, умінь, навичок в галузі олім-
пійського руху.

Відтак доцільно підкреслити, що олімпій-
ська освіта чимраз активніше стає предметом на-
укових досліджень серед вчених зарубіжних країн 
та пострадянських республік. Цій проблемі при-
свячуються доповіді на наукових конгресах, сесіях, 
виступи на міжнародних форумах, континенталь-
них семінарах, конференціях. Серед важливих ви-
окремимо: „Олимпизм, олимпийское движение, 
Олимпийские игры и современность” (Москва, 
1995–1997, 2000–2002); „Человек в мире спорта” 
(Москва, 1998); „Молодежь–Наука–Олимпизм” 
(Москва, 1998, 2002); „Олимпийское движение и 
социальные процессы” (Омск, 1998; Москва, 1999); 
„Олимпийский спорт и спорт для всех” (Минск, 
2001; Москва; 2003, Київ, 2005); „Wychowanie 
fi zychne i sport” (Warszawa, 2002); „Практика Олим-
пийского образования” (Москва, 2002); “Олімпій-
ська освіта: виховання, здоровий спосіб життя, со-
ціальна адаптація” (Київ, 2007) тощо.

Підкреслимо також, що олімпійська освіта 
чимраз активніше стає предметом наукового ана-
лізу українських вчених, про що свідчать публіка-
ції М.М. Булатової, В.Н. Платонова, А.О. Єфімова, 
І. Кочмарук, К.П. Козлової, І.І. Диканя, Я. Щерба-
шина, М.О. Олійника, В.С. Ашаніна, В.Н. Кудинен-
ка, О.М. Вацеби, В.П. Юхимук, Ю.В. Зайдового та 
ін. Важливим є те, що у 2006 році створено комісію 
Національного олімпійського комітету України з 
олімпійської освіти та культури з метою залучення 
членів НОК, фахівців фізичного виховання і спор-
ту для забезпечення розвитку системи олімпійської 
освіти як важливого фактора об’єктивізації ролі 
олімпійського спорту в українському суспільстві, 
поширення ідеалів олімпізму серед різних верств 
населення [5; 6].

Варто зазначити, що олімпійська освіта ви-
окремилася, перш за все, як засіб для розв’язання 
протиріччям між високим рівнем розвитку спор-
ту та низьким рівнем засвоєння молоддю знань з 
галузі олімпійського руху (Сергеев В, 1998, 2001; 
Столяров В.И., 1998; Родиченко В., 2002; Конта-
нистов А.Т., 2003; Высоцки Ц., 2004 та ін.). З іншої 
сторони мета олімпійської освіти полягає також у 
вирішенні однієї з актуальних проблем фізичного 
виховання – підвищення зацікавленості дітей до 
фізичної культури та спорту (Столяров И., 1992; 
Родиченко В., 1997; Косневич Е., 1998; Кулинко-

вич Е., Михневич О., 1998; Рыхтецки А., Науль Р., 
1998; Чернецкий Ю., 2000; Высоцки Ц., 2004; Ка-
лабин В., 2004; Лубышева Л., Антипова М.В., 2005; 
Печерский В., Сучилин А., 2005).

Робота виконана за планом НДР Івано-
Франківського коледжу фізичного виховання.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
В даній роботі ми поставили собі за мету 

визначити особливості формування знань олімпій-
ської тематики як чинника підвищення зацікавле-
ності учнів основної школи до фізичної культури 

Для вирішення поставленої мети нами були 
використані такі методи: аналіз літературних дже-
рел та тематичних сайтів мережі Інтернет; методи 
теоретичної інтерпретації: аналіз і синтез, узагаль-
нення, індукція і дедукція; соціологічні методи 
(опитування: анкетування, метод часткових статис-
тичних спостережень); педагогічний експеримент; 
методи математичної статистики (критерій знаків 
Пірсона, статистичний тест часток).

Організація дослідження передбачала про-
ведення педагогічного експерименту, мета якого 
полягала у перевірці ефективності запропонованих 
організаційно-методичних заходів, спрямованих на 
підвищення обізнаності учнів в олімпійському русі. 
До експерименту було залучено 179 учнів восьми 
7-х класів. Після анкетування з учнів цих класів 
було сформовано два контрольні та два експери-
ментальні класи. Учні контрольних класів (n=93) 
займалися за чинною програмою з фізичної куль-
тури, а з учнями експериментальних класів (n=86) 
було додатково проведено низку розроблених нами 
організаційно-методичних заходів з формування 
знань олімпійської тематики.

Педагогічний експеримент тривав один на-
вчальний рік і полягав у тому, що на уроці вчитель 
фізичної культури за розробленими нами вказів-
ками, протягом 3–5 хвилин повідомляв учням ін-
формацію олімпійської тематики. Стимулом для 
вивчення матеріалу було підвищення оцінки з 
предмету. Показники рівня сформованості знань 
суб’єктів вимірювання визначали на початку і в кін-
ці педагогічного експерименту.

Під час педагогічного експерименту в експе-
риментальних класах було проведено спортивно-
театралізоване свято “Малі Олімпійські ігри”. 
Після вивчення матеріалу авторського посібника 
“Олімпійський всезнайко” з учнями експеримен-
тальних класів проводили вікторину “Що Ти знаєш 
про Олімпійські ігри?”. Вибір цих заходів зумов-
лений тим, що вчителі-практики фізичної культури 
визначили їх як найефективніші на етапі станов-
лення національної системи олімпійської освіти 
школярів.

Результати дослідження. 
Після проведення педагогічного екс-

перименту з використанням запропонованих 
організаційно-методичних заходів олімпійської 
освіти учні експериментальних класів показали 
значно кращу обізнаність у питаннях олімпійської 
тематики (таблиця 1).
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Як свідчать результати таблиці 1, в ході од-
норічного педагогічного експерименту нам вдалося 
підвищити обізнаність учнів 12-річного віку з окре-
мих питань олімпійської тематики в середньому на 
45,9%. Зокрема, обізнаність щодо Олімпійських 
ігор Стародавньої Греції та сучасності, Паралімпій-
ських ігор, олімпійських ідеалів, видатних поста-
тей спортивного руху, таких як П’єр де Кубертен чи 
Жак Рогге, покращилася на рівні істотності α=0,01, 
а обізнаність щодо олімпійської символіки, олім-
пійських чемпіонів, зимових Олімпійських ігор – 
на рівні істотності α=0,05.

Результати опитування після педагогічного 
експерименту свідчать, що у 12-річних школярів 
Олімпійські ігри почали викликати різні асоціації 
(таблиця 2).

До педагогічного експерименту у більшості 
учнів (67,5%) не виникало жодних асоціацій щодо 
Олімпійських ігор. Після впровадження заходів 
олімпійської освіти у школярів значно збільшилася 
кількість асоціацій, пов’язаних з Іграми. У пере-
важної більшості учнів Ігри асоціюються з видами 
спорту (57,0%), змаганнями (53,5%), спортсмена-

Таблиця 1
Відповіді 12-річних школярів експериментальних класів на питання олімпійської тематики до та після 

педагогічного експерименту
(% правильних відповідей, n=86)

Питання До
експерименту

Після експери-
менту α<

Чи відомо Тобі щось про Олімпійські ігри? 13,6 86,0 0,01
Чи відомо Тобі щось про Олімпійські ігри 
Стародавньої Греції? 3,5 56,9 0,01

Чи відомі Тобі олімпійські ідеали? 10,5 39,5 0,01
Де були проведені перші Олімпійські ігри 
сучасності? 18,6 68,7 0,01

Коли були проведені перші Олімпійські ігри 
сучасності? 16,3 56,9 0,01

Де були проведені останні зимові Олімпійські 
ігри? 19,8 61,6 0,05

Де були проведені Олімпійські ігри 2004 року? 25,6 76,8 0,01
Чи знаєш Ти символ олімпійських кілець? 15,1 52,3 0,05
Хто президент Міжнародного олімпійського 
комітету? 0 27,9 0,01

Чи відомо Тобі щось про П’єра де Кубертена? 20,9 59,3 0,05
Чи знаєш Ти олімпійських чемпіонів? 30,2 84,9 0,05
Чи знаєш Ти щось про Паралімпійські ігри? 12,8 67,5 0,01
Чи захоплюєшся Ти кимось із олімпійських 
чемпіонів? 17,4 39,5 >0,05

Чи хотів (-ла) би Ти стати олімпійським 
чемпіоном (чемпіонкою)? 37,2 60,5 >0,05

Таблиця 2
Асоціації 12-річних школярів, пов'язані з Олімпійськими іграми до та після педагогічного експерименту (% 

відповідей, n=86)
Асоціації До експерименту Після експерименту

Види спорту 15,1 57,0
Змагання різних країн 10,5 53,5
Спортсмени 19,8 46,5
Дух Олімпійських ігор 
Стародавньої Греції немає 27,9

Олімпійська медаль немає 20,9
Олімпійський вогонь немає 17,4
Перемога немає 13,6
Єдність усіх людей немає 10,5
Слава 7,1 9,3
Сила немає 7,1
Чесна гра немає 7,1
Здоров’я немає 7,1
Немає асоціацій 67,5 0
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ми (46,5%). Серед інших асоціацій називали також 
олімпійський вогонь, медаль, перемогу, єдність усіх 
людей та ін. Важливим є те, що у 12-річних шко-
лярів Олімпійські ігри почали асоціюватися з олім-
пійськими принципом – чесною грою. Під час анке-
тування ми не виявили жодного учня, у котрого б не 
виникали асоціації щодо Олімпійських ігор.

Для визначення ставлення школярів контр-
ольних та експериментальних класів до предмету 
“Фізична культура” ми провели анкетування учнів 
до і після педагогічного експерименту (таблиця 3).

Результати проведеного педагогічного експе-
рименту свідчать, що олімпійська освіта не тільки 
сприяє підвищенню обізнаності учнів з олімпій-
ського руху, а й змінює їхнє ставлення до занять 
фізичними вправами на позитивне та активне. Так, 
після впровадження експериментального фактору 
у експериментальних класах нам вдалося досягти 
100% позитивного ставлення учнів до уроку фі-
зичної культури та збільшити на 10,3% кількість 
школярів, котрі почали відвідувати спортивні сек-
ції. Натомість результати опитування учнів контр-
ольних класів після педагогічного експерименту за-
свідчили протилежні зміни: зменшилася кількість 
школярів, котрі позитивно ставляться до уроку 
фізичної культури (на 6,6% зменшилася кількість 
учнів, котрим подобається урок і на 3,2% −, котрі 
відвідували б урок фізичної культури якщо це було 
б не обов’язково), а також на 7,5%, котрі відвідува-
ли спортивні секції.

Результати анкетування свідчать, що загалом 
у 12-річних школярів знижується зацікавленість 
предметом “Фізична культура”, але під впливом 
експериментального фактора вдається досягти як 
100% позитивного ставлення до уроку, так і збіль-
шення кількості учнів, котрі відвідують секції з 
виду спорту.

В результаті проведеного опитування учнів 
після педагогічного експерименту ми встановили 
статистично достовірну розбіжність між результа-
тами відповідей школярів контрольних та експери-
ментальних класів. Отримані нами дані засвідчили 
статистичну відмінність учнів контрольних і експе-
риментальних класів при рівні істотності від α=0 до 

α=0, 03.
Таким чином, отримані результати під-

тверджують ефективність запропонованих 
організаційно-методичних заходів олімпійської 
освіти щодо залучення учнів середнього шкільного 
віку до занять фізичними вправами та зміни їхнього 
ставлення до предмету “Фізична культура” на по-
зитивне.

Висновки. 
Таким чином, проведене нами дослідження 

дозволило встановити, що запропоновані заходи 
олімпійської освіти для 12-річних учнів сприяють 
кращому засвоєнню культурно-виховних ідеалів 
і цінностей олімпізму в шкільному навчально-
виховному процесі, цілеспрямовано й позитивно 
впливають на формування духовної, моральної, ес-
тетичної культури особистості дитини, підвищують 
обізнаність з олімпійського руху.

Перспективи подальших досліджень. До-
слідження обізнаності 12-річних школярів у пи-
таннях олімпійської тематики та вивчення їх-
нього ставлення до фізичної культури вказує на 
необхідність розробки сучасних підходів до фор-
мування системи олімпійської освіти з викорис-
танням різноманітних форм. Подальшого вивчення 
потребує специфіка формування знань олімпійської 
тематики серед школярів інших вікових груп, серед 
юних спортсменів, серед студентської молоді, в 
позашкільних освітньо-виховних закладах тощо.
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Таблиця 3
Ставлення 12-ти річних школярів до предмету “Фізична культура” до та після педагогічного експеримен-

ту

Питання

До експерименту Після експерименту

Учні контроль-
них класів,
% (n=93)

Учні експери-
ментальних 
класів,

% (n=86)

α

Учні кон-
трольних 
класів,

%(n=93)

Учні експе-
рименталь-
них класів,
% (n=86)

α

Чи подобається урок 
фізичної культури? 86,0 90,7 0,33 80,6 100 0

Чи відвідував би урок, 
якщо б він був не 
обов’язковий?

82,8 87,2 0,41 79,6 100 0

Чи відвідуєш секції з 
виду спорту? 40,8 35,0 0,42 33,3 45,3 0,03
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Adnotacja. Autorzy dokonują nowej klasyfi kacji metod według 
podobieństwa zewnętrznej i wewnętrznej struktury ruchu w 
wyciskaniu sztangi leżąc z ćwiczeniami które stosowane w treningu 
stymulują rozwój rezultatu w tej konkurencji. Autorom wydaje się 
że omówione metody i systemy treningowe mogą być wykorzystane 
jako środki treningowe w procesie treningowym.
Słowa kluczowe: Trening sportowy, Wyciskanie sztangi leżąc, 
Systematyka metod treningowych, Trójbój siłowy, Kulturystyka, 
Rodzaje pracy mięśniowej. 
Анотація. Копаньский Р., Копаньский Д., Приймаков О. 
Огляд методів і тренувальних систем у жимі штанги ле-
жачи. Автори розробили нову класифікацію методів на основі 
подібності зовнішньої й внутрішньої структури рухів при жимі 
штанги лежачи із вправами, застосовуваними в тренуванні й 
стимулюючими розвиток результату в цій дисципліні. Авторам 
здається, що представлені методи і тренувальні системи мо-
жуть використовуватися як тренувальні засоби в тренувальному 
процесі.
Ключові слова: спортивне тренування, жим штанги лежачи, 
систематика тренувальних методів, силове триборство, культу-
ризм, рід м’язової роботи.
Аннотация. Копаньский Р., Копаньский Д., Приймаков А. 
Обзор методов и тренировочных систем в жиме штанги лёжа. 
Авторы разработали новую классификацию методов на основе 
сходства внешней и внутренней структуры движений при жиме 
штанги лёжа с упражнениями, применяемыми в тренировке и 
стимулирующими развитие результата в этой дисциплине. Авто-
рам кажется, что представленные методы и тренировочные си-
стемы могут использоваться в качестве тренировочных средств 
в тренировочном процессе.
Ключевые слова: спортивная тренировка, жим штанги лежа, 
систематика тренировочных методов, силовое троеборье, куль-
туризм, род мышечной работы. 
Annotation. Kopanski R., Kopanski D., Pryimakov A. Review 
of the methods and burn-in systems in pressing of barbell lying 
down. The authors have developed the new categorization of the 
methods on base resemblance external and internal structure of the 
motion under pressing of barbell with exercises lying down, appli-
cable in drill and stimulate the development of the result in this disci-
pline. The authors seems that presented methods and training systems 
can be used training means in training process.
Keywords: sports training, pressing of the barbell lying down, sys-
tematization of training methods, power triathlon, bodybuilding, sort 
of the muscular work. 

Wstęp. 
Niniejsza praca dotyczy przeglądu metod i sy-

stemów treningowych stosowanych w rozwoju rezul-
tatu w wyciskaniu sztangi leżąc stosowanych głów-
nie w trójboju siłowym. Wyciskanie sztangi leżąc jest 
ponadto bazowym ćwiczeniem w wielu dyscyplinach 
sportowych takich jak: rzuty, wioślarstwo, kajakarstwo, 
kulturystyka i inne. Wydaje się że materiał zawarty w 
niniejszej pracy może być przydatny w procesie pla-
nowania obciążeń treningowych na różnych etapach 
cyklu treningowego w celu zwiększania poziomu siły i 
masy mięśniowej. Ponadto autorzy dokonują klasyfi ka-
cji metod biorąc pod uwagę podobieństwo zewnętrznej 
struktury ruchu i synergii mięśniowych ćwiczeń trenin-
gowych z wyciskaniem sztangi leżąc. Przyjmując takie 
kryterium można wyróżnić trzy modele (wzorce) trenin-
gu siły i masy mięśniowej: izomorfi czny, polimorfi czny 
i mezomorfi czny. Model treningu izomorfi cznego to 
© Kopański R., Kopański D., Pryimakov O., 2009

taki w którym biomechaniczna struktura ćwiczenia tre-
ningowego (zewnętrzna i wewnętrzna) jest identyczna z 
ćwiczeniem testowym, model treningu polimorfi cznego 
to taki, który zawiera w sobie ćwiczenia treningowe za-
równo o odmiennej jak i identycznej strukturze biome-
chanicznej, zaś model mezomorfi czny to taki w którym 
występują jedynie ćwiczenia o odmiennej od ćwiczenia 
testowego charakterystyce biomechanicznej.

Cele i zadania. 
Cele i zadania pracy skupiają się wokół następu-

jących zagadnień:
Inwentaryzacji metod i systemów treningowych 1. 
ukierunkowanych na rozwój rezultatów w wyci-
skaniu sztangi leżąc;

Klasyfi kacji wzorców (modeli) treningu wyciska-2. 
nia sztangi leżąc;

Ustalenia skuteczności poszczególnych modeli tre-3. 
ningu.

Materiał i metoda. 
Materiał stanowią metody i systemy treningowe 

zaczerpnięte z metodyki treningu podnoszenia cięża-
rów i trójboju siłowego i kulturystyki. Do analizy wy-
brano następujące metody i systemy treningowe:

Badania R. Bergera.• 
Badania A. S. Prilepina i N. N. Saksonowa.• 
Metodyka treningu wyciskania sztangi leżąc B. Do-• 
leżala i M. Thormodsgarda .

Metodyka treningu wyciskania sztangi leżąc wg • 
„Nutritional – Muscle Research Group”.

Metodyka treningu wyciskania sztangi leżąc C. To-• 
karskiego.

Metodyka treningu wyciskania sztangi leżąc • 
B.Aldrige’a.

Metodyka treningu wyciskania sztangi dr • 
D.Vagmana.

Systemy treningowe w wyciskaniu sztangi leżąc N. • 
Zale.

System „pojedynczych powtórzeń” w wyciskaniu • 
leżąc D. Watermana.

Program treningowy L. Simmonsa.• 
Metodyka zwiększania rezultatu w wyciskaniu • 
sztangi leżąc systemem „3x3” S. Korte’a.

Metodyka wyciskania sztangi leżąc G.Zulaka.• 
Metodyka wyciskania sztangi leżąc wg systemu • 
niemieckiego.

Metodyka treningu wyciskania leżąc Eda Coana.• 
Wykorzystanie ćwiczeń statyko-dynamicznych dla • 
potrzeb rozwoju rezultatu w wyciskaniu sztangi 
leżąc.

Wykorzystanie systemów treningu siły mięśni nóg • 
w metodyce treningu wyciskania sztangi leżąc.

Badania R. Bergera. Poszukiwanie optymalnej 
ilości serii i powtórzeń w serii dla skutecznego rozwoju 
siły w wyciskaniu leżąc ma ponad 50-letnią tradycję. 
Richard A. Berger (1963) przeprowadził znaczący eks-
peryment z udziałem 177 słuchaczy collegu mający dać 
odpowiedź na pytanie, jaki wariant treningu dynamicz-
nego w wyciskaniu sztangi leżąc daje najlepsze efekty, 
oraz czy trening izometryczny w tym ćwiczeniu może 
konkurować w skuteczności z treningiem dynamicz-
nym.



210

Tabela 1. 
Programy treningowe poszczególnych grup badanych i ich liczebność.

GRUPA n DOZOWANIE OBCIĄŻENIE *
1 19 1 seria po 2 powtórzenia około 94%
2 18 2 serie po 2 powtórzenia około 94%
3 18 3 serie po 2 powtórzenia około 94%
4 22 1 seria po 6 powtórzeń około 84%
5 20 2 serie po 6 powtórzeń około 84%
6 21 3 serie po 6 powtórzeń około 84%
7 19 1 seria po 10 powtórzeń około 74%
8 21 2 serie po 10 powtórzeń około 74%
9 19 3 serie po 10 powtórzeń około 74%

10 57
Wyciskanie statyczne 1 seria po 6-8 sekund 1 raz w tygodniu; 
grupa ta wykonywała dodatkowo dynamicznie 1 serię po 6-10 
powtórzeń.

około 74- 84%

*Ponieważ dozowanie w/g R. Bergera zakładało wykonywanie serii z takim ciężarem aby liczba zaplanowanych 
powtórzeń była maksymalna, autor niniejszej pracy podał przypuszczalne obciążenie z jakim należało ćwiczyć 
obliczone na podstawie tabeli D. Vagmana (1998) zamieszczonej poniżej.

Tabela 2. 
Tabela przeliczeniowa do szacowania rekordowego rezultatu w wyciskaniu sztangi leżąc maksymalnej liczby 

powtórzeń z określonym ciężarem w serii.
POWTÓRZENIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Podnoszony ciężar (w funtach, 1 funt = 0,454 kg)

50 47 45 45 43 42 40 39 38 37
60 56 55 53 52 50 48 47 45 44
70 65 64 62 60 58 56 55 53 50
80 75 73 70 69 67 65 63 60 58
90 84 82 79 77 75 73 70 68 65

100 93 91 88 86 83 81 78 76 73
110 105 100 97 95 92 90 86 83 80
120 112 110 105 103 100 97 95 90 85
130 125 120 115 110 108 105 100 98 95
140 130 128 125 120 117 113 110 105 100
150 140 136 133 130 125 120 118 115 110
160 150 145 140 137 133 130 125 120 117
170 160 155 150 145 140 137 133 130 125
180 170 165 160 155 150 145 140 135 130
190 180 175 170 165 160 155 150 145 140
200 190 185 180 175 170 165 160 155 150
210 195 190 185 180 175 170 165 160 155
220 205 200 195 190 185 180 175 170 165
230 215 210 205 195 190 185 180 175 170
240 225 220 210 205 200 195 190 185 175
250 235 225 220 215 210 200 195 190 185
260 245 235 230 225 220 210 205 200 190
270 250 245 240 235 225 220 210 205 200
280 260 255 245 240 235 225 220 215 205
290 270 265 255 250 245 235 230 220 215
300 280 275 265 260 250 245 235 230 220
310 290 280 275 265 260 250 245 235 230
320 300 290 285 275 270 260 250 245 235
330 310 300 290 285 275 265 260 250 245
340 315 310 300 295 285 275 265 260 250
350 330 320 310 300 295 285 275 265 260
360 335 330 320 310 300 290 280 275 265
370 345 335 325 320 310 300 290 280 270
380 355 345 335 325 320 310 300 290 280
390 365 355 345 335 325 315 305 295 285
400 375 365 355 345 335 325 315 305 295
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Eksperyment R. Bergera trwał 12 tygodni. 
Uczestnicy eksperymentu ćwiczyli 3 razy tygodniowo 
(poniedziałek, środa, piątek) w/g odmiennych progra-
mów. Na każdym treningu uczestnicy poszczególnych 
grup wykonywali trening wg schematu zamieszczone-
go w Tabela 1-2.

Jaka zatem była skuteczność poszczególnych 
wariantów treningowych w świetle przyrostu rezulta-
tów? Tabela 3 przedstawia zróżnicowanie wyników w 
wyciskaniu sztangi leżąc po 12 tygodniach treningu w 
zależności od programu treningowego.

Na podstawie powyższych badań R. Berger 
sformułował następujące wnioski:

najbardziej efektywny okazał się trening o • 
schemacie 3 serie po 6 powtórzeń, trening 
statyczny cechuje średnia skuteczność, zaś 
treningi na wysokich ciężarach w wariantach 
1seria po 2 powtórzenia i 2 serie po 2 powtórzenia 
są najmniej efektywne;

zaletą treningu statycznego jest ponadto to, że • 
realizuje się go w znacznie krótszym czasie niż 
treningi dynamiczne o podobnej skuteczności.

Badania A. S. Prilepina i N. N. Saksonowa. 
Wyżej wymienieni radzieccy badacze przeprowadzi-
li badania nad zależnością efektów treningowych w 
wyciskaniu sztangi leząc od liczby serii i powtórzeń, 

przyjmując za wyjściowy ciężar – 80% CM (Saksonow, 
Prilepin 1970). Badanie przeprowadzono z udziałem 
44 sportowców ze szkoły trenerskiej, którzy uprawiali 
różne dyscypliny sportu, wyłączając jednak ćwiczenia 
z obciążeniem. Zorganizowano 5 eksperymentalnych 
grup, których członkowie mieli zbliżoną do siebie 
masę i wysokość ciała. Badania trwały 35 dni, w ciągu 
których zawodnicy trenowali przez 36 godzin. Przyjęto 
założenie trzech treningów tygodniowo. Każda grupa 
wykonywała 3 serie wyciskania leżąc, w tym I grupa 
– 3 powtórzenia w serii, II grupa – 4 powtórzenia, III 
grupa – 5 powtórzeń, IV grupa – 6 powtórzeń, V grupa 
– 7 powtórzeń. We wszystkich grupach rekordy wzro-
sły o 8,1 do 12,8 kilogramów. W grupie wykonującej 
6 i 7 powtórzeń wskaźnik wzrostu był najniższy, w 
grupach wykonujących 4 i 5 powtórzeń nieco wyższy, 
jednak w grupie wykonującej 3 powtórzenia zanotowa-
no największy efekt. Na podstawie badania naukowcy 
sformułowali pewne wnioski. Najważniejszy z nich to 
ten, że lepiej stosować mniej powtórzeń a więcej serii. 
Dogodnym jest też trening 3 razy w tygodniu oraz jego 
regularność. 

Metodyka treningu wyciskania sztangi le-
żąc B. Doleżala i M. Thormodsgarda. B. Doleżal i 
M. Thormodsgard (2000) oparli swoją metodykę – jak 
sami twierdzą -na strategii treningowej wypracowanej 

Tabela  3. 
Zróżnicowanie wyników w wyciskaniu sztangi leżąc po 12 tygodniach treningu w zależności od programu 

treningowego (rezultaty podane w lbs).

Program 
treningowy

3serie 
po 6p

1seria 
po 6p

2seria 
po 10p

Trening 
statyczny

3serie 
po 2p

3serie 
po 10p

2serie 
po 6p

1seria 
po 10p

1seria po 
2p

2serie po 
2p

Średnia 161,3 156,6 155,8 154,0 153,8 153,1 152,9 151,3 149,2 145,8
n 21 22 21 57 18 19 20 19 19 18

Grupy różnią się na poziomie istotności 0,05 przy występującej różnicy nie mniejszej niż 6,83 lbs.

Tabela  4. 
Założenia metodyki rozwoju rezultatu wyciskania sztangi leżąc wg Doleżala i Thormodsgarda.

Czas trwania cyklu 12 tygodni

Liczba ćwiczeń do wyboru 10 rodzajów wyciskania
11 rodzajów rozpiętek

Liczba dni treningowych w tygodniu 2 dni
Przerwy odpoczynkowe między 
treningami Od 72 do 96 godzin

Przybliżony czas trwania 1 treningu nie więcej niż 45 minut

Kolejność wykonywania ćwiczeń DZIEŃ 1 – wykonać rozpiętki przed wyciskaniem
DZIEŃ 2 - wykonać wyciskanie przed rozpiętkami

Ogólna liczba serii na treningu 3 – 4 ćwiczenia po 3 – 5 serii
(całkowita liczba serii 12 – 16)

Intensywność TYGODNIE 1 – 6: faza hipertrofi czna (6 – 12 powtórzeń) obowiązujący 
schemat obciążeń w tym okresie w wyciskaniu i rozpiętkach w/g zasady 
„płaskiej” piramidy;
TYGODNIE 7 – 12: faza siłowa/hipertrofi czna (3 – 6 powtórzeń) 
obowiązujący schemat obciążeń dla rozpiętek w/g „wypaczonej” 
piramidy; schemat dla wyciskania w/g płaskiej piramidy;

Dodatkowe informacje dla równoległego rozwoju masy mięśniowej w ćwiczeniach 
wyciskania stosować powolne i kontrolowane ruchy w fazie 
opuszczania.
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Tabela  5 
Szczegółowe treści programu treningowego B. Doleżala i M. Thormodsgarda.

Tygodnie 1-2: faza hipertrofi czna
Dzień 1 Nr serii (liczba powtórzeń)

Rozpiętki (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5
Rozpiętki ze sztangielkami na ławce poziomej 12 10 10 10 12
Rozpiętki z sztangielkami w skosie z głową do góry 12 10 10 10 12
Rozpiętki na maszynie 12 10 10 10 12
Rozpiętki na wyciągach w skosie głową do góry 12 10 10 10 12
Odwrotne rozpiętki na wyciągach w skosie 12 10 10 10 12

Wyciskanie (wybierz dwa rodzaje) 1 2 3 4 5
Wyciskanie sztangi na ławce poziomej 12 10 10 12
Wyciskanie w skosie głową do góry 12 10 10 12
Pompki (między) ławkami 12 10 10 12
Wyciskanie sztangielek w skosie głową do góry 12 10 10 12
Pompki na poręczach w szerokim rozstawie 12 10 10 12

Dzień 5 Nr serii (liczba powtórzeń)
Wyciskanie (wybierz dwa rodzaje) 1 2 3 4 5

Wyciskanie sztangi na ławce poziomej 12 10 10 12
Wyciskanie w skosie głową do góry 12 10 10 12
Pompki (między) ławkami 12 10 10 12
Wyciskanie sztangielek w skosie głową do góry 12 10 10 12
Pompki na poręczach w szerokim rozstawie 12 10 10 12

Rozpiętki (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5
Rozpiętki ze sztangielkami na ławce poziomej 12 10 10 10 12
Rozpiętki z sztangielkami w skosie z głową do góry 12 10 10 10 12
Rozpiętki na maszynie 12 10 10 10 12
Rozpiętki na wyciągach w skosie głową do góry 12 10 10 10 12
Odwrotne rozpiętki na wyciągach w skosie 12 10 10 10 12

Tygodnie 3-4: faza hipertrofi czna
Dzień 1 Nr serii (liczba powtórzeń)

Rozpiętki (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5
Rozpiętki na wyciągach 12 10 10 12
Rozpiętki ze sztangielkami w skosie głową do dołu 12 10 10 12
Krzyżowanie linek wyciągów górnych 12 10 10 12
Rozpiętki w skosie głową do góry na wyciągach 12 10 10 12
Rozpiętki w skosie głową do dołu na wyciągach 12 10 10 12

Wyciskanie (wybierz dwa rodzaje) 1 2 3 4 5
Wyciskanie sztangielek na ławce poziomej 12 10 10 10 12
Wyciskanie sztangielek w skosie głową do góry 12 10 10 10 12
Wyciskanie sztangielek w skosie głowa do dołu 12 10 10 10 12
Wyciskanie sztangi na ławce poziomej 12 10 10 10 12
Wyciskanie sztangi w skosie głową do dołu 12 10 10 10 12

Dzień 5 Nr serii (liczba powtórzeń)
Wyciskanie (wybierz dwa rodzaje) 1 2 3 4 5

Wyciskanie sztangielek na ławce poziomej 12 10 10 10 12
Wyciskanie sztangielek w skosie głową do góry 12 10 10 10 12
Wyciskanie sztangielek w skosie głowa do dołu 12 10 10 10 12
Wyciskanie sztangi na ławce poziomej 12 10 10 10 12
Wyciskanie sztangi głową do dołu 12 10 10 10 12

Rozpiętki (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5
Rozpiętki na wyciągach 12 10 10 12
Rozpiętki ze sztangielkami w skosie z głową do dołu 12 10 10 12
Krzyżowanie linek wyciągów górnych 12 10 10 12
Rozpiętki w skosie głową do góry na wyciągach 12 10 10 12
Rozpiętki w skosie głową do dołu na wyciągach 12 10 10 12
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Przedłużenie Tabela  5
Tygodnie 5-6: faza hipertrofi czna

Dzień 1 Nr serii (liczba powtórzeń)
Rozpiętki (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5

Krzyżowanie linek wyciągów dolnych 12 10 10 10 12
Rozpiętki w skosie głową do dołu 12 10 10 10 12
Rozpiętki ze sztangielkami na ławce poziomej 12 10 10 10 12
Rozpiętki w skosie do góry na maszynie 12 10 10 10 12
Krzyżowanie linek wyciągów górnych 12 10 10 10 12

Wyciskanie (wybierz dwa rodzaje) 1 2 3 4 5
Wyciskanie sztangi w skosie głową do góry 12 10 10 10 12

Wyciskanie sztangielek na ławce poziomej 12 10 10 10 12

Wyciskanie na maszynie siedząc 12 10 10 10 12
Wyciskanie sztangi skosie głową do dołu 12 10 10 10 12
Wyciskanie w skosie głową do góry na maszynie 12 10 10 10 12

Dzień 5 Nr serii (liczba powtórzeń)
Wyciskanie (wybierz dwa rodzaje) 1 2 3 4 5

Wyciskanie sztangi w skosie głową do góry 12 10 10 10 12
Wyciskanie sztangielek na ławce poziomej 12 10 10 10 12
Wyciskanie na maszynie na siedząco 12 10 10 10 12
Wyciskanie sztangi w skosie głową do dołu 12 10 10 10 12
Wyciskanie w skosie głową do góry na maszynie 12 10 10 10 12

Rozpiętki (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5
Krzyżowanie linek wyciągów dolnych 12 10 10 10 12
Rozpiętki w skosie głową do dołu 12 10 10 10 12
Rozpiętki ze sztangielkami na ławce poziomej 12 10 10 10 12
Rozpiętki w skosie głową do góry na maszynie 12 10 10 10 12
Krzyżowanie linek wyciągów górnych 12 10 10 10 12

Tygodnie 7-8: faza siłowo-hipertrofi czna
Dzień 1 Nr serii (liczba powtórzeń)

Rozpiętki (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5
Krzyżowanie linek wyciągów górnych 12 10 8 12
Rozpiętki w skosie głowa do dołu na wyciągach 12 10 8 12
Rozpiętki ze sztangielkami na ławce poziomej 12 10 8 12

Wyciskanie (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5
Wciskanie sztangi na ławce poziomej 10 6 6 6 8
Wyciskanie na maszynie siedząc 10 6 6 6 8

Wyciskanie (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5
Wyciskanie sztangielek w skosie głową do dołu 8 6 6 8
Wyciskanie sztangi w skosie głową do góry 8 6 6 8

Dzień 5 Nr serii (liczba powtórzeń)
Wyciskanie (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5

Wyciskanie sztangi na ławce poziomej 10 6 6 8
Wyciskanie sztangielek na ławce poziomej 10 6 6 8
Wyciskanie na maszynie na siedząco 10 6 6 8

Wyciskanie (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5
Wyciskanie sztangielek w skosie głową do dołu 8 6 6 8
Wyciskanie sztangi w skosie głową do góry 8 6 6 8

Rozpiętki (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5
Krzyżowanie linek wyciągów górnych 12 10 8 12
Rozpiętki ze sztangielkami na ławce poziomej 12 10 8 12

Tygodnie 9-10: faza siłowo-hipertrofi czna
Dzień 1 Nr serii (liczba powtórzeń)

Rozpiętki (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5
Rozpiętki ze sztangielkami w skosie głową do dołu 12 10 8 12
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przez wschodnioeuropejskich ciężarowców lat siedem-
dziesiątych, która zapewnić ma około 25% przyrost re-
zultatu w wyciskaniu w ciągu 12 tygodni.

Metodyka w/w autorów stwarza możliwość 
rozwoju rezultatu w wyciskaniu leżąc w/g „nieskoń-
czonej” liczby schematów treningowych przez „ma-
nipulację” pięcioma zmiennymi, a mianowicie: 1) do-
borem ćwiczeń; 2) podziałem ćwiczeń; 3) liczbą serii; 
4) długością trwania przerw odpoczynkowych między 
treningami; 5) intensywnością treningu.

Poniżej przedstawiona jest ogólna charaktery-
styka programu treningowego B. Doleżala i M. Thor-
modsgarda (tab 4):

W określeniu obciążeń z jakimi należy ćwiczyć 
należy skorzystać z tabeli 5.

Metodyka treningu wyciskania sztangi 
leżąc wg „Nutritional – Muscle Research Group”. 
Metodyka ta opiera się na 12 – tygodniowym cyklu 
ćwiczeń wg schematu „Do Odmowy” (ros. „Do otkaza”) 

Przedłużenie Tabela  5
Rozpiętki ze sztangielkami w skosie głową do góry 12 10 8 12
Odwrotne rozpiętki w skosie na wyciągach 12 10 8 12

Wyciskanie (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 6
Wyciskanie sztangi na ławce poziomej 10 6 6 6 10
Pompki (między ławkami) 10 6 6 6 10

Wyciskanie (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5
Wyciskanie sztangielek w skosie głową do góry 8 6 6 6 8
Wyciskanie sztangi w skosie głową do dołu 8 6 6 6 8

Dzień 5 Nr serii (liczba powtórzeń)
Wyciskanie (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5

Wyciskanie sztangi na ławce poziomej 10 6 6 6 10
Pompki (między ławkami) 10 6 6 6 10
Pompki na poręczach w szerokim rozstawie 10 6 6 6 10

Wyciskanie (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5
Wyciskanie sztangielek w skosie głową do góry 8 6 6 6 8
Wyciskanie sztangi w skosie głową do dołu 8 6 6 6 8

Rozpiętki (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5
Rozpiętki ze szta1nelkami w skosie głową do dołu 12 10 8 12

Odwrotne rozpiętki w skosie na wyciągach 12 10 8 12
Tygodnie 11-12: faza siłowo-hipertrofi czna

Dzień 1 Nr serii (liczba powtórzeń)
Rozpiętki (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5

Rozpiętki w skosie głową do góry na wyciągach 10 8 6 10
Rozpiętki na maszynie 10 8 6 10
Rozpiętki na wyciągach 10 8 6 10

Wyciskanie (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5
Wyciskanie sztangi w skosie głową do góry 10 8 8 8 10
Wyciskanie w skosie głową do góry na maszynie 10 8 8 8 10

Rozpiętki (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5
Wyciskanie sztangi na ławce poziomej 10 8 8 8 10
Wyciskanie na maszynie siedząc 10 8 8 8 10

Dzień 5 Nr serii (liczba powtórzeń)
Wyciskanie (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5

Wyciskanie sztangi w skosie głową do góry 10 8 8 8 10
Wyciskanie w skosie głową do góry na maszynie 10 8 8 8 10
Wyciskanie sztangi w skosie głową do dołu 10 8 8 8 10

Wyciskanie (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5
Wyciskanie sztangi na ławce poziomej 10 8 8 8 10
Wyciskanie na maszynie na siedząco 10 8 8 8 10

Rozpiętki (wybierz jeden rodzaj) 1 2 3 4 5
Rozpiętki w skosie głową do góry na wyciągach 10 8 6 10
Rozpiętki na maszynie 10 8 6 10
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Tabela  6. 
Rozkład obciążeń treningowych w metodyce wg „Nutritional – Muscle Research Group

Tydzień Dzień Treningu Dozowanie OTE* Liczba Powtórzeń ITE**

1 1
78,7

-------- x 8
8

50,4 64 78,7%

2 2
78,7

-------- x 8
8

50,4 64 78,7%

3 3
78,7

-------- x 8
8

50,4 64 78,7%

4 4
78,7

-------- x 8
8

50,4 64 78,7%

5 5
78,7

-------- x 8
8

50,4 64 78,7%

6 6
78,7

-------- x 8
8

50,4 64 78,7%

7 7
86,2

-------- x 5
5

21,5 25 86,2%

8 8
86,2

-------- x 5
5

21,5 25 86,2%

9 9
86,2

-------- x 5
5

21,5 25 86,2%

10 10
86,2

-------- x 5
5

21,5 25 86,2%

11 11
91,2

-------- x 3
3

8,2 9 91,2%

12 12
91,2

-------- x 3
3

8,2 9 91,2%

* - Objętość treningowa; ** - Intensiwność treningowa

(Tabela 6). Cykl ten realizuje się ćwicząc wyciskanie 
nie częściej niż jeden raz w tygodniu.

W 12 – tygodniowym cyklu stosuje się następu-
jące ciężary i ilości powtórzeń: 

- przez 6 tygodni wyciskanie sztangi o ciężarach 
pozwalających na wykonanie 8 serii po 8 powtórzeń;

- przez 4 tygodnie wyciskanie sztangi o ciężarze 
pozwalającym na wykonanie 5 serii po 5 powtórzeń;

- przez 2 tygodnie wyciskanie sztangi o ciężarze 
pozwalającym na wykonanie 3 serii po 3 powtórzenia.

Metodyka treningu wyciskania sztangi leżąc 
C. Tokarskiego (Tabela 7). Craig Tokarski jest auto-
rem dwóch interesujących 12 i 13-tygodniowych cykli 
treningowych (Tokarski C. 1993, 1995). 

Ten obdarzony fenomenalną siłą atleta, startując 
głównie w wyciskaniu sztangi leżąc i rzadko w trójbo-
ju, legitymuje się fantastycznymi wynikami: wyciska-
nie leżąc – 380 kg (kat. do 125 kg) oraz w przysiadzie 
i martwym ciągu po 326,5 kg. Pomimo, że startował 
w zawodach trójboistów nigdy specjalnie nie trenował 
przysiadów i martwego ciągu (Tokarski C. 1993). W 
jego treningu dominuje głównie wyciskanie leżąc, kilka 
ćwiczeń rozwijających siłę tricepsów i obręczy barko-
wej oraz „lekkie” przysiady na „hack-maszynie”. W po-

niższej tabeli zamieszczone są szczegółowe treści 12-ty-
godniowego cyklu treningowego Craiga Tokarskiego.

13 tygodniowy cykl treningowy C. Tokarskiego 
(1995) ogranicza treningi w wyciskaniu sztangi leżąc 
do 2 razy w tygodniu. W poniedziałki są to zwykle 
treningi o dużej objętości i intensywności zaś w piątki 
treningi lekkie.

Poniższa tabela zawiera rozkład podstawowych 
obciążeń w 13-tygodniowym cyklu treningowym C. 
Tokarskiego (Tabela  8).

Jak widać z proponowanego dozowania już w 
4 tygodniu należy podjąć próbę wyrównania swojego 
rekordu zaś w tygodniu 8 należy podjąć próbę bicia re-
kordu o około 4,2%. Wg Tokarskiego (1995) realizacja 
tego programu zapewnić może nawet 20 kilogramowy 
przyrost rezultatu przy rekordzie wyjściowym równym 
120 kg.

Metodyka treningu wyciskania sztangi leżąc 
B.Aldrige’a. Metodyka rozwoju rezultatem w wyci-
skaniu sztangi leżąc wg B. Aldridge’a (1998), opiera 
się na równoczesnym rozwijaniu masy mięśniowej 
klatki piersiowej i siły tych mięśni poprzez trzykrotny 
trening w tygodniu.

B. Aldridge przedstawia przykładowy rozkład 
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Tabela  7. 
Tygodniowy cykl treningowy wg C. Tokarskiego.

Tydzień Dzień treningu Ćwiczenie Dozowanie

1

Poniedziałek

1. Wyciskanie leżąc
62,5

-------- x 4
5

2. Wyciskanie na skośnej ławce
50

-------- x 4*
5

3. Rozpiętki
7,5x10
-------- x 4*
12-16

Środa

1. Wyciskanie sztangi w wąskim chwycie *

2. Praca tricepsów na wyciągu bloczkowym *

3. „Francuskie wyciskanie” łamanym gryfem *

Piątek

1. Wyciskanie leżąc
50

-------- x 4
5

2. Wyciskanie sztangi zza karku
42,5-50
-------- x 4*

5

3. Przysiady na „hack-maszynie”
65-70

-------- x 4**
12

Tydzień Dzień treningu Ćwiczenie Dozowanie

2 Poniedziałek
1. Wyciskanie leżąc

65
-------- x 4

5
2. 3. Jak w 1 tygodniu

Środa, Piątek Trening według rozkładu z 1 tygodnia cyklu.

3 Poniedziałek
1. Wyciskanie leżąc

66,6
-------- x 4

5
2. 3. Jak w 1 tygodniu

Środa, Piątek Trening według rozkładu z 1 tygodnia cyklu.

4 Poniedziałek
1. Wyciskanie leżąc

67,8
-------- x 4

5
2. 3. Jak w 1 tygodniu

Środa, Piątek Trening według rozkładu z 1 tygodnia cyklu.

5 Poniedziałek
1. Wyciskanie leżąc

69,3
-------- x 4

5
2. 3. Jak w 1 tygodniu

Środa, Piątek Trening według rozkładu z 1 tygodnia cyklu.

6 Poniedziałek
1. Wyciskanie leżąc

70,6
-------- x 4

5
2. 3. Jak w 1 tygodniu

Środa, Piątek Trening według rozkładu z 1 tygodnia cyklu.

7 Poniedziałek
1. Wyciskanie leżąc

75
-------- x 3

3
2. 3. Jak w 1 tygodniu

Środa, Piątek Trening według rozkładu z 1 tygodnia cyklu.

8
Poniedziałek

1. Wyciskanie leżąc
78,1

-------- x 3
3

2. 3. Jak w 1 tygodniu
Środa, Piątek Trening według rozkładu z 1 tygodnia cyklu.
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ćwiczeń i obciążeń w tych ćwiczeniach w okresie jed-
nego tygodnia.

Trening 1.
Wyciskanie sztangi leżąc na poziomej ławce, 3–4 1. 
serie po 6–10 powtórzeń.

Wyciskanie sztangielek na ławce skośnej z głową 2. 
w górze, 3 serie po 10 -12 powtórzeń.
Ściąganie linek wyciągu podwójnego z góry przed 3. 
sobą, 3 serie po 10-12 powtórzeń.

Trening 2.
Wyciskanie na ławce skośnej z głową w górze w 1. 
Smith-maszynie, 3-4 serie po 6-10 powtórzeń.

Wyciskanie sztangielek na ławce poziomej 3 serie 2. 
po 6-10 powtórzeń.

Rozpiętki na ławce poziomej, 3 serie po 10-12 3. 
powtórzeń.

Trening 3.
Wyciskanie sztangielek na ławce skośnej z głową 1. 
w górze, 3-4 serie po 6-10 powtórzeń.

Wyciskanie sztangi na ławce poziomej, 3 serie po 2. 
6-10 powtórzeń.

Rozpiętki na ławce poziomej, 3 serie po 10-12 3. 
powtórzeń.

Uwagi:
B. Aldridge, zaleca w każdym z wyżej podanych 

ćwiczeń stosować krótkie „szczytowe” napięcie. 
Pierwszą serię każdego ćwiczenia należy traktować 
rozgrzewkowo, natomiast 2-3 pozostałe serie należy 
wykonywać z takim ciężarem, który dla zaplanowanej 
liczby powtórzeń jest ciężarem maksymalnym.

Metodyka treningu wyciskania sztangi dr 
D.Vagmana (Tabela 9). 

Systemy treningowe w wyciskaniu sztangi 

leżąc N. Zale. N. Zale jest autorem kilku systemów 
treningowych mających za zadanie kształcić w 
wyciskaniu sztangi leżąc takie cechy jak: siłę, 
wytrzymałość, masę mięśniową, defi nicję. Podaje 
on również dozowanie obciążeń w tym ćwiczeniu w 
treningu stacyjnym i w rehabilitacji po kontuzji (Zale, 
2001). W poniższej tabeli przedstawione jest dozowanie 
obciążeń w wyciskaniu sztangi leżąc dla rozwoju wyżej 
wymienionych cech (Tabela  10).

N. Zale proponuje również łączenie ze sobą w 
tygodniowym cyklu treningowym niektórych cech. I 
tak np. w poniedziałek zaleca trening ukierunkowany 
na siłę, środa jest dniem w którym dominuje pompo-
wanie, zaś piątek jest treningiem o charakterze wytrzy-
małościowym.

System „pojedynczych powtórzeń” w wyci-
skaniu leżąc D. Watermana. D. Waterman, to jeden 
z najsilniejszych ludzi świata w wyciskaniu sztangi 
leżąc. W 35-tej edycji konkursu Mr. Olympia, ten wa-
żący zaledwie 84 kg zawodnik wycisnął w specjalnym 
pokazie 281,5 kg (Lockwood C.M. 2000).

Metodyka treningu D. Watermana wydaje się 
mało intensywna, choć sam autor tego systemu zaleca 
ćwiczyć wyciskanie leżąc nie więcej niż jeden raz w 
tygodniu (Lockwood C.M. 2000).

D. Waterman zaleca na początku wykonać 3 
serie rozgrzewkowe po 6-10 powtórzeń z ciężarem, 
który można by wycisnąć znacznie większą ilość 
razy. Następnie wykonuje 3-4 serie podstawowe - 
jednopowtórzeniowe z ciężarem 220 kg, co stanowi 
około 80% C.M. Jeśli te 3-4 serie jednopowtórzeniowe 
D. Waterman wykonuje stosunkowo swobodnie, to 
dodaje jeszcze jedną serię z ciężarem 5-10 kg wyższym. 

Przedłużenie Tabela  7. 
Tygodniowy cykl treningowy wg C. Tokarskiego.

9
Poniedziałek

1. Wyciskanie leżąc
81,2    81,5     93,7   81,2
-----x1,----x1,-----x1, ----x3
    1        1         1         3

2. 3. Jak w 1 tygodniu
Środa, Piątek Trening według rozkładu z 1 tygodnia cyklu.

10
Poniedziałek

1. Wyciskanie leżąc
83,5
----- x2

3
2. 3. Jak w 1 tygodniu

Środa, Piątek Trening według rozkładu z 1 tygodnia cyklu.

11

Poniedziałek
1. Wyciskanie leżąc

83,5
----- x2

3
2. 3. Jak w 1 tygodniu

Środa, Piątek Trening według rozkładu z 1 tygodnia cyklu.

12
Poniedziałek 1. Wyciskanie leżąc

83,5
----- x2

3
2. 3. Jak w 1 tygodniu

Środa, Piątek Trening według rozkładu z 1 tygodnia cyklu.
*Dozowanie w czystych polach tabeli wg własnego uznania.
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Tabela  8. 
13-tygodniowy cykl treningowy w wyciskaniu sztangi leżąc (C. Tokarski, 1995).

Tydzień Dzień treningu Dozowanie OTE* ITE**

1

Poniedziałek
71,5
----- x4

5
14,2 71

Piątek
50-58
------- x4

5
10,8 54

2
Poniedziałek

73
----- x4

5
14,6 73

Piątek
50-58
------- x4

5
10,8 54

3
Poniedziałek

75
----- x4

5
15,0 75

Piątek
50-58
------- x4

5
10,8 54

4

Poniedziałek
101          75

-------x1, -----x4
1            1

16,0 76,2

Piątek
50-58
------- x4

5
10,8 54

5
Poniedziałek

79
----- x3

3
7,11 79

Piątek
58-62,5
------- x4

5
12,05 60,25

6
Poniedziałek

81,2
----- x3

5
12,2 81,2

Piątek
58-62,5
------- x4

5
12,05 60,25

7
Poniedziałek

83,3
----- x3

3
7,5 83,3

Piątek
58-62,5
------- x4

5
12,05 60,25

8
Poniedziałek

104,2        85,5
-------x1, -------x3

            1            3
8,73 87,3

Piątek
58-62,5
------- x4

5
12,05 60,25

9
Poniedziałek

87,5
----- x2

3
5,25 87,5

Piątek
58-62,5
------- x4

5
12,05 60,25

10 Poniedziałek
90

----- x2
3

5,4 90
Piątek Trening wg własnego uznania lżejszy od poprzedniego treningu piątkowego

11
Poniedziałek

91,7
----- x2

3
5,5 91,7

Piątek
58-62,5
------- x4

5
12,05 60,25

12 Poniedziałek
94,0

----- x1-2
3

4,23 94
Piątek Trening bez wyciskania

13
Poniedziałek -

dzień bicia 
rekordu

Rozgrzewka
  50        62,5       71     85,5      94
-------x2, ----x1, ----x1, ----x1, ----x1
12-15        5         5       1-3         1

Bicie rekordu
104,2        108
-------x1,  -----x1
    1             3

* - Objętość treningowa ekwiwalentna; ** - Intensiwność treningowa ekwiwalentna.
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Tabela 9. 
Tresci treningowe i obciążenia wg D. Vagmana.

Tydzień Dzień Gr. mięśni Ćwiczenie Serie Powtórzenia Intensywność
FAZA 1: Wprowadzenie

1 1
Klatka p.

Wyciskanie na ławce 3 6 55%
Rozpiętki 3 6 55%
Wzniosy bokiem 3 6 55%

Triceps Wyciskanie do dołu 3 6 55%
Wyprosty nad głową 3 6 55%

2 1

Klatka p.
Wyciskanie na ławce 4 8 55%
Wyciskanie w skosie 3 8 55%
Rozpiętki 3 8 55%

Barki
Wyciskanie zza karku 3 8 55%
Wzniosy przodem 3 8 55%
Wzniosy bokiem 4 8 55%

Triceps
Wyciskanie do dołu 3 8 55%
Wyprosty nad głową 3 8 55%
Prostowania ramienia w leżeniu 3 8 55%

3
1 Klatka/Triceps

Wyciskanie w leżeniu 5 8 60%
Wyciskanie w wąskim chwycie 4 8 60%
Wyciskanie w skosie 4 8 60%
Uginanie na poręczach 4 8 60%
Rozpiętki 4 8 60%
Wyprosty nad głowę 4 8 60%

3 Barki
Wyciskanie sprzed głowy 3 8 60%
Wyciskanie zza karku 3 8 60%
Wzniosy przodem 3 8 60%
Wzniosy bokiem 3 8 60%

FAZA 2: Budowa postaw siłowo-wytrzymałościowych

4
1 Klatka/Barki

Wyciskanie na ławce 5 6-7 65%
Wyciskanie w skosie 5 6-7 65%
Wyciskanie sztangielek 5 6-7 65%
Wyciskanie sprzed głowy 5 6-7 65%
Wzniosy przodem 5 6-7 65%
Wzniosy bokiem 5 6-7 65%

2 Triceps
Wyciskanie w wąskim chwycie 5 6-7 65%
Uginanie na poręczach 5 6-7 65%
Wyciskanie do dołu 5 6-7 65%

5 1 Klatka/Barki/ 
Triceps

Wyciskanie na ławce 5 6 70%
Wyciskanie sprzed głowy 5 6 70%
Wyciskanie w wąskim chwycie 5 6 70%
Wyciskanie sztangielek 5 6 70%
Wzniosy przodem 5 6 70%
Uginanie na poręczach 5 6 70%
Wyciskanie zza karku 5 6 70%
Wyciskanie do dołu 5 6 70%
Rozpiętki 5 6 70%
Prostowanie ramienia w leżeniu 5 6 70%
Wzniosy bokiem 5 6 70%

6
1 Klatka p. Wyciskanie na ławce 5 5-6 75%

Wyciskanie sztangielek 5 5-6 75%
2 Barki Wzniosy przodem 5 5-6 75%

Wzniosy bokiem 5 5-6 75%
3 Triceps Wyciskanie do dołu 5 5-6 75%

Wyprosty nad głowę 5 5-6 75%
FAZA 3: Odciążenie

7
1 Klatka p. Wyciskanie na ławce 4 4 60%

Wyciskanie w skosie 3 4 60%
3 Barki Wyciskanie zza karku 3 4 60%

Wzniosy bokiem 4 4 60%
5 Triceps Prostowanie ramienia w leżeniu 4 4 60%

Wyprosty nad głowę 4 4 60%
FAZA 4: Faza submaksymalnych obciążeń

8

1
Klatka Wyciskanie na ławce 5 5 80%

Wyciskanie w skosie 4 5 80%
Barki Wyciskanie sprzed głowy 5 5 80%

Wzniosy przodem 4 5 80%
2 Triceps Wyciskanie do dołu 5 5 80%

Wyprosty nad głowę 5 5 80%

1 Klatka/Triceps
Wyciskanie na ławce 4 4 85%
Wyciskanie w wąskim chwycie 4 4 85%
Wyciskanie sztangielek 4 4 85%
Uginanie na poręczach 4 4 85%

4 Barki Wyciskanie zza karku 3 4 85%
Wzniosy bokiem 3 4 85%

FAZA 5: Faza maksymalnych obciążeń

10 1
Klatka Wyciskanie na ławce 4 3 90%

Wyciskanie sztangielek 3 3 90%
Barki Wyciskanie sprzed głowy 3 3 90%

Triceps Wyciskanie do dołu 4 3 90%
Wyprosty nad głowę 4 3 90%

11 1 Klatka/Triceps
Wyciskanie na ławce 3 2 95%
Wyciskanie w wąskim chwycie 3 2 95%
Wyciskanie sztangielek 2 2 95%
Wyciskanie do dołu 3 2 95%

12
1 Klatka Wyciskanie na ławce 1-2 1 100%+

Wyciskanie sztangielek 1-2 1 100%+
3 Barki Wyciskanie sprzed głowy 1-2 1 100%+

Wyciskanie zza karku 1-2 1 100%+
5 Triceps Wyciskanie w wąskim chwycie 1-2 1 100%+

Wyciskanie do dołu 1-2 1 100%+
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Trening w wyciskaniu leżąc kończy 2-3 seriami po 10 
powtórzeń każda z obciążeniem 50-60% C.M.

D. Waterman twierdzi, że jego wyniki w leżeniu 
nie zależą tylko i wyłącznie od samego wyciskania. 
Dużo uwagi w treningu poświęca tricepsom i barkom, 
które ćwiczy również jeden raz w tygodniu. D. Waterman 
nigdy w treningu nie dźwiga ciężarów 85-95% C.M. 
Twierdzi, że przechodząc na trening według wyżej 
przedstawionej metodyki, jego wyniki w wyciskaniu 
leżąc znacznie poszły w górę (Lockwood C.M. 2000). 
Dwukrotnie w tygodniu ćwiczy jedynie mięśnie karku i 
łydki, zaś mięśnie brzucha prawie codziennie.

Program treningowy „Westside Barbell 
Club” L.Simmonsa. L. Simmons należy do grona 
autorytetów trenerskich w dziedzinie trójboju 
siłowego, a w szczególności w konkurencji wyciskania 
leżąc (Sloan B.C. – 2001). L. Simmons w wieku 56 
lat potrafi ł wycisnąć w leżeniu sztangę o ciężarze 
ponad 270 kg. W swojej karierze trenerskiej wychował 

kilku podopiecznych, którzy nie tylko dorównywali 
mu wynikami, ale znacznie je przewyższali (np. Ken 
Petterson – 328 kg) (Sloan B.C. – 2001). L. Simmons 
doskonali wyciskanie leżąc w systemie dwóch 
treningów w tygodniu. Trening pierwszy (najczęściej w 
niedzielę) obejmuje ćwiczenia dynamiczne rozwijające 
szybkość ruchu. W dniu tym ćwiczy tricepsy i mięśnie 
grzbietu. Przerwy odpoczynkowe między seriami 
ogranicza do 45 sekund. W dwa dni później następuje 
„dzień maksymalnego wysiłku” (Sloan B.C. – 2001), w 
którym L. Simmons wykonuje każde ćwiczenie aż do 
jednego maksymalnego powtórzenia (CM), lecz nigdy 
na płaskiej ławeczce. Simmons używa najczęściej 
takich ćwiczeń jak wyciskanie: leżąc na podłodze, 
na skośnej ławeczce w wąskim chwycie. Ćwiczenia 
te w dniu „maksymalnego wysiłku” zmienia co 2-3 
tygodnie. Trening w drugim dniu kończy dodatkowymi 
ćwiczeniami na tricepsy i mięśnie grzbietu (Sloan B.C. 
– 2001) (Tabela 11). 

Tabela 10. 
Dozowanie obciążeń w systemach treningowych wyciskania leżąc wg N. Zale.

Cecha Dozowanie OTE* ITE**

Siła
90         95      100
----x1, ----x1, ------x1
  3          2          1

5,6 93,3

Napompowanie
80         85      90
----x1, ----x1, ------x1
  8          6          4

15,10 83,88

Defi nicja
75
----- x4
10

30,0 75,0

Wytrzymałość
60              65            70
-------x1, --------x1, ---------x1
15-20      12-14        10-11

średnio 25,65 64,125

Trening stacyjny
70
----- x3
10

21,0 70

Rehabilitacja po 
kontuzji

50        75         80        25
---x1, -----x1, ------x1, ----x1
10        10       1-10       20

średnio 21,5 47,77

* - Objętość treningowa ekwiwalentna; ** - Intensiwność treningowa ekwiwalentna.
Tabela  11. 

Przykładowy program L. Simmonsa przedstawia się następująco:

Niedziela

1.                                                   60 
Wyciskanie na płaskiej ławeczce ---- x3
                                                       10
2. Rozpiętki na płaskiej ławeczce - 4 serie x 10 powtórzeń

3. Wyciskanie z nad głowy – 4-5 serii x 8-10 powtórzeń

4. Wiosłowanie sztangi w opadzie tułowia 4-5 serii x 8-10 powtórzeń
5. Uginanie młotkowe – 4-5 serii

Wtorek

1. Wyciskanie sztangi:
na podłodze lub,
na tablicy lub,
na ławce skośnej w wąskim chwycie lub,
siedząc lub,
na ławce skośnej głową w dół
2. jak w niedzielę lecz z obciążeniem nieco większym
3. jak w niedzielę lecz z obciążeniem nieco większym

4. jak w niedzielę lecz z obciążeniem nieco większym

5. jak w niedzielę lecz z obciążeniem nieco większym
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L. Simmons nie przerywa treningu w urlopy i 
wakacje (nie wierzy w ogóle w sens robienia przerw 
w treningu), poddaje w wątpliwość sens wykonywania 
ćwiczeń do całkowitego wyczerpania (zawsze wyko-
nuje 1-2 powtórzenia mniej), często zawiesza na tu-
lejach sztangi łańcuchy w celu zwiększenia oporu w 
końcowej fazie wyciskania (dociskania sztangi). Sloan 
B.C. poddaje w wątpliwość możliwość stosowania tak 
intensywnego treningu bez odpoczynku w przypadku 
– jak sam ich nazywa – naturalnych atletów. Dla tych 
ćwiczących „naturalnie” atletów B.C. Sloan zaleca sto-
sowanie dłuższych przerw odpoczynkowych po 6 ty-
godniach stosowania cyklu treningowego L. Simmonsa 
(Sloan B.C. – 2001).

Metodyka zwiększania rezultatu w wyciska-
niu sztangi leżąc systemem „3x3” S. Korte’a. Meto-
dyka „3x3” Stevena Korte zyskuje podobną popular-
ność co program L. Simmonsa (Sloan B.C. – 2001). 
Niemiecki trójboista Michael Bruegger ćwicząc tą me-
todą uzyskał rezultat w wyciskaniu ponad 270 kg zaś w 
trójboju zbliżył się do 1 tony.

Jedynym ćwiczeniem w metodyce „3x3” S. 
Korte poprawiającym rezultat w wyciskaniu leżąc jest 
samo wyciskanie.

Cykl treningowy systemem „3x3” trwa osiem 
tygodni. Pierwsze 4 tygodnie to wg S. Korte faza wy-
siłkowa, następne cztery tygodnie to faza mitingowa 
(startowa).

W fazie pierwszej należy ćwiczyć wyciskanie 
leżąc 3 razy tygodniowo wykonując na każdym trenin-
gu 8 serii po 6 powtórzeń (Tabela 12).

Punktem wyjścia w tej metodzie nie jest rekor-
dowy ciężar sztangi w tej konkurencji jaki dotychczas 
zawodnik posiada, tylko ciężar przyszłego rekordu jaki 
chcemy osiągnąć po realizacji całego cyklu. Steven 
Korte – autor systemu „3x3” – nie precyzuje wielkości 
przyrostów rezultatu po 8 tygodniach treningu. Jednak 
praktyka trenerska w tej dyscyplinie podpowiada że 
przyrost rzędu 10-15 kg a nawet więcej jest realny.

W fazie drugiej (mitingowej) ćwiczący wyko-
nuje również 3 treningi tygodniowo. Trening 1 i 3 każ-
dego tygodnia ma charakter hipertrofi czny i wykony-
wany jest na ciężarze 60% przyszłego CM, natomiast 
2 trening każdego tygodnia fazy drugiej wykonywany 
jest na ciężarach: w V tygodniu – 80%, VI tygodniu – 
85%, VII tygodniu – 90% i VIII tygodniu – 95% przy-
szłego CM (Tabela 13).

Próbę ustanowienia nowego rekordu życiowego 
należy podjąć w 9 tygodniu. Program ten posiada wielu 
przeciwników (Sloan B.C. – 2001). Do głównych za-
rzutów stawianych programowi należy brak ćwiczeń 
uzupełniających i koncentracja tylko i wyłącznie na 
wyciskaniu oraz wyjątkowo duże natężenie obciążenia 
treningowego. Program ten nie ma sobie równych pod 
względem sumarycznej pracy treningowej w okresie 
każdego tygodnia i należy rzeczywiście do wyjątkowo 
ciężkich.

Tabela  12. 
I faza treningów systemem „3x3”

Tydzień Trening Dozowanie OTE* ITE**

I

1
58

-----x8
6

27,84 58

2
58

-----x8
6

27,84 58

3
58

-----x8
6

27,84 58

II

4
60

-----x8
6

28,80 60

5
60

-----x8
6

28,80 60

6
60

-----x8
6

28,80 60

III

7
62

-----x8
6

29,76 62

8
62

-----x8
6

29,76 62

9
62

-----x8
6

29,76 62

IV

10
64

-----x8
6

30,72 64

11
64

-----x8
6

30,72 64

12
64

-----x8
6

30,72 64

* - Objętość treningowa ekwiwalentna; ** - Intensiwność treningowa ekwiwalentna.
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Jak twierdzi B.C. Sloan (2001), jest to program 
dla zawodników, którzy posiadają naturalną skłonność 
do bycia mistrzami w wyciskaniu leżąc.

Metodyka wyciskania sztangi leżąc G.Zulaka. 
Program Grega Zulaka przeznaczony jest dla tych atle-
tów, którzy równolegle ze zwiększaniem siły pragną 

zwiększyć również masę mięśniową. Programu tego 
nie poleca się trójboistom niższych kategorii wago-
wych (Sloan B.C. 2001).

Metodyka treningu wyciskania leżąc G. Zulaka 
opiera się na dwóch treningach tygodniowo z których 
każdy zawiera po 4 ćwiczenia (głównie różnych form 
wyciskania). Tabela 14 zawiera szczegółowe treści i 

Tabela  13.
II faza treningów systemem „3x3”

Tydzień Trening Dozowanie OTE* ITE**

V

13
60

-----x8
6

28,8 60

14
80

-----x8
6

38,60 80

15
60

-----x8
6

28,8 60

VI

16
60

-----x8
6

28,8 60

17
85

-----x8
6

41,0 85

18
60

-----x8
6

28,8 60

VII

19
60

-----x8
6

28,8 60

20
90

-----x8
6

43,20 90

21
60

-----x8
6

28,8 60

VIII

22
60

-----x8
6

28,8 60

23
95

-----x8
6

45,60 95

24
60

-----x8
6

28,8 60

* - Objętość treningowa ekwiwalentna; ** - Intensiwność treningowa ekwiwalentna.
Tabela 14. 

Rozkład obciążeń w cyklu treningowym G. Zulaka.
Dzień treningu Rodzaj ćwiczenia Dozowanie

1

1.Wyciskanie leżąc na poziomej ławeczce
60        75       83       88        93
----x1, ----x2, ----x1, ----x1, ----x3
15        10        6          4         2

2.Wyciskanie leżąc (ekscentryczne)
1 s x 5 p.
1s x 3 p.
1s x 2 p.

3.Wyciskanie na ławce skośnej
60

-----x3
12

4.Pompki na poręczach w szerokim chwycie 3 s x 10 p.

2
(co najmniej 3 

dni po pierwszym 
treningu)

1.Wyciskanie sztangielek

1 s x 15 p.
1 s x 10 p.
1 s x 6 p.
1 s x 4 p.
2 s x 2 p.

2.Wyciskanie z zablokowaniem łokci
1 s x 5 p.
1 s x 3 p.
1 s x 2 p.

3.Wyciskanie na tablicy

1 s x 10 p.
1 s x 8 p.
1 s x 6 p.

1 s x 15 p.
4.Wyciskanie na ławeczce płaskiej 3 s x 20 p.
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rozkład obciążeń stosowanych w metodyce G. Zulaka 
(Tabela 14).

B.C. Sloan (2001) przedstawiając za G. Zu-
lakiem powyższy system treningowy nie precyzuje 
czasokresu jego stosowania co w praktyce oznacza, 
że każdy stosujący ten cykl zawodnik intuicyjnie po-
winien wyczuwać wzrost formy w tej konkurencji i w 
porę zastosować progresję obciążenia treningowego 
oraz uniknąć przetrenowania przez zastosowanie cyklu 
roztrenowania i aktywnego wypoczynku. 

Metodyka wyciskania sztangi leżąc wg sy-
stemu niemieckiego. Nazwę systemu wymyślił trener 
Charles Poliguin (Sloan B.C. – 2001). Metodyka tre-
ningu wg systemu niemieckiego obejmuje tylko wyci-
skanie w leżeniu na ławeczce poziomej. Treningi wyci-
skania wykonuje się co 5-6 dni, zaś stosowane przerwy 
odpoczynkowe między seriami wynoszą 1 minutę. 
Poniższy trening, zawarty w tabeli 15 rozpisany jest 
na okres około 6 tygodni po upływie których należy 
zacząć trening innym systemem.

Metodyka treningu wyciskania leżąc Eda 
Coana. System treningowy w wyciskaniu leżąc Eda 
Coana jest stosowany przez takie znakomitości jak 
Anthony Clark czy Dave Waterman wyciskający przy 
masie ciała 82,5 kg sztangę o wadze 280 kg (Sloan 
B.C. – 2001). Ed Coan – jedyny powerlifter na świecie 
osiągający 1,1 tonę w trójboju – to wybitny autorytet w 
dziedzinie metodyki treningu w tej dyscyplinie. Polecany 
przez niego cykl trwa 12 tygodni i charakteryzuje się 
jednorazowym treningiem w tygodniu. W założeniu 
swym jest to cykl niezbyt skomplikowany, opierający 
się na cotygodniowej progresji obciążenia na sztandze 
i zmniejszaniu liczby powtórzeń.

Poniższa tabela zawiera szczegółowy rozkład 
podstawowych obciążeń treningowych w cyklu Eda 
Coana (Tabela 16).

Wykorzystanie ćwiczeń statyko-
dynamicznych dla potrzeb rozwoju rezultatu w 
wyciskaniu sztangi leżąc. U podstaw ćwiczeń staty-
ko – dynamicznych leży wykorzystanie tzw. fenome-
nu Szejdyna i Kiniewicza. Badacze ci stwierdzili, że 
wstępne izometryczne (statyczne) napięcie mięśni 
przed podstawowym ruchem dynamicznym wywołuje 
pozytywny wpływ na rozwój siły absolutnej, a także 
cech szybkości.

Do najbardziej przekonujących eksperymen-
tów z zastosowaniem fenomenu Szejdyna i Kiniewi-
cza należy chyba eksperyment autorstwa I.M. Dobro-
wolskiego trwający 11 m – cy (od grudnia 1970 r. do 
sierpnia 1971 r.) (Dobrowolski 1972). Wzięły w nim 
udział dwie grupy zaawansowanych miotaczy w wieku 
20 – 24 lat (każda grupa po 11 osób). Grupa ekspery-
mentalna wykorzystała w treningach ponad 70 statyko 
– dynamicznych ćwiczeń ze sztangą, na trenażerach, z 
partnerem, odważnikami, kulami itp. Grupa kontrolna 
wykorzystywała ćwiczenia wg metod maksymalnych 
obciążeń – 1 – 3 powtórzeń, dużych obciążeń – 4 – 7 
powtórzeń i ćwiczeń „Do Odmowy” – 8 – 12 powtó-
rzeń. Obie grupy trenowały wg jednakowego planu, 
wykonując jednakowe ćwiczenia z jednakowym obcią-
żeniem, w tej samej ilości serii i powtórzeń z innym 
jednak reżimem pracy mięśniowej. W sumie ćwiczący 
wykonali po 122 treningi ukierunkowane na rozwój 
siły. Tabela 17 zawiera przyrosty rezultatów w ćwicze-
niach sprawdzających.

Jak widać z przedstawionych w tabeli wyników 
stosowanie w treningu dynamicznym wstępnych 
naprężeń statycznych mięśni daje zdecydowanie 
lepsze rezultaty niż trening z zastosowaniem ćwiczeń 
dynamicznych w czystej postaci.

Tabela  15. 
Rozkład obciążeń treningowych wg systemu niemieckiego.

Trening Dozowanie obciążenia OTE* ITE**

1
73

-----x10
5

36,50 73

2
78

-----x10
4

24,34 78

3
82

-----x10
3

24,60 82

4
78

-----x10
5

39,0 78

5
82

-----x10
4

32,80 82

6
87

-----x10
3

26,10 87

7
82

-----x10
5

41,0 82

8
87

-----x10
4

34,80 87

9
92

-----x10
3

27,60 92

* - Objętość treningowa ekwiwalentna; ** - Intensiwność treningowa ekwiwalentna.
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Wykorzystanie systemów treningu siły 
mięśni nóg w metodyce treningu wyciskania sztangi 
leżąc. Z powodu niewielkiej ilości opracowanych 
metodyk i systemów treningowych w wyciskaniu 
sztangi leżąc, wielu trenerów i zawodników 
eksperymentowało dla potrzeb tej konkurencji z 
innymi systemami treningowymi, szczególnie zaś 
z systemami opracowanymi dla przysiadów. Wysoko 
cenią sobie zawodnicy system A.A. Zeynałowa (1976). 
Brak jest jednak danych liczbowych dotyczących 
skuteczności tego systemu. Z krążących potocznych 
opinii o tym systemie wynika, że w niektórych 
przypadkach zwiększono wynik w wyciskaniu nawet 
o 35 kg. Jedynym udokumentowanym wdrożeniem 
tego systemu dla potrzeb wyciskania sztangi leżąc są 
wyniki eksperymentu przeprowadzonego na grupie 12 

mężczyzn uprawiających kulturystykę rekreacyjnie (D. 
Kopański 1999). Tabela 18 zawiera wyniki badań nad 
wykorzystaniem metodyki A.A. Zeynałowa dla potrzeb 
rozwoju rezultatu w wyciskaniu sztangi leżąc.

Jak widać z tabeli , wszyscy uczestnicy stosu-
jący trening według metodyki A. Zeynałowa poprawili 
swoje rezultaty w wyciskaniu leżąc. Średnia wartość 
przyrostu rezultatu w grupie wyniosła 9,79 kg przy 
standardowym odchyleniu równym 3,608. Uczestnicy 
poprawili swoje wyniki od 2,5 kg do 15 kg. Najniższy 
przyrost wyniku uzyskała osoba, która ze względu na 
specyfi kę wykonywanej pracy zawodowej (kierowca) 
odbywała swoje treningi nieregularnie. 

Przyrosty wyników w wyciskaniu sztangi leżąc 
na poziomie całej grupy badanej są statystycznie istot-
ne co potwierdzają dane zawarte w tabeli 19.

Tabela  16. 
Rozkład obciążeń w 12 tygodniowym cyklu treningowym w wyciskaniu leżąc Eda Coana.

Tydzień Dozowanie obciążenia OTE* ITE**

1
70

-----x2
10

14,0 70

2
70

-----x2
10

14,0 70

3
74

-----x2
8

11,84 74

4
77,5
-----x2

8
12,40 77,5

5
81

-----x2
5

8,10 81

6
81

-----x2
5

8,5 85

7
88,5
-----x2

5
8,85 88,5

8
92,2
-----x2

3
5,53 92,2

9
96

-----x2
3

5,76 96

10
99,5
-----x2

2
3,98 99,5

11
103,3
-----x2

2
4,132 103,3

12
110,7
-----x1

1
1,107 110,7

* - Objętość treningowa ekwiwalentna; ** - Intensiwność treningowa ekwiwalentna.
Tabela 17. 

Przyrosty rezultatów pod wpływem stosowania ćwiczeń statyko – dynamicznych wg Dobrowolskiego.
Rodzaj Ćwiczenia Przyrost rezult. w gr. I Przyrost rezult. w gr. II

Wyciskanie leżąc 22,7 ± 1,45 kg 12,6 ± 1,66 kg
Przysiad 26,5 ± 1,90 kg 15,0 ± 2,20 kg
Statyczna siła ciągu w poz. poderw. 27,1 ± 2,44 kg 18,5 ± 1,71 kg
Siła ręki miotającej 25,0 ± 2,24 kg 13,2 ± 1,80 kg
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Z obserwacji autora badań wynika, że naj-
bardziej krytyczny okazał się w ośmiu przypadkach 
czwarty tydzień treningowy, a w nim 12 trening na ob-
ciążeniu równym 90% CM. Stosowano tutaj inny wa-
riant realizacji obciążeń (np. 1 seria x 4 wyciśnięcia i 
4 serie x 3 wyciśnięcia) tzn. taki, aby suma podniesień 
sztangi wynosiła planowaną ilość 16 razy, przy zwięk-
szonej liczbie serii

Wnioski. 
- Z przedstawionego powyżej przeglądu metod 

i systemów treningowych wynika, że dla potrzeb roz-
woju rezultatu w wyciskaniu sztangi leżąc stosuje się z 
reguły metody izomorfi czne i polimorfi czne. W każdej 
z metodyk dominującym ćwiczeniem jest wyciskanie 
sztangi leżąc. 

 - Z podawanych przez autorów poszczególnych 
metodyk przyrostów rezultatu w wyciskaniu sztangi le-
żąc wynika, że najbardziej skuteczne są metody o cha-
rakterze izomorfi cznym, a wiec te metody i systemy 
treningowe, w których jedynym ćwiczeniem treningo-
wym jest właśnie wyciskanie sztangi leżąc.

 - Dużą skuteczność w rozwoju rezultatu w wy-
ciskaniu sztangi leżąc wykazują te metody i systemy 
treningowe w których stosuje się statyczne napięcia 
mięśniowe.

 - Interesującym jest fakt, że w szerokiej litera-
turze przedmiotu dotyczącej tego zagadnienia brak jest 
danych, o stosowaniu ćwiczeń ekscentrycznych w roz-
woju rezultatu w wyciskaniu sztangi leżąc. 
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Tabela  18. 
Rezultaty wyjściowe wyciskania sztangi leżąc, wyniki sprawdzianu końcowego i przyrosty rezultatu w badanym 6 – 

cio tygodniowym okresie
L.P. Inicjały

Badanych
Rekord w wyciskaniu
przed eksperymentem

[kg]

Wynik sprawdzianu 
w wyciskaniu po 

eksperymencie [kg]

Różnica
wyników

[kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

F.D.
K.K.
T.M.
K.W.
Ch.W.
P.M.
M.J.
M.R.
Sz.Z.
J.F.
Z.S.
K.D.

110
125
92,5
110
120
97,5
130

112,5
95

127,5
137,5

90

122,5
140

107,5
117,5
132,5
105

132,5
122,5
105
135

142,5
100

12,5
15
15
7,5

12,5
7,5
2,5
10
10
7,5
7,5
10

X
S

112,29
16,00

121,875
14,85

9,791
3,608

Tabela 19. 
Wyniki testu T – Studenta na istotność różnicy między rezultatem wyjściowym i końcowym w wyciskaniu sztangi 

leżąc
Rezultat wyjściowy

х1

Rezultat końcowy
x2

Przyrost rezultatu
x2- х1

Wartość krytyczna
przy α = 0,001

112,29 kg 121,875 kg 9,585 kg 4,78 kg



226

THE ROLE AND MEANING OF ACTIVITIES 
PERFORMED BY UPPER SILESIAN GENTRY 
FAMILIES AIMING AT POPULARIZATION OF 
HEALTH RESORT TREATMENT IN SILESIA IN 
THE 19TH  CENTURY AND IN THE FIRST HALF 

OF THE 20TH CENTURY
Mariusz Migala

Opole University of Technology, Opole
Clinical Rehabilitation Departament of the Ministry of 
Internal Affairs and Administration Specialist Hospital 

in Głuchołazy, Poland
53

Annotation. The aim of this paper is to present the lifestyle of gentry 
residing in Upper Silesia. The paper will mostly deal with their 
contribution into the establishment of health resorts in this region in 
the 19th and in the fi rst half of the 20th century. The paper will focus 
mainly on chosen noble families- mostly industrial tycoons, whose 
contribution into the development of Silesian resorts was, according 
to the author of the paper, the most signifi cant. These were: The 
Ballestrem`s, the Schaffgotsch`s, the Hochberg`s, the Promnitz`s, the 
Anhalt`s, the Zawadzki`s and others. Their actions led to the founda-
tion of many resorts in Czarków, Grabin, Kokoszyce, Trzebina, and 
to the development of the existing ones in Cieplice, Szczawno-Zdrój 
and Głuchołazy. The Upper Silesia lands, which had been a part of 
Prussia since Prussian-Austrian war (1740-1763) were returned to 
Poland in 1815 (1816) and became a part of Opole Province which is 
now a part of Opole and Silesia Province. 
Key words: gentry families, health resort, treatment.
Анотація. Мігала Маріуш. Роль і значення діяльності дворян-
ства Верхньої Сілезії з популяризації курортного лікування 
й зміцнення здоров’я у XIX – першій половині XX сторіччя. 
Ціль цієї статті полягає в тому, щоб показати добродійну 
діяльність дворянства, що жило у Верхній Сілезії в зазначений 
період. Стаття представляє головним чином їхній внесок у за-
снування і розвиток курортів у цій області в 19-ому і в першій 
половині 20-ого сторіччя. Стаття містить діяльність сімейств 
- головним чином індустріальних магнатів, внесок яких у роз-
виток курортів Сілезії був, відповідно до автора статті, самим 
значним. Це були сімейства: Баллестрем, Щаффгоц, Хочберг, 
Промнітз, Анхалт, Завадскі й інших. Їхня діяльність покладена в 
основу створення й розвитку багатьох курортів (Краків, Кошице 
та ін.). Верхня Сілезія, що була частиною Пруссії в результаті 
пруссько-австрійської війни (1740-1763), була повернута в Поль-
щу в 1815 (1816) і стала частиною Області Ополе, що у цей час є 
частиною Області Сілезії й Ополе. 
Ключові слова: сімейства дворян, курорт, лікування.
Аннотация. Мигала Мариуш. Роль и значение деятельности 
дворянства Верхней Силезии по популяризации курортного 
лечения и укрепления здоровья в XIX – первой половине XX 
столетия. Цель этой статьи состоит в том, чтобы показать бла-
готворительную деятельность дворянства, жившего в Верхней 
Силезии в указанный период. Статья представляет главным об-
разом их вклад в основание и развитие курортов в этой области 
в 19-ом и в первой половине 20-ого столетия. Статья содержит 
деятельность семейств - главным образом индустриальных маг-
натов, вклад которых в развитие курортов Силезии был, соглас-
но автору статьи, самым значительным. Это были семейства: 
Баллестрем, Щаффгоц, Хочберг, Промнитз, Анхалт, Завадски и 
другие. Их деятельность положена в основу создания и разви-
тия многих курортов (Краков, Кошице и др.). Верхняя Силезия, 
которая был частью Пруссии в результате прусско-австрийской 
войны (1740-1763), была возвращена в Польшу в 1815 (1816) и 
стала частью Области Ополе, которая в настоящее время являет-
ся частью Области Силезии и Ополе. 
Ключевые слова: семейства дворян, курорт, лечение.

Introduction
Gentry residing in Upper Silesia in the 19th cen-

tury and in the fi rst half of the 20th century, was a so-
cial group with knightly and noble traditions. They also 
had their family coats of arms, but their lifestyle, fam-
ily relations and fi nancial position were different from 
typical noblemen. This term included both aristocracy 
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and affl uent noblemen who did not have any aristocratic 
titles, but whose lifestyle was very aristocratic. One of 
a distinguishing feature of this group was management. 
They employed hired hand workers, they had a qualifi ed 
governing body and applied latest technologies. Anoth-
er important feature was their right to poses their own 
property of about 50 hectare (Jasiewicz K., 1995).

Silesian feudal lords had been gaining profi ts 
from their own medical water springs since the 18th 
century.  In most of the preserved records, gentry fami-
lies are described as industrial tycoons. Among them 
there were: The Ballestrem`s, The Schaffgotsch`s, 
Hochberg`s, The Promnitz`s, Anhalt`s, Zawadzki`s and 
others (Korzeniowska W., 1997). Their activities be-
came a part of rules established in 1797 by a Prussian 
King Frederick Wilhelm for a health resort in Lądek 
(Kwaśny Z., 1965).

The rules were imposed on all resort owners. At 
fi rst, this new idea required a signifi cant expenditure on 
resort construction and furnishing, but later on it gained 
enormous profi ts. Many resorts became very popular. 
Among them Kokoszyce, on Franc von Zawadzki prop-
erty, known also as “sulphur Lądek of Uppersilesians” 
(Wróbel A., 1991) or “Eastern Wörischofen” (Kutzer 
P., 1928) in Głuchołazy. 

The resorts had yielded most profi ts till the sec-
ond half of the 19th century. However, some of them 
became popular in the second half of the 19th century. 
Some of the resorts lost their prestige because they 
were neither maintained properly nor reconstructed. 
Moreover resort modernization in the industrial era was 
seen as unprofi table.

The Aim of the Work
The aim of this paper is to present the lifestyle of 

gentry residing in Upper Silesia. The paper will mostly 
deal with their contribution into the establishment of 
health resorts in this region in the 19th and in the fi rst 
half of the 20th century.

Results of work.
A very good example of this kind is resort 

in Czarków, the fi rst health resort in Upper Silesia. 
Czarków used to be the poorest village in Pszczyna 
State Country and the discovery of springs of mineral 
water and their medical properties changed the status 
of the forgotten and unnoticed village. The distinguish-
ing quality of the self-appearing water drew attention 
of Pszczyna prince Frederic Ferdinand Anhalt, who 
commissioned his court chemist to analyze the chemi-
cal properties of water. The analysis showed that the 
water had healing properties and in 1801 the Prince de-
cided to ask the Prussian King for permission to open 
a physiotherapeutic resort in Czarków. After more pre-
cise inquiries carried out by a local physician, in 1802 
Pszczyna Prince was given a permit to begin the con-
struction of the resort (Włodarska T., 1982).

The Hochberg’s family, King John Henry V in 
particular, opened a European standard resort in Szc-
zawno-Zdrój. In 1815, the king decided to turn Górne 
Szczawno village into a resort equipped with all neces-
sary devices. In the same year he employed a resort doc-
tor August Zemplin, who made the resort very popular. 
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In 1816, the Prince took the initiative and built a pump 
room of mineral water, a theatre, band room, several 
hotels and inns (Falkiewicz A., Starzewska A., 1975). 
Prince John Henry V known also as a patron of art con-
tributed to the reconstruction of Pszczyna Park into an 
English landscape park. It took place in the second half 
of the 19th century, and all elements of romantic archi-
tecture such as wide views, pools and ponds were used. 
Some architectonic elements like arch bridges, classic 
arbours, etc. were also characteristic of this place. King 
John Henry was said to have a “powerful obsession of 
constructing”. Due to his efforts, an enormous sanato-
rium “Grand Hotel” was built in Szczawno-Zdrój in 
1910 (Fürstin von Pless..., 1930).

Apart from enterprise, Upper Silesian noble 
families were also famous for being interested in 
traveling. Going to spring water resorts either in Up-
per Silesia or to neighbouring countries, became very 
fashionable. Cieplice property, which in the 14th cen-
tury belonged to Schaffgotsch family was visited not 
only by Silesian gentry, but also by aristocratic families 
like Radziwił, Sapiecha, Czartoryski, Potocki (Kwaśny 
Z., 1965). The dynamic development of the resort took 
place in 1812, when Earl Leopold Gotard Schaffgotsch 
purchased monastery property. Another fashionable 
resort Pokój (Carlsruhe) in Opole Province was also 
very popular in the 19th century. It belonged to Prince 
von Württemberg-Oels properties and it was a magnate 
manor in a garden place, which was closer to a clima-
totherapy resort.  

Many health resort patients visited also men-
tioned above Kokoszyce and Czarków resorts as well 
as Grabin in Silesian Opole region, which  at fi rst was 
a part of  Earl  Edward Promnitz`s properties. Later on, 
Grabin became a property of Earl Colonny-Walewski 
(Korzeniowska W., 1992).

Earl Franc Ballestrem from Pławniowice also 
contributed signifi cantly to the development of Upper 
Silesian resorts. He shared Prince John Henry’s pas-
sion for  constructing (Ehren H., 1935). Due to his so-
cial and charity activities many residential settlements 
and working class settlements were built. They were 
constructed within Earl’s industrial districts. The most 
important settlement was founded in Rokitnica village, 
now a quarter of Zabrze, which is famous for Medi-
cal Academy. Moreover, thanks to his efforts in Ruda 
a modern hospital, an orphanage and local school were 
opened (Neubach H., 1984).

In Głuchołazy, the biggest resort in Silesian 
Opole in the 19th century, F. Ballestrem helped to con-
struct two health holiday resorts: “Waldesruh”- for 
adults and “Waldschule” for children. They were both 
built in 1908, in a beautiful forest area, to celebrate 
the 50th wedding anniversary of the Ballestrem`s. The 
buildings were very modern and they were equipped 
with central heating, electric light, a ballroom and a 
modern kitchen. Separate rooms for baths and inha-
latorium were provided for asthma, tuberculosis and 
anaemia sufferers. The overall cost of the construction 
was about 500 marks. The resort covered the area of 
11 hectares and it included a near forest, a pond and 

a fi eld. In the summer they organized “Venice nights” 
with gondola trips and lanterns and in the wintertime 
the pond was turned into an ice ring.  Miners were al-
lowed to stay at “Waldesruh” with their families for two 
weeks. Moreover, the Earl paid for the costs of trans-
port, housing, and medical aid. He even gave pocket 
money of 3 marks (Kowalski R., 1998).

When talking about the infl uence of gentry on 
the development of Upper Silesian resorts, one can-
not forget Prince Gebhard Blücher von Wahlstatt, who 
owned Trzebina property located near Prudnik, and 
who was later a marshal of Prussian army and a leader 
who won battles with Napoleon and in Waterloo. Al-
though Prince Gebhard Blücher von Wahlstatt wasn’t a 
member of Upper Silesian families, the king expressed 
his gratitude for his bravery and in return for soldier’s 
pay and equipage lost during a 7-year-war he gave this 
property to him. Thanks to it, Trzebina became a well 
known, almost historical place, which was visited by a 
Prussian national hero. The villagers believed that in 
Trzebina the Prince had made a plan, which later on he 
put into operation, to attack Napoleon and to free Prus-
sia from a foreign rule (Otto C., 1909). 

The infl uence of gentry on the development of 
the resorts was noticed mostly by health resort visitors, 
who willingly visited Upper Silesian resorts and wa-
tering places. They were modern, well equipped, and 
they fulfi lled sanitary standards and offered entertain-
ment. They immediately gained prestige and approval 
abroad and they were competitive with bigger and 
more famous European resorts. The indirect evidence 
of this approval is an award which Vincenz Priessnitz, 
the founder of Gräfenberg resort in Austrian Silesia, re-
ceived from Emperor Ferdynand Habsburg in 1846. It 
was a 1st Class Civil Gold Medal which was the high-
est civil award, and had never been received before. It 
expressed the government`s gratitude for Priessnitz`s 
contribution into the development of hydrotherapy, 
and for making the unknown resort famous all over the 
world (Grünner O., 1997).

It is noteworthy that almost all resorts built in 
the 19th century were modelled on Gräfenberg resort 
and thanks to it they were noticed and appreciated by 
tourists and patients who were looking for relief. 

 Conclusion
Another example worth mentioning is Empress 

Augusta Victoria, who offered Głuchołazy help af-
ter the biggest fl ood in the history of this town. The 
total amount of the damage reached 800.000 marks 
and it was more serious than other fl oods in the 19th 
century. Nobody knows what the future of the town 
and resort would be without Empress’s help. She vis-
ited Głuchołazy on 10, August 1903 and he granted a 
substantial fi nancial aid, which enabled the town to be 
quickly rebuilt and the resorts and watering places to 
continue their activities (Migała M., 2003).

Although neither Emperor Ferdinand Habsburg 
nor Empress Augusta Victoria was a member of Upper 
Silesian gentry, they appreciated the actions of Upper 
Silesian gentry families and they motivated others to 
invest in health resorts. 
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Annotation. To test the dependence between the progression of the 
sport results (ended with the Polish records in the junior category in 
10 and 20 km)and the training loading complied in the beginning 
years of the training of two Polish Olympic contestants in the sport 
walking (G.S.’s 7th place in 50 km and B.K.’s in 20 km). Is any 
directly proportional dependence between the result pace of the sport 
walking in 10 and 20 km ended with the polish records in the junior 
category in both distances and the training structure and quantity and 
intensity of the training loading. The extensive growth of the training 
loading of the sport walker is not the only way to reach the mastery 
level in the sport walking for junior. The training quantity which does 
not exceed 3000 km a year where the superiority would be all of the 
oxygen agents with direct disposition of the oxygen-non-oxygen and 
non-oxygen-oxygen agents can be claimed as the enough stimulus for 
any sport walker. Too extended run training quantity complied by the 
sport walker in the junior category can have the negative infl uence 
on his sport level.
Key words: sport walking, junior category, sport result’s, training 
loading, correlation factor.
Анотація. Млечко Е., Судол Г., Мірек В., Ящанін Я. 
Аналіз тренувальних навантажень легкоатлетів Польщі 
по спортивній ходьбі. Спортивні досягнення польських 
спортсменів по спортивній ходьбі в останній декаді минулого 
сторіччя й початку XXІ століття в основному визначаються до-
сягненнями багаторазового олімпійського чемпіона Р. Коженев-
ского і являють собою результат вітчизняної школи в цьому виді 
легкої атлетики. Метою дійсної роботи з’явилося визначення 
залежностей між динамікою приростів спортивних результатів, 
обсягом й інтенсивністю тренувальних навантажень членів 
олімпійської збірної країни (Г.С. і Б.К.). Визначалася динаміка 
результатів обох спортсменів у вікових періодах молодшо-
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го й старшого юніорів, частота участі в змаганнях на різних 
дистанціях, обсяг і зміст тренувальних занять, їхня структура, 
зони інтенсивності й кореляційні зв’язки між спортивними по-
казниками й зонами тренувальних навантажень, їхнім обсягом і 
деякими кількісними характеристиками. Результати проведено-
го аналізу показують, що достатнім рівнем прояву адаптаційних 
процесів в організмі спортсменів, що займаються спортивною 
ходьбою є річний тренувальний обсяг, що не перевищує 3000 
км. Домінуючими повинні бути навантаження в аеробній (75%), 
аеробно-анаеробній (11%) і анаеробно-аеробній (14%) зонах. 
„Бігове тренування” у віковому періоді юніора, що перевищує 
10% занять по пересіченій місцевості, може впливати на спор-
тивну майстерність представників спортивної ходьби в цьому 
віковому періоді.
Ключові слова: спортивна ходьба, юніори, спортивний резуль-
тат, тренувальне навантаження, коефіцієнти кореляції.
Аннотация. Млечко Э., Судол Г., Мирек. В., Ящанин Я. Ана-
лиз тренировочных нагрузок легкоатлетов Польши по спор-
тивной ходьбе. Спортивные достижения польских спортсменов 
по спортивной ходьбе в последней декаде прошлого столетия и 
начала XXI века в основном определяются достижениями мно-
гократного олимпийского чемпиона Р. Коженевского и представ-
ляют собой результат отечественной школы в этом виде легкой 
атлетики. Целью настоящей работы явилось определение зави-
симостей между динамикой приростов спортивных результатов, 
объемом и интенсивностью тренировочных нагрузок членов 
олимпийской сборной страны (Г.С. и Б.К.). Определялась ди-
намика результатов обеих спортсменов в возрастных периодах 
младшего и старшего юниоров, частота участия в соревнованиях 
на различных дистанциях, объем и содержание тренировочных 
занятий, их структура, зоны интенсивности и корреляционные 
связи между спортивными показателями и зонами тренировоч-
ных нагрузок, их объемом и некоторыми количественными ха-
рактеристиками. Результаты проведенного анализа показывают, 
что достаточным уровнем проявления адаптационных процес-
сов в организме спортсменов занимающихся спортивной ходь-
бой является годичный тренировочный объем, не превышающий 
3000 км. Доминирующими должны быть нагрузки в аэробной 
(75%), аэробно-анаэробной (11%) и анаэробно-аэробной (14%) 
зонах. «Беговая тренировка» в возрастном периоде юниора, пре-
вышающая 10% занятий по пересеченной местности, может ока-
зывать отрицательное влияние на спортивное мастерство пред-
ставителей спортивной ходьбы в этом возрастном периоде.
Ключевые слова: спортивная ходьба, юниоры, спортивный ре-
зультат, тренировочная нагрузка, коэффициенты корреляции.

Introduction. 
All the successes of the Polish sport walkers in 

the last decade of the 20th century and in the beginning 
of the 21st century, mainly thanks to Robert Korzenio-
wski, are in the majority the effect of the Polish train-
ing school of the sport walking achievements. How-
ever, it would be rather diffi cult to fi nd in the literature 
any brief writings of its specifi cation. It appeared to be 
much better situation in the past. In the 80’s of the 20th 
century two historical publications were released and 
edited by T. Chmielewski [1] and K.Kisiel [2] focus-
ing on the Polish walkers’ training issue 25 years ago. 
Some preview of this uncomfortable situation was the 
publication of some training aspects of the Olympic 
champion [3]. For 10 years no attempts were under-
taken to continue mentioned problematic question. Ap-
parently, this situation was caused by the attempts to 
secure the secret of the training ways and hints.

Accepting the personal goods protection Uni-
versity of Physical Education in Krakow undertook 
with the acceptance of the trainers and athletes the re-
searches within the particular training subjects of the 
sport mastery development. In the main assumption 
they should lead to achieve the cognitive aims. Up to 
now experiences lead to the conclusion series of the 
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results cannot have the applicable value. In this publi-
cation we want to pay the attention to some of them.

Aim of the research. 
To test the dependence between the progression 

of the sport results (ended with the Polish records in 
the junior category in 10 and 20 km)and the training 
loading complied in the beginning years of the training 
of two Polish Olympic contestants in the sport walking 
(G.S.’s 7th place in 50 km and B.K.’s in 20 km).

Research question. 
Is any directly proportional dependence be-

tween the result pace of the sport walking in 10 and 20 
km ended with the polish records in the junior category 
in both distances and the training structure and quantity 
and intensity of the training loading.

Resources. 
The material regarding the result progression of 

two Polish walkers in the junior category. G.S. (years 
1994-1997) and B’K. (years 1998-2001) was analyzed. 
The documents came from the “Polish Athletics As-
sociation Bulletins”. From them the information come 
B.K. is the present Polish champion who achieved the 
record in 10 and 20 km in the mentioned category. The 
former record results belonged to G.S. Both of the con-
testants were the polish champions and achieved the 
nomination to take part in the Olympic Games in Ath-
ens. G.S. Won 7th place in 50km and B.K. 12th place 
in 20km. For a few years up till now they belong to the 
sport walkers’ world elite. In 2005 B.K. Won 7th place 
in the World Championship in Helsinki. The analyzed 
subject were also the documents gathered in the training 
reports during the starts period in the junior category. 
They were released to register the training loadings for 
the sport walkers. During 4 years: the number of starts, 
inside training, quantity (hours) and the outside train-
ing (km) with the division to the way of overcoming the 
distance (sport walking-run) and the exercises intensity 
were all sum up. To describe the inner loading factor 
(inner loading zone: oxygen, oxygen-non-oxygen and 
non-oxygen) Cempla and Mleczko (1989) method was 
used. The strength between the top results in the fol-
lowing years of the training in 10 km and complied 
training loading in the particular years was determined 
according to the value of the Spearman rang correlation 
factor.

Results. 
The development of the Polish champions' sport 

results of the sport walking in the junior category. 
Analysing all data enclosed in the table 1 we can see 
B.K. (the younger contestant) achieved worse sport re-
sults in the fi rst start season in the junior category in 5 
and 10 km.

He also began participating in the 20km distance 
quite lately. It took place in the last year of starts in 
the junior category. The older contestant’s (G.S.) result 
progression was more decreasing what caused the bet-
ter record result of the younger contestant. Besides that 
both juniors did not take part in 50km distance. Much 
later only G.S. Participated in it.

The start frequency of the researched contes-
tants in the junior category. Both Polish juniors did 

not differ according to the start number in the particular 
distances (tab. 2.). For their total quantity infl uenced 
fi rst of all G.S. Starts in the 3 km distance. What should 
be mentioned is along with the age of contestants the 
number of starts were reduced for G.S. and increased 
for B.K.

The total quantity of the training and its struc-
ture in the following years of the training of the Pol-
ish Juniors. From the comparison one can conclude 
both contestants complied in the junior category dif-
ferent reasons of the training loading (tab. 3). First of 
all, from the fi rst start year G.S.’s training was more 
quantitative than B.K.’s in each year. In the fi rst year of 
the observation the differences reached 1555,1km and 
only in G.S.’s training the tendency to enlarge the train-
ing quantity appears.

B.K.’s training shows in the older junior category 
a slight decrease of pace of the described training load-
ing’s element and its stabilization at the 3000km level 
a year. In the last year of the observation the difference 
reached 2000km. To underline its greatness the similar 
quantity of the training loading B.K, used to comply in 
the fi rst year of the junior category (tab 3). The same 
situation appeared in the quantity of the inside training. 
G.S. spent more time on complying it (52,7-71,9hours) 
than B.K. (18,15-53,10 hours). Analyzing the start ef-
fi ciency G.S.’s great training work (3654,7-5055,6km a 
year of the outside training and 52,7-79,1 hours of the 
inside training) gave this young contestant signifi cant 
advantages like Polish records but they were not com-
mensurable to the results achieved at this time by less 
working B’K. (2101-3112km).Worth mentioning is the 
quality differences in complying training loading of 
these two contestants. G.S.’s outside training enclosed 
more running as a training agent, especially in the fi rst 
year of starts in the junior category (34-38%) In the 
course of time the participation of this agent decreased 
and reached the level of 13% in the last year of the ob-
servation. B.K.’s training enclosed the running agent 
in the slight percent (min.0,7-6,6%) during the whole 
time of the observation.

The sport training quantity complied in the 
sport walking engaging three inner loading zones. 
Analysing the results from the tab 4. it can be assumed 
G.S. In the majority engaged the oxygen mechanism of 
the energy changes. Additionally, taking into consider-
ation “mixed agents” proportion it appears, in the older 
junior of G.S. The stronger agents non-oxygen-oxygen 
took the bigger part.

Interesting seems to be the fact in the third an-
alyzed season B.K. Reached the similar sport level as 
G.S. Another interesting fact is both being 18 years old 
reached the same high sport level using a very varied 
general quantity. The difference increased to 1400km 
for G.S.

The dependence between the sport result in 
10 km distance and the training loading complied by 
the contestants of the sport walking. In the table 5. the 
Spearman rang correlation factors between the results 
in 10km and the quantity of the loadings complied 
by both contestants were represented. Their analysis 
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shows G.S.’s measurement presented the same strong-
est positive strength of the dependence between the 
rsult in 10km and the outside training quantity and effi -
ciency (rsp=1). The negative correlation with the train-
ing quantity appeared. B.K.’s measurement appeared 
with the exception of the training quantity all the other 
dependences were positive and high value. No negative 
correlation factors appeared.

Discussion. 
Basin on the presented and analyzed material 

the question comes: if the contestant B.K. Reached 
defi nitely the higher sport level why so intense train-
ing should be practiced? Maybe so tiring and exten-
sive training (above 5000km a year) can be positively 
estimated when it leads to the later possibility of par-

ticipation in the 50km distance. It seems for the present 
effects and needs of sport development for junior cat-
egory only the quantity of 3000km would be enough. 
For sure the need of elimination of the run agent as an 
training item should be considered. The B.K.’s expe-
riences and the correlation factors’ analysis show the 
negative infl uence on the G.K.’s result. Because of the 
traditions and habits it seems there is no need to try any 
run agents more than those which were used by B.K. 
(10% of the whole year training quantity). The great 
number of starts should also become the subject of 
some discussions. For sure the number was quite high 
in the G.S’s years of training.

Conclusions. 
The extensive growth of the training loading of 

Table.1 
The result progression of the younger and older junior of the Polish Olympic contestants

Season

I. (younger junior)
- junior młodszy 

mmłodszy
II.(younger junior) III. (older junior) IV. (older junior)

G.S B.K G.S B.K G.S B.K G.S B.K.

5 km 22.56 24.42 22.07 21.53 21.08 20.36 20.50 19.25,18

10 km 45.41 47.04 42.46 43.24 41.46 41.50 41.26 40.10,00

20 km - - 1:35.10 - 1:30.21 - 1:25,47 1:24,53

50 km - - - - - - - -

Table 2. 
The start frequency of the contestants of the particular start seasons

Testedy G. S. B. K.

Season 93/94 94/95 95/96 96/97 Sum 97/98 98/99 99/00 00/01 Sum

3 km 1 2 2 1 6 - - - -

5 km 5 4 2 2 13 2 4 3 4 13

10 km 6 8 12 8 34 7 10 7 8 32

20 km - 1 2 1 4 - - - 4 4

Sum 12 15 18 12 57 9 14 10 16 49

Table 3 
The quantity of the inside training “effi ciency” in the following seasons of the training and complied by G.S. and 

B.K. outside training including two groups of the training items

Season
Run % Sport walking % Outsider [km] „Effi cency” [h]

G.S B.K G.S B.K G.S B.K G.S B.K

I 38 3,6 62 96,4 3654,7 2101 52,7 18,15

II 34 6,6 66 93,4 4218,4 2379 60,8 21,40

III 21 1,2 79 98,8 4511,4 3112 67,3 53,10

IV 13 0,7 87 99,3 5055,6 2976 71,9 37.0
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the sport walker is not the only way to reach the mas-
tery level in the sport walking for junior.

The training quantity which does not exceed 1. 
3000km a year where the superiority would be all of 
the oxygen agents with direct disposition of the oxy-
gen-non-oxygen and non-oxygen-oxygen agents can be 
claimed as the enough stimulus for any sport walker.

Too extended run training quantity complied 2. 
by the sport walker in the junior category can have the 
negative infl uence on his sport level.
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Annotation. Decathlon in track and fi eld is a complex project, by 
the specifi c individual components, but does not mean that all of the 
simple sum of the individual, it is by the specifi c combination of a 
single indivisible integrity of the competition. All-around track and 
fi eld project to some extent a refl ection of a country’s overall level of 
athletics. Ukraine through the world’s best all-around athlete with the 
differences in test scores to prove that Ukraine and the world there 
is a big gap compared to the athletes. In order to fi nd differences 
between the subjective and objective factors and to explore ways to 
narrow the gap, this article attempts to the application of the theory 
of gray “advantage analysis” of Ukraine and the world all-around 
athletes compared.
Key words: decathlon, a gray system theory, analysis of advantages, 
comparison ,research
Анотація. Ван Синьна. Порівняльні результати дослідження 
спортсменів України й світу в чоловічому десятиборстві з 
використанням теорії сірих систем “Аналіз переваг”. По кон-
кретних окремих компонентах десятиборство в легкій атлетиці 
є складним видом спорту. Однак, його специфічні індивідуальні 
компоненти це не проста сума, а певна комбінація видів у 
неподільній цілісності змагання. Десятиборство до деякої міри 
є відбиттям загального рівня розвитку легкої атлетики в країні. 
Українські кращі спортсмени беруть участь у різних представ-
ницьких змаганнях і їхні результати мають великий розрив із 
кращими атлетами миру. Для того, щоб знайти розходження 
між суб’єктивними й об’єктивними факторами, а також вивчи-
© Wang Xinna, 2009

Table 4. 
The outside training quantity (run, sport walking) with division of its intensity to three inner loading zones
Loading 

zone 
Season

Oxygen % Oxygen -
-non oxygen % Non-oxygen –oxygen % Sum [km]

G.S B.K G.S B.K G.S B.K G.S B.K

I 75,9 76,3 10,6 7,7 13,6 16,0 2189,4 2100,9

II 81,5 77,2 7,9 8,5 10,6 13,3 4218,4 2379,0

III 73,8 72,5 9,6 14,5 16,6 13,0 4511,4 3111,5

IV 67,8 74,4 14,7 11,7 17,6 13,9 5055,6 2975,5

Table 5. 
Spearman rang correlation factor between the results in 10km and the loading quantity complied by G.S. And 

B.K. In the junior category.

10 km results and G.S B.K

outside training quantity 1 0,47

effi ciency quantity 1 0,87

oxygen loading 0,87 0,87

oxygen-non-oxygen loading 1 0,87

non-oxygen loading 0,87 0,87

the number of starts 0,30 0,87

sport walking quantity 1 1

run quantity -0,8 0,87
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ти шляхи скорочення цього розриву почата спроба застосування 
теорію сірих систем “Аналіз переваг” у порівнянні десятиборців 
України й світу.
Ключові слова: десятиборство, теорія сірих систем, аналіз пе-
реваг, порівняння, дослідження.
Аннотация. Ван Синьна. Сравнительные результаты иссле-
дования спортсменов Украины и мира в мужском десятибо-
рье с использованием теории серых систем «Анализ преиму-
ществ». По конкретным отдельным компонентам десятиборье 
в легкой атлетике является сложным видом спорта. Однако, его 
специфические индивидуальные компоненты это не простая 
сумма, а определенная комбинация видов в неделимой целост-
ности соревнования. Десятиборье в некоторой степени является 
отражением общего уровня развития легкой атлетики в стране. 
Украинские лучшие спортсмены участвуют в различных пред-
ставительных соревнованиях и их результаты имеют большой 
разрыв с лучшими атлетами мира. Для того, чтобы найти разли-
чия между субъективными и объективными факторами, а также 
изучить пути сокращения этого разрыва предпринята попытка 
применения теории серых систем «Анализ преимуществ» в 
сравнении десятиборцев Украины и мира.
Ключевые слова: десятиборье, теория серых систем, анализ 
преимуществ, сравнение, исследование.

Introduction
Decathlon is a technical track and fi eld com-

plex. Subkey is a game, and operation of technology, 
and competition in a long time running, jumping, vot-
ed to change rapidly, and the rules of strict high-skill, 
high-intensity comprehensive sports track and fi eld. 
Athletes not only need to have a good basis for the spe-
cial training and a comprehensive physical fi tness level 
and multi-purpose, all the technical and tactical profi -
ciency, but also have the courage to struggle and in-
domitable will of good quality to compete with the abil-
ity to respond rapidly moving. Although the campaign 

has been by all the individual specifi c component, but 
it will not mean a simple sum of all individual, it is by 
the specifi c combination of a single indivisible integrity 
of the competition. In the competition, determine the 
outcome of the principle of athletes to participate in the 
competition is the purpose of accrued points, that is, to 
decide the winning score. With the level of all sports, 
athletes overall strength, the lack of competition in any 
one of them scored, all-around game to lose its mean-
ing. All-around track and fi eld project to some extent 
a refl ection of a country’s overall level of athletics. At 
present, most of all-round study of movement for all-
round sports training, the all-powerful selection of ath-
letes, as well as technical analysis of elite athletes. Lack 
of all movement between the sub-item total score of the 
relationship between the research and analysis

Research purposes
Application of gray system theory “advantage 

analysis” of Ukraine’s best player and the world de-
cathlon best-owned projects, respectively, for compari-
son, to identify their respective advantages and disad-
vantages related to the project and its relationship with 
total score of the objective laws. In order to identify 
differences in the subjective and objective factors, and 
seek to narrow the gap.

Research results
all-around athlete performance comparison 
Yalta, Ukraine in 2008 through the National 

Championship men’s decathlon (formerly 8) of the to-
tal score and the 2008 Beijing Olympic Games men’s 

Table 1 
Ukraine and the world men’s decathlon results (before 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8
 
Average
X

S p

2008 Ukraine 
Championship 
(Yalta)

8086 7258 7112 7002 6155 5870 5782 5165 6553.75 964.15
<0.01

2008 Beijing 
Olympic Games 8551 8527 8328 8253 8241 8238 8220 8551 8393.63 207.78

Table 2 
Championship in 2008 in Ukraine (Yalta) men’s decathlon results prior to the original eight 

1 2 3 4 5 6 7 8
1-8 of Total 8086 7258 7112 7002 6155 5870 5782 5165

Th
e 

in
di

vi
du

al
 re

su
lts

100 meters 10.65 11.36 11.74 11.26 12 12.52 11.49 12.34

Long jump 7.72 6.86 7.18 6.28 6.15 5.71 6.7 6.31

Shot Put 14.79 14.51 13.31 12.48 12.1 13 10.38 12.09

High jump 2.01 1.86 2.1 1.92 1.8 1.86 1.71 1.86

400 meters 47.46 49.46 51.61 49.39 52.22 53.8 55.32 56.28
100-meter 
hurdles 14.96 15.27 15.53 15.88 15.9 17.13 16.45 16.44

Discus 39.97 44.65 41.62 37.18 37.4 31 28.75 30.22

Pole vault 4.4 4 3.5 4.6 3.5 4 4 0
Javelin 49.82 52 54.59 49.32 40.34 39.38 45.27 47.58
1500 meters 262.3 293.6 292.4 305.7 285.6 284.2 334.1 334.2
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decathlon (formerly 8) to carry out the differences in 
test scores (see Table 1). We can see that the Ukrainian 
men’s decathlon results compared with the world all-
around performance gap. Differences in test p <0.01, 
signifi cant difference. 

Advantage Analysis  
Analysis of the advantages is the gray system 

theory in the correlation analysis, multiple comparison 
with a number of reference curves constitute a curve 
associated matrix, matrix, through its calculation of 
the quantitative factors, and then a large number of 
relevant factors to distinguish the main, sub, inferior 
factors that determine the course of comparison. That 
is, once again the relative of all the factors which im-
pact the overall schedule has about the process than 
the quantitative. Application of gray relational analysis 
theory, the principle of the individual all-around in the 
correlation of the total order to determine the size of the 
larger correlation for the advantages of their projects, 
their correlation times are the advantages of the project 
for the meeting, who owned a small correlation projects 
of non-edge. Through our country and the world’s top 
eight all-around advantages of athletes and non-edge 
contrast of the correlation analysis, analysis to calcu-
late the weight-related values can be found on their re-
spective total scores of the key factors affect the host,  
training in the use of reasonable methods to obtain bet-
ter training results, to improve the level of all sports. 

Ukraine men’s decathlon total score and indi-
vidual analysis of the advantages 

2008 championship in Ukraine (Yalta) men’s de-
cathlon results prior to the original eight (see Table 2). 

Analysis of these advantages 
(1) determine the factors listed 
Mother factor: y0 (decathlon total score) 

Sub-factors: x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 (individual results). 
(2) initialization processing (factors listed in paragraph 
1 of this data for the denominator data for the remain-
ing elements 
y0=(1,0.8976, 0.9799, 0.9845, 0.8790, 0.9537, 0.9850, 
0.8933 );
x1=(1,1.0667, 1.0335, 0.9591,1.0657, 1.0433, 0.9177, 
1.0740 );
x2=(1,0.8886, 1.0466, 0.8747, 0.9793, 0.9285, 1.1734, 
0.9418 );
x3=(1,0.9811, 0.9173,0.9376,  0.9696, 1.0744, 0.7985, 
1.1647 );
x4=(1,0.9254, 1.1290, 0.9143,0.9375, 1.0333, 0.9194, 
1.0877  );
x5=(1,1.0421, 1.0435, 0.9570, 1.0573, 1.0303, 1.0283, 
1.0174 );
x6=(1,1.0207, 1.0170,1.0225, 1.0013, 1.0774, 0.9603, 
0.9994  );
x7=(1,1.1171, 0.9321, 0.8933, 1.0059, 0.8289, 0.9274, 
1.0511 );
x8=(1,0.9091, 0.8750, 1.3143, 0.7609, 1.1429, 1.0000, 
0.0000 );
x9=(1,1.0438, 1.0498, 0.9035, 0.8179, 0.9762, 1.1496, 
1.0510 );
x10=(1,1.1193, 0.9959, 1.0455, 0.9342, 0.9951, 1.1756, 
1.0003)

(3) for the smallest difference and the polarization of 
the polarization maximum differential

 y and x1 | y0
(k)- x1

(k)| = |1-1|, |0.8976-1.0667|, 
|0.9799-1.0335|, |0.9845-0.9591|, |0.8790-1.0657|, 
|0.9537-1.0433|, |0.9850-0.9177|, |0.8933-1.0740| = 
(0,0.1691, 0.0536, 0.0254, 0.1867, 0.0896, 0.0673, 
0.1087)
Empathy 
y0 and x2=(0,0.0090, 0.0668,  0.1099, 0.1003, 0.0252, 
0.1884, 0.0485);
y0 and x3=(0,0.0835, 0.0626, 0.0469, 0.0905, 0.1207, 
0.1865, 0.2715);
y0 and x4=(0,0.0278, 0.1494, 0.0702, 0.0585, 0.0796, 
0.0657, 0.1944);
y0 and x5=(0,0.1445, 0.0636, 0.0275, 0.1783, 0.0766, 
0.0432, 0.1241);
y0 and x6=(0,0.1231, 0.0371, 0.0380,0.1222, 0.1237, 
0.0247, 0.1061);
y0 and x7=(0,0.2195, 0.0477, 0.0912, 0.1269, 0.1248, 
0.0576, 0.1578);
y0 and x8=(0,0.0115, 0.1049, 0.3298, 0.1182, 0.1892, 
0.0150, 0.8933);
y0 and x9=(0,0.1462, 0.0699, 0.0811, 0.0600, 0.0225, 
0.1646, 0.1577);
y0 and x10=(0,0.2217, 0.0160, 0.0610, 0.0552, 0.0414, 
0.1906, 0.1070)

Is the smallest total deviation of the levels 0, 2 
the largest difference of 0.8933 

(4) seek correlation (fi rst order correlation coef-
fi cient, and then order correlation) 

Correlation coeffi cient = (polarization of the 
smallest difference + 0.5 × polarization of the small-
est difference maximum differential polarization) / (the 
fi rst difference +0.5 × polarization maximum differen-
tial) 
(. . .  0.5 × 0.8933 = 0.4467) 
Y0 and x1 the correlation coeffi cient: 

ζ(1)0 
0+0.4467
0+0.4467= = 1;

ζ(2)0 
      0+0.4467
0.1691+0.4467= = 0.7254;

ζ(3)0 
      0+0.4467
0.0536+0.4467= = 0.0829;

ζ(4)0 
      0+0.4467
0.0254+0.4467= = 0.9462;

ζ(5)0 
      0+0.4467
0.1867+0.4467= = 0.7053;

ζ(6)0 
      0+0.4467
0.0896+0.4467= = 0.8329;

ζ(7)0 
      0+0.4467
0.0673+0.4467= = 0.8691;

ζ(8)0 
      0+0.4467
0.0896+0.4467= = 0.7120;
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That the correlation 

γ01= 1
8 × (1+0.7254+0.8929+0.9462+0.7053+0.8329

+0.8691+0.7120) =0.8355

Similarly y0 and x2 correlation 

γ02= 1
8  ×(1+0.9803+0.8700+0.8026+0.8167+0.9465

+0.7034+0.9021)=0.0.8777

y0 correlation with the x3 

γ03= 1
8  ×(1+0.8426+0.8771+0.9050+0.8315+0.7873

+0.7054+0.6220)=0.8214

y0 correlation with x4 

γ04= 1
8  × (1+0.9415+0.7497+0.8641+0.8843+0.8487

+0.8719+0.6967)=0.8571

y0 correlation with the x5 

γ05  =  1
8  ×(1+0.7555+0.8754+0.9419+0.7148+0.853

7+0.9117+0.7826)=0.8545

y0 correlation with x6

γ06 = 1
8  × (1+0.7839+0.9232+0.9216+0.7852+0.7832

+0.9476+0.8081)=0.8691

y0 correlation with x7

γ07  = 1
8  × (1+0.6705+0.9034+0.8304+0.7788+0.781

6+0.8858+0.7389)=0.8237

y0 correlation with x8 

γ08 = 1
8  ×(1+0.9749+0.8098+0.5753+0.7908+0.7025

+0.9675+0.3334)=0.7693

y0 correlation with x9

γ09 = 1
8  ×(1+0.7535+0.8647+0.8464+0.8797+0.9520

+0.7308+0.7390)=0.8458

y0 correlation with the x10 

γ10 = 1
8  ×(1+0.6683+0.9654+0.8799+0.8900+0.9152

+0.7010+0.8067)=0.8533

(5) depending on the size of correlation of individual 
(factor) weights of the total order 
Total correlation (total weight) Σγi = γ01 + γ02 + γ03 + 
γ04 + γ05 + γ06 + γ07 + γ08 + γ09 + γ10 = 0.8355 + 0.8777 + 
0.8214 + 0.8571 + 0.8545 + 0.8691 + 0.8237 + 0.7693 
+ 0.8458 + 0.8533 = 8.4072
γ01 (weight)= 0.8355

8.4072 = 0.0994;

γ02 (weight)= 0.8777
8.4072 = 0.1044;

γ03 (weight)= 0.8214
8.4072 = 0.0977;

γ04 (weight)= 0.8571
8.4072 = 0.1019;

γ05 (weight)= 0.8545
8.4072 = 0.1016;

γ06 (weight)= 0.8691
8.4072 = 0.1034;

γ07 (weight)= 0.8237
8.4072 = 0.0980;

γ08 (weight)= 0.7693
8.4072 = 0.0915;

γ09 (weight)= 0.8458
8.4072 = 0.1006;

γ10 (weight)= 0.8533
8.4072 = 0.1015;

While the total weight of each individual order as fol-
lows: 
γ02(long jump) = 0.1044 > γ06(110m column) = 0.1034 
> γ04(high jump) =0.1019 > γ05(400 meters) = 0.1016 > 
γ10(1500m) = 0.1015 > γ09(javelin) = 0.1006 > γ01(100 
meters) = 0.0994 > γ07(discus) = 0.1576 > γ03(shot put) 
= 0.0977 > γ08(pole vault) = 0.0915
Total World men’s decathlon and the advantages of a 
single analysis 

2008 Olympic men’s decathlon results prior to the 
original eight, as shown in table 3. 

In accordance with Ukraine over the same Na-
tional Championship men’s decathlon “advantage anal-
ysis” approach to the calculation steps and the Olympic 
Games men’s decathlon (formerly 8) the total weight of 
each single order of:
γ02(long jump) = 0.1218 > γ03(shot put) = 0.1092 > 
γ05(400 meters) = 0.1057 > γ08(pole vault) = 0.1013 
> γ07(discus) = 0.0998 > γ10(1500 meters) = 0.0996 > 
γ06(110m column) = 0.0938 > γ04(high jump) = 0.0926 
> γ09(javelin) = 0.0916 > γ01(100 meters) = 0.0845
Ukraine and the world men’s decathlon (formerly 
8) total score and individual “advantage analysis” 
comparing the results of 

As can be seen from Table 4: The advantages 
of the project, Ukraine’s advantages include the fi eld 
events and track projects to the long jump for the great-
est advantage, that advantage with the world’s best 
players and similar. Total score from the point of view, 
very different, a difference of 1839.88 points. Shows 
that the level of Ukraine’s movement compared with 
the world players, the larger the gap, it is necessary 
to improve performance, enhance the physical fi tness 
training, and individual skills training. 

Conclusion 
Through Ukraine and the world’s best decathlon 

performance comparison analysis, that the Ukraine’s 
shot put and pole vault is the weakest of the non-edge 
projects, the world’s best players all the advantages of 
these two projects, they should focus on the develop-
ment. In training should be planned and reasonably ar-
range the rhythm of the son of the training, the sub-item 
will be able to be co-ordinated development, thereby 
enhancing the overall training effectiveness, to world-
class forward.

Prospects for further research
Theoretical Analysis of decency through the 
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gray can be found in all movements of the sub-total 
score and the relationship between the comparative 
analysis. The future, we can use the gray system theory 
analysis of the ways to further training in the training 
of various indicators of the extent of the impact on the 
results, in order to provide a better all-round training 
theory.
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Table3 
2008 Olympic men’s decathlon results prior to the original eight

1-8 of Total
1 2 3 4 5 6 7 8

8791 8551 8527 8328 8253 8241 8238 8220

Th
e 

in
di

vi
du

al
 re

su
lts

100 meters 10.44 10.96 10.9 11.07 11.26 11.21 10.53 11.12

Long jump 7.78 7.61 7.33 7.37 7.08 7.68 7.56 7.29

Shot Put 16.27 14.39 14.49 16.53 15.42 14.78 15.15 13.23

High jump 1.99 2.11 2.05 2.08 1.96 2.11 1.96 2.05

400 meters 48.92 47.3 47.91 50.91 49.51 49.54 47.7 49.65
100-meter 
hurdles 13.93 14.21 14.15 14.47 14.21 14.71 14.37 14.37

Discus 53.79 44.58 44.45 50.04 45.17 45.5 48.39 45.39

Pole vault 5 5 4.7 5 5 4.8 4.3 5.2
Javelin 70.97 60.23 73.98 64.01 65.4 63.93 51.59 60.21
1500 meters 306.59 247.47 269.17 301.56 269.29 289.63 268.94 272.9

Table 4 
In Ukraine and the world men’s decathlon (formerly 8) total score compared with the single edge table 

C
om

pa
ris

on Advantages of the project Non-edge projects Average 
scores Differences 

between sub(Weight over 0.1) (Weight under 0.1)

U
kr

ai
ne

γ02(long jump)=0.1044

6553.75

1839.88

γ06(110m column)=0.1034 γ01(100 meters)=0.0994
γ04(high jump)=0.1019 γ07(discus)=0.1576
γ05(400 meters)=0.1016 γ03(shot put)=0.0977
γ10(1500m)=0.1015 γ08(pole vault)=0.0915
γ09(javelin)=0.1006

W
or

ld

γ07(discus)=0.0998

8393.63

γ02(long jump)=0.1218 γ10(1500 meters)=0.0996
γ03(shot put)=0.1092 γ06(110m column)=0.0938
γ05(400 meters)=0.1057 γ04(high jump)=0.0926
γ08(pole vault)=0.1013 γ09(javelin)=0.0916

γ01(100 meters)=0.0845
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