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Ідеомоторне тренування в настільному тенісі
Афанасьєв В.В., Щербаченко В.К.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Ідеомоторне тренування гравців в на-
стільний теніс є одним з важливих роз-
ділів у комплексній підготовці спортс-
мена. У той же час, за допомогою 
ідеомоторного тренування досягається 
своєрідна саморегуляція емоційно-
вегетативних функцій організму й цей 
вид підготовки використовується ви-
кладачами при навчанні студентів 
навчального відділення настільного 
тенісу НТУУ «Київський політехнічний 
інститут». Психологічний компонент 
має велике значення в період навчан-
ня студентів технічним елементам, 
при цьому необхідно враховувати, що 
більшість студентів Технічного універ-
ситету не є спортсменами, отже, вони 
мають менше часу на підготовку й вдо-
сконалення своєї гри.

Афанасьев В.В., Щербаченко В.К. 
Идеомоторная тренировка в на-
стольном теннисе. Идеомоторная 
тренировка игроков в настольный 
теннис является одним из важных 
разделов в комплексной подготовке 
спортсмена. В то же время, при помо-
щи идеомоторной тренировки дости-
гается своеобразная саморегуляция 
эмоционально-вегетативных функций 
организма и этот вид подготовки ис-
пользуется преподавателями при обу-
чении студентов учебного отделения 
настольного тенниса НТУУ «Киевский 
политехнический институт». Психоло-
гический компонент имеет большое 
значение в период обучения студентов 
техническим элементам, при этом не-
обходимо учитывать, что большинство 
студентов Технического университета 
не являются спортсменами, следова-
тельно, они имеют меньше времени 
на подготовку и совершенствование 
своей игры.

Afanasyev V.V., Scherbachenko V.K. 
Ideomotor training in tabletennis. The 
ideomotor training of tabletennis players 
is one of the important sections in com-
plex preparation of sportsman. At the 
same time, the original self-regulation of 
emotional-vegetative functions of organ-
ism is achieved through the ideomotor 
training and this kind of preparation is 
used by lecturers at training of students 
of tabletennis educational unit of NTUU 
“Kiev polytechnic institute”. The psycho-
logical component has the large meaning 
during training the students to technical 
elements, thus it is necessary to take 
into account that the majority of Techni-
cal university students are not sportsmen, 
hence, they have less time for prepara-
tion and perfection of own game. 

ефект, ідеомоторне тренування, 
м’яз, настільний теніс, психологічна 
підготовка, рефлекс, студент, тех-
нічний елемент, фізичне виховання.

идеомоторная тренировка, мышца, 
настольный теннис, психологическая 
подготовка, рефлекс, студент, тех-
нический элемент, физическое воспи-
тание, эффект.

effect, ideomotor training, muscle, 
physical education, psychological 
preparation, re ex, student, tabletennis, 
technical element.

Вступ.1

Актуальність статті обумовлена необхідністю 
впровадження ідеомоторного тренування у підготов-
ку студентів вузів навчального відділення настільного 
тенісу у зв'язку з обмеженням часу для вивчення тех-
нічних елементів.
Проблема необхідності процесу фізичного ви-

ховання у вищому навчальному закладі для вдоско-
налення розвитку основних фізичних якостей й по-
кращення рівня загального стану здоров'я студентів 
викладено у роботах Виленського М.Я. (1968, 19869), 
Дашинорбоєва В.Д. (2007) й інших [3, 4, 13]. Авто-
ри Бєлкин А.А. (1983) й Некрасов В.П. (1985) у своїх 
трудах визначають доцільність використання в спорті 
способів психорегуляції рухових дій [2, 11]. 
Ідеомоторні рухи – це рухи м'язів, які відбуваються 

людиною несвідомо, в силу того, що вона дуже 
жваво уявляє собі виконання цих рухів. Такі рухи 
відносяться до методів психологічної саморегуляції, 
що представляє собою комплекс методів й программ 
навчання, що спрямовані на формування внутрішніх 
засобів діяльності людини по керуванню власним ста-
ном, вони орієнтовані на навчання людини спеціальним 
прийомам довільної зміни власного стану, які надалі 
можуть використовуватися самостійно. У число та-
ких методів включають: техніку нервово-м'язової 
релаксації, аутогенне та ідеомоторне  тренування, при-
йоми сенсорного репродукування образів, езотеричні 
методи зміни стану свідомості та самогіпноз.
Психологічна підготовка спортсмена є важливим 

компонентом підготовки. З психології спорту написана 
велика кількість літератури, але в ній практично від-
сутня інформація відносно психологічної підготовки 
студента та використання ідеомоторного  тренування 
© Афанасьєв В.В., Щербаченко В.К., 2009

під час навчання студентів вищих навчальних закла-
дів з дисципліни «Фізичне виховання». Такий розділ 
як практична психологія, а разом з нею й ідеомоторне  
тренування, проникає в спорт та фізичне виховання 
дуже важко, не говорячи вже про корисність викорис-
тання ідеомоторного тренування впродовж навчання 
студентів вузу. Ймовірно одна із причин того, що су-
часні системи практичної психології не знайшли ще 
широкого застосування у фізичному вихованні сту-
дентів, полягає у певних поглядах щодо фізичної під-
готовки й фізичного розвитку студентів [6, 9].
Дослідження виконувалось за планом науково-

дослідної роботи Кафедри фізичного виховання Між-
університетського медико-інженерного факультету 
НТУУ «КПІ».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – ідеомоторне тренування, як 

метод навчання і вдосконалення гри у настільний те-
ніс студентів вищого навчального закладу. 

Результати дослідження.
Автори Виноградов П.А., Душанин А.П. і Жолдак 

В.И. (1996) й Ильинич В.И. (1999) зазначають, що 
зростаюче значення систематичних занять студента-
ми фізичними вправами у теперішній час, пов'язано 
із глибокими змінами способу життя студентської 
молоді. Таким чином, ці зміни вимагають від відпо-
відних установ розробки таких заходів, що здатні за-
безпечити високу ефективність використання засобів 
фізичної культури і спорту для зміцнення здоров'я й 
підвищення працездатності студентів [5, 8].
Будь-який процес навчання повинно підкорятися 

деяким загальним принципам:
принцип індивідуалізації – облік початкової фізич-• 
ної підготовленості; 
принцип поступовості – поступового збільшення • 
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величини навантажень; 
принцип систематичності – регулярності трену-• 
вань; 
принцип активності – реалізований шляхом під-• 
тримки стійкої мотивації, високої емоційності та 
збереження потреби в заняттях; 
принцип свідомості – реалізований через систему • 
зворотних зв'язків від викладача, що також включає 
виконання ідеомоторних  вправ та ін.
Фізичне виховання у вузі це вид виховання, спе-

цифічним змістом якого є навчання рухам, вдоско-
налення фізичних якостей, оволодіння спеціальними 
знаннями у галузі фізичної культури й формування 
потреби у заняттях фізичною культурою і спортом. 
Навчання студентів з дисципліни «Фізичне вихован-
ня» у вищому навчальному закладі доволі складний 
процес і потребує від викладача не тільки якісної май-
стерності, але й специфічних знань, що допомагають 
студентам у засвоєнні навчального матеріалу. 
Автор Ильин Е.П. у своїй роботі характеризує за-

няття фізичною культурою і спортом як потужний 
засіб соціального становлення особистості студента, 
активного вдосконалення індивідуальних, особистих 
якостей, а також професійно значимих якостей, під-
готовленості фізичної та рухової сфери студентів й 
ін. Тобто, заняття фізичною культурою і спортом у 
вищому навчальному закладі є засобом формування 
особистості студента, й представляють собою своє-
рідний фундамент трудового і морального виховання 
студентської молоді, що здатні формувати їх ціле-
спрямованість, комплекс фізичних, психологічних й 
вольових компонентів [7]. 

«Негативного» впливу, який з'являється під час 
навчання виконанню технічних елементів, можна 
позбавлятися шляхом використання ідеомоторних  
вправ. У психології спорту ідеомоторна  підготовка 
– це використання думки про рух, що викликає сам 
рух, сутність її полягає у розвитку здатностей спортс-
мена викликати й аналізувати м'язове почуття рухів, 
вносити в них корективи й, тим самим, опановувати 
керуванням рухів. До методів словесного, наочного й 
сенсорно-корекційного впливу можна віднести ідео-
моторні, аутогенні й подібні їм методи. Ця специфічна 
група методів включає спеціальні способи спрямова-
ного використання спортсменом образного мислення, 
м'язово-рухових та почуттєвих уявлень для впливу на 
свій психічний і загальний стан, регулювання його 
й формування оперативної готовності до виконання 
певних вправ під час тренування або змагання. Зокре-
ма ідеомоторна вправа, що представляє собою уявне 
відтворення певної рухової дії з концентрацією уваги 
на вирішальних фазах його виконання. Також, відбу-
вається вдосконалення психічного стану студента че-
рез підвищення впевненості, концентрації, спокою й 
урівноваженості. Під психологічною стійкістю розу-
міється цілісна характеристика особистості, що забез-
печує її стійкість до стресогенному впливу складних 
ситуацій. Однією з важливих складових умінь викла-
дача фізичного виховання з певного виду спорту є 
уміння демонстрації рухових вправ, тобто виконання 
технічних елементів [1].

Результати досліджень, які були проведені у на-
вчальному відділенні настільного тенісу НТУУ «КПІ», 
показали, що використання ідеомоторного тренування 
здатне сприяти вивченню, розвитку й вдосконаленню 
виконання технічних елементів. Виконання технічно-
го елементу, яке планомірно і свідомо повторюється 
за допомогою уявлення може застосовуватися на всіх 
етапах підготовки й на всіх курсах навчання студен-
тів. Активне представлення виконання певних техніч-
них елементів сприяє швидкому оволодінню ними, 
зміцненню та коректуванню виконання, а також при-
скоренню вдосконалення.
Представлення виконання рухів у настільному те-

нісі можна класифікувати таким чином:
як ідеальний зразок реальних дій, які виконують • 
своєрідну програмуючу функцію; 
як образ, що допомагає процесу освоєння руху й, в • 
такий спосіб, виконується тренувальна функція; 
як образ, що виникає в процесі контролю, корек-• 
тування та вдосконалення рухів у процесі їхнього 
виконання, й здійснює, тим самим, регуляторну 
функцію. 
Механізм впливу ідеомоторного  тренування вира-

жається в тім, що за рахунок використання м'язового 
потенціалу відбувається неусвідомлена й невидима 
іннервація м'язів, імпульсна структура якої відпо-
відає рухам, що відчуваються, представляються або 
уявляються.
Ідеомоторне тренування у настільному тенісі пред-

ставляє собою уявлюване повторення сенсомоторного 
навику при відсутності яких-небудь рухів частинами 
тіла, що сильно виражені, й належить до основних за-
собів розвитку сфери саморегуляції рухів студентів-
тенісистів. Наприклад, студент може представити що 
вдаряє ракеткою по м'ячу, при цьому вносячи уявні ви-
правлення, коли уявлюваний удар здається невдалим, 
насправді навіть не ворухнувши рукою. Таке уявне 
тренування може покращити виконання навички, осо-
бливо якщо вона чергується з реальними фізичними 
вправами. Під час освоєння й закріплення правильної 
техніки виконання технічних елементів використову-
вання імітаційних вправ й ідеомоторного  тренування, 
такі вправи дозволять швидше засвоїти техніку тех-
нічних елементів і краще підготуватися до самої гри 
за тенісним столом (ідеомоторне тренування дозволяє 
скоротити час виконання технічних елементів). Зо 
допомогою ідеомоторних  реакцій організм студента 
впродовж заняття реагує на численні зовнішні впли-
ви, тобто, під час ідеомоторного тренування студент 
не виконуючи фізично технічний елемент, однаково 
напрацьовує техніку виконання, тому є роз'яснення 
– у підсвідомість відкладаються картинки [12] вико-
нання технічного елементу при спостереженні за ви-
конанням елементу викладачем та м'язові імпульси 
при власної імітації цих рухів, що визначено у роботі 
Коренберга В.Б. [10].
З формування рухового представлення починається 

процес безпосередньої роботи, що спрямована на за-
своєння технічного елементу. Викладачами відділен-
ня настільного тенісу НТУУ «КПІ» навчання або вдо-
сконалення технічного елемента здійснюється згідно 
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з етапами та починається з теоретичного роз'яснення 
та розучування, потім показ або демонстрація власно 
викладачем, імітація студентами, спроба виконання 
елементу на тенісному столі з підкиданням м'яча парт-
неру, а вже потім виконання у грі з партнером. Процес 
навчання певному технічному елементу здійснюється 
з використанням формування рухового представлен-
ня у студента, при цьому викладач (або сам гравець) 
постійно звертається до показу (імітації), роз'ясненню 
(повторенню), повторним спробам виконання, систе-
матично коректуючи рух. 
Вивчення психологічної саморегуляції організму 

взагалі та ідеомоторного  тренування зокрема, як струк-
турної одиниці всебічної підготовки студента-гравця 
в настільний теніс, дозволив визначити, що саме із 
впровадженням у навчання прийомів ідеомоторного  
тренування можна розраховувати на вирішення таких 
проблем при навчанні студентів, як підвищення тех-
нічної майстерності й психологічної надійності, під-
ведення його до стану найвищої результативності під 
час тренувальних й змагальних ігор.

Висновки. 
Велику увагу під час навчання студентів вищого 

навчального закладу технічним елементам настіль-
ного тенісу слід приділяти грамотному формуванню 
уявлення виконання технічного елементу, тобто чіт-
кому роз'ясненню, треба виховати у студента уміння 
фіксуватися на продуктивному процесі своєї діяль-
ності. При цьому формується впевнений позитивний 
настрой гравця, витісняються другорядні думки, сві-
домість звільняється від перешкод типу побоювання 
виконання елементу, страху суперника або майбут-
нього процесу боротьби, ходу гри. Уявне представ-
лення виконання своїх дій, тобто виконання певних 
технічних елементів, спочатку відбувається фрагмен-
тарно, по фазах, але під час засвоєння вправи, що ви-
вчається, виникає цілісне представлення виконання 

технічного елементу. Ідеомоторне тренування має ве-
лике значення у зв'язку з самостійними заняттями сту-
дентів. Досвід нашої роботи показав, що ідеомоторне  
тренування позитивно впливає на навчання студентів 
технічним елементам та їх зосередженні на правиль-
ному виконанні.
Потрібен більш глибокий аналіз специфіки вико-

ристання різних засобів практичної психології викла-
дачами фізичного виховання вищого учбового закла-
ду під час навчання студентів.
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Активні методи навчання у формуванні 
комунікативної компетентності студентів

Бутенко Т.О.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Розглядаються активні методи на-
вчання. Обґрунтовується необхід-
ність та важливість їх використання 
у формуванні комунікативної компе-
тентності студентів у циклі психолого-
педагогічних дисциплін. Аналізуються 
такі методи: проблемні лекції, диску-
сії, бесіди, ділові та рольові ігри тощо. 
Досліджено дидактичні принципи їх 
побудування та застосування у на-
вчальному процесі вищого навчально-
го закладу. Вибір активних методів на-
вчання допомагає залучати студентів 
до активної комунікативної діяльності 
під час занять.

Бутенко Т.А. Активные методы обу-
чения в формировании коммуника-
тивной компетентности студентов. 
Рассматриваются активные методы 
обучения, обосновывается необходи-
мость и важность их использования в 
формировании коммуникативной ком-
петентности студентов. В частности 
анализируются такие методы как про-
блемные лекции, дискуссии, беседы, 
деловые и ролевые игры. Исследова-
ны дидактические принципы их постро-
ения и использования в учебном про-
цессе высшего учебного заведения. 
Выбор активных методов обучения по-
могает привлекать студентов к актив-
ной коммуникативной деятельности во 
время занятий.

Butenko Т.О. Active methods of teach-
ing communicative competence of 
students forming. Active methods of 
training are considered, necessity and 
importance of their use for formation com-
municative competence of students is jus-
ti ed. Such methods as problem lectures, 
discussions, conversations, business and 
role games are in particular analyzed. Di-
dactic principles of their construction and 
use in educational process of higher edu-
cational establishment are investigated. 
The choice of active methods of training 
helps to involve students in active com-
municative activity during employment.

комунікація, компетентність, активні 
методи навчання, навчальна дискусія, 
мозковий штурм, ділова гра, тренінг.

коммуникация, компетентность, 
активные методы обучения, учебная 
дискуссия, мозговой штурм, деловая 
игра, тренинг.

communication, competence, active 
methods of teaching, educational 
discussion, cerebral assault, business 
game, training.

Вступ.1

Інтелектуальний потенціал нації є одним з голо-
вних надбань країни, тому формування й розвиток 
інтелектуальної еліти - завдання, яке сьогодні стоїть 
перед вищою освітою України. У формуванні висо-
кокваліфікованого фахівця комунікативна компетент-
ність відіграє важливе значення для професійної ді-
яльності майбутніх фахівців.
Проблемою застосування активних методів на-

вчання в науковій літературі присвячені праці 
А.С. Макаренка, В.А. Сухомлинського, Ю.М. Єме-
льянова [2], Л.А. Петровської [5], А.В. Вербицького, 
І.В. Вачкова [9] та багатьох інших. Проте потребує 
додаткового дослідження проблема застосування 
активних методів навчання при формуванні комуні-
кативної компетентності студентів з урахуванням їх 
майбутньої спеціальності.
Робота проводиться в рамках концепції формуван-

ня національної гуманітарно-технічної еліти, що роз-
робляється в Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є дослідження та аналіз активних 

методів навчання та важливість їх використання для 
формування комунікативної компетентності сту-
дентів. Об’єктом нашого дослідження є підготовка 
студентів до професійної діяльності, предмет дослі-
дження – активні методи навчання для формування 
комунікативної компетентності у процесі вивчення 
психолого-педагогічних дисциплін.

Результати дослідження.
Швидкий розвиток науково-технічного прогресу, 

інтеграційних процесів, розширення соціальних від-
носин і комунікацій вимагає від фахівця будь-якого 
профілю володіти комунікативною компетентністю 
на високому рівні. З метою оволодіння студентами ко-
мунікативною компетентністю, необхідно зупинитися 
на тих методах навчання, завдяки яким процес форму-
вання буде відбуватися найефективніше.

© Бутенко Т.О., 2009

Вибір методів навчання повинен бути обумовлений 
дидактичними принципами, під якими ми розуміємо 
вихідні положення, які визначають зміст, організацій-
ні форми й методи навчального процесу відповідно до 
загальної цілі й закономірностей [1, с. 254]. До загаль-
них (дидактичних) належать такі принципи, як:

1) принцип спрямованості навчання на реалізацію 
мети освіти передбачає розвиток людини як самодос-
татньої особистості, освіта крім надання знань пови-
нна займатися виховуванням людини, особливе місце 
у вихованні відіграє спілкування, взаємодія людей, зо-
крема педагогічне спілкування;

2) принцип науковості полягає у розкритті науко-
вої картини світу, ознайомлення з науковими факта-
ми, теоріями, дослідженнями щодо комунікативної 
діяльності як специфічного виду діяльності людини, 
спілкування, його функцій та значення у розвитку та 
соціалізації особистості; 

3) принцип зв’язку теорії з практикою спрямова-
ний на удосконалення набутих теоретичних знань на 
практиці з метою підтвердження важливості і необ-
хідності застосування теоретичних знань для ефек-
тивного користування комунікативними уміннями й 
навичками у професійній діяльності;

4) принцип свідомості й активності повинен за-
безпечувати формування свідомих громадян нашої 
країни, а також бути спрямований на розвиток пізна-
вальної діяльності студентів, на підвищення мотивації 
навчання комунікативної компетентності, на розумін-
ня важливості отриманих знань й необхідність вміти 
вчитися далі, розвивати комунікативні вміння й нави-
чки після закінчення вищого навчального закладу;

5) принцип доступності передбачає відповідність 
навчального матеріалу підготовці студентів, їх розу-
мовим здібностям і можливостям;

6) принцип наочності допомагає краще розуміти й 
запам’ятовувати новий матеріал, бачити зв’язок між 
теоретичним володінням комунікативною компетент-
ністю та необхідністю використання набутих знань у 
реальному житті;
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7) принцип систематичності й послідовності 
повинен забезпечити формування знань системно, 
в логічній послідовності викладу матеріалу, з роз-
криттям важливості оволодіння комунікативною 
компетентністю у спілкуванні не тільки під час ви-
вчення психолого-педагогічних дисциплін, а необ-
хідності її для інших навчальних дисциплін, і не 
тільки гуманітарних;

8) принцип міцності спрямований на якісне за-
своєння отриманих знань, умінь та навичок як з кому-
нікативної компетентності, так і з усього комплексу 
навчальних дисциплін, спрямованих на формування 
високоякісного фахівця і культурної, освіченої осо-
бистості.
Як зазначають науковці [2, 3, 4, 5], формуванню 

комунікативної компетентності студентів найбільш 
сприяють активні і групові методи навчання, до яких 
належать проблемні лекції, методи аналізу конкрет-
них ситуацій, навчальні дискусії, ділові та рольові 
ігри, тренінги тощо.
Одним з суттєвих ознак активних методів навчан-

ня є принцип комунікативності, який передбачає за-
лучення усіх студентів до комунікативної діяльності. 
На принципі комунікативності при оволодінні мовою, 
мовленням наполягає О.О. Леонтьєв [6]. Автор про-
понує використовувати цей принцип при вивченні 
іноземних мов, проте для оволодіння комунікативною 
компетентністю він є не менш важливим.
Груповим, або колективним методам навчання у 

вітчизняній педагогіці, які спрямовані на навчання 
й виховання особистості в колективі й колективом, 
присвячено роботи А.С. Макаренка й В.А. Сухом-
линського.
Ю.М. Ємельянов групові методи умовно ділить на 

три основні блоки [2]: 
а) дискусійні методи, до яких належать групова 

дискусія, розбір казусів із практики, аналіз ситуацій й 
морального вибору та інш.;
б) ігрові методи, дидактичні й творчі ігри, в тому 

числі ділові (управлінські) ігри, рольові ігри (поведін-
кове навчання, ігрова психотерапія, психодраматична 
корекція), контргра (трансактний метод усвідомлення 
комунікативної поведінки);
в) сенситивний тренінг (тренування міжособистіс-

ної чуттєвості й сприйняття себе як психофізіологіч-
ної єдності).
Дискусійні методи навчання допомагають сту-

дентам ефективно усвідомлювати і засвоювати на-
вчальний матеріал, тому що вони стають не тільки 
пасивними слухачами повідомлювальної інформації 
викладачем або доповідачем, а також активну беруть 
участь в обговоренні питання, що обов’язково змушує 
їх зайняти власну позицію щодо обговорюваної про-
блеми, а значить, краще запам’ятати необхідні знання. 
Дискусійні методи допомагають не тільки відстоюва-
ти власну точку зору, а і у ході дискусії колективно 
знайти правильну відповідь або рішення. Такі мето-
ди сприяють вмінню аргументовано викладати власні 
думки, доводити свою точку зору, логічно будувати 
відповідь. Також у процесі обговорення підвищується 
інтелектуальна діяльність студентів.
Різновидом дискусії є брейнстормінг, або «моз-

ковий штурм», завдання якого полягає у пошуку 
необхідного рішення, під час якого студентами вису-

вається якомога більше ідей, а потім відбувається їх 
оцінювання, відсіювання й обирається найоптималь-
ніша ідея.
На важливості дискусії для ефективного сприйнят-

тя інформації наголошували такі науковці як К. Лєвін, 
Г. Майєр та Ж. Піаже, що допомагають не тільки добре 
усвідомити почуте, а й набагато краще запам’ятати і 
вміти використовувати надалі.
До ігрових методів навчання належать дидак-

тичні ігри, тобто спеціально створені ситуації, які 
моделюють різні ситуації спілкування і які студенти 
повинні самостійно вирішувати, обираючи собі ту 
або іншу роль. Під грою у педагогіці розуміють вид 
діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на від-
творення й засвоєння суспільного досвіду, в якому 
створюється й вдосконалюється самокерування по-
ведінкою [7, с. 83].
У вітчизняній педагогіці проблемами гри займали-

ся К.Д. Ушинський, С.Л. Рубінштейн, Д.Б. Ельконін. 
Вчені розглядали роль гри у розвитку й формуванні 
особистості, що допомагає засвоювати й використо-
вувати набутий досвід. Гра у процесі навчання допо-
магає як розвинути комунікативні уміння й навички 
та скорегувати дії студентів й направити у правильне 
русло, так і має розважальну функцію, яка сприяє за-
цікавленості студентів і в свою чергу підвищує пізна-
вальну й комунікативну діяльність.
Особливе місце серед ігрових методів займає ді-

лова гра, науковцями виділяються такі психолого-
педагогічні принципи створення й використання ді-
лових ігор у навчальному процесі [2]:
Ділова навчальна гра служить дидактичним засо-1. 
бом розвитку творчого професійного мислення, 
що виражається в здатності до аналізу виробничих 
ситуацій, постановці, вирішенню, доведенню про-
фесійних завдань;
Предметним змістом гри виступає імітація кон-2. 
кретних умов й динаміки виробництва, а також ді-
яльності й стосунків залучених до нього людей;
Ділова навчальна гра за цільовою спрямованістю є 3. 
двоплановою діяльністю, яка сприяє досягненню 
ігрових і педагогічних цілей;
Ділова гра конструюється й проводиться як спіль-4. 
на діяльність учасників навчального процесу у ході 
постановки професійно важливих цілей та їх до-
сягнення за посередництвом підготовки й прийнят-
тя відповідних індивідуальних й групових рішень;
Основним засобом включення партнерів до спіль-5. 
ної діяльності й одночасно засобом створення й 
вирішення ігрових проблемних ситуацій є двосто-
роннє (діалог) й багатостороннє спілкування, що 
забезпечує можливість вироблення індивідуальних 
й групових рішень, досягнення проміжних й кінце-
вих результатів гри.
Отже, можна зробити висновок, що ділова гра до-

помагає студентам занурюватися у спеціально ство-
рену виробничу або реальну атмосферу спілкування, 
дозволяє виконувати різноманітні ролі, від звичайних 
працівників до керівників підприємств, допомагає роз-
кривати потенціал комунікативних здібностей, вчить 
приймати рішення, від яких залежить доля працівників 
і виробничий процес на підприємстві, сприяє рефлек-
сивному аналізу власної комунікативної діяльності.
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Також до активних групових методів навчання 
належать тренінги, які спрямовані на розвиток ко-
мунікативних здібностей у спілкуванні, вміння вста-
новлювати контакти з людьми. Проблемі викорис-
тання тренінгів у навчальному процесі приділяється 
недостатньо уваги, зокрема цього питання торкалися 
в своїх роботах Л. Долинська, А. Капська, Л. Петров-
ська [5, 8].
Взагалі тренінг в літературі розглядається як ме-

тод, за допомогою якого здійснюється вплив з метою 
навчання, формування професійно важливих якостей, 
розвитку особистісних характеристик, а також як ме-
тод оволодіння будь-яким складним видом діяльності, 
зокрема комунікативною компетентністю у спілку-
ванні [2, 9]. 
Як зазначає Ю.М. Ємельянов, «сенситивний тре-

нінг сприяє: підвищенню самопорозуміння  й розу-
міння інших (учасники часто змінюють навіть уста-
лені стереотипи сприйняття), чуттєвому розумінню 
групових процесів, пізнанню локальної культури 
(наприклад, соціально-психологічного клімату своєї 
організації) й розвитку низки поведінкових навичок» 
[2, С. 44].
Тренінги за досить короткий проміжок часу спри-

яють інтенсивному навчанню, розкриттю прихованих 
здібностей, допомагають розкрити внутрішній потен-
ціал, пізнати себе, навчитися працювати й взаємодія-
ти в команді й за невеликий термін вирішити чимало 
поставлених проблем.
Л.А. Петровська пропонує декілька принципів, за 

яких повинна відбуватися тренінгова програма [5]:
1. Спілкування за принципом «тут і зараз» поля-
гає в обговоренні саме тих конкретних ситуацій, 
які відбуваються під час проведення тренінгу, цей 
принцип допомагає зосередити увагу не на обгово-
ренні загальних, незнайомих присутнім випадків, а 
подій, що відбуваються у взаємодії учасників;

2. Принцип персоніфікації висловлювань. Цей прин-
цип спрямований на можливість розкриття учасни-
ками тренінгу власних думок і ставлення до інших, 
він дозволяє висловлюватися типу, «я вважаю», «я 
думаю», замість «існує думка», «всі говорять». Ви-
словлювання такого типу допомагають з’ясувати 
позицію мовця, його ставлення до інших учасни-
ків групи, якщо між учасниками групи виникають 
непорозуміння, персоніфіковані висловлювання 
дозволяють з’ясувати причини їх виникнення й по-
дальшого уникнення як в умовах цієї конкретної 
групи так, і в подальшому спілкуванні учасників 
тренінгу.

3. Принцип акцентування мови почуттів. Цей 
принцип дозволяє учасникам тренінгу зрозумі-
ти свої почуття, свій емоційний стан і відійти від 
оцінювання інших учасників, тому що негативне 
оцінювання ускладнює взаємодію й не дозволяє 
повністю розкритися мовцям.

4. Принцип активності. Від цього принципу зале-
жить ефективність усього тренінгу, тому що актив-
на позиція під час занять дозволяє винести з них 
якомога більше корисної інформації, умінь, розкри-
ти свій потенціал, навчитися звертати увагу не тіль-
ки на свої переживання й проблеми, а також приді-
ляти увагу іншим партнерам по спілкуванню.

5. Принцип відвертого спілкування. Цей принцип, як 
і принцип активності, суттєво впливає на ефектив-
ність й результати тренінгу. Під час тренінгу учас-
ники повинні створювати атмосферу відкритого, 
довірливого спілкування, яке сприятиме прояву по-
чуттів й обговоренню проблем.

6. Принцип конфіденційності. Цим принципом обу-
мовлюється нерозголошення інформації, почутої 
під час тренінгу, і тим самим забезпечується дові-
рлива атмосфера в групі, коли учасники групи впевне-
ні один в одному, що в свою чергу сприяє встановлен-
ню дружніх стосунків і сприятливому клімату під час 
спілкування.
Отже, дотримання наведених принципів під час 

проведення тренінгу дозволяє досягти високих ре-
зультатів у підготовці студентів до спілкування, як 
професійного, так і міжособистісного, підвищити 
рівень сформованості комунікативної компетентнос-
ті, навчитися поважати, слухати, розуміти партнерів 
по спілкуванню. Тренінг як складний вид діяльності, 
який поєднує у собі різні вправи і завдання, і триває 
декілька днів, допомагає студентам за досить обмеже-
ну кількість часу багато чому навчитися і подивитися 
на себе й на інших учасників своєї групи по іншому, 
з’ясувати свої приховані здібності й можливості, а 
також навчитися відкриватися і прямо висловлювати 
свої позицію щодо обговорюваних питань і проблем.

Висновки.
Вибір активних методів навчання допомагає за-

лучати студентів до активної комунікативної діяль-
ності під час занять, відповідно сприяє самостій-
ному оволодінню вміннями й навичками, пошуку 
необхідних мовних засобів, шляхів вирішення різ-
номанітних завдань.
Надалі ми будемо досліджувати, як використання 

активних методів навчання у формуванні комуніка-
тивної компетентності під час застосування педаго-
гічної технології буде впливати на рівень оволодіння 
цією компетентністю.
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Методика застосування ортопедичних 
устілок для корекції деформацій стопи

Вихляєв Ю.М.
Національний технічний університет України КПІ

В роботі розглянуті оздоровчі технології 
корекції функціонального стану, недо-
ліків і порушень опорно-рухового апа-
рату учнівсько-студентської молоді і, 
зокрема, питання визначення топогра-
фії розміщення підошвених коригуючи 
елементів і висоти їх викладки для під-
тримки зводів з метою корекції функці-
онального стану стопи. Автором запро-
поновані спеціальні таблиці і лекала, 
які з успіхом можуть бути використані 
ортопедами і майстрами ортопедичних 
майстерень для призначення і виготов-
лення устілок.

Вихляев Ю.Н.. Методика приме-
нения ортопедических стелек для 
коррекции деформаций стопы. В 
работе рассмотрены оздоровительные 
технологии коррекции функционально-
го состояния, недостатков и дефектов 
опорно-двигательного аппарата, а так-
же вопросы определения топографии 
размещения подошвенных корригиру-
ющих элементов и высоты их выкладки 
для поддержки сводов с целью коррек-
ции функционального состояния сто-
пы. Автором предложены специальные 
таблицы и лекала, которые с успехом 
могут быть использованы ортопедами 
и мастерами ортопедических мастер-
ских для назначения и изготовления 
стелек.

Vykhliaev Y.M. Methods of use ortho-
pedic inner sole for correction of de-
formathions of foot. In the article re-
views the health-improving techniques for 
correction of defects and locomotorium 
derangements of school and university 
youth and also, questions of topography 
be placed the sole correction elements 
and the high of this elements for holding 
the foot arches with aim we correction the 
functional condition of the foot arches. 
With this aim we proposed the special 
tables and french curve, which can to use 
the orthopedists and masters of orthope-
dic workshop for prescribe and make the 
orthopedic inner sole.

зводи стопи, функціональний стан, 
коригуючи елементи, методи.

своды стопы, функциональное со-
стояние, корригирующие элементы, 
методы.

foot arches, functional condition, 
correction elements, methods.

Вступ.2

Завданням корекції деформацій стопи в дитячому і 
юнацькому віці за допомогою ортопедичних устілок є 
«повернення» зводів у «належний» стан і «підтримка» 
зводів від подальшого просідання в зрілому віці. Най-
більш складним при виготовленні ортопедичних усті-
лок є визначення топографії розміщення підошвених 
коригуючих елементів, їх розмірів і висоти виклад-
ки підзводних потовщень для того, щоб застосовані 
коректори дійсно впливали на відповідні кістково-
м'язові структури і «піднімали» саме ті ділянки сто-
пи, які просіли, на необхідну висоту. Тому, вирішення 
питань методики застосування ортопедичних устілок 
дуже актуальне, так як помилки при їх призначенні та 
виготовленні можуть звести нанівець весь процес ко-
ригування порушень стопи.
Методика виготовлення ортопедичних коригу-

ючих устілок розроблена в працях Ю.М. Вихляєва, 
В.Ю.Давиденко, що наводять спосіб виготовлення 
ортопедичних устілок з вспіненого поліетилену, з 
якого вирізають окремі коригуючи  елементи і шля-
хом склеювання або зварювання формують пелоти, 
тобто підзводні потовщення, що утримують стопу 
та її зводи в належному стані [6, 7]. Рекомендації 
фахівців щодо топографії розміщення коригуючих 
елементів, їх розміру і висот викладки підзводних 
потовщень малочисельні і висвітлюють лише окре-
мі аспекти поставлених питань [1, 2, 3, 4, 5]. Разом 
з тим, методика виготовлення ортопедичних устілок 
потребує визначених рекомендацій щодо розмірів і 
топографії розміщення тих чи інших елементів ви-
кладки зводів.
Дослідження виконувались за планом НДР Націо-

нального Технічного Університету України «КПІ». 
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Розробити методику виготовлення ортопедичних 

устілок для коригування недоліків і порушень зводів 
стопи.

© Вихляєв Ю.М., 2009

Результати дослідження. 
У зв'язку з тим, що в дитячому віці кістково-

м'язові структури стопи дуже м'які і пластичні, вони 
легко піддаються впливу. Якщо цей вплив відповідає 
наявним деформаціям – корекція досягає своєї мети, 
а якщо ні, то стопа ушкоджується. Розглянемо схему 
розташування кісток стопи і відповідно топографію 
розміщення коригуючих елементів (рис.1.). 
Найбільш переконливими рекомендаціями з то-

пографії розміщення коригуючи елементів устілок є 
методичні рекомендації Файнберг Л.Л., Гусєва Л.С. 
[2], що виділяють 7 різновидів ортопедичних устілок 
(вкладних пристосувань – ВП) у залежності від їх 
функціонального призначення: 
Для підтримки подовжнього склепіння (ВП-1);1. 
Деторсійні (ВП-3; ВП-4);2. 
Для підтримки подовжнього і поперечного зводу 3. 
(ВП-6, ВП-6а, ВП-6б).
При відхиленні стопи до її зовнішньої сторони (pes4.  
valgus – ВП-2, ВП-5).
При відхиленні стопи до її внутрішньої сторони 5. 
(pes varus – ВП-7, ВП-8).
Устілки з компенсаторами укорочення (ВП-9);6. 
Для розвантаження хворобливих місць і натоптишів 7. 
(ВП-10).
Виходячи, з нашого досвіду виготовлення і засто-

сування устілок, ми вважаємо за необхідне додати ще 
чотири різновиди ортопедичних устілок: 
Реабілітаційні – у післяопераційному періоді після 1. 
вилучення деяких пальців ноги (ВП-11а, ВП-
11б). 
Спортивні – з підсиленням пружних властивостей 2. 
п'яточного відділку (ВП-12). 
Комбіновані – при особливо складних деформаціях 3. 
стопи (ВП-13).
Зовнішні – при укороченні однієї ноги понад 2-3 4. 
см наприклад після переломів (ЗП-14).
Для розрахунку конфігурації і висоти викладки по-

довжніх (внутрішнього і зовнішнього) та поперечного 
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зводів, а також супінаторів (пронаторів) п'яточного і 
переднього відділків стопи нами розроблені спеціаль-
ні таблиці належних величин з урахуванням рекомен-
дацій провідних спеціалістів – ортопедів С.Петербурга 
і Києва [2, 5], а також результатів наших досліджень і 
спостережень за останні 14 років. 
У таблиці 1 показана довжина стопи і відповідні 

величини початку і закінчення викладки подовжніх 
внутрішнього і зовнішнього зводів у відсотках від до-
вжини стопи (L) та сантиметрах. За вихідну точку від-
ліку взята найбільш віддалена точка п'яти. У правій 
половині таблиці позначені належні величини локалі-
зації найбільшої висоти викладки подовжніх внутріш-
нього і зовнішнього зводів стопи, у відсотках від L і в 
сантиметрах.
У таблиці 2 показані оптимальні величини най-

більшої висоти викладки подовжніх внутрішнього і 
зовнішнього зводів, а також орієнтовна висота супі-

натора або пронатора п'яти, або переднього відділку 
стопи. 
Рекомендувати в даному випадку якусь визначену 

висоту супінаторів (пронаторів) не можливо, тому що 
ця висота залежить від виразності деформацій стоп 
ніг, зокрема, вальгусної або варусної установки п'яти.
У правій половині таблиці 2 показані зразкові ве-

личини висоти «горбика» поперечного зводу стопи, 
що має краплеподібну форму.
Для оптимізації і полегшення роботи майстрів ор-

топедичних кабінетів (майстерень) нами розроблені 
спеціальні лекала, які виконані відповідно розмірам 
стоп, (переважно з прозорого оргскла). Крива лекал 
показує конфігурацію і висоту викладки зводів, її по-
чаток і закінчення, точки найвищої висоти викладки 
зводів і конфігурацію висоти супінаторів або пронато-
рів п'яточного і переднього відділків стопи. Графічні 
зображення взірців лекал приведені на рис.2. 

Таблиця 1.
Локалізація викладки подовжніх зводів стоп

Довжина 
стопи

(L)
см

Локалізація викладки зводів Локалізація найбільшої висоти викладки 
зводів

Початок b Закінчення c Внутрішнього
h1

Зовнішнього
h2

в %
від L

в см
від а

в %
від L

в см
від а

в %
від L в см в %

від L в см

13 0,20 2,6 0,60 7,8 0,36 4,7 0,33 4,3
14 0,20 2,8 0,60 8,4 0,36 5,0 0,33 4,6
15 0,20 3,0 0,60 9,0 0,36 5,4 0,33 5,0
16 0,20 3,2 0,60 9,6 0,36 5,8 0,33 5,3
17 0,20 3,4 0,60 10,2 0,36 6,1 0,33 5,6
18 0,20 3,6 0,60 10,8 0,36 6,5 0,33 6,0
19 0,20 3,8 0,60 11,4 0,36 6,8 0,33 6,3
20 0,20 4,0 0,61 12,2 0,37 7,4 0,34 6,8
21 0,20 4,2 0,61 12,8 0,37 7,8 0,34 7,1
22 0,20 4,4 0,61 13,4 0,37 8,1 0,34 7,5
23 0,20 4,6 0,61 14,0 0,38 8,7 0,34 7,8
24 0,20 4,8 0,61 14,6 0,38 9,1 0,34 8,1
25 0,20 5,0 0,62 15,5 0,38 9,5 0,34 8,5
26 0,20 5,2 0,62 16,2 0,39 10,1 0,34 8,8
27 0,20 5,4 0,62 16,7 0,39 10,5 0,34 9,2
28 0,20 5,6 0,62 17,4 0,40 11,2 0,35 9,8
29 0,20 5,8 0,62 18,0 0,40 11,6 0,35 10,2
30 0,20 6,0 0,62 18,6 0,40 12,0 0,35 10,8

Рис. 1. Схема розташування кісток стопи і топографія  розміщення коригуючих елементів: А, Б – вид звер-
ху; В – вид збоку; 1.Супінатор переднього відділку стопи. 2. Супінатор подовжнього зводу. 3.Супінатор 
п`яти. 4. Пронатор переднього відділку стопи. 5. Пронатор подовжнього зводу. 6. Пронатор п`яти. 7. 

Пелот поперечного зводу. 8. Викладка подовжнього зводу. 9.Пружина п`яти. 10.Устілка.

A Б В
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Зображення лекал усіх розмірів у натуральну ве-
личину з метою їх копіювання, тобто перенесення 
на прозоре органічне скло, наведені у нашій моно-
графії [7].
Практичний досвід застосування ортопедичних 

устілок з розробленою методикою показав їх високу 
ефективність і дієвість при коригуванні недоліків і по-
рушень стопи у дітей, учнів, студентів і спортсменів.

Висновки
1.Застосування ортопедичних устілок є дієвим 

способом корекції функціонального стану стопи у 
зрілому віці, у дитячому та юнацькому віці, при від-
повідному урахуванні недоліків і порушень, можливе 
повне відновлення зводів стопи до належних розмірів

2.Таблиці розрахунку конфігурації і висоти ви-
кладки подовжніх (внутрішнього і зовнішнього) та 
поперечного зводів, а також супінаторів (пронаторів) 
п'яточного і переднього відділків стопи, які розробле-
ні з урахуванням рекомендацій провідних спеціалістів 
– ортопедів С.Петербурга і Києва, а також результатів 
наших досліджень і спостережень за останні 14 років, 
як ми вважаємо, будуть сприяти ефективності роботи 
майстрів ортопедичних кабінетів.
Подальші дослідження передбачається провести в 

напрямку вивчення методів впливу, що надають тех-

нічні пристрої корекції недоліків і порушень зводів 
стопи. 
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Таблиця 2.
Таблиця висоти викладки зводів, супінаторів (пронаторів) п'яточного і переднього відділів стопи

Довжина 
стопи

(L)
см

Найбільша висота викладки 
зводів Висота 

п’яточного 
супінатора 
(пронатор)

Висота 
п’яточної 
пружини

Висота 
супінатора 
(пронатора) 
переднього 
відділку

Висота пелота 
поперечного 

зводу
Внутріш
нього

 h1

Зовніш
нього

 h2
в мм в мм в мм в мм в мм в мм

13 9,0 4,0 2 - 7 3,5 2 - 8 2 - 7
14 9,5 4,5 2 - 7 3,5 2 - 8 2 - 7
15 10,0 5,0 2 - 7 3,5 2 - 8 2 - 8
16 10,0 5,0 3 - 8 4,0 3 - 9 3 - 8
17 10,5 5,5 3 - 8 4,0 3 - 9 3 - 8
18 11,0 6,0 3 - 8 4,0 3 - 9 3 - 8
19 11,0 6,0 3 - 8 4,0 3 - 9 3 - 8
20 11,5 6,5 4 - 9 4,5 4 -10 4 - 8
21 12,0 7,0 4 - 9 4,5 4 - 10 4 - 9
22 12,5 7,5 4 - 9 4,5 4 - 10 4 - 9
23 13,0 8,0 4 - 9 5,0 4 - 10 5 - 9
24 13,5 8,5 4 - 9 5,0 4 - 10 5 - 9
25 14,0 9,0 5 - 10 5,0 5 -11 5 - 9
26 14,5 9,5 5 - 10 5,5 5 - 11 5 - 10
27 15,0 10,0 5 - 10 5,5 5 - 11 5 - 10
28 15,5 10,5 5 - 10 5,5 5 - 11 5 - 10
29 16,0 11,5 5 - 10 6,0 5 - 12 5 - 10
30 16,5 12,0 5 - 10 6,0 5 - 12 5 - 10

Рис.2. Взірці лекал конфігурації викладки зводів стопи.

mailto:borovsky@rambler.ru
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Зміст і особливості педагогічної діяльності “Полтавського 
товариства сприяння фізичному вихованню дітей” 

(кінець XIX- початок ХХ ст.) 
Воєнчук М.М.

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

У статі проаналізовано зміст та педаго-
гічні аспекти діяльності “Полтавського 
товариства сприяння фізичному ви-
хованню дітей” – одного з перших фіз-
культурних товариств, створеного на 
території Наддніпрянщини наприкінці 
ХIХ ст. Висвітлено форми виховної і 
фізкультурно-оздоровчої роботи, засо-
би фізичного розвитку дітей, організа-
ційні заходи, що сприяли досягненню 
мети даного осередку. Узагальнено 
деякі кількісні та якісні показники діяль-
ності товариства за десятирічний пері-
од (1897–1907 рр.).

Военчук М.Н. Содержание и осо-
бенности педагогической деятель-
ности “Полтавского общества со-
действия физическому воспитанию 
детей” (конец XIX - начало XX ст.). 
В статье проанализировано содер-
жание и педагогические аспекты дея-
тельности “Полтавского общества со-
действия физическому воспитанию 
детей”– одного из первых физкультур-
ных обществ, созданного на террито-
рии Надднепрянщины в конце XIX ст. 
Освещены формы воспитательной и 
физкультурно-оздоровительной рабо-
ты, средства физического развития 
детей, организационные мероприятия, 
которые способствовали достижению 
целей данного объединения. Обоб-
щены некоторые количественные и 
качественные показатели деятельно-
сти общества за десятилетний период 
(1897 – 1907 гг.). 

Voenchuk M.N. The content and pecu-
liarities of pedagogical activity of ”Pol-
tava society of assisting to children’s 
physical education“ (the end of XIX – 
beginning of XX century). The contents 
and pedagogical aspects of the activity 
Poltava society of assisting to children’s 
physical education, which has been one 
of the  rst athletiс societies formed on 
the upper-Dnieper territory at the end of  
XIX century are analyzed in the article. 
The forms of educational, athletic and 
sanitary work, means of children’s physi-
cal development, organizational events, 
which helped to achieve the aims of the 
society, are described. Some quantitative 
and qualitative data of the society activity 
for the ten-year period (1897 - 1907) are 
generalized.

педагогічна діяльність, фізичне вихо-
вання, товариство, Полтавщина.

педагогическая деятельность, физи-
ческое воспитание, общество, Пол-
тавщина.

pedagogical activity, physical education, 
society, Poltava region.

 

Вступ.1

Історичні та соціально-економічні передумови 
наприкінці XIX – поч. ХХ ст. сприяли бурхливому 
розвиткові науки, культури, мистецтв. На тлі тогочас-
ного суспільства з’явився новий клас – народницька 
інтелігенція, яка звернула свої політичні та культурні 
устремління до народу. У своєму прагненні задоволь-
нити запити життя суспільства, вона об’єднувалася, 
утворюючи різноманітні асоціації, спілки, товариства. 
Серед політичних, господарчих, наукових, благодійних 
об’єднань громадян, чільне місце займали товариства, 
які мали за мету сприяння фізичному розвиткові насе-
лення (у тому числі i дітей). Такі об’єднання створю-
валися на територіях різних історико-етнографічних 
регіонів України паралельно із першими спробами 
долучити організовані форми занять фізичними впра-
вами до програм освітніх закладів.
Якщо деякі аспекти історії виникнення, функціону-

вання перших громадських фізкультурно-оздоровчих 
і спортивних установ на таких історичних землях 
України, як Галичина, Полісся, Слобожанщина, Пів-
нічне Причорномор’я, були предметом наукових роз-
відок А. Благiтки, І. Гургули, 2004; Я. Боднара, 2004; 
О. Вацеби, 1994; О. Вiннiчука, 1997; А. Кухтiя, 2002; 
А. Сови, 2004; Б. Трофим’яка, 2006; Г. Приходько, 
2007; С. Степанюк, 2001; А. Окопного, 2001 тощо), то 
багаторічний досвід і особливості педагогічної діяль-
ності товариств, які сприяли фізичному розвитку ді-
тей на території Середньої Наддніпрянщини на рубе-
жі ХIХ –ХХ ст.ст., а саме у Полтавській губернії, досі 
залишаються поза увагою науковців, що, у свою чергу, 
унеможливлює створення цілісної картини історичної 
реконструкції процесу зародження та розвитку науко-
вої думки про фізичне виховання української молоді 
та громадського фізкультурно-спортивного руху в 
Україні. 
© Воєнчук М.М., 2009

Дослідження проведено згідно плану НДР Харків-
ської державної академії фізичної культури. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: вивчення досвіду педаго-

гічної діяльності Полтавського товариства сприян-
ня фізичному вихованню дітей – одного з осередків 
фізкультурно-спортивного руху Середньої Наддні-
прянщини на рубежі ХIХ–ХХ ст.ст. 

Результати дослідження. 
Відомо, що реформаторство 60-70-х рр. XIX 

ст. торкнулося усіх сторін політичного, соціально-
економічного і культурного життя тогочасного укра-
їнського суспільства. Осторонь цих процесів не ли-
шилася й така галузь, як педагогіка, що призвана 
формувати парадигму виховання особистості, здатної 
виконувати запит суспільства, щодо забезпечення 
його життєдіяльності. Передові педагоги, науковці, 
громадські діячі того часу, вивчаючи досвід систем 
виховання зарубіжних країн, звернули увагу на та-
кий компонент, як фізичне виховання. Саме з цим, 
пов’язані відповідні кроки владних структур Росій-
ської Імперії (Наддніпрянська України входила на той 
час до її складу), щодо включення занять фізичними 
вправами до змісту освіти певних навчальних закла-
дів. Це свідчить про те, що позиція влади щодо орга-
нізації фізичного виховання підростаючого покоління, 
починаючи з кінця XIX ст., стала носити достатньо 
конструктивний характер. 
Окрім створення комісій і комітетів для розв’язання 

відповідних питань, підготовки інструктивно-
методичних документів для навчальних закладів, пев-
них кроків з вирішення кадрових проблем, на соціаль-
ному тлі суспільства, завдяки громадській ініціативі 
за дозволом влади, активно утворювалися різноманіт-
ні громадські інституції, що опікувалися проблемами 
фізичного виховання, зокрема організацією здорово-
го, активного дозвілля підростаючого покоління. Го-
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ловними осередками у цьому процесі стали громад-
ські товариства сприяння фізичному розвитку дітей, 
різноманітні гімнастичні спілки та ін., що активно 
розпочали свою діяльність у різних регіонах України 
[5]. Осторонь цього процесу не лишилися й землі Се-
редньої Наддніпрянщини, а саме, Полтавська губер-
нія із адміністративним центром у місті Полтава, де 
25 березня 1897 р. було започатковано діяльність това-
риства сприяння фізичному вихованню дітей. 
На особливу увагу, на нашу думку, заслуговує ви-

вчення досвіду практичної діяльності “Полтавського 
товариства сприяння фізичному вихованню дітей”, а 
саме ті кроки, які спрямовувалися на реалізацію за-
вдань фізичного виховання підростаючого покоління, 
особливо у позаурочний час, що відзначалися розма-
їттям змісту та форм організації. 
Ознайомлення зі статутними та звітними докумен-

тами товариства [6] дає підстави стверджувати, що у 
перші роки діяльності воно скерувало свої зусилля на 
практичні заходи, перш за все, на устрій відкритих 
літніх та зимових майданчиків для організованих за-
нять фізичними вправами. За клопотанням комітету 
товариства, міська управа Полтави надала у його роз-
порядження два майданчика, один із яких було вирі-
шено облаштувати приладдям для занять фізичними 
вправами, а на іншому – організовувати рухливі ігри 
з дітьми. Але, маючи у своєму розпорядженні мізерні 
кошти, що складалися, на той момент, лише із член-
ських внесків (144 крб.), комітет товариства був зму-
шений обмежитися лише організацією роботи на од-
ному майданчику, що розташувався у центральному 
місцевому парку (Олександрійський парк), як на най-
більш доступному для населення. Подальший досвід 
роботи майданчику довів правильність вибору, тому 
як з перших днів, майданчик охоче відвідували діти з 
різних районів міста: Подолу, Кобищанів, Нових Бу-
дов, Павленок та iн. 
Слід відзначити, що організуючі діяльність май-

данчику, товариство не обмежувалося лише упо-
рядкуванням приладів та снарядів для гімнастичних 
вправ. Надаючи великого значення “ рухливим сус-
пільним іграм ” як і засобу усебічного фізичного роз-
витку, так i виховання моральних якостей, комітет то-
вариства вважав вкрай необхідним звернути особливу 
увагу саме на організацію таких ігор. Але, на жаль, у 
реалізації цього прагнення, товариство спіткали пев-
ні труднощі, перш за все, нестача підготовлених, до-
свідчених у цій сфері діяльності фахівців. Тому, тер-
мін проведення рухливих ігор був обмежений двома 
днями на тиждень. Окрім того, як відмічалося у звітах 
даного осередку [2,4], більшість дітей, які відвідували 
майданчик, були не підготовленими до участі в іграх, 
що вимагали окрім знань правил гри, ще й витримки, 
спритності, дисципліни. Ця обставина, змушувала ор-
ганізаторів надавати перевагу менш складним розва-
гам (наприклад, гойдання на гігантських кроках). 
Для упорядкування роботи майданчику та “задля 

уникнення усіляких негараздів”, комітетом “Пол-
тавського товариства сприяння фізичному розви-
тку дітей”, було розроблено правила користування 
гімнастичними снарядами та приладами для ігор, де 
визначався порядок допуску дітей на майданчик (до-
пускалися усі діти від 5 до 15 років, не зважаючи на 
соціальне становище; діти молодші за 5 років допуска-

лися на майданчик у супроводі дорослих), порядок ді-
яльності чергових членів товариства, положення щодо 
збереження інвентарю та розклад роботи майданчика. 
На жаль, відсутність огорожі, не давало змоги черго-
вим суворо дотримуватися цих правил, що у свою чер-
гу призводило до псування та втрати інвентарю. 
Слід звернути увагу, на раціонально складений 

розклад роботи майданчику. Згідно документу, май-
данчик відкривався за сприятливої погоди щоденно, 
окрім суботи та неділі, коли парк зазвичай відвідувала 
багато чисельна доросла публіка, яка, на думку членів 
товариства, певним чином утискала б розваги дітей на 
майданчику, а діти, у свою чергу, заважали б дорослим 
відпочивати у парку [3]. Це, на нашу думку, було свід-
ченням, перш за все, тонкого розуміння членами това-
риства своїх завдань, зовнішніх i внутрішніх факторів 
щодо їх реалізації. Також, до цього слід додати, що 
у перші роки роботи комітет, для того щоб уникнути 
певних непорозумінь, не впроваджував реєстрації від-
відувачів (практика підрахунку відвідувачів була за-
гальноприйнятою на той час), і, цей показник широко 
використовувався при аналізі роботи майданчиків та 
інших місць масового відпочинку населення. – Прим. 
автора статті). Але, чергові майданчику щоденно 
проводили приблизний підрахунок відвідувачів, який 
за перший 1897–1898 рік діяльності товариства визна-
чив загальну кількість, − 9 865 відвідувань за 44 дні 
роботи. Відповідно, за один день, майданчик відвід-
увало у середньому 224 дитини. Отже, ці показники 
були яскравим свідченням нагальної потреби у раці-
ональній організації фізичного виховання дітей, перш 
за все, малозабезпечених верств населення. 
За результатами вивчення звіту “Полтавського то-

вариства сприяння фізичному вихованню дітей” за 
перший рік роботи [1], можна скласти уяву стосовно 
того, якими іграми цікавилися діти-наші земляки по-
над сто років потому, якими були особливості функ-
ціонування перших дитячих майданчиків, створених 
громадськістю Полтавщини, тощо. Слід зазначити, 
що “найбільшою симпатією дітей користувалися гі-
гантські кроки, вправи на вибігання та зістрибування 
із гірки, кеглі, ігри в серсо та з м’ячами” [3, с.15]. Із 
рухливих ігор перевага надавалася “ П’ятнашкам ”,“ 
Гонкам м’ячів ”, футболу; сюжетно-рольовим іграм “ 
Кіт та миші ”, “ Чорна людина ”, “ Залізні ворота ”. 
При цьому діти мали цілком вільний доступ на май-
данчик, а спортивний інвентар для ігор роздавався 
безкоштовно. 
Заслуговує на увагу i та обставина, що комітет то-

вариства докладав суттєвих зусиль, для дотримання 
гігієнічних вимог під час роботи майданчика, Так, у 
посушливі дні, перед початком ігор, майданчик ре-
тельно зрошувався водою, зусиллями місцевої пожеж-
ної команди, або приватних водовозів. Також, чергові 
пильно стежили за станом здоров’я відвідувачів, не-
гайно видаляючи з майданчика дітей, у яких було 
помічено симптоми гострих респіраторних захворю-
вань, або уражень шкіри. У деяких випадках, таким 
дітям, навіть, надавалася медична допомога на дому, 
що, у свою чергу, було свідченням не тільки прагнен-
ня громадськості сприяти справі виховання дітей, але 
й бажання ґрунтувати свою діяльність на відповідних 
науково-методичних засадах. 
Однією з найбільш розповсюджених форм органі-
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зації дитячого дозвілля на той час, були прогулянки 
і екскурсії. Цю форму виховної роботи з перших ро-
ків “ узяло на озброєння ” і “ Полтавське товариство 
сприяння фізичному вихованню дітей ”. Так, за звіт-
ний період 1897-1898 рр. було проведено 10 таких за-
ходів. У прогулянках кожного разу приймало участь 
від 200 до 250 дітей, як правило, із складу тих, що 
відвідували ігровий майданчик. Слід звернути увагу 
на те, що під час їх проведення члени товариства зі-
ткалися із певними труднощами: по-перше, із органі-
зацією дотримання дисципліни дітьми: по-друге, з об-
меженістю вибору маршрутів для прогулянок (більш 
віддалені маршрути вимагали забезпечення засобами 
пересування (екіпажами) та харчуванням – а це додат-
кові грошові витрати, яких товариство не мало змо-
ги забезпечити). Тому, подібні заходи відбувалися на 
прилеглих до міста територіях, під час яких, не лише 
організовувалися рухливі ігри, але й проводились бе-
сіди про навколишнє середовище, які мали освітньо-
виховне значення. 

“Полтавське товариство сприяння фізичному ви-
хованню дітей” не припиняло своєї діяльності і узим-
ку. Зважаючи на відсутність у його розпорядженні 
пристосованих критих приміщень, у цей сезон робота 
була скерована, перш за все, на облаштування та ор-
ганізацію льодової ковзанки. Долаючи певні труднощі 
(доставка води для заливання ковзанки, обладнання 
допоміжних приміщень, пошук коштів на закупівлю 
ковзанів, встановлення освітлення для роботи у вечір-
ні години), товариству, вже у перший рік заснування, 
вдалося відкрити ковзанку. Як й для літнього ігрового 
майданчику, комітетом товариства було розроблено 
правила користування ковзанкою, де зазначався роз-
клад її роботи, порядок та умови відвідування. 
Організоване катання на ковзанах практично від-

разу набуло популярності серед полтавчан. Прикла-
дом тому є, насамперед, кількість разових відвідувань 
ковзанки протягом сезону. Так, вже за звітний період 
1899-1900 рр. цей показник сягнув приблизно 18 тис. 
відвідувань. Очевидно, що такому успіху ковзанка 
була зобов'язана своїм місцезнаходженням у центрі 
міста, можливістю користуватися послугами ковзан-
ки у вечірній час завдяки обладнанню електричним 
освітленням, музичному супроводу, що, у свою чергу, 
було результатом кропіткої та наполегливої праці чле-
нів товариства щодо організації зимових форм занять 
фізичними вправами. 
Окрім вище вказаних форм організації роботи з фі-

зичного виховання дітей, “ Полтавським товариством 
сприяння фізичному вихованню дітей ” в одному із 
передмість Полтави було засновано денний притулок 
– “ясла” для малолітніх дітей. Діяльність притулку 
мала на меті не лише організацію харчування дітей 
незаможних батьків, але й надання медичної допо-
моги, просвітницьку роботу, “розповсюдження раці-
ональних відомостей з питань фізичного виховання” 
[2,с.19]. Отже, діяльність даного осередку була ске-
рована перш за все, на реалізацію таких завдань, як: 
1) “організація Товариством таких способів та прийо-
мів, які призводять до правильного розвитку дитячого 
організму”; 2) “формування у батьків усвідомлення 
величезної значущості фізичного виховання та визна-
чення найкращих його прийомів”; 3) “допомога бать-
кам, які не мають можливості забезпечувати своїм 

дітям найнеобхідніше задля правильного розвитку... 
”[1]. Як свідчать документи, практична реалізація 
Товариством цих завдань, ґрунтувалася на передових 
досягненнях педагогічної думки того часу. 

Висновки.
1. Зміст діяльності Полтавського товариства спри-

яння фізичному вихованню дітей визначався статут-
ними документами даного осередку, й скеровувався 
перш за все, на використання таких форм і засобів 
виховної та фізкультурно-оздоровчої роботи, які б, 
якнайбільше слугували б ” інтересам нормального та 
усебічного розвитку дитячого організму. “ До таких 
форм діяльності належали: організація для дітей різ-
номанітних рухливих ігор, змагань, виконання фізич-
них вправ, влітку – на відкритих майданчиках; взимку, 
– устрій штучних та природних ковзанок, проведення 
екскурсій та прогулянок.

2. Беручи до уваги та керуючись прогресивними 
педагогічними ідеями того часу, члени товариства чіт-
ко усвідомлювали, що, окрім практичного застосуван-
ня засобів фізичного виховання, необхідно формува-
ти у населення свідомі погляди на справу фізичного 
виховання підростаючого покоління. Саме реалізація 
цих завдань втілювалася в організації та проведенні 
публічних лекцій, доповідях на загальних зборах това-
риства, розробці інструктивно-методичних положень, 
щодо використання (застосування) активних форм за-
нять фізичними вправами, відкритті денних дитячих 
притулків (“ ясел ”), які, окрім догляду за дітьми, були 
й осередком розповсюдження серед населення раціо-
нальних відомостей про правильний фізичний розви-
ток дитини. 
Подальші дослідження планується провести у 

напрямку вивчення досвіду діяльності інших гро-
мадських інституцій (а саме, гімнастичного това-
риства ”Сокіл”, та ін.), які започаткували розвиток 
фізкультурно-спортивного руху на територіях Над-
дніпрянщини наприкінці XIX початку XX ст. 
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Суперечності гуманізації та розвитку ідеї педагогічної взаємодії 
суб’єктів навчального процесу в освітньому просторі другої 

половини ХХ століття
Гончар О.В.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

У статті розкриваються існуючі проти-
річчя розвитку ідеї педагогічної вза-
ємодії учасників навчального процесу в  
освітньому просторі вищої школи дру-
гої половини ХХ сторіччя. Обґрунтуван-
ня категорії протиріччя як одного з най-
важливіших методологічних параметрів 
дослідження розвитку ідеї педагогічної 
взаємодії у вищій школі дозволяє одер-
жати відносно об’єктивне подання про 
особливості й специфіку генезису ідеї 
педагогічної взаємодії в певних галузях 
освіти.

Гончар Е.В. Противоречия  развития 
идеи педагогического взаимодей-
ствия участников учебного процес-
са в образовательном пространстве 
второй половины ХХ века. В статье 
раскрываются существующие противо-
речия развития идеи педагогического 
взаимодействия участников учебного 
процесса в  образовательном про-
странстве высшей школы второй по-
ловины ХХ столетия. Обоснование 
категории противоречия как одного из 
важнейших методологических пара-
метров исследования развития идеи 
педагогического взаимодействия в 
высшей школе позволяет получить 
относительно объективное представ-
ление об особенностях и специфике 
генезиса идеи педагогического взаи-
модействия в определенных отраслях 
образования.

Gonchar O.V. The development con-
tradictions of the pedagogical interac-
tion of students and teachers in the 
educational space of the second part 
of the XX century. This article provides 
the analysis of the development contra-
dictions of the pedagogical interaction of 
students and teachers in the postsecond-
ary educational space of the second part 
of the XX century. Substantiation of the 
category of contradiction as one of the 
most important methodological charac-
teristics of the investigation of the devel-
opment contradictions of the pedagogical 
interaction in higher education makes 
possible to obtain a quite objective notion 
about the peculiarities and speci city of 
the pedagogical interaction genesis in the 
certain educational branches.

філософія, оцінка, протиріччя, кате-
горія, розвиток, гуманізація, інтер-
активний, навичка, зміни, творчість, 
співробітництво.

философия, оценка, противоречие, 
категория, развитие, гуманизация, 
интерактивный, навык, изменения, 
творчество, сотрудничество.

philosophy, mark, contradiction, category, 
development, humanization, interactive, 
skill, changes, creativity, interaction.

3Вступ.
В сучасних умовах складного перехідного періоду 

розбудови української державності, який тепер пере-
живає наша країна, в фокусі уваги залишається лю-
дина та її духовний світ. Об’єктивна реальність змін 
в політичній, економічній та соціальній сферах свід-
чить про низку кризових явищ , що стали результатом 
втрати історичних та духовних цінностей за останні 
десятиріччя. Процеси демократизації і гуманізації 
в українському суспільстві ставлять перед освітою  
стратегічні завдання розвитку у майбутніх фахівців 
перш за все базових людських здатностей, таких як: 
самостійно спрямовувати та будувати свою життє-
діяльність, бути її активним суб’єктом, готовим до 
нових форм діяльності та творчого до них ставлен-
ня. «Серед важливих позитивних тенденцій розви-
тку педагогічної школи – курс на демократизацію та 
диференціацію освіти, гуманістичну спрямованість 
виховання, використання форм і методів навчання, 
що підвищують активність, самостійність студентів, 
включення їх у дослідно-експериментальну діяль-
ність» [3, 6]. Отже, основним завданням вищої шко-
ли сьогодні є створення умов для самореалізації осо-
бистості студента, визнання його індивідуальності як 
найвищої цінності. 
У цьому контексті особливе значення набуває те-

оретична і практична значущість спадщини вітчизня-
них педагогів-науковців, величезний накопичений до-
свід яких визнається сьогодні не тільки в Україні, але 
і в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя.
Гуманістично - орієнтована педагогічна доктрина 

передбачає, насамперед, гуманізацію педагогічної вза-
ємодії учасників навчального процесу в вищій школі, 
де обидві сторони виступають як рівні, паритетні, в 
© Гончар О.В., 2009

міру їх знань та можливостей, партнери. Педагогіч-
ний потенціал педагогічної взаємодії відкриває ши-
рокі перспективи для вдосконалювання всієї системи 
освіти, для поліпшення професіоналізму, для форму-
вання нової концепції взаємодії «викладач – студент» 
у цілому. Але вміння керувати та організувати педаго-
гічну взаємодію на основі паритетності учасників на-
вчального процесу  не є природженою здатністю, його 
слід свідомо розвивати та водночас вчитися. 
Вищезазначене зумовило зміни змісту, форм і ме-

тодів педагогічної взаємодії, характеру стосунків ви-
кладача і студента як провідної умови ефективності 
організації навчального процесу у вищій школі. Педа-
гогічна взаємодія з пріоритетами однобічного  впливу 
викладача вже залишається у минулому. Осмислення 
та визначення новітніх стратегій і форм реалізації 
взаємодії неможливе без цілісного історичного дослі-
дження становлення і розвитку ідеї педагогічної вза-
ємодії викладача та студента у навчальному процесі, а 
також без розв’язання суперечностей її впровадження 
в реальній ситуації.
Середина ХХ сторіччя може бути відзначена як 

особлива межа у процесі розвитку ідеї педагогічної 
взаємодії. Становлення і розвиток на цьому історико-
педагогічному етапі гуманістичного напряму обумо-
вили докорінну зміну самого змісту ідеї педагогічної 
взаємодії, що й актуалізує зазначену проблему.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-

чить про необхідність розв’язання різноманітних 
суперечностей, пов’язаних із розвитком ідеї педаго-
гічної взаємодії. 
Як показує проведене дослідження, в останні де-

сятиріччя проблема педагогічної взаємодії виклада-
чів і студентів продуктивно розробляється в різних 
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аспектах. Протягом 1970-хх рр.. на тлі поглиблення 
методологічних розвідок явище взаємодії вивчалося 
як одна з провідних філософських категорій. Так, на-
уковець І.І. Жбанкова вважає важливими складови-
ми взаємодії умовність й суперечливість. На її думку, 
«будь-який процес … в певному сенсі завжди є взає-
модія» [7, 130], усі зміни є взаємообумовленими та за 
специфікою поділяються на суб’єктивні (внутрішні) 
і об’єктивні (зовнішні). Але вже у середині 1990-хх 
рр. вчений В.Є. Кемєров, розглядаючи процес вза-
ємодії, змінює акценти на користь дослідження саме 
суб’єктів діяльності. Він підкреслює, що будь-який 
прогрес характеризується «перетворенням системи 
жорстких взаємодій між людьми  в систему відно-
син, де самостійні суб’єкти пов’язують й урівнова-
жують різні інтереси через спільні норми та ціннос-
ті» [9, 203].
Поява нових філософських підходів уможливлює 

більш об’єктивне переосмислення вічних питань та 
понять, глибше розуміння коріння явища «педагогіч-
ної взаємодії», яке за своєю специфікою є приклад-
ним. На це вказують сучасні українські вчені-педагоги 
А.М. Бойко, А.Б. Добрович, І.В. Дубровіна, В.К. Дья-
ченко, С.Т. Золотухіна, Н.В. Єлізарова, Т.І. Сукенко, 
М.І. Фрумін, Є.В. Чудінова та ін. 
Так, наприклад, певним питанням гуманітариза-

ції та гуманізації підготовки майбутніх фахівців ви-
щих навчальних закладах присвячені дослідження 
українських науковців А.В. Глушман, М.А. Дергач, 
В.П. Зінченка, І.В. Кузнєцова, Є.В. Кондратьєва, 
А.А. Листопад, В.І. Лугового, Г. Оникович, 
Г.Ф. Романовського, З.І. Сущук, Т.Я. Старченко та 
багатьох інших.
У роботах закордонних авторів (Р. Селман, 

О. Стауфорд, М. Фландерс, М. Хаузен) педагогічна 
взаємодія, або інтеракція, у навчанні розглядається 
виходячи з положень гуманістичної й когнітивної 
психології. Навчанню в малих групах співробітництва 
(«cooperative learning”)  присвячені роботи Р. Славина 
(«навчання в команді»), Д. Джонсона й Р. Джонсона 
(«Учимося разом»), Шломо Шаран («Групові 
дослідження), а також Ел. Аронсон, Спенсер, 
М.С. Каган та ін.
Незважаючи на широке коло існуючих дослі-

джень, що розвивають різні аспекти педагогічної вза-
ємодії (педагогіку взаємодії (А.С. Бєлкін, В.А. Кан-
Каліка, І.А. Зимова, Є.В. Коротаєва, А.І. Кравченко, 
М.Д. Никандрова, М.І. Щевандрін); педагогіку під-
тримки (О.С. Газман, Н.Н. Михайлова, С.М. Юс-
фін); мистецьку педагогіку (О.П. Рудницькі), орга-
нізацію навчального співробітництва в колективних, 
кооперативних, групових формах роботи (А.І. Дон-
цов, Х.Й. Лийметс, А.В. Петровський, В.В. Фля-
ків, Д.І. Фельдштейн, Г.А. Цукерман, С.Г. Якобсон), 
раціонально-психологічний напрямок (П.П. Блон-
ський, Г.О. Гордон, А.Г. Калашников, Г.С. Костюк, 
А.В. Луначарський, А.П. Пинкевич, С.Л. Рубінштейн), 
на даний момент, не можна говорити про існування ці-
лісного дослідження, в якому організація педагогічної 
взаємодії учасників навчального процесу в системі 
вищої освіти виступала окремим предметом.

Отже, актуальність дослідження визначається на-
явністю конфлікту між очевидною необхідністю впро-
вадження системою вищої освіти  ідей гуманістичної 
педагогіки та недостатнім рівнем розробки теоретич-
них основ та практичних можливостей їх реалізації. А 
недостатність історико-педагогічного знання негатив-
но впливає на якісність і надійність ідей та пропози-
цій, що  сьогодні розробляються та впроваджуються, 
а також зменшує вірогідність появи дійсно нових та 
перспективних концепцій навчання.
Робота виконана за планом НДР Харківської дер-

жавної академії дизайну і мистецтв.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає в розкритті суперечливої при-

роди гуманізації і розвитку ідеї педагогічної взаємодії 
суб’єктів навчального процесу в освітньому просторі 
другої половини ХХ століття. 

Результати дослідження. 
Перехід сучасного суспільства від тоталітарнос-

ті та авторитарності здійснюється через розв’язання 
низки суперечностей, тому що усякий розвиток, згід-
но з діалектичним розумінням,  є виникненням проти-
лежностей. Педагогічна взаємодія є частиною загаль-
ної, глобальної взаємодії. Це зумовлює важливість 
філософського підходу до розгляду цього поняття. 
Насамперед, слід звернутися до хрестоматійної де-
фініції поняття взаємодії. У філософському словнику 
«взаємодія» тлумачиться, як «філософська катего-
рія, що відображає особливий тип відношення між 
об’єктами, при якому кожний з об’єктів діє (впливає) 
на інші об’єкти, приводячи їх до зміни, водночас за-
знає дії (впливу) з боку кожного з цих об’єктів, що, 
в свою чергу, зумовлює зміну його стану. ЇЇ фунда-
ментальне значення зумовлено тим, що вся людська 
діяльність у реальному світі, практика, а саме наше 
існування і відчуття його реальності ґрунтуються на 
різноманітних взаємодіях, які людина здійснює і ви-
користовує як засіб пізнання, знаряддя дії, спосіб ор-
ганізації буття» [14, 77–78]. 
В історії філософії категорія «взаємодії» набула 

істотного значення в роботах видатного німецького 
філософа Г. Гегеля. Він, уподібнюючи діалектику і 
взаємодію, останню розглядав як процес, при якому 
через явища відштовхування і тотожності має місце 
перетворення речей та явищ [5, 39-94]. Великий фі-
лософ, надаючи фундаментальну характеристику сут-
ності розвитку, підкреслював, що «…коренем усіля-
кого руху та життєвості» [6, 520] є протилежність. А 
відношення між протилежностями, як джерело руху 
чи розвитку, розглядається у гегелівській діалектиці 
як суперечність. Тому закономірним є твердження про 
те, що розгляд розвитку ідеї педагогічної взаємодії 
учасників навчального процесу може вважатися бага-
томірним тільки за умови включення категорії супер-
ечності до методологічного апарату дослідження як 
базового, так як такий підхід «допомагає об’єктивно 
враховувати історичні потреби розвитку суспільства, 
невідповідність старих  форм новому змісту, необхід-
ність переходу до вищих форм, які сприятимуть про-
гресу людства» [15, 122].
Як відомо, характер суперечностей залежить від 
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специфіки протилежних сторін (суб’єктів діяльності), 
а також умов, при яких ця взаємодія існує. Теза про 
розрізнення внутрішніх й зовнішніх суперечностей 
стосовно педагогічної взаємодії надає можливість ви-
ділення педагогічних та екстрапедагогічних супереч-
ностей її розвитку.
Педагогічні суперечності виступають як рефлексія 

у процесі освіти дисонансу, зумовленого екстрапеда-
гогічними факторами. Отже, останні посідають більш 
високе місце в ієрархічному  ряду, тобто є такими, що 
визначають цільові орієнтири для подальшого педаго-
гічного втілення.
У цьому контексті  проаналізуємо основні супер-

ечності розвитку ідеї педагогічної взаємодії учасників 
навчального процесу у вищій школі другої половини 
ХХ століття та визначимо зміст їх складових.
Відомо, що мірилом спроможності системи осві-

ти є добробут  та життєздатність всього світового 
співтовариства у цілому і кожної окремо взятої осо-
бистості зокрема. Між тим, головним «замовником» 
системи вищої освіти, безумовно, є суспільство з 
його економічними , політичними та соціокультурни-
ми складовими. Конфлікт взаємовідносин між сус-
пільством і системою освіти породжує багатоаспек-
тність проблеми.
В останні десятиріччя ХХ століття в усіх країнах 

світу розвиток соціально - орієнтованої економіки 
став поштовхом до суттєвих змін у системі вищої 
освіти. Сьогодні зняття суперечності між необхідніс-
тю відходу від традиційної звичайної імперативної 
організації навчального процесу, з одного боку, та 
недостатнім рівнем розробки нових технологій вза-
ємодії та умов їх реалізації на практиці, з іншого, не 
викликає заперечень. Протилежності між запитами 
швидкомінливої світової практики й традиційного 
інституту освіти, між цілями освітнього процесу та 
реальними результатами набувають особливого зна-
чення для пострадянської України, де тотальна пе-
реоцінка цінностей супроводжується трансформаці-
ями суспільно-правового, соціально-економічного, 
морально-психологічного та культурного характеру. 
З огляду на це, в Україні труднощі, пов’язані з при-
єднанням до Болонського процесу, необхідністю під-
вищення конкурентоспроможності  фахівців на ринку 
праці, гуманізацією та демократизацією освіти, поси-
люються історико-політичними особливостями розви-
тку країні. Освіта сьогодні рефлектує зміну життєвих 
ціннісних орієнтирів,  незатребуваність суспільством 
у повній мірі спеціалістів деяких професій, недостат-
ність фінансового і матеріально-технічного забезпе-
чення системи освіти. 
Отже, головне завдання освіти – чому та як на-

вчати – постає джерелом основних суперечностей, 
які носять зовнішній, екстрапедагогічний характер. 
Сьогодні виявляються суттєві суперечності у розумін-
ні завдань освіти вищої школи як студентами, так й 
викладачами. Студенти часто сприймають навчання 
в ВНЗ як щось таке, що спонукає придбавати не по-
трібну на практиці величезну суму знань, умінь та на-
вичок. Для досягнення цілій формування особистості 
майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі, 

на думку А.О. Вербицького [4, 51], необхідно орга-
нізувати таке навчання, яке б забезпечувало перехід, 
трансформацію одного типу діяльності (пізнавальної) 
у другий (професійний) із певною зміною потреб і мо-
тивів, цілій, учинків, засобів, предметів і результатів. 
Тим часом викладачі, навпаки, більше привертають 
увагу студентів на успішне засвоєння того, що вивча-
лось на заняттях, незалежно від їх особистісних по-
треб, бажань, а головне усвідомлення значущості цієї 
«триєдності» для подальшої життєдіяльності кожного 
з них. 
Окрім того, варто зосередитися на суперечностях, 

пов’язаних з невідповідністю швидкості прирощення 
знань у сучасному світі й особистісними можливостя-
ми щодо їх засвоєння студентом. Науково-технічний 
прогрес та комп'ютеризація освіти не тільки суттєво 
розширюють інформаційні можливості студентів, але 
й ведуть до надмірної деталізації знань, що, як наслі-
док, змінює їх мислення, тягне емоційне переванта-
ження та іноді відвертає бажання навчатися.
У відповідності до тенденцій розвитку європей-

ської освіти (Болонського процесу) у ВНЗ істотно ско-
рочено аудиторне навантаження студентів. Водночас 
збільшено час, передбачений на самостійну навчаль-
ну діяльність. Необхідність відмовлятися від довгих 
лекцій, де викладач є трансформатором того, що ви-
кладено у підручниках, зумовлює суперечність між 
тенденцією гуманізації освіти, розвитком прагнення 
особистості до творчості, самовдосконалення,  по-
стійної самоосвіти та режимом освіти, а саме – фік-
сованим розкладом занять та чіткою освітньою стан-
дартизацією. 
З цією суперечністю тісно пов’язана інша, яка сто-

сується конфлікту між орієнтуванням нового змісту 
освіти на розвиток навичок самостійного дослідниць-
кого пошуку, з одного боку, і традиційних методів та 
цілей навчання, спрямованих, головним чином, на 
передачу нових знань, з іншого. Як відомо, автори-
тарні методи дозволяють заощадити навчальний час, 
виконати за відведений період великий об’єм роботи, 
засвоїти новий тематичний блок інформації. Але при 
цьому відчувається значне пониження стимулюван-
ня та мотивації навчально-пізнавальної діяльності 
студента, припинення будь-якої ініціативності або 
творчості з боку студента. Навчальний процес є вмо-
тивованим, що значно впливає на результати й продук-
тивний характер діяльності студентів. Саме потреба у 
новій діяльності, бажання займатися нею, зацікавле-
ність в одержанні знань спонука студентів успішно 
вчитися. Згідно з положеннями сучасної гуманістич-
ної педагогічної концепції, закладеної в особистісно-
орієнтованій системі навчання, можна стверджувати, 
що освітній процес буде продуктивним,  тільки якщо 
мета навчальної діяльності та мотиви збігаються, а, 
якщо ні, то навчальна діяльність, як правило, не до-
сягне стабільних результатів.
Означене коло проблем екстрапедагогічного ха-

рактеру ускладнюється ще й відсутністю академічної 
літератури та належної навчальної бази. Це зумовлює 
суперечність між розробленими новітніми педагогіч-
ними концепціями та реальними умовами їх впрова-
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дження. Життя диктує вимоги стрімкіше, ніж  вони 
можуть отримати якісне педагогічне підґрунтя, дидак-
тичну та матеріальну забезпеченість. Відомо, що під-
ручники з’являються у світ зі значним відставанням, 
а часто з уже застарілою інформацією або манерою 
викладення матеріалу. А це негативно відбивається на 
швидкості реформування освіти та на якості отрима-
них результатів. 
Аналіз науково-педагогічної літератури, досвіду 

роботи ВНЗ різних рівнів акредитації та професійного 
спрямування свідчить про надзвичайну актуальність 
процесу «педагогізації» [10, 6] вищої гуманітарної, 
природничої та інженерної освіти тощо. Зокрема, у 
технічних ВНЗ ситуація складається таким чином, що 
висококваліфікований інженер-практик, досвідчений 
у сучасному інжинірингу, дуже рідко (зовсім не має) 
має педагогічну освіту [13, 145–146]. Щодо цього стає 
зрозумілою сутність суперечності між недостатнім 
рівнем педагогічної та методичної підготовки досвід-
ченого викладача-практика та часто низьким рівнем 
професійної компетентності («затеоретизованості») 
знань викладача без практичного досвіду, але з вищою 
педагогічною освітою.
Важливе місце у процесі навчання, безумовно, від-

водиться особистості викладача. Наявність у педагогів 
старих шаблонів взаємовідносин зі студентами, стере-
отипних методів проведення занять, з одного боку, та 
недостатній методичний рівень підготовки або неба-
жання впроваджувати новітні педагогічні концепції, 
принципи, методи або форми організації навчального 
процесу, які б сприяли стимулюванню особистого роз-
витку майбутнього спеціаліста, з іншого, визначають 
педагогічну за своїм характером суперечність.
Реалізація курсу України на євроінтеграцію, поши-

рення міжнародних контактів зумовили великий при-
плив зарубіжних дидактичних концепцій та розробок 
щодо побудови навчального процесу. При цьому укра-
їнські викладачі вищої школи, які зазнають потребу в 
модернізації свого професійного інструментарію, час-
то опиняються у суперечній ситуації – між застосуван-
ням низки готових зарубіжних методів і необхідністю 
їх цілісного теоретичного осмислення та адаптування 
для подальшого їх розвитку і реалізації на практиці у 
контексті сучасного стану та цілей української націо-
нальної системи вищої освіти та культури. 
Мова йдеться про пошук та проблеми впрова-

дження такої нової національно адаптованої освітньої 
технології, яка б втілювала в себе залучення кожного 
студента до активної пізнавальної діяльності, макси-
мальне наближення до реальних ситуацій та прийнят-
тя адекватних рішень, а також до формування системи 
ціннісних орієнтацій особистості. Водночас, напри-
клад, російські вчені – педагоги зазначають необхід-
ність «відмовитися від абсолютного педагогічного 
ідеалу і прийняти як новий ідеал максимальний роз-
виток здібностей людини до саморегуляції та самоос-
віти» [1, 22]. 
Сьогодні на тлі педагогічної тенденції до гострої 

необхідності пошуку резервів сутнісних та творчих 
сил студента, його орієнтування й мотивування на по-
стійний саморозвиток, з одного боку, стає показовою 

відсутність розробки та впровадження нових підхо-
дів до оцінювання знань та їх навчальної діяльності, 
з іншого. В.О. Сухомлинський був переконаний, що 
«уміння правильно визначати, на що здатний кожен 
учень у даний момент, як розвивати його розумові 
здібності у майбутньому, - це надзвичайно важлива 
складова частина педагогічної мудрості» [11, 21]. А 
це означає, на думку видатного педагога, що у навчан-
ні повинна бути «індивідуалізація» [12, 437–438] – і в 
змісті, і в часі, і в оцінюванні.
Зараз звична оцінка більш орієнтована на відо-

браження результату «фактичних» знань студента. 
Однією із складових цієї суперечності є система оці-
нювання без зважання  на самий процес їх придбання 
студентом, старанності, ретельності, часу та зусиль, 
які були ним витрачені. Іншу складову висвітлює 
суперечність між суб’єктивністю оцінки знань ви-
кладачем та суб’єктивністю сприйняття цієї ж оцінки 
студентом.
Принципи гуманізації привертають особливу ува-

гу й до того, як подати результат навчальної діяльнос-
ті студента. Яскравим прикладом може слугуватиме 
те, як у 1993 році студенти факультету іноземних мов 
Харківського державного педагогічного університету 
ім. Г.С. Сковороди були приємно вражені тим, що їх 
вчителя, запрошені з Америці та Канади, віддавали 
їм результати тестування, перевертаючи їх чистим 
папером нагору, тим самим зберігаючи конфіденцій-
ність індивідуального оцінювання та прогресу. Отже, 
психолого-педагогічний аспект діагностиці успіхів 
кожного студента й застосування оцінки як мотива-
ційного компоненту процесу навчання набуває осо-
бливого значення та носить суперечливий характер. 
Аналізуючи сучасні педагогічні технології, що зу-

мовлені загальною гуманізацією освіти та базуються 
на суб’єкт - суб’єктних відносинах учасників навчаль-
ного процесу в системі вищої школи, можна виділити 
деякі базові проблеми. 
По-перше,  це перелік тем, які вивчаються. Країни-

учасниці Болонського процесу вважають особливо 
важливими умовами євроосвітньої інтеграції забез-
печення якості і мобільності студентів і викладачів 
ВНЗ [2]. Отже, тематичний реєстр та відведений на-
вчальний час повинні залежати від професійно усві-
домлених інтересів самих студентів, але зміст курсу 
з дисципліни не може відрізнятися в залежності від 
держави, університету, групи. 
По-друге, вивчення суміжних проблем або розгляд 

останніх досліджень в цій галузі ведуть до великого 
об’єму тематичного блоку, нестачі навчального часу. 
Бажання викладача дати більш глибоку інформацію 
змушує його багато задавати, а це вимагає від студен-
тів більше часу на підготовку, що неминуче призво-
дить до їх перевантаження. До цього ж відхилення в 
бік захоплень лідерів групи тягне за собою порушення 
балансу інтересів, і, як наслідок, до періодичної втра-
ти контролю над усією навчальною групою.
По-третє, надмірна затеоретизованість навчально-

го матеріалу, відсутність образної основи понять, що 
подаються, й ілюстрацій їх зв’язку з реальною прак-
тичною діяльністю. З точки зору професійної освіти 
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суперечність між теоретичним багажем знання про-
фесійних питань та реальним світом виробництва на-
буває особливої важливості. 
По-четверте, це проблема з відстаючими, тобто 

тими, хто через низку причин був відсутнім на занят-
ті, регулярно не відвідував заняття або не готувався до 
них. Такий великий об’єм корисної, на перший погляд, 
інформації може відлякати його настільки, що він від-
мовиться засвоїти навіть елементарно обов’язкові 
знання.

Висновки.
Так, узагальнення результатів дослідження  супер-

ечностей, які виникають у процесі розвитку ідеї пе-
дагогічної взаємодії учасників навчального процесу, 
дозволяють дійти наступних висновків та перспектив 
подальшої розвідки:
Педагогічна взаємодія розглядається як ієрархічна 

система, що природно пов’язана з низкою суперечнос-
тей. Одна з визначальних протилежностей базується 
на відході від традиційної звичайної імперативної ор-
ганізації навчального процесу, з одного боку, та недо-
статньому рівні розробки нових технологій взаємодії 
та умов їх реалізації на практиці, з іншого. 
Різноманітність труднощів гуманізації та розвитку 

ідеї педагогічної взаємодії учасників навчального про-
цесу (викладача та студентів) може характеризуватися 
через дослідження механізму зв’язків між складови-
ми будь-якої суперечності, в залежності від ступені 
опосередкованості яких й змінюються специфіка та 
умови реалізації взаємодії.
Взаємодія як наукова категорія має демократичний 

характер, що ґрунтується на паритетності обох сторін 
педагогічного процесу. Між двома учасниками (сто-
ронами) педагогічної взаємодії складаються навпере-
мінно асиметричні відносини, залежно від того, яка 
з сторін виступає суб’єктом або об’єктом у конкрет-
ному фреймі. У рамках таких паритетних відносин 
мають місце взаємовплив та зміни, що зумовлюють 
особливу форму суб’єкт - суб’єктної взаємодії або 
співробітництва. 
Дослідження розвитку ідеї педагогічної взаємодії 

учасників навчального процесу у певний історичний 
період із урахуванням суперечностей, розв’язання 
яких надає життя перспективним освітнім стратегіям, 

забезпечує отримання відносно об’єктивного уявлен-
ня про особливості розвитку ідеї педагогічної вза-
ємодії суб’єктів навчального процесу в системі вищої 
школи.
Проблема відірваності теорії та практики, посту-

пове входження у світовий освітній простір, подо-
лання неадекватності системи вищої освіти України 
зумовили проведення реформ у системі вищої освіти, 
які передбачають якісні зміни на усіх етапах навчаль-
ного процесу, що відбуваються через природну наяв-
ність низки суперечностей.
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Передумови формування системи управління техніко-
тактичною діяльністю в командних спортивних іграх та 

оптимізації її окремих чинників
Дорошенко Е.Ю.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Стаття присвячена вивченню питань 
формування системи управління 
техніко-тактичною діяльністю квалі-
фікованих спортсменів (на прикладі 
командних спортивних ігор). Наголо-
шено, що сучасний стан цієї проблеми 
вимагає оптимізації як системи управ-
ління техніко-тактичною діяльністю 
взагалі так і окремих чинників – плану-
вання, моделювання, прогнозування, 
тощо. Система управління змагальною 
та навчально-тренувальною діяльністю 
кваліфікованих спортсменів у команд-
них спортивних іграх детермінована 
низкою чинників.

Дорошенко Э.Ю. Предпосылки 
формирования системы управле-
ния технико-тактической деятель-
ностью в командных спортивных 
играх и оптимизации ее отдельных 
факторов. Статья посвящена изуче-
нию вопросов формирования систе-
мы управления технико-тактической 
деятельностью квалифицированных 
спортсменов (на примере командных 
спортивных игр). Отмечено, что со-
временное состояние этой проблемы 
требует оптимизации как системы 
управления технико-тактической дея-
тельностью вообще, так и отдельных 
факторов – планирования, моделиро-
вания, прогнозирования и др. Систе-
ма управления соревновательной и 
учебно-тренировочной деятельностью 
квалифицированных спортсменов в ко-
мандных спортивных играх детермини-
рована рядом факторов.

Doroshenko E.Y. Pre-conditions of 
forming control system by technical-
tactical activity in the team sporting 
games and optimization of its separate 
factors. The article is devoted to the 
study of questions of forming control 
system by technical-tactical activity of 
skilled sportsmen (on the example of 
command sporting games). It is marked, 
that the modern being of this problem 
requires optimization as control system 
by technical-tactical activity in general 
so separate factors – planning, designs, 
prognostications, and other. The control 
system of competitive and training activity 
of the quali ed sportsmen in command 
sports is determined by a number of 
factors.

система, управління, діяльність, 
спорт, ігри, команда.

система, управление, деятельность, 
спорт, игры, команда.

system, management, activity, sport, 
games, command.

4Вступ. 
Сучасний стан розвитку командних спортивних 

ігор характеризується їх провідними позиціями в сис-
темі олімпійського і професійного спорту. Значний 
рівень глядацької зацікавленості, численна аудиторія 
телеглядачів, високий рівень конкуренції клубних ко-
манд на національному та міжнародному  рівнях, наці-
ональних збірних команд на континентальних і світо-
вих чемпіонатах, чималий обсяг висвітлення змагань 
у засобах масової інформації, високі гонорари про-
відних спортсменів обумовлюють головуючі позиції 
ігрових видів спорту в загальному рейтингу спортив-
них змагань. На сучасному етапі розвитку спортивної 
науки і практики спортивного тренування фахівці 
констатують, що показники обсягу та інтенсивності 
навчально-тренувальних і змагальних навантажень 
кваліфікованих спортсменів в командних спортивних 
іграх вже наближаються до граничних значень. По-
дальше удосконалення рівня спортивної майстернос-
ті можливе за умов оптимізації інших чинників, які 
детермінують успішність, ефективність і результа-
тивність змагальної діяльності в командних спортив-
них іграх. Зокрема, мова йде про систему управління 
техніко-тактичною діяльністю та її окремі чинники 
– планування, моделювання, прогнозування, програ-
мування, оцінку, аналіз та інтерпретацію показників, 
контроль і корекцію. Оптимізація системи управління 
техніко-тактичною діяльністю в командних спортив-
них іграх є передумовою формування теоретичних 
знань, впровадження яких в практику змагальної ді-
яльності та підготовки кваліфікованих спортсменів 
дозволить створити підґрунтя для покращення спор-
тивного результату. 
Загальні теоретичні підходи до проблеми оптимі-
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зації системи управління в змагальній та навчально-
тренувальній діяльності кваліфікованих спортсменів 
на прикладі різних видів спорту викладено в роботах 
В.М. Платонова [1], Л.П. Матвєєва [2], М.М. Булато-
вої [3], К.П. Сахновського [4], Ю.М. Шкребтія [5]. 
В окремих видах командних спортивних ігор до-

сить ґрунтовно вивчались системи управління техніко-
тактичною діяльністю. В роботах [6,7] наголошено на 
теоретико-методичних засадах системи управління 
підготовкою футболістів різного віку і кваліфікації, 
наведено спеціальні тести, якісні та кількісні критерії 
оцінювання спортивної майстерності футболістів і ал-
горитми розрахунку узагальнених оцінок. В дисертації 
[8] такі ж питання розглянуто стосовно кваліфікова-
них футболістів, наголошено на певних відміннос-
тях, які притаманні системі управління підготовкою 
спортсменів високого класу. Дисертаційне досліджен-
ня [9] присвячене питанням комплексного (педагогіч-
ного, психологічного, медико-біологічного) контролю 
в системі багаторічної підготовки футболістів дитячо-
го і юнацького віку як одного з провідних чинників 
управління навчально-тренувальною та змагальною 
діяльністю. Наголошено на вікових особливостях в 
процесі становлення та розвитку спортивної майстер-
ності юних футболістів, які, в свою чергу, потребують 
відповідної корекції процесу багаторічної підготовки. 
Дослідження [10] присвячене питанням удосконален-
ня системи управління тренувального процесу квалі-
фікованих футболістів у річному циклі підготовки на 
засадах поєднання системних взаємозв‘язків теорії 
адаптації з теорією та методиками спортивного тре-
нування. 
Педагогічним засадам планування і контролю 

змагальної та навчально-тренувальної діяльності в 
командних спортивних іграх на прикладі волейбо-
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лу присвячене дослідження [11]. Автором розробле-
но систему планування і педагогічного контролю як 
провідних чинників системи управління підготовкою 
кваліфікованих спортсменів у волейболі. В роботі 
[12] показано можливості застосування моделювання 
як чиннику управління підготовкою кваліфікованих 
гандболістів. Наголошено, що до складу моделі вхо-
дять показники, які в найбільшому ступені визна-
чають рівень спортивних результатів, успішність 
спортивного удосконалення. Такі показники, що 
входять до складу моделі, є модельними характерис-
тиками. Вони визначають дві сторони - якісну, яка 
відображає перелік самих специфічних для гандбо-
лу характеристик, їх рангову значущість для ефек-
тивності змагальної діяльності, та кількісну, яка 
містить цифрові значення рівня основних якостей, 
властивостей і здібностей. Дослідження [13] містить 
аналіз системи управління олімпійською підготовкою 
збірної Росії з баскетболу (жінки) в організаційно-
методичному і технологічному напрямах. Наголо-
шено на взаємозв‘язках окремих чинників системи 
управління, її організаційній структурі та внутріш-
ньому підпорядкуванні.
Незважаючи на значний обсяг і високий рівень 

наукових досліджень проблематика управління зма-
гальною та навчально-тренувальною діяльністю в ко-
мандних спортивних іграх залишається актуальною. 
Сучасний стан розвитку командних спортивних ігор 
та постійно зростаючий рівень конкуренції провідних 
клубних і національних збірних команд потребує по-
дальшого оптимізації системи управління, удоскона-
лювання її окремих чинників на принципово інших 
засадах, теоретичне підґрунтя яких закладено науко-
вими роботами В.М. Платонова [1,14,15] на засадах 
системних підходів. 
Стосовно цієї проблематики на сучасному етапі 

розвитку командних спортивних ігор питання управ-
ління процесами змагальної діяльності та підготов-
кою кваліфікованих спортсменів ще не знайшли свого 
остаточного вирішення і не висвітлені в науковій літе-
ратурі достатньо повно.
Дослідження виконано у відповідності до плану 

науково-дослідної роботи Національного універси-
тету фізичного виховання і спорту України. Напрям 
дослідження відповідає тематиці Зведеного плану 
науково-дослідних робіт у сфері фізичної культури 
і спорту на 2006-2010 роки за напрямом: ІІ. «Мето-
дологічні та організаційно-методичні основи раціо-
нальної підготовки», узагальнена тема 2.1 «Побудова 
процесу підготовки спортсменів у різних структурних 
утвореннях», основна тема 2.1.3 «Підвищення ефек-
тивності тренувального процесу та змагальної діяль-
ності спортсменів високої кваліфікації у спортивних 
іграх».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – узагальнення передумов сис-

теми управління техніко-тактичною діяльністю в ко-
мандних спортивних іграх.
Об‘єкт дослідження – техніко-тактична діяльність 

в командних спортивних іграх. 
Предмет дослідження – чинники управління 

техніко-тактичною діяльністю в командних спортив-
них іграх.
Методи й організація дослідження:
- методи отримання ретроспективної інформації: 

аналіз і узагальнення спеціальної наукової і науково-
методичної літератури, статистичних матеріалів комп-
лексних наукових груп, перегляд і аналіз відеокасет, 
узагальнення передового педагогічного досвіду;

- методи збирання поточної інформації: педагогіч-
ні спостереження та опитування. 
Організація: дослідження проведено на базі ка-

федри теорії та методики спортивної підготовки і 
резервних можливостей спортсменів Національного 
університету фізичного виховання і спорту Украї-
ни, професійного футбольного клубу «Металург-
Запоріжжя», баскетбольного клубу «Козачка-ЗАлК» 
(Запоріжжя), гандбольного клубу «Мотор» (Запоріж-
жя) в 2008/2009 роках. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Системні підходи до вивчення передумов форму-

вання системи управління техніко-тактичною діяль-
ністю в командних спортивних іграх надають змогу 
відтворення процесу спортивної діяльності кваліфіко-
ваних спортсменів та її окремих чинників у цілісній 
системі управління, що покликана поліпшити зма-
гальний результат, який є системостворюючим чинни-
ком теорії та методики змагальної діяльності, системи 
підготовки спортсменів, позазмагальних і позатрену-
вальних чинників. 
Організаційну структуру системи управління 

техніко-тактичною діяльністю в командних спортив-
них іграх зображено на рис. 1. 
Вищенаведена організаційна структура органічно 

поєднує чинники управління, змагальну і навчально-
тренувальну діяльність, детермінує виникнення пе-
редумов формування цілісної системи управління 
техніко-тактичною діяльністю в командних спортив-
них іграх. Виходячи з рис. 1, констатуємо, що пере-
думови формування системи управління техніко-
тактичною діяльністю в командних спортивних іграх 
виникають у процесі реалізації цієї системи в прак-
тику змагальної діяльності та підготовки кваліфікова-
них спортсменів. 
Проблема організації та планування навчально-

тренувальної діяльності в аспекті техніко-тактичних дій 
і комбінаторних поєднань у річному циклі для спортс-
менів різної кваліфікації, віку та статі є однією з осно-
вних у теорії спорту і технології практичної підготов-
ки команд з ігрових видів спорту. Це підтверджується 
цілим рядом дискусій, проведених останніми роками 
на сторінках науково-методичних журналів з видів 
спорту, а також на науково-практичних конференціях 
тренерів і фахівців. Особливу актуальність ця пробле-
ма набуває в умовах комерціалізації та професіоналіза-
ції сучасного спорту, яка найбільш яскраво виявляється 
саме в командних спортивних іграх.
Участь найсильніших клубних команд в національ-

ному чемпіонаті та в європейських кубкових турнірах, 
комерційних змаганнях, що проходять у даний час па-
ралельно, а кращих гравців - додатково в складах на-
ціональних збірних команд на чемпіонатах Європи, сві-
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ту та Олімпійських іграх значно розширило змагальну 
практику кваліфікованих спортсменів. Міжнародний і 
внутрішній календарі, залежно від рівня майстерності 
команд, часто продовжуються 8-10 місяців з невели-
кими перервами. Ці чинники значно скорочують час, 
що необхідний для проведення повноцінної навчально-
тренувальної діяльності спортивних команд.
Стосовно дитячих і юнацьких команд прагнення до 

розширення практики змагальної діяльності не сприяє 
цілеспрямованому вирішенню багатьох питань фізич-
ної та техніко-тактичної підготовки гравців, затримую-
чи їх фізичний розвиток, технічну оснащеність, тактич-
ну різнобічність, і тому, лімітує зростання спортивної 
майстерності.
Отже проблемна ситуація в командних спортивних 

іграх стосовно організації та планування змагальної 
діяльності та підготовки спортсменів полягає в тому, 
що прагнення копіювати структуру  річних циклів 
підготовки професійних клубів і скоротити терміни 
підготовки молодих гравців для збільшення практики 
змагальної діяльності в умовах офіційного і товарись-
кого календаря ігор не дозволяє досягти необхідної фі-
зичної та технічної підготовленості через нестачу часу, 
що виділяється на тренування. Це не сприяє надалі до-
сягненню високого рівня працездатності і виконання 
техніко-тактичних навиків, необхідних кваліфікованим 
спортсменам у міжнародних турнірах, у внутрішньому 
чемпіонаті, в умовах подовженого періоду змагаль-
ної діяльності. Це відбивається на становленні вищої 
спортивної майстерності молодих гравців.

У зв‘язку з цим найважливішим чинником успіш-
ності тренування і виступів в турнірах високого рангу 
є організація та планування такої структури річного ци-
клу, яка б дозволяла тренерам забезпечити досягнення 
оптимальних станів «спортивної форми» окремих грав-
ців, команди в цілому і збереження цих станів впродовж 
найважливіших турнірів, на різних етапах багаторічної 
підготовки - від юнацьких команд до національних 
збірних команд країни. 
Підвищення майстерності спортсменів різного віку 

і кваліфікації в командних спортивних іграх залежить 
від ефективності вирішення завдань спортивного тре-
нування, які змінюються на кожному етапі багаторічної 
підготовки. Це пов‘язане з безперервною динамікою 
структури річних циклів, співвідношенням тривалості 
тренувальних і змагальних періодів, та їх змістом. На 
стадії базової підготовки цю структуру повинна ви-
значати система підготовки, яка має переважну спря-
мованість на виховання технічних навиків, тактичної 
різнобічності та фізичних якостей, а на стадії реалізації 
максимальних можливостей спортсменів - система зма-
гальної діяльності.
Сучасний стан спортивної науки стосовно про-

блем контролю змагальної діяльності та підготовки 
кваліфікованих спортсменів дозволяє констатувати, 
що під комплексним контролем звичайно розумієть-
ся контроль різних сторін підготовленості спортс-
менів на засадах їх взаємозв‘язків і застосування 
сукупності найбільш інформативних показників і 
методів контролю. Систему комплексного контр-

Рис. 1 - Організаційна структура управління техніко-тактичною діяльністю в командних спортивних іграх.
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олю складають чинники психолого-педагогічного, 
медико-біологічного, біомеханічного контролю у 
поєднанні з допоміжними чинниками метрологіч-
ного і математико-статистичного забезпечення, які 
комплексно застосовуються до всіх елементів сис-
теми управління. Найбільш значущими є наступні: - 
об‘єктивне оцінювання різних сторін підготовленості 
спортсменів, створення навантажень, які тестують 
(моделюють) навчальні-тренувальні та змагальні на-
вантаження, контроль планування і побудови річного 
змагально-тренувального циклу та його відповідність 
змагальній практиці та підготовці кваліфікованих 
спортсменів. За допомогою комплексного контролю 
оцінюються, аналізуються та інтерпретуються по-
казники (параметри) техніко-тактичної діяльності 
кваліфікованих спортсменів у командних спортивних 
іграх, порівнюються досягнуті показники змагальної 
практики з модельними на різних етапах спортивно-
го удосконалення, виокремлюються можливі розбіж-
ності між модельним і реально досягнутим рівнем, 
на підставі чого вносяться корективи в навчально-
тренувальний процес і змагальну практику. 
Показники, що використовуються в процесі 

контролю, повинні забезпечувати об‘єктивну оцінку 
станів спортсмена, відповідати віковим, статевим, 
кваліфікаційним особливостям. 
Найбільш адекватними специфіці спортивно-

командної змагальної діяльності є соціально-
психологічні та педагогічні підходи, що обумовлені 
особливостями командних спортивних ігор у про-
цесі реальної змагальної діяльності, і в процесі під-
готовки до неї, а також соціально-психологічною за-
безпеченістю педагогічного процесу управління.
Комплексний контроль в командних спортивних 

іграх є однією з найбільш важливих ланок системи 
управління, що сприяє ефективній оцінці змагальної 
та навчально-тренувальної діяльності, правильному 
і обґрунтованому  ухваленню управлінських рішень. 
Важливою специфічною особливістю організації 
комплексного контролю в системі змагальної ді-
яльності та багаторічної підготовки кваліфікованих 
гравців є необхідність використання аналогічно-
го комплексу тестів на різних етапах підготовки. В 
цьому випадку є можливість виявити динаміку по-
казників і проаналізувати її. Разом з тим, у ряді ви-
падків, зокрема, при рішенні специфічних задач ета-
пу, доцільно доповнити стандартну батарею іншими 
тестами, які дозволяють більш ґрунтовно і детально 
характеризувати показники змагальної та навчально-
тренувальної діяльності.
Ускладнення змагальної діяльності та підви-

щення рівня кваліфікації спортсменів у команд-
них спортивних іграх вимагають використання 
більшої кількості показників, за допомогою  яких 
можливе об‘єктивне і різнобічне оцінювання рів-
ня спортивної підготовленості. Це, у свою чергу, 
утрудняє порівняння загальних рівнів підготовле-
ності різних  спортсменів , оскільки на практиці 
трапляються випадки, коли один спортсмен кра-
ще підготовлений за значеннями одних показників 
і гірше за іншими. Тому необхідний  комплексний 

метод оцінки , що дає можливість характеризувати 
підготовленість спортсменів одним, комплексним 
показником, який може бути виражений функціо-
нальною або статистичною залежністю головного 
показника від початкових.
Ефективність процесу змагальної діяльності 

та багаторічного спортивного вдосконалення в ко-
мандних спортивних іграх пов‘язані з використан-
ням засобів і методів комплексного контролю як 
інструменту управління, що дозволяє здійснювати 
зворотні зв‘язки в системі «тренер – спортсмен» і, 
на цій основі, підвищувати рівень управлінських рі-
шень при їх підготовці. Комплексність контролю в 
системі змагальної діяльності та багаторічної під-
готовки кваліфікованих спортсменів у командних 
спортивних іграх припускає різнобічну об‘єктивну 
оцінку спортивної підготовленості, дає можливість 
судити про їх перебування на різних етапах багато-
річного тренування, визначати провідні чинники, 
за рахунок яких досягнутий даний рівень спортив-
ної підготовленості, намічати основні напрями по-
дальшої підготовки, порівнювати підготовленість 
окремих спортсменів і команд. З іншою - обумовлює 
можливість порівняння, аналізу та інтерпретації да-
них, одержаних в різних підсистемах комплексного 
контролю і отримання комплексної (інтегральної) 
оцінки підготовленості спортсмена за різними па-
раметрами, що мають найбільшу детермінованість і 
взаємозв‘язок із показниками ефективності змагаль-
ної діяльності.
Проблематика застосування цього чиннику управ-

ління техніко-тактичною діяльністю в командних 
спортивних іграх в практиці вимагає формулювання 
низки завдань, які ще не знайшли свого остаточно-
го вирішення. Це стосується наступних: визначення 
найбільш інформативних показників контролю в кон-
кретному виді командних спортивних ігор; контролю 
системи моделювання техніко-тактичної діяльності та 
модельних характеристик гравців різної ігрової спе-
ціалізації (амплуа); контролю системи планування і 
побудови річного змагально-тренувального циклу; 
комплексного контролю станів спортсменів на різних 
етапах підготовки та ін. 
Ефективне управління процесами змагальної ді-

яльності та системи підготовки спортсменів у зна-
чному ступені детерміноване використанням моделей 
(стандартом, еталоном, наявним або умовним). Роз-
робка і використання моделей пов’язані з моделюван-
ням – процесом вивчення, побудови і використання 
моделей в спортивній теорії та практиці. 
Моделі, які використовуються в спорті поділяють-

ся на дві основні групи. Першу групу складають мо-
делі, які визначають структуру змагальної діяльності, 
характеризують різні сторони підготовленості спортс-
менів, віддзеркалюють морфологічні особливості ор-
ганізму і створюють можливості для досягнення за-
даного рівня майстерності. Другу групу складають 
моделі, які віддзеркалюють тривалість і динаміку 
досягнення спортивної майстерності в різних струк-
турних утвореннях і моделі цих структурних утворень 
(мікро-, мезо- і макроциклів), моделі тренувальних 
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занять та їх частин, моделі окремих тренувальних 
вправ та їх комплексів, моделі змагальної, навчально-
тренувальної та техніко-тактичної діяльності та ін. 
Загальний процес моделювання ґрунтується на на-

ступних засадах:
- застосування моделей необхідно пов’язувати із 

завданнями контролю і побудовою різних структур-
них утворень змагальної діяльності та тренувального 
процесу;

- визначення ступеня деталізації моделей, якісного 
аналізу та інтерпретації її параметрів;

- визначення терміну дії моделей, діапазону їхньо-
го використання, порядку уточнення, доопрацювання 
і змінення.
Моделі, які використовуються в змагальній і 

навчально-тренувальній діяльності поділяються на 
наступні рівні:

- узагальнені моделі: такі, що відбивають характе-
ристику об’єкту або процесу, які виявлені на засадах 
досліджень відносно великих груп спортсменів. Мо-
делі цього рівня відбивають найбільш загальні зако-
номірності змагальної та навчально-тренувальної ді-
яльності в конкретному виді спорту;

- групові моделі: такі, що будуються на основі ви-
вчення конкретної сукупності спортсменів, які відріз-
няються специфічними ознаками в межах конкретного 
виду спорту або певної ігрової спеціалізації (амплуа);

- індивідуальні моделі: такі, що розробляються для 
окремих, найбільш кваліфікованих спортсменів, які 
спираються на показники багаторічних досліджень та 
індивідуального прогнозування практики змагальної 
діяльності та спортивного тренування.
Процес моделювання в практиці спортивного тре-

нування і змагальної діяльності в командних спортив-
них іграх складається з декількох послідовних етапів:

- виявлення елементів системи та їх взаємозв’язків, 
ієрархій; 

- визначення кількісних характеристик елемен-
тів моделі, підбір оптимальних методів математико-
статистичної обробки отриманих даних, виявлення 
істотних змінних і виокремлення неістотних;

- розрахунок (моделювання) поведінки всієї систе-
ми в цілому, з урахуванням певних допустимих поми-
лок, які істотно не впливають остаточні висновки.
До складу моделі входять показники, які в найбіль-

шому ступені визначають рівень спортивних резуль-
татів, успішність спортивного удосконалення. Такі 
показники, що входять до складу моделі, є модельни-
ми характеристиками. Вони визначають дві сторони - 
якісну, яка відображає перелік самих специфічних для 
баскетболу характеристик та їх рангову значущість 
для ефективності змагальної діяльності, та кількісну, 
яка містить цифрові значення рівня основних якостей, 
властивостей і здібностей. Модельні характеристики є 
найважливішою підсистемою загальної системи спор-
тивної підготовки і змагальної діяльності в командних 
спортивних іграх. 
Структура моделі, систематизація модельних ха-

рактеристик у командних спортивних іграх будуєть-
ся на основі узагальнених (загальних для груп видів 
спорту) характеристик, їх ієрархічного  розподілу в 

«моделі гравця» і визначається з урахуванням пев-
них ієрархічних відносин її складових – змагальної 
діяльності, спеціальної підготовленості і функціо-
нальних можливостей кваліфікованих спортсменів. 
Рівень значущості кожної складової обумовлений 
переважною спрямованістю підготовки в конкрет-
ному виді спортивних ігор, специфічними законо-
мірностями тренувального процесу і залежить від 
конкретного етапу багаторічної спортивної підготов-
ки. При цьому особливо наголошується, що управ-
ління тренувальним процесом і змагальною діяль-
ністю на основі оцінки модельних характеристик 
нижчих рівнів без урахування вищих методологічно 
неправомірне, помилкове. Обов’язковою є така по-
слідовність, коли оцінка модельних характеристик 
вищих рівнів передує оцінці модельних характерис-
тик більш низьких ієрархічних рівнів.
Можливість широкого вживання модельних ха-

рактеристик в умовах практики спортивної підготов-
ки і змагальної діяльності в командних спортивних 
іграх тісно пов’язана з наявністю їх кількісних оці-
нок стосовно різних етапів багаторічної спортивної 
підготовки. 
Проблемна ситуація в командних спортивних іграх 

стосовно моделювання і побудови модельних характе-
ристик змагальної діяльності та підготовки кваліфіко-
ваних спортсменів полягає в наступному. 
Дотепер не вироблена єдина думка відносно ме-

тодології кількісної оцінки модельних характерис-
тик, що розробляються в командних спортивних 
іграх. Зокрема, пропонуються  п’ять основних спо-
собів кількісної оцінки та їх комплексні поєднан-
ня: допустимі діапазони, усереднені показники, 
мінімально-необхідні показники, максимально-
достатні показники, максимальні показники. Кож-
ний з вищеназваних способів має певні переваги і 
недоліки. 
Необхідно відзначити, що, для юних і недостат-

ньо кваліфікованих гравців, особливо висока ефек-
тивність використовування узагальнених і групових 
моделей змагальної діяльності, а для кваліфікованих 
спортсменів, що мають яскраво виражені індивіду-
альні риси, свій стиль і манеру ведення гри, часто 
більш переважна орієнтація не стільки на узагаль-
нені модельні дані, скільки на розвиток індивідуаль-
них показників, що супроводжується , у разі потре-
би, усуненням існуючих диспропорцій.
Шляхом педагогічних спостережень і опитуван-

ня гравців та тренерів, вивчення планів підготовки 
команд і окремих гравців, матеріалів комплексних 
наукових груп у дослідженні розкрито можливості 
реалізації основних положень системи управління 
змагальною діяльністю і підготовкою кваліфікованих 
спортсменів у командних спортивних іграх із застосу-
ванням програмування. 
На прикладі кваліфікованих спортсменів, що спе-

ціалізуються у командних спортивних іграх обґрун-
товується один з напрямів програмування змагальної 
діяльності та тренувального процесу. Технологія цьо-
го напряму включає діагностику станів спеціальної 
підготовленості кваліфікованих гравців на основі ви-
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користовування засобів і методів комплексного контр-
олю з подальшою розробкою програм тренувальних 
занять, які враховують принцип відповідності засобів 
і методів підготовки.
Об‘єктивна кількісна і якісна інформація про 

стани спеціальної підготовленості кваліфікованих 
спортсменів у командних спортивних іграх дозволяє 
розподілити гравців на групи з переважним розвитком 
анаеробних і аеробних механізмів енергозабезпечення 
з урахуванням ігрової спеціалізації (амплуа). Сутність 
програмування в цьому випадку зводиться до мож-
ливості корекції змагальних і тренувальних наванта-
жень, які спрямовані на вдосконалення загальної та 
спеціальної витривалості залежно від індивідуальних 
особливостей та ігрової спеціалізації гравців. 
Практичними результатами педагогічних спостере-

жень є опис технології програмування, яка складаєть-
ся з низки послідовних операцій, найбільш значущи-
ми з яких є наступні: обґрунтовування інформативних 
засобів контролю у зв‘язку із специфікою змагальної 
діяльності та підготовки кваліфікованих спортсменів 
у командних спортивних іграх; статеві, вікові, спеці-
альні (з урахуванням ігрової спеціалізації гравця) кри-
терії та система оцінки спеціальної підготовленості 
в кількісних і якісних одиницях виміру; групування 
гравців за відповідністю індивідуальних особливос-
тей розвитку органів і систем організму, які значною 
мірою детермінують досягнення високих спортивних 
результатів у конкретному виді спортивних ігор; про-
грамування основних засобів підготовки на засадах 
урахування вищезазначених чинників та критеріїв з 
наступним застосуванням в практиці змагальної ді-
яльності кваліфікованих гравців.
Основні проблемні питання напряму програму-

вання змагальної та навчально-тренувальної діяль-
ності кваліфікованих спортсменів у командних спор-
тивних іграх спрямовані на досягнення відповідності 
засобів і методів змагальної практики і спортивного 
тренування з урахуванням ігрової спеціалізації грав-
ців та специфіки змагальної діяльності окремих груп 
спортсменів (захисники, нападники, воротарі та ін.). 
Сучасний стан проблематики оцінювання, аналізу 

та інтерпретації показників навчально-тренувальної 
та змагальної діяльності в системі управління техніко-
тактичною діяльністю кваліфікованих спортсменів у 
командних спортивних іграх потребує удосконалення 
методичного апарату на засадах логічних та ієрархіч-
них взаємозв‘язків. 
Основу методики якісного оцінювання, аналізу та 

інтерпретації показників змагальної діяльності скла-
дають наступні чинники:

- оцінювання, аналіз та інтерпретація кількісних і 
якісних характеристик змагальної діяльності;

- оцінювання, аналіз та інтерпретація показників 
ефективності та “надійності” ігрових дій;

- оцінювання, аналіз та інтерпретація індивіду-
альних, групових і командних тактичних взаємодій 
кваліфікованих спортсменів у процесі змагальної ді-
яльності;

- оцінювання, аналіз та інтерпретація фізіолого-
біохімічних  констант і реакцій організму спортсменів 

до офіційних змагань, в умовах змагальної діяльності 
та безпосередньо після її завершення;

- оцінювання, аналіз та інтерпретація психічних 
станів організму спортсменів до офіційних змагань, в 
умовах змагальної діяльності та безпосередньо після 
її завершення.
Вищенаведене дозволяє констатувати, що оціню-

вання, аналіз та інтерпретація показників є одними 
з провідних чинників управління техніко-тактичною 
діяльністю кваліфікованих спортсменів, які значною 
мірою детермінують її ефективність і результатив-
ність. При оцінюванні, аналізі та інтерпретації по-
казників суто техніко-тактичної діяльності необхідно 
враховувати настанову на гру – модель гри команди, 
індивідуальні завдання окремим гравцям або ланкам 
гравців та ін. Питому вагу в процесах оцінювання, 
аналізу та інтерпретації показників техніко-тактичної 
діяльності відіграють такі чинники як ігрова спеціалі-
зація спортсмена (захисник, півзахисник, нападник), 
ігрова зона (правий або лівий фланг, центральна зона) 
ігрового майданчика.
Проблемна ситуація у цьому напрямі досліджень 

ґрунтується на необхідності удосконалення наступ-
них напрямів: по-перше, удосконалення окремих чин-
ників управління техніко-тактичною діяльністю та 
їх взаємозв‘язків; по-друге, поглибленого вивчення і 
подальшого удосконалювання методики оцінювання, 
аналізу та інтерпретації показників змагальної діяль-
ності кваліфікованих спортсменів у командних спор-
тивних іграх.
Функціонування об‘єктивної системи управлін-

ня дозволяє впритул наблизитися до вирішення про-
блем корекції змагальної та навчально-тренувальної 
діяльності кваліфікованих спортсменів у командних 
спортивних іграх. Динамічність систем навчально-
тренувальної та змагальної діяльності й забезпечення 
її оперативної корекції реалізується на основі постій-
ного вивчення й урахування як загальних тенденцій 
розвитку спорту вищих досягнень так і особливостей 
розвитку конкретних видів спортивних ігор – змін 
правил змагань та умов їх проведення, застосування 
нового інвентарю й обладнання, розширення календа-
ря та зміни значущості різних змагань тощо. Система 
корекції є складовою частиною системи управлін-
ня навчально-тренувальної та змагальної діяльності 
кваліфікованих спортсменів у командних спортивних 
іграх. 
Проблемна ситуація стосовно корекції техніко-

тактичної діяльності ґрунтується на необхідності по-
долання низки невирішених раніше питань, які сто-
суються інших чинників управління. Це обумовлено, 
алгоритмом системи управління, її структурною  та 
змістовними частинами. Корекція є останнім, завер-
шальним етапом управління і, логічно, зауважити, що 
проблеми, недоліки та порушення на попередніх ета-
пах автоматично призведуть до невірної та помилкової 
корекції змагальної діяльності та підготовки спортс-
менів. Це призведе до неефективності управління та 
необхідності повторної перевірки системи управління 
для усунення існуючих недоліків, оптимізації її окре-
мих чинників. 



26

Висновки. 
Вищенаведене дозволяє констатувати, що в на-

укових напрямах, які вивчають систему управління 
змагальною та навчально-тренувальною діяльністю 
кваліфікованих спортсменів у командних спортивних 
іграх наявна проблемна ситуація, що детермінована 
наступними чинниками:

1. Наявність прагнення копіювати структуру річ-
них циклів підготовки професійних клубів і скорочен-
ня термінів (інтенсифікація, форсування) підготовки 
молодих гравців для збільшення практики офіційної 
змагальної діяльності не дозволяє досягти необхідної 
фізичної та технічної підготовленості через дефіцит 
часу, що призначений на тренування.

2. Визначення найбільш інформативних показників 
контролю в конкретному виді командних спортивних 
ігор; удосконалення контролю системи моделювання 
техніко-тактичної діяльності та модельних характе-
ристик гравців різної ігрової спеціалізації (амплуа); 
контролю системи планування і побудови річного 
змагально-тренувального циклу; комплексного контр-
олю станів спортсменів на різних етапах підготовки 
та ін. 

3. Досягнення відповідності засобів і методів зма-
гальної практики і спортивного тренування з ураху-
ванням ігрової спеціалізації гравців та специфіки 
змагальної діяльності окремих груп спортсменів (за-
хисники, нападники, воротарі та ін.). 

4. Необхідність поглибленого вивчення і подаль-
шого удосконалювання методики оцінювання, аналі-
зу та інтерпретації показників змагальної діяльності 
кваліфікованих спортсменів у командних спортивних 
іграх.

5. Відсутність цілісної системи управління техніко-
тактичною діяльністю в командних спортивних іграх, 
необхідність визначення взаємозв‘язків та ієрархії 
окремих чинників. 

6. Вищезазначені чинники складають теоретичні 
та практичні передумови формування цілісної сис-
теми управління техніко-тактичною діяльністю в ко-
мандних спортивних іграх та оптимізації її окремих 
чинників. 
Перспективи подальших розвідок передбачають 

теоретичне формування цілісної системи управлін-
ня техніко-тактичною діяльністю кваліфікованих 
спортсменів у командних спортивних іграх як провід-
ного компоненту змагальної практики і спортивного 
тренування та розробку більш приватних методик, ме-
тодів і засобів її практичного застосування. 
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Основні напрями формування здорового способу життя 
школярів у навчально-виховному процесі

Єрмакова Тетяна
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Розкрито особливості формування здо-
рового способу життя учнівської молоді 
під час перебування школярів в школі, 
у їхній позакласній та позашкільній ді-
яльності, у родині. Розглянуто вимоги 
до освітніх навчальних програм з фі-
зичного виховання. Визначені завдан-
ня для педагогічного колективу щодо 
формування уявлень про здоровий 
спосіб життя в школярів. Доведено, 
що спрямованість і тематика зазначе-
них напрямків складається і корегуєть-
ся спільними зусиллями школи, сім’ї, 
представників державних органів вла-
ди і приватних структур.

Ермакова Т.С. Основные направле-
ния формирования здорового об-
раза жизни школьников в учебно-
воспитательном процессе. Раскрыто 
особенности формирования здорового 
образа жизни школьников во время 
пребывания их в школе, в их внекласс-
ной и внешкольной деятельности, 
в семье. Рассмотрено требования к 
учебным программам по физической 
культуре. Определены задания для пе-
дагогического коллектива, касающиеся 
формирования убеждений о здоровом 
образе жизни школьников. Доказано, 
что направленность и тематика указан-
ных направлений составляется и регу-
лируется общими усилиями школы, се-
мьи, представителей государственных 
органов и частных структур.

Iermakova T.S. The basic directions of 
forming healthy way of life of school-
children in teaching and educational 
process. It is opened features of form-
ing healthy way of life of schoolchildren 
during their stay in school, in their out-of-
class and out-of-school activity, in family. 
It is considered requirements to curricu-
lums on physical training. It is determined 
tasks for the pedagogical collective, con-
cerning forming beliefs about healthy way 
of life of schoolchildren. It is proved that 
the orientation and subjects of the speci-
 ed directions is made and adjusted by 
the general efforts of school, family, rep-
resentatives of the state bodies and pri-
vate structures.

здоровий спосіб життя, школярі, 
навчально-виховний процес, поза-
шкільна діяльність, позакласна діяль-
ність.

здоровый образ жизни, школьники, 
учебно-воспитательный процесс, вне-
школьная деятельность, внеклассная 
деятельность.

healthy way of life, schoolchildren, 
teaching and educational process, out-of-
class activity, out-of-school activity.

Вступ.1

Проблема формування здорового способу життя 
підростаючого покоління України належить до най-
актуальніших проблем, вирішення якої обумовлює 
майбутнє держави та подальше існування здорової 
нації. Сьогодні сферою формування здорового спосо-
бу життя дітей та підлітків є система освіти. Згідно 
державної програми «Освіта» (Україна ХХІ століт-
тя) та «Національної доктрини освіти України у ХХІ 
столітті» стратегічним завданням освіти є виховання 
освіченої, творчої особистості, всебічний розвиток 
людини, становлення її духовного, психічного та фі-
зичного здоров’я. Тому обов’язковим компонентом 
національної системи освіти мають бути знання про 
формування, збереження та зміцнення здоров’я. 
Зазначена проблема набуває ще більшого значен-

ня для сучасної школи, про що свідчать документи 
Міністерства освіти і науки України. Низкою за-
гальноосвітніх шкіл, закладів інтернатного типу, по-
зашкільних закладів України набуто цінний досвід 
освітньо-реабілітаційної та корекційно-розвивальної 
роботи, спрямованої на збереження, відновлення та 
зміцнення здоров’я вихованців. Досліджуваній про-
блемі було присвячено наукові праці та посібники 
за такими напрямами: формування здорового спосо-
бу життя школярів у навчально-виховному процесі 
(В. Білик, А. Герасимчук, С. Ігнатенко, С. Лапаєнко, 
В. Лисяк, О. Маркова, К. Палієнко, В. Солнцева, С. 
Страшко та ін.); у позакласній діяльності (О. Гауряк, 
А. Гужаловський, О. Жабокрицька, Т. Лясота, В. Рева 
та ін.); у позашкільній діяльності (Б. Брилін, В. Кузь-
менко, Т. Лясота, І. Шеремет та ін.); у сім’ї (Т. Баєва, 
С. Свириденко, М. Шарапа та ін.). Разом з тим поза 
увагою дослідників залишились питання формування 
здорового способу життя старшокласників з позицій 
поєднання організації.
Не дивлячись на активну увагу з боку держави та 
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педагогічної громадськості на проблему формування 
здорового способу життя школярів спостерігається 
негативна тенденція щодо погіршення стану здоров’я 
учнівської молоді. Однією з головних причин цьому 
є відсутність співпраці педагогічного колективу та 
батьків, необізнаність батьків з даної проблеми, від-
сутність свідомого ставлення до свого здоров’я як 
школярів, так і їх батьків, неосвіченість вчителів щодо 
правильних форм та методів формування, зміцнення 
та укріплення здоров’я учнів. Тому проблема форму-
вання здорового способу життя дітей шкільного віку 
залишається актуальною та своєчасною.
Робота виконана згідно плану НДР Харківсько-

го національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – дослідити напрями формування 

здорового способу життя школярів у навчально-
виховному процесі.

Результати дослідження.
У системі освіти загальноосвітня школа є 

найціннішим скарбом кожного народу. Вона складає 
фундамент освіченості нації і багато в чому визначає 
ефективність її наступних сходинок освіти, перш за 
все вищої. В школах навчально-виховний процес 
спрямований на всебічний розвиток людини як осо-
бистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її 
талантів, розумових і фізичних здібностей тощо. Тому 
проблема формування здорового способу життя під-
ростаючого покоління займає провідне місце в шкіль-
ній практиці. Дана проблема активно обговорюється 
на державному рівні. Підтвердженням цьому є «На-
ціональна доктрина розвитку освіти України у XXI 
столітті» [23], Національна програма «Діти України» 
[21], цільова комплексна програма «Фізичне вихо-
вання – здоров’я нації» [22], «Національна програма 
патріотичного виховання населення, формування здо-
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рового способу життя, розвитку духовності та зміц-
нення моральних засад суспільства» [27, с. 233-235], 
що передбачають завдання, спрямовані на зміцнення, 
формування та збереження здоров’я дітей, молоді та 
дорослих, формування соціально-активної, фізично 
здорової та духовно багатої особистості.
Формування здорового способу життя через осві-

ту, створення здоров’язбережного освітнього  серед-
овища –  один із пріоритетних напрямів державної по-
літики  у галузі  освіти. У цьому контексті завданням  
сучасної школи є: використання здоров’язбережних 
технологій навчання; дотримання режиму рухової 
активності, поєднання рухового і статичного наванта-
ження;  організація збалансованого харчування; заміна 
авторитарного стилю спілкування на стиль співробіт-
ництва, створення емоційної сприятливої атмосфери 
навчання; формування в учнів та їхніх батьків усві-
домлення цінності здоров’я, культивування  здоров’я 
тощо [25]. 
За даними Академії Педагогічних наук України, 

значна кількість учнів загальноосвітніх шкіл почу-
вають себе одинокими, відчувають душевний дис-
комфорт внаслідок відвертих та довірливих взаємин 
з однолітками, невизначеності соціальної позиції в 
колективі та несформованості ціннісних орієнтацій у 
сфері спілкування [30, с. 64]. Позитивне або негатив-
не ставлення до школи, до навчання; ступінь оптиміз-
му, захисту, соціальне благополуччя є психологічним 
комфортом дитини. Для більш досконалого виконання 
всіх критеріїв необхідно об’єднати увесь педагогіч-
ний колектив для розв’язання завдань щодо форму-
вання освіти про здоровий спосіб життя в школярів. 
До того ж існує потреба у доведенні всіх елементів 
навчально-виховного процесу у відповідність із ста-
ном здоров’я і психофізіологічними можливостями 
учнів і педагогів. На даний час ведеться активна ро-
бота педагогічних колективів у створенні сприятливо-
го для здоров’я учнівського середовища, відбуваєть-
ся засвоєння учнями валеологічних знань не лише в 
школі, а й за її межами, навчання школярів умінням та 
навичкам здорового способу життя, проводиться про-
світницька робота серед батьків. Більшість педагогів 
наполягають на тому, що тільки об’єднавши спільні 
зусилля педагогів та батьків можна виробити навички 
здорового способу життя школярів [26, с. 189 – 191.].
Одним із компонентів здорового способу життя та 

правильного його формування є фізичне виховання. 
Фізичне виховання стимулює не лише стан здоров’я, 
але пробуджує в людях прагнення жити, рухатись, ро-
бити добро, бути активним членом здорового суспіль-
ства. В процесі навчання молоді потрібно постійно 
виробляти не лише потреби, але й навички здорового 
способу життя. Фізична культура – це не лише спорт, 
перемоги та змагання, але й спосіб підтримання духо-
вного життя людини, її прагнення до досконалості та 
здоров’я [10, с. 440-442]. Нові вимоги до фізичного ви-
ховання школярів викладені в удосконаленій навчаль-
ній програмі з фізичної культури (цільова комплексна 
програма «Фізичне виховання – здоров’я нації»). У 
ній поставлене завдання виховувати в учнів звичку са-
мостійно займатися фізичними вправами, озброювати 

їх знаннями, уміннями й навичками, необхідними для 
цього. Це завдання послідовно здійснюється протягом 
усього періоду навчання в школі [16, с. 30-33].
Використання засобів фізичної культури у шкіль-

ній програмі займає основне місце в системі профі-
лактичних заходів, спрямованих на корекцію здоров’я, 
рівень якого, у зв’язку з наслідками урбанізації, не-
гативними впливами екології, стресовими чинниками 
та іншими факторами, різко знижується [3, с. 27-35]. 
Важливо, щоб школярі усвідомлювали важливість за-
нять фізичною культурою, відчували потребу в них, 
тому що фізична культура поступово зводиться до 
безглуздої фізичної вправи, взятої з культури, спорту, 
гри, щирого спілкування і відносин. Звідси зниження 
інтересу до занять фізичними вправами, недостатня 
готовність дітей перейти до організації самодіяльних 
форм занять фізичною культурою [18]. 
Фізична культура є яскравим прикладом не тільки 

теоретичних знань з формування здорового способу 
життя. На відміну від таких шкільних предметів як 
валеологія та безпека життєдіяльності, що містять 
знання про формування, збереження та зміцнення 
здоров'я, фізична культура дає можливість «займа-
тись» формуванням здоров’я на практиці.
Зовсім іншу організацію навчально-виховної робо-

ти мають школи-інтернати та школи подовженого дня. 
У школі-інтернаті обов’язковим є створення учнів-
ського комітету через органи учнівського самовряду-
вання, що передбачає організацію чергування учнів 
по школі, контроль за своєчасним виконанням режи-
му дня й правил внутрішнього розпорядку, санітарно-
гігієнічний стан тощо. Вирішення проблеми форму-
вання здорового способу життя школярів вбачалося в 
систематичному прищеплюванні учням навичок осо-
бистої і громадської гігієни,  розвитку  індивідуальних 
здібностей дітей, проводженні бесід за участі відомих 
спортсменів, популяризації серед громадськості спор-
тивних досягнень учнів. [5, с. 149].
Широкого розмаху в школі в останні роки набуває 

позакласна діяльність. Вона стає невід’ємним компо-
нентом освітньої структури, який сприяє всебічному, 
гармонійному розвитку особистості учня, соціальній 
адаптації та самореалізації людини в суспільстві. Ді-
яльність позашкільних закладів регламентується ці-
лою низкою державних документів, серед яких, Закон 
України «Про освіту» [13, с. 7], Національна програ-
ма «Діти України» [20, с.14.], Концепція позашкільної 
освіти та виховання [14, с.19.], закон України «Про 
позашкільну освіту» [8], «Положення про позашкіль-
ний навчальний заклад» [24, с.25-27]. 
Основною метою позакласної діяльності є задово-

лення інтересів і запитів дітей, розвитку їх творчого 
потенціалу, нахилів і здібностей у різних сферах ді-
яльності, формування здорового способу життя. До-
мінуюча роль в її організації належить класному ке-
рівнику, який є передусім організатором позакласних 
виховних заходів (організованої діяльності колективу, 
спрямованої на досягнення певної виховної мети), 
діє у співдружності з іншими педагогічними праців-
никами школи. Педагогічними умовами виховання 
основ здорового способу життя учнів у позакласній 
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діяльності є: організація факультативних і гурткових 
занять, різноманітних виховних заходів з основ здо-
рового способу життя у позаурочний час; залучення 
кожного учня до різноманітної виховної діяльності з 
урахуванням вікових та психофізичних особливостей; 
запровадження режиму дня та систематичне дотри-
мання його підлітками як моделі здорового способу 
життя [12].
Для успішного та вдалого формування здорового 

способу школярів у навчальних закладах необхідно 
вирішити наступні завдання:

1.Об’єднати увесь педагогічний колектив для 
розв’язання завдань щодо формування освіти про здо-
ровий спосіб життя в школярів.

2.Довести всі елементі навчально-виховного про-
цесу у відповідність із станом здоров’я і психофізіо-
логічними можливостями учнів і педагогів.

3.Здійснювати оздоровче супроводження 
навчально-виховного процесу, передбачати такі на-
прямки роботи як: оздоровче обґрунтування та екс-
пертиза навчально-виховної роботи, діагностика й 
корекція здоров’я учнів, профілактичні заходи, допо-
мога в розвитку дітей [9, с. 13-15].
Система позашкільної освіти – це освітня підсис-

тема, що включає державні, комунальні, приватні по-
зашкільні навчальні заклади; інші навчальні заклади 
як центри позашкільної освіти у позаурочний та по-
занавчальний час; гуртки, секції, клуби, культурно-
освітні, фізкультурні та спортивно-оздоровчі заклади. 
Саме позашкільна освіта спроможна частково ком-
пенсувати недоліки у вихованні та розвитку дитини в 
сім'ї, запропонувати змістовне дозвілля, зайнятість за 
інтересами у позаурочний час.
Основною формою позашкільної діяльності шко-

лярів є вільний час, а саме дозвілля. Дозвілля є сво-
єрідною формою позаурочного  часу, який може бути 
використаний учнями для поглиблення своїх знань з 
усіх навчальних предметів, для задоволення і розви-
тку інтересів, запитів та нахилів, духовного зростан-
ня, вдосконалення фізичних якостей та відпочинку 
[6, с. 72-76.]. Проблема дозвілля школярів, а також 
проблема формування здорового способу життя під 
час дозвілля має роздвоєний характер: з одного боку 
відсутність контролю з боку школи за позашкільною 
діяльністю дітей, з іншого боку відбувається майже 
повний контроль за діями школярів з боку сім'ї. Тому 
думка про те, що у позашкільній діяльності чітка вза-
ємодія школи й сім'ї  у сфері проведення школярами 
дозвілля досить часто є безсистемною – не вірна. Ра-
ціонально сформувавши використання школярами до-
звілля, а саме з максимальним включенням до нього 
фізкультурно-спортивних заходів, сприяє формуван-
ню, зміцненню та укріпленню їхнього здоров’я [29, с. 
196-199]. Цього можна досягти лише у тісній співпра-
ці педагогічного колективу та батьків.
Ще однією формою позашкільної діяльності шко-

лярів, окрім фізичної культури. є гра. Це перше про-
явлення активної діяльності дитини, яка служить для 
неї засобом пізнання навколишнього світу. Вони ви-
являють дуже сильну загальну фізіологічну дію на ор-
ганізм, гарно зміцнюючи їх нервово-м’язову систему, 

поліпшуючи дихання, кровообіг, травлення, та підви-
щуючи обмін речовин. Участь у правильно організо-
ваних іграх розвиває у дітей вольові якості, творчу 
ініціативу, винахідливість, відчуття товариства. Дити-
на стає дисциплінованою, у неї виховується самовла-
дання, вміння стримувати свої егоїстичні пориви. У 
колективних іграх у дітей стають більш розвинутими 
організаторські здібності і наполегливість у досягнен-
ні мети, відповідальність перед товаришами за свої 
дії. Рухливі ігри, особливо на свіжому повітрі, вияв-
ляються кращою формою проведення дозвілля, гар-
ним активним відпочинком після навчання та гарним 
засобом для покращення розвитку та здоров’я дітей. 
Поряд з рухливими іграми усім дітям корисно по мож-
ливості кожного дня займатись спортивними розвага-
ми на свіжому повітрі: зимою кататися на санчатах, 
ковзанах, лижах, а літом плавати, кататися на човні, 
велосипеді [7, с. 221-225.].
Відомо, що формування здорових звичок найбільш 

ефективно проводити з дитинства. Чим менший вік, 
тим безпосереднє сприйняття, тим більше дитина до-
віряє своєму вихователю. Це створює найбільш спри-
ятливі можливості для формування потрібних для збе-
реження здоров’я якостей і властивостей особистості. 
Чим раніше розпочато виховання, тим стабільніші ви-
никають навики й установки, які необхідні дитині в її 
подальшому житті. Наскільки успішно будуть сфор-
мовані й закріплені у свідомості навички здорового 
способу життя в молодшому віці, залежить потім ре-
альний спосіб життя, що перешкоджає чи сприяє роз-
криттю потенціалу особистості. Зміна ставлення до 
свого здоров’я передусім проблема виховання. Тому 
саме системі освіти дає суспільство соціальне замов-
лення – посилити роботу з оздоровлення шкільного 
середовища, зміцнення здоров’я дітей і формування у 
них здорового способу життя. Цю проблему повинна 
розв’язувати школа, але з залученням батьків.
Здорова особистість формується у двох соціаль-

них інститутах: сім’ї та школі. На сьогоднішній день 
школа не повністю реалізує головну мету виховання 
– формування здорової особистості, здатної зберегти 
своє здоров’я, а отже існує необхідність у залученні 
родини до вирішення проблеми формування здорово-
го способу життя школярів. Перед тим, як займатися 
проблемами формування здорового способу життя 
учнів, необхідно вивчити ставлення сім’ї до цієї про-
блеми: як батьки піклуються про своє здоров’я та 
здоров’я дітей, чи вміють і прагнуть дотримуватися 
правил здорового способу життя, наскільки вони обі-
знані з цих питань, чи дотримуються певних моделей 
здорового життя [1, с. 172-173.]. Тому одним з завдань 
школи є активна просвітницька робота з батьками з 
досліджуваної теми.
Ще одним з позаурочних видів діяльності у шко-

ли є культурно-просвітницькі форми роботи, що пе-
редбачають відвідування мистецьких виставкових 
заходів, художніх музеїв і галерей на тему здоров’я, 
спорту, фізичної культури. Серед них слід виділити 
роботи відомих художників (О.Дейнека, Є.Лисицький, 
Ю.Пименов, А.Родченко та ін.), які пропагували ідеї 
проведення вільного часу на природі, заняття народ-
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ними і спортивними іграми та гімнастичними вправа-
ми. До цього слід додати виконані майстрами портрети 
відомих кумирів спорту і фрагменти ігор спортивних 
команд та інш. Звісно, що не всі школярі можуть по-
зитивно сприяти зазначені заходи. І у цьому аспекті 
важлива роль відводиться класному керівнику.
Здоровий спосіб життя – це діяльність, спрямована 

на формування, збереження та зміцнення здоров’я лю-
дей, як необхідної умови для прогресивного розвитку 
суспільства в усіх його напрямках [15, с. 189–191]. Для 
здорового способу життя важливе значення має орга-
нізована боротьба зі шкідливими звичками, які дезор-
ганізовують людину, послабляють її волю, знижують 
працездатність, порушують здоров’я і скорочують 
тривалість життя. Великого значення для формування 
здорової особистості школяра має рухова активність. 
Вченими доведено, що здоровий спосіб життя в біль-
шості залежить від рухової активності школярів, від 
віку та режиму дня, а також ставлення учнів до необ-
хідності вести здоровий спосіб життя [4, с. 431-434]. 
Проблема вживання підлітками наркотичних речовин 
є загальнонаціональною, причиною чого стали недо-
статня інформованість школярів про шкідливий вплив 
наркотичних засобів та наслідки їх вживання, форму-
вання ставлення до наркотиків як до розваги, що до-
помагає втекти від реальності. Тому існуюча ситуація 
може бути виправлена не тільки діяльністю медичних 
та соціальних працівників, а й педагогічних [17, с. 
182-184]. Саме тому перед вчителем сучасної школи 
стоїть чимала кількість проблем, однією з яких є запо-
бігання вживання шкідливих звичок, що потребують 
невідкладного вирішення. Задля попередження таких 
проблем, на його думку, слід проводити профілактич-
ну роботу ще й серед населення, в засобах масової ін-
формації, з молодіжними групами ризику за межами 
школи. Для удосконалення всієї системи виховання 
з даних проблем автор висуває ряд пропозицій для 
покращення стану здоров’я школярів: проводити ви-
ховну роботу у новостворених сім’ях; удосконалити 
процес здобуття моральної освіти; запровадити над-
звичайно жорсткий контроль за рекламою в засобах 
масової інформації; збільшити кількість культосвіт-
ніх, спортивних закладів, де б молодь могла реалізу-
вати себе у вільний час; проводити акції пропаганди 
здорового способу життя [11, с. 179 - 182.]. 
У профілактиці вживання шкідливих звичок віді-

грає важливу роль сім’я, хоча більшість з яких вва-
жає, що цією роботою повинні займатись спеціальні 
державні заклади, педагоги, медики, міліція тощо [28, 
с. 184-186]. Сучасні батьки повинні брати активну 
участь у житті дітей, допомагати їм у вирішення акту-
альних проблем, бути достатньо проінформованими   
про наслідки вживання наркотичних засобів, про їх 
шкідливий вплив на здоров’я, про симптоми залеж-
ності тощо.
Бакіко І. одним із засобів боротьби зі шкідливими 

звичками визначив засоби фізичної культури і спорту 
[2, с.28-30]. За цими дослідженнями заняття фізични-
ми вправами та спортом формують навики здорового 
способу життя, виробляють негативне  ставлення до 
шкідливих звичок. Автор пропонує залучати вчителів 

та батьків школярів до даної проблеми, а саме підви-
щувати інтерес до занять, розкрити цінності фізичної 
культури, організовувати позакласну роботу з еле-
ментами фізичної культури, проводити спортивно-
оздоровчі змагання. Однак через недостатнє фінан-
сування спортивних клубів, туристичних походів та 
опублікування в пресі статей з метою пропаганди здо-
рового способу життя не в змозі захистити школярів 
від вживання шкідливих звичок.
Загальновідомий той факт, що засоби масової ін-

формації (ЗМІ) мають найбільший вплив на свідо-
мість підлітків та суспільства взагалі. Сучасні юнаки 
та дівчата сприймають його в усьому його великому 
різноманітті. ЗМІ, що стрімко розвиваються  та віді-
грають все більшу роль у житті нашого суспільства, 
мають великий вплив на старшокласників. Він може 
бути не стільки прямим, скільки опосередкованим. Це 
пов’язано з тим, наскільки підлітки взаємодіють з са-
мим джерелом та наскільки вони ставляться до нього 
[19, с. 45-46]. Не менш важливим засобом поперед-
ження шкідливих звичок є засоби масової інформа-
ції, які, нажаль, найчастіше висвітлюють ці проблеми 
тільки з однієї сторони – боротьби правоохоронних  
органів з нелегальним переміщенням наркотичних 
речовин, рекламою алкогольних та слабоалкоголь-
них напоїв. А проведення засобами масової інформа-
ції різних агітацій на формування здорового способу 
життя школярів, антинаркотична та антиалкогольна 
пропаганда серед дітей, підлітків та молоді майже не 
проводиться.
Серед впливових ЗМІ необхідно виділити спор-

тивні телеканали і окремі телепрограми з трансляції 
спортивних змагань, які є засобом агітації за здоровий 
спосіб життя. До цього слід додати носії електронної 
відеоінформації на спортивну тематику, які є у віль-
ному доступі у вигляді CD-DVD дисків та у мережі 
Інтернет. Важлива роль у виборі зазначених видів 
інформації певної спрямованості належить сім’ї. Саме 
сім’я повинна контролювати і допомагати школярам 
орієнтуватись у такому багатоаспектному джерелі 
електронної інформації.

Висновки.
Здоровий спосіб життя – це комплекс оздоровчих 

заходів, що забезпечують гармонійний розвиток, 
зміцнення здоров’я , підвищують продуктивність 
праці. Це такі форми і способи щодення, відмові від 
шкідливих звичок, загартуванню, оптимальний руховий 
режим. Здоров’я саме дітей і молоді особливо важливе, 
тому що близько 80% хвороб у дорослих є наслідком 
неправильного способу життя у дитячі та молоді роки. 
Ще одним фактом є абсолютна безграмотність учнів, 
щодо здорового способу життя та його цінності, тому 
необхідно створити систему закладів, де підлітки мали 
б нагоду одержати кваліфіковані консультації з питань 
збереження здоров’я та його цінності і де б робота 
проводилась в трьох напрямках: робота з батьками; 
робота з вчителями; робота з учнями.
Основними напрямками формування здорового 

способу життя школярів у навчально-виховному 
процесі є такі: 

1) навчальний процес; 
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2) позакласні та позашкільні заходи; 
3) робота батьків у свої родині; 
4) заходи влади на місцевому та державному 

рівні. 
Спрямованість і тематика зазначених напрямків 

складається і корегується спільними зусиллями 
школи, сім’ї, представників державних органів влади і 
приватних структур. Важливу роль при цьому відіграє 
суспільно-економічний і правовий стан держави від 
якого залежить матеріально-технічне забезпечення 
зазначених вище заходів та обов’язковість їх 
виконання. 
Подальші дослідження необхідно провести у 

напрямку вивчення проблеми формування здорового 
способу життя школярів у навчально-виховному 
процесі в другій половині ХХ століття.
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Фізична реабілітація хворих з наслідками діафізарних 
переломів кісток гомілок у відновному періоді

Желєзний О.Д.
Житомирський державний технологічний університет

Розроблено лікувальний універсальний 
тренажерний комплекс для реабілітації 
хворих з наслідками діафізарних пере-
ломів кісток гомілок. Представлена ме-
тодика фізичної реабілітації чоловіків 
зрілого віку у відновному періоді. Вивче-
но придатність місцевих матеріалів для 
фізіотерапевтичних процедур. Методи-
ка і тренажер сприяють підвищенню то-
нусу м’язів, ліквідації або запобіганню 
контрактурам в суглобах, відновленню 
рухової активності суглобів. Три індиві-
дуальні тренажери використовуються в 
селах Житомирського району. 

Железный А.Д. Физическая реаби-
литация больных с последствиями 
диафизарных переломов костей 
голеней в восстановительном пе-
риоде. Разработан лечебный универ-
сальный тренажерный комплекс для 
реабилитации больных с последствия-
ми диафизарных переломов костей 
голени. Представлена методика физи-
ческой реабилитации мужчин зрелого 
возраста в восстановительном пе-
риоде. Изучена пригодность местных 
материалов для физиотерапевтиче-
ских процедур. Методика и тренажер 
оказывают содействие повышению 
тонуса мышц, ликвидации или предот-
вращению контрактур в суставах, вос-
становлению двигательной активности 
суставов. Три индивидуальных трена-
жера используются в селах Житомир-
ского района. 

Zhelezniy A.D. Physical rehabilita-
tion ill with aftereffects of diaphyseal 
fractures of bones of anticnemions in 
a regenerative period. The medical uni-
versal training complex for a rehabilitation 
ill with aftereffects of diaphyseal fractures 
of bones of an anticnemion is developed. 
The procedure of physical rehabilitation 
of men of the age of maturity in a regen-
erative period is presented. Suitability of 
local materials for physiotherapeutic pro-
cedures is investigated. The procedure 
and the simulator assist increase of a 
tone of muscles, liquidation or prevention 
contraction in joints, to recovering of a 
motor performance of joints. Three indi-
vidual simulators are used in villages of 
Zhitomir district.

реабілітація, механотерапія, трена-
жер, перелом.

реабилитация, механотерапия, тре-
нажер, перелом.

rehabilitation, mechanotherapy, trainer, 
break.

Вступ. 1

Статистичні дані (2003-2007 рр.) свідчать про не-
ухильне і значне підвищення травматизму серед пра-
цездатного населення. Не зупиняючись на причинах 
цих явищ, слід зазначити, що травми функціональ-
ної системи нижніх кінцівок (зокрема – діафізарні 
переломи кісток гомілок ) є одними з важких травм 
людського організму.[1] Реабілітація хворих цієї нозо-
логії залишається актуальною і складною соціально-
економічною проблемою, оскільки кількість людей з 
травмами нижніх кінцівок постійно зростає, а більше 
половини (54% в Житомирській області) є соціально-
активною і працездатною частиною населення. Літе-
ратурні джерела встановлюють середній вік респон-
дентів з травмами нижніх кінцівок в межах 25...32 
роки.[2,4].
Реабілітація таких хворих є особливо важким за-

вданням ще і тому, що переломи кісток нижніх кінці-
вок у 60-72% хворих супроводжуються стійкими роз-
ладами рухової функції і різко обмежують можливості 
самостійного пересування на тривалий час, що при-
зводить до інвалідності хворого.
Вивчення динаміки інвалідності чоловіків з трав-

мами і хворобами нижніх кінцівок свідчить про те, 
що в 61% випадків група інвалідності залишається 
незмінною протягом 3-4 років, у 15% спостерігаєть-
ся погіршення стану і лише в 24% випадків відміче-
на часткова реабілітація [3,5]. Це свідчить про недо-
статню ефективність реабілітації хворих з наслідками 
травм нижніх кінцівок в цілому.
Відновлення діяльності опорно-рухового апарату і 

доведення порушених функцій і систем організму до 
здорового стану без реабілітації неможливе. У склад-
ному процесі відновлення втрачених функцій беруть 
участь фахівці різного профілю, і провідну роль тут 
грають фахівці фізичної реабілітації [1,2].

© Желєзний О.Д., 2009

Аналіз досліджень і публікацій за останніх 5 років 
свідчать про недостатню увагу до фізичної реабіліта-
ції пацієнтів після виходу з лікувальних установ і пе-
реходу до відновного періоду реабілітації [2,4].
У післяопераційному періоді відновлення втраче-

них функцій організму проводиться по загальній схе-
мі: ЛФК – фізіотерапія – лікарська терапія (при по-
требі) – масаж.
Після виписки хворого з лікувальної установи про-

довження цієї схеми стає неможливим, особливо для 
хворих сільської місцевості. У Житомирському райо-
ні 100 сіл, ні в одному з них немає устаткування і фа-
хівця для реабілітації хворих з наслідками порушень 
опорно-рухового апарату. Таке ж положення в інших 
районах області.
Аналіз наукових і літературних публікацій під-

тверджує факт наявності аналогічних недоліків і в 
інших областях.
Крім того, в літературі відсутні дані про центра-

лізовану розробку лікувального устаткування для 
реабілітації хворих з порушеннями опорно-рухового 
апарату, немає нових наукових праць з розробки дозу-
вання фізичних навантажень, за визначенням впливу 
засобів фізичної реабілітації на хворих із наслідками 
травм нижніх кінцівок, відсутні програми відновлен-
ня порушених функцій, формування і вдосконалення 
соціально-побутових навичок [2,4].
У загальному комплексі фізичної реабілітації хво-

рих із наслідками порушень опорно-рухового апарату 
взагалі і нижніх кінцівок зокрема, механотерапії при-
діляється дуже мало уваги з різних причин. У бага-
тьох випадках її підміняють ручним масажем, а ці дві 
процедури мають різні фізіологічні функції [3,5].
Проблема фізичної реабілітації у відновному пері-

оді може бути вирішена двома шляхами: продовжен-
ням відновлення порушених функцій в санаторіях і 
реабілітаційних центрах та самостійною реабілітаці-
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єю в домашніх умовах.
Якщо перший шлях можливий і доступний далеко 

не для всіх (1,4% з числа обстежених респондентів), 
то другий відкриває для кожного хворого необмежені 
можливості, але він є одночасно і найважчим, оскіль-
ки вимагає віддачі всіх розумових і фізичних сил.
Технічні засоби реабілітації можуть бути пред-

ставлені лікувальним механотерапевтичним ін-
дивідуальним приладом, недорогим і простим у 
виготовленні, але ефективним в реабілітації. Фізіоте-
рапевтичні процедури перед розробкою  суглобів, або 
після неї, можуть здійснюватися з використанням 
місцевих матеріалів: кварцового піску, глини, радіо-
активних вод та ін., якими така багата Житомирська 
земля [6,7].
Дослідження виконано у відповідності до прак-

тичних завдань фізичної реабілітації хворих працез-
датного віку з наслідками діафізарних переломів кіс-
ток гомілок

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є:
- розробка схем і креслень лікувального універ-

сального тренажерного комплексу для реабілітації 
хворих з наслідками порушень нижніх кінцівок (зо-
крема діафізарних переломів кісток гомілок ) у чоло-
віків працездатного віку; 

 - розробка комплексів вправ для кожного поруше-
ного суглоба і системи;

 - вивчення фізико–механічних властивостей і ви-
значення придатності місцевих матеріалів, зокрема 
глини [7], з глинищ Житомирського району для фізіо-
терапевтичних процедур;

 - розробка методики використання розробленого 
тренажерного комплексу для реабілітації хворих з на-
слідками порушень нижніх кінцівок.
Фізична реабілітація хворих з наслідками пору-

шень нижніх кінцівок складається з [1,2,4]:
 - підвищення тонусу м'язів;
 - ліквідації або запобігання контрактурам в сугло-

бах;
 - відновлення рухової активності суглобів.
У проведеному дослідженні автор поставив перед 

собою такі завдання:
1. Пристрій, що розробляється, повинен бути 

придатним для механотерапевтичних процедур при 
реабілітації хворих з кожним із перерахованих пору-
шень з мінімальними перестановками вихідного по-
ложення.

2. Методика застосування механотерапії для 
фізичної реабілітації вказаних хворих має бути фізі-
ологічно обґрунтована і індивідуалізована для осіб 
різного віку, статі, фізичної підготовленості, різної 
локалізації травм органів опори і руху з дозуванням 
фізичних вантажень;

3. Місцеві пелоїдні матеріали мають бути дослі-
джені на довжину хвилі (довжина хвилі здорової клі-
тини людини – 8м); раціональність застосування того 
або іншого пелоїду (піску, глини, радонової води) має 
бути підтверджена фахівцями і експериментально.

Результати дослідження.
Універсальний тренажер для фізичної реабілі-

тації в комплексі наслідків порушень нижніх кін-
цівок у чоловіків працездатного віку є комплексом 
крісла та обертового пристрою, що складається з 
функціонально-рухових механічних вузлів.
Схематична побудова тренажера представлена на 

рис.1.
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Рис.1. Схема тренажерного комплексу

Лікувальний тренажер для фізичної реабіліта-
ції хворих із наслідковими явищами травм  нижніх 
кінцівок складається з основних функціональних 
складальних одиниць, кожна з яких певним чином 
рухається, що дозволяє виконувати всі необхідні 
установчі і функціональні рухи, відповідно до антро-
пометричних даних хворого і його порушень за раху-
нок того, що до крісла 1, змонтованого на механізмі 
підйому і обертання 2, прикріпляється вузол підстави 
і пересування 3, вільно приставляється при потребі 
поворотний пристрій 4, прикріпляються кульові опо-
ри, в яких вмонтовуються дві драбинки, кожна з яких 
складається з двох маршів 5 і 6, сполучених за до-
помогою пружин розтягування 7 і 8, а з двох бічних 
сторін до крісла вмонтовується дві ручки 9 для стій-
кості хворого, позаду механізму підйому і обертан-
ня крісла змонтована штанга 10 механізму підйому 
спинки 11, а з двох сторін спинки 11 приєднуються 
обмежувачі 12.
Експериментально на підставі 1322 вимірювань 

автором розроблена шкала висот робочих органів для 
людей, зростом від 1,55 до 2,00м з інтервалом в 5см.
Початкове положення при вправі сидячи і значен-

ня розмірів А, Б і С показані на рис.2. Наявність зна-
чень А, Б і С дає можливість настроювати робочі орга-
ни тренажера на вихідне положення перед посадкою 
хворого в крісло; конструктивно для фіксації розмірів 
передбачені контрольні упори або граничні відмітки 
на висотах А, Б, С.
Конструктивні розробки складальних функціо-

нальних частин можуть бути різними, залежно від 
умов виготовлення конструкції і вимог до її експлу-
атації (централізованих або індивідуальних), а також 
від фінансових можливостей замовника.
Спроектований тренажер може використовуватися 

в лікувально-санаторних установах та в особистому 
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користуванні кожного замовника і придатний для хво-
рого будь-якого зросту , який має порушення  нижніх 
кінцівок.
Функціонально комплекс необхідний для прийнят-

тя і утримування вихідного положення перед почат-
ком кожної вправи для реабілітації будь-якої частини 
нижньої кінцівки, виконання робочих циклічних ру-
хів і відпочинку між вправами з частковим розванта-
женням кінцівки.
Всі робочі рухи тренажера розділяються на уста-

новчі і функціональні (рис.3). Відповідно до схе-
ми руху Б,С,Д,Е,К,Л,М,Н є установчими, а рухи В, 
Г,П,Р,Т,Ф,Х – функціональними і відповідають всім 
можливим рухам в суглобах нижніх кінцівок.

750

Рис.2. Вихідне положення хворого в кріслі 
тренажера.

Рис.3. Універсальний лікувальний тренажер.
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При виготовленні індивідуального тренажера мож-
ливе значне його спрощення як в конструкції, так і у 
функціональності.
Комплекс виготовляється для одного хворого, тому 

всі установчі розміри виконуються в процесі проек-
тування і складання тренажера відповідно до антро-
пометричних даних респондента. З погляду функціо-
нальних рухів індивідуальний тренажер виконується 
так, щоб задовольнити тільки ті з них, які необхідні 
для господаря крісла.
Всі ці обмеження значно спрощують конструкцію 

і зменшують вартість крісла, внаслідок чого збіль-
шується кількість хворих, для яких стає доступною 
фізична реабілітація наслідків набутих ними травм , 
подальших за ними захворювань і повернення до здо-
рового життя без болю і фізичних вад.

Висновки. 
Методика і тренажер сприяють підвищенню тону-

су м'язів, ліквідації або запобіганню контрактурам в 
суглобах, відновленню рухової активності суглобів.
Автором тренажерного комплексу отримано па-

тент на винахід. Виготовлені за наведеною схемою 
три індивідуальні тренажери використовуються в се-
лах Житомирського району під контролем автора. На-

голошується зростання зацікавленості респондентів у 
використанні тренажерів. 
Автор вважає за можливе на основі запропонова-

ного комплексу розробку комплексних конструкцій 
тренажерів для реабілітації різних порушень опорно-
рухового апарату, які виникають в будь-яких місцях 
кістяка людини. 
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Моральні переконання як складова формування 
фізичної культури учнів

Жукотинський К.К.
Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича

Проаналізовано ефективність змісту, 
форм і методів виховання моральних 
переконань як складової формування 
фізичної культури учнів загальноосвітніх 
та позашкільних навчальних закладів у 
процесі фізкультурно-спортивної ро-
боти. Дано визначення вихованості, 
розкрито мотиви, що спонукали учнів 
до виконання тих чи інших дій при фор-
мування навички виконання фізичної 
вправи, участі у змаганнях чи поведінці 
в колективі. Розкрито особливості впли-
ву моральних переконань у процесі 
фізкультурно-спортивної роботи на 
формування фізичної культури учнів.

Жукотинский К.К. Нравственные 
убеждения как составляющая фор-
мирования физической культуры 
учеников. Проанализирована эффек-
тивность содержания, форм и методов 
воспитания моральных убеждений как 
составляющей формирования физи-
ческой культуры учеников общеобра-
зовательных и внешкольных учебных 
заведений в процессе физкультурно-
спортивной работы. Даны определе-
ния воспитанности, раскрыты мотивы, 
которые побуждали учеников к выпол-
нению тех или других действий при 
формировании навыков выполнения 
физического упражнения, участия в 
соревнованиях или поведения в кол-
лективе. Раскрыта особенность влия-
ния моральных убеждений в процессе 
физкультурно-спортивной работы на 
формирование физической культуры 
учеников.

Zhukotinskiy K.K. Moral inclinings as 
constituting shaping of physical train-
ing of pupils. Ef ciency of the content, 
shapes and methods of education of in-
tellectual inclinings is analysed. In sports 
operation they are devices of shaping of 
physical training of pupils of general edu-
cational and out-of-school educational 
institutions. De nitions of good breeding 
are given. Motives which provoked pupils 
to executing these or those operations 
are disclosed. Feature of effect of intellec-
tual inclinings is disclosed during sports 
operation.

учень, спортсмен, тренер, викладач, 
тренування, змагання, мотив.

ученик, спортсмен, тренер, препода-
ватель, тренировка, соревнования, 
мотив.

student, athlete, coach, teacher training, 
competition, motive.

Вступ2

Тисячоліття життя українського народу виробили 
моральні норми: чесність, правдивість, скромність, 
взаємна повага в сім’ї, турбота про виховання мале-
чі. Та в педагогіці майстерність вчителя фізкультури, 
тренера-викладача, як цілісна структура, поділяється на 
три взаємозв’язані підсистеми: технологічну, соціально-
психологічну (стосунки) й етичну. Технологічна під-
система, або як її називають педагогічною технологією, 
є системою точних засобів впливу на особистість і ко-
лектив, що дозволяли вчителю, тренеру економити 
свої сили й досягти бажаних результатів. 

 У жодного спортсмена з дитинства ще не сформо-
вані реальні моральні погляди, не завжди має уявлення 
про добро і зло, не знає про існування інтересу і звичок, 
принципів і норм моралі, правил поведінки в спортивно-
му колективі. Він все це активно здобуває під час свого 
спортивного життя, діяльності й спілкування, завдяки 
цілеспрямованим виховним впливам в процесі заняття 
улюбленим видом фізкультурно-спортивної роботи.
Формування фізичної культури учнів у процесі 

фізкультурно-спортивної роботи передбачає реаліза-
цію активної особистісної позиції, усвідомлення влас-
ного статусу. І моральні переконання повинні відігра-
вати провідну роль, як складова формування фізичної 
культури учнів.

 Проблеми виховання моральних переконань 
досліджували І.Д. Бех, М.П.Гуменюк, І.А.Зязюн, 
А.Т.Филатов. . Г.І.Кукушкін, Б.М.Шиян.
У своїх дослідженнях Б.Ф Ведмеденко висвітлює 

виховання моральних переконань, як основу закрі-
плення інтересу в учнів до занять фізичною культу-
рою і спортом. [ 3] Особливості взаємодії фізичного і 
естетичного виховання у розвитку особистості висвіт-
люється у наукових дослідженнях Т.Т.Ротерс. [ 6] Б.М. 
Шиян розкриває педагогічні умови впливу фізичної 
культури на виховний процес учнів[10] . Але при цьо-
© Жукотинський К.К.,2009

му фактично не вивченими залишаються виховання 
моральних переконань, як складової формування фі-
зичної культури учнів.
Актуальність проблеми і її недостатня розробка зу-

мовлюють необхідність вивчення педагогічної техно-
логії виховання моральних переконань, як складової 
формування фізичної культури процесі фізкультурно-
спортивної роботи.

 Робота виконана відповідно до плану НДР Чер-
нівецького національного університету ім. Ю. Федь-
ковича.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: науково проаналізувати ефек-

тивність змісту, форм і методів виховання моральних 
переконань, як складової формування фізичної куль-
тури кожного члена колективу фізкультури у процесі 
фізкультурно-спортивної роботи
Об’єкт дослідження – формування фізичної куль-

тури учнів шкільного віку.
Предмет дослідження – моральні переконання як 

складова процесу формування фізичної культури учнів 
шкільного віку.
Методи дослідження – анкетування, спостережен-

ня, тестування, бесіди, математична статистика, ана-
ліз літературних джерел, педагогічний аналіз роботи.
Дослідження проводились з учнями загальноосвіт-

ніх та позашкільних навчальних закладів спортивного 
спрямування Чернівецької області.

 Результати дослідження
 У чому ж полягали основи педагогічної техноло-

гії формування у спортсменів моральних переконань? 
Щоб цілеспрямовано керувати процесом формування 
моральних переконань, ми з’ясували структуру пере-
конань, їхнє місце в системі особистості спортсмена, 
визначили головні соціальні й психологічні фактори, 
що зумовлювали виникнення та розвиток моральних 
переконань на певних етапах психічного розвитку кож-
ного члена колективу фізкультури. До складу таких 
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переконань спортсмена, як особистості, ми вважали 
входять три основні компоненти: раціональний, емо-
ційний та вольовий. 
Раціональне набувало моральної цінності в струк-

турі переконання лише в результаті його органічного 
злиття з почуттями особистості, тобто в тому випадку, 
коли спортсмен здатний не лише розрізняти добро і 
зло, але й відчувати внутрішню потребу та готовність 
робити добро іншим, водночас переживати почуття 
відрази до всього, що суперечить гуманності. Якщо 
раціональний компонент у моральному переконанні 
виступав як розуміння спортсменом питань добра і 
зла в навколишньому середовищі, а також у собі само-
му, знання моральних норм, принципів, усвідомлення 
моральних цілей, засобів їх досягнення, то емоційний 
компонент був своєрідним мірилом здатності особи 
переживати глибоке задоволення від поведінки това-
ришів по команді і своєї власної, в які реалізовувались 
певні моральні норми. [ 4]
Так, на початку експерименту невдоволення занят-

тям виявляли від 17,5% до 21,7% учнів, обурення - від 
9,6% до 13,3%, докори - від 4,8% до,10,7%, задоволен-
ня заняттям від 50,4% до 62,1% в експериментальних і 
контрольних класах (див. таблицю № 1). Однак, кінцеві 
результати проведеного дослідження засвідчили, що в 
експериментальних класах (IV-VI) невдоволення від 
занять виявляло лише 1,3%, а в контрольних - 5,2%, 
обурення виявлялось в 3,09% випадках, а в контроль-
них - у 9,3%. Задоволення навчанням найвищим було у 
4-6-х експериментальних класах і становило 83,9%, а 
в контрольних - 73,2%. Як бачимо, результати контр-
ольних зрізів засвідчили, що емоційний заряд, емо-
ційна насолода від занять фізичними вправами забез-
печувала закріплення інтересу учнівської молоді до 
щоденного вправляння.
Спортивно обдарована дитина, підліток в нашому 

експерименті діяла згідно з власними переконаннями, 
самостійно, вільно робила моральний вибір і при-
ймала відповідне рішення. При цьому вона не лише 
передбачала реакцію колег на свій вчинок, але й по-
стійно контролювала, оцінювала особисті дії і вчинки. 
Глибоке усвідомлення сутності моральних норм спричи-
няло виникнення у спортсмена суб'єктивної готовності 
неухильно керуватися цими нормами у своїй поведінці 
(табл. 1). 
Важливу роль у формуванні в учнів моральних 

переконань відігравали вчитель, тренер і колектив 
спортсменів секції. Місце спортсмена в колективі те-
пер уже визначалося не тільки станом його успішного 
оволодіння спортивною майстерністю, а також загаль-
нолюдськими якостями. Значної ваги в колективі спортс-
менів набували такі якості, як чесність, відвертість, 
готовність допомогти своєму колезі у важкі хвилини 
спортивних змагань, почуття власної гідності, само-
стійності тощо (див. табл.  2).
Так, якщо на початку експерименту учні на перше 

місце в стосунках у процесі занять фізичними впра-
вами ставили чесність від 51% до 62,1%, на друге 
готовність допомогти - 17,5% до 21,7%, третє місце 
відведено відвертості - 9,2% до 13,3%, четверте посі-
ла така якість спортсмена, як власна гідність (4,8% до 
10,7%), п'яте відведене самостійності (1,3% до 7,5%), 
то цільове проведення педагогічного експерименту до-
зволило значною мірою моральні якості спрямувати на 
закріплення усвідомленого (самостійного) заняття фі-
зичними вправами (див. табл. №2).
Саме репрезентативність кінцевих даних експери-

менту дає змогу засвідчити, що в учнів експеримен-
тальних класів більш яскравіше виражена самостій-
ність (від 47,6% до 64,2%), а в контрольних відповідно 
від 15,8% до 23,8%. Зросли бажання (в 7-11 експ. кла-
сах) і готовність надавати допомогу товаришам та по-
чуття власної гідності.
У таких умовах вияв колективізму забезпечував 

певну пластичність у взаємостосунках. Спортсмени 
розуміли, що колективізм - це готовність будь-які свої 
бажання вважати спільними (воля до перемоги, до-
сягнення поставленої мети). Ось чому колективізм 
- це не тільки гладенькі стосунки між спортсменами, 
але й взаємозбагачення почуттів, поява нового до-
свіду, якого ще не було в кожного окремо. Колектив 
спортсменів-однодумців  ми розуміли як єдність моло-
дих людей, принципових, обдарованих, відданих своїй 
праці. [3,9].
Для вивчення культури поведінки спортсменів вчи-

телі, тренери проводили анкетування, спостереження, 
використовували методи отримання різнобічної ін-
формації від своїх колег тощо. Для такого досліджен-
ня спортсменам-початківцям запропонували анкету, 
де ставились такі запитання: Які риси характеризують 
наявність позитивного інтересу до занять фізкульту-

Таблиця  1
Роль емоційного компонента у формуванні фізичної культури в учнів, %

Клас

Моральні компоненти
Початок експерименту Кінець експерименту

1-3-ий Експ. 93 21,7 9,6 6,0 1,3 61,4 4,8 2,5 6,1 7,2 79,4
Конт. 93 20,5 10,8 4,8 2,5 61,4 7,2 8,4 8,4 7,2 68,8

4-6-ий Експ. 97 17,5 10,3 7,1 3,0 62,1 1,0 3,0 3,0 9,1 83,0
Конт. 97 18,6 11,3 6,1 2,0 62,0 5,2 9,3 5,2 7,1 73,2

7-11-ий Експ. 159 18,9 12,6 10,0 7,5 51,0 5,0 7,5 6,3 10,7 70,5
Конт. 159 18,4 13,6 10,7 6,9 50,4 12,6 10,0 8,9 9,6 59,9
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рою? Що означає додержуватись режиму тренувань і 
слова? Що означає бути зразковим спортсменом? Які 
правила спортсмена ти знаєш? Перелічи їх. Чим від-
різняються ввічливість і підлабузництво, уважність і 
догідництво? Якого спортсмена по-твоєму слід уважати 
порушником тренувань? Що в поведінці такого спортс-
мена тобі не подобається? Чому?
Найточніше спортсмени відповідали на запитання 

про правила тренувань і ввічливості (62%), чітко ви-
значили різницю між ввічливістю і підлабузництвом - 
57% респондентів, уважністю і догідливістю - 38%, які 
мали вплив на виховання позитивного інтересу.
Значно гірше спортсмени орієнтувалися у запитан-

нях «Що означає бути чуйною людиною?» Дали пра-
вильну відповідь 28% респондентів. Питання «Що 
означає додержуватися пристойності й такту?» повною 
мірою розкрили лише 25% учнів спортсменів.
Відповіді свідчать про те, що спортсмени мають 

різний рівень знань про моральні засади поведінки мо-
лодої людини в суспільстві, де значну роль відіграють 
совість, чуйність, співпраця, співпереживання, тобто 
елементи принципу демократії.
Отриманий банк даних давав вчителю, тренеру опе-

ративну інформацію про ефективність застосовуваних 
методів, прийомів, форм залучення молоді до позитив-
них вчинків, визнавав дієвість проведених заходів, 
допомагав вчасно зафіксувати відхилення, упущення в 
роботі, оперативно усувати їх, знаходити реальні шляхи 
та оптимальні методи. Отже, в центрі уваги вчителя, тре-
нера була не кількість проведених заходів, а резуль-
тат - вплив на формування особистості спортсмена, стан 
розвитку кожного члена спортивної секції.
Обробка результатів дослідження проводилась з 

урахуванням таких критеріїв, як вихованість, мотив. Під 
вихованістю розуміли комплексну якість особистості, 
яка характеризувалася наявністю і ступенем сформо-
ваності у неї суспільно значущих якостей.
В експериментальному дослідженні вчителі й тре-

нери розрізняли три ступені вихованості - високий, 
середній і низький. Як показало наше дослідження, 
найбільш об'єктивним показником вихованості спортс-
мена було ставлення особистості до суспільства, при-
роди, творчого самовдосконалення засобами фізичної 
культури, до колективу секції, ровесників, старших лю-
дей, членів сім'ї і самого себе. Проведені дослідження 

засвідчили, що:
а) високий ступінь вихованості на початку екс-

перименту виявлений у близько 10% учнів-спортсменів 
спортивної секції. Вони не тільки знали правила пове-
дінки, але й застосовували їх без будь-яких вольових 
зусиль;
б) середній ступінь вихованості виявлений у 64% 

спортсменів - членів спортивної секції. Знаючи прави-
ла поведінки, володіючи більшою частиною критеріїв 
вихованості, вони рідко, без вольових зусиль і нагаду-
вання застосовували їх у повсякденному житті;
в) низький ступінь вихованості - у 16% спортс-

менів. Ці хлопці та дівчата не тільки не виконували пра-
вила поведінки, а інколи зовсім не знали їх. 
Визначаючи рівень вихованості спортсменів, ми 

враховували мотиви, що спонукали їх до тих чи інших 
вчинків: за переконаннями, за звичкою, з поваги до лю-
дей, щоб уникнути покарання, з бажанням відрізнити-
ся від товаришів, сподобатись навколишнім, дістати 
гарну характеристику тощо.
Як показало дослідження для переважної біль-

шості спортсменів характерно захоплення всім над-
звичайним (виконання цікавих вправ, комбінацій), 
героїчним (глибокий інтерес до моральної сторони 
людських вчинків). Та вчителю, тренеру було відомо, 
що водночас спортсмени недостатньо ще розуміли, що 
ці якості вони могли сформувати в собі не обов'язково 
за якихось виняткових обставин, а у процесі звичайної 
праці, неухильному дотриманні норм поведінки та дис-
циплінованості. [1,2,9,11]. 
Проведені спостереження засвідчили, що на уроках 

в експериментальних класах значно зросло усвідомле-
не самооволодіння поведінкою від 12,0% до 30,0%, на 
спортивних тренуваннях відповідно з 12,4% до 43,8%, 
на спортивних змаганнях з 16,6% до 50,0%, а в контр-
ольних класах зрушення відбувалися значно менше 
(див. табл. 3) 

 Отже, при глибокому усвідомленні норм і правил 
поведінки, коли яскраво видно бажання дотриму-
ватись їх у житті, спортсмени проявляли досить не-
значний рівень самоорганізації поведінки. Внаслідок 
цього в переконаннях спортсменів-підлітків ще недо-
статньо виражені всі компоненти.
Оволодіння фізичними вправами, їхніми комбі-

націями також відігравало важливу роль у розвитку 

Таблиця  2
Вплив моральних якостей на формування фізичної культури учнів, %

Клас

Моральні якості
Початок експерименту Кінець експерименту

1-3-ий Експ. 93 61,4 9,6 21,7 6,0 1,3 14,3 8,4 9,6 9,6 47,6
Конт. 93 61,4 10,8 20,5 4,8 2,6 40,3 17,2 20,5 13,0 15,8

4-6-ий Експ. 97 62,1 10,3 17,5 7,1 4,0 5,2 4,1 18,6 8,9 64,2
Конт. 97 63,2 9,2 17,5 7,0 2,1 27,8 7,1 25,8 15,5 23,8

7-11-ий Експ. 159 51,0 12,6 18,9 10,0 7,5 6,3 1,3 20,2 15,1 57,1
Конт. 159 50,4 13,3 18,4 10,7 6,9 22,7 14,5 25,6 14,5 22,7
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переконань і якостей спортсмена як члена спортивної 
секції і як особистості. Аналіз процесу виховання від-
повідального ставлення до навчання техніки виконання 
вправ та комбінацій, що функціонує в масовій практиці, 
показував насамперед розвиток «моральної основи» 
цього процесу, тобто розкривав сутність ставлення 
до оволодіння технікою вправ, технікою боротьби 
на змаганнях і весь той педагогічний інструмента-
рій вчителя, тренера, за допомогою якого відбувався 
вплив на виховання відповідального ставлення до кож-
ного тренування, спортивного змагання. Результати 
експерименту засвідчують, що в експериментальних 
класах значно зросла роль переконань про необхідність 
занять фізичними вправами в режимі дня як на уроках 
фізкультури (від 11,0% до 37,0%), так і під час трену-
вань (з 13,8% до 30,8%), спортивних змагань (з 14,3% 
до 31,8%), а в контрольних класах ці показники значно 
нижчі. Закріплювались переконання активізацією від-
чуття успіху у своїх силах (з 16,0% до 27,0%) і певної 
спрямованості елементів, що свідчать про наявність 
позитивного інтересу.
Особистість вчителя, тренера стимулювала своїм 

тактом, майстерністю, організацією тренувань, під-
готовки до виступів на змаганнях, вміння підтрима-
ти добрі починання авторитетом слова, поведінкою. 
Виховання моральних переконань найбільш досконало 
здійснювалось за умови тісного зв'язку методів переко-
нання , авторитету й показу позитивного вчинку. Воно 
в нашому експерименті не обмежувалось формуван-
ням моральної свідомості спортсмена, а й обов'язково 
містило в собі опрацювання і закріплення навичок та 
звичок поведінки правильною організацією життя і ді-
яльності спортсменів. 

Висновки
Отже, складовими формування фізичної культури 

в процесі фізкультурно-спортивної роботи є мораль-
ні переконання. Виховання моральних переконань, як 
складових формування фізичної культури в процесі 
фізкультурно-спортивної роботи, вчителю фізичної 
культури, тренеру слід враховувати всі аспекти їх роз-
витку, а саме: наявність глибоких знань з фізичної 
культури і зокрема з виховання моральних переконань 
в процесі занять улюбленим видом фізкультурно-
спортивної роботи; вміння раціонально організовува-
ти самостійне виконання фізичних вправ і комплек-

сів в режимі дня, тижня, місяця, чверті, навчального 
року; прояв активності учня під час активного рухово-
го відпочинку занять, тренувань, спортивних змагань; 
вміння переборювати в собі та протистояти прояву в 
інших егоїзму, індивідуалізму та інших негативних 
якостей; прояв морально - естетичних аспектів в оцін-
ках практичних дій учнів в процесі формування фі-
зичної культури; здатність до прояву вольових зусиль 
при виникненні труднощів під час тренувань, на спор-
тивних змаганнях. 

 Подальші дослідження передбачається провести у 
напрямку вивчення інших складових формування фі-
зичної культури учнів. 
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Таблиця  3 
 Прояв рис самовиховання під час виховання в учнів моральних переконань, %

Види занять Класи

Риси самовиховання
Початок експерименту Кінець експерименту

Уроки фізкультури Експер. 50 68,0 20,0 12,0 28,0 42,0 30,0
Контр. 50 68,0 18,0 14,0 54,0 28,0 18,0

Секційні тренування Експер. 32 56,3 28,2 15,5 12,4 43,8 43,8
Контр. 32 53,2 34,4 12,4 37,65 40,7 21,8

Спортивні змагання Експер. 18 55,6 33,3 11,1 16,6 33,3 50,0
Контр. 18 55,6 27,8 16,6 39,0 39,0 22,0
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Імітація латеральної складової польоту кулі на 
оптоелектронному стрілецькому тренажері

Заневський І.П., Коростильова Ю.С., Михайлов В.В.
Львівський державний університет фізичної культури

В статті розглядається проблема вери-
фікації методики імітації латеральної 
складової польоту кулі на тренажері 
СКАТТ. Запропоновано методику ви-
значення положення центра пробоїни 
від кульки, відповідних точок прицілю-
вання, центра віртуальної пробоїни. 
Розроблено модель імітації вертикаль-
ного пониження траєкторії кульки з 
урахуванням гравітаційної складової 
руху. Визначено співвідношення між 
латеральним переміщенням кульки й 
відповідним коефіцієнтом в імітаційній 
моделі СКАТТ. Розроблено рекоменда-
ції щодо отримання оптимального зна-
чення коефіцієнта латеральної складо-
вої руху кульки.

Заневский И.Ф., Коростылева Ю.С., 
Михайлов В.В. Имитация латераль-
ной составляющей полета пули на 
оптоэлектронном стрелковом трена-
жере. В статье рассматривается про-
блема верификации методики имита-
ции латеральной составляющей полета 
пули на тренажере СКАТТ. Предложе-
но методику определения положения 
центра пробоины от пульки, соответ-
ствующих точек прицеливания, центра 
виртуальной пробоины. Разработано 
модель имитации вертикального по-
нижения траектории пульки с учетом 
гравитационной составляющей движе-
ния. Определено соотношение между 
латеральным перемещением пульки 
и соответствующим коэффициентом 
в имитационной модели СКАТТ. Раз-
работано рекомендации по получению 
оптимального значения коэффициента 
латеральной составляющей движения 
пульки.

Zanevskyy I.P., Korostylova Yu.S., 
Mykhaylov V.V. Bullet  ight lateral 
component imitation on SCATT op-
toelectronic shooting simulator. The 
article considers the problem of the imita-
tion method of bullet  ight lateral compo-
nent on SCATT simulator. The methods 
of  nding the location of a pellet hole 
centre, a virtual hole centre, and corre-
sponding sighting points are proposed. 
Taking into account gravitation movement 
component, the model of vertical pellet 
fall imitation is developed. The correlation 
between lateral pellet movement and cor-
responding SCATT imitation model coef-
 cient is de ned. Recommendations to 
 nd optimal pellet lateral movement com-
ponent coef cient are developed.

кульова стрільба, тренажер СКАТТ, 
латеральна складова руху кульки.

пулевая стрельба, тренажер СКАТТ, 
латеральная составляющая движе-
ния пульки.

shooting, SCATT simulator, pellet lateral 
movement component.

Вступ.5

Оптоелектронні тренажери останнім часом стали 
обов’язковим засобом технічної підготовки як по-
чатківців, так і висококваліфікованих спортсменів у 
різних видах стрілецького спорту. Найбільшого по-
ширення набули оптоелектронні тренувальні системи 
Ноптель [8], Ріка [7] і СКАТТ [6]. Їхня популярність 
серед стрільців пояснюється ефективністю застосу-
вання для контролю й відпрацювання стійкості зброї, 
точності наведення на мішень і чистоти спуску курка 
[1, 3, 4]. Під час тренування на оптоелектронному тре-
нажері фіксуються також час прицілювання, інтервали 
між пострілами, частота серцевих скорочень стрільця 
та інші параметри [6-8]. Зокрема, оптоелектронним 
тренажером СКАТТ імітується латеральна складова 
польоту кулі. Розробники системи зазначають, що 
комп’ютерна програма СКАТТ використовує алго-
ритм, за яким вираховується поправка на латеральний 
рух зброї під час вильоту кулі зі стволу. Кількісно ве-
личина цієї поправки задається відповідним значен-
ням коефіцієнта латеральної складової руху кульки, 
так званим «балістичним коефіцієнтом». Річ у тім, що 
полишивши ствол, кулька разом з основним рухом до 
мішені продовжує поперечний рух у тому ж напрямку, 
що й торець стволу на момент пострілу. Зазначається, 
що в разі низького рівня стійкості стрільця, СКАТТ 
зображує пробоїну осторонь від траєкторії. Корис-
тувачам системи пропонується експериментальним 
шляхом підбирати оптимальне значення цього коефі-
цієнта, яке відповідає «дистанції стрільби та швидко-
сті кулі», однак, жодних кількісних даних стосовно 
відповідного коефіцієнта, на жаль, не подано, методи-
ка для визначення цього коефіцієнта не описана.
Оскільки математична модель й відповідний алго-

ритм для обчислення поправки на латеральну складо-
© Заневський І.П., Коростильова Ю.С., Михайлов В.В., 2009

ву руху кульки в документації стрілецького тренажера 
не наводяться, для коректного використання системи 
у тренуванні необхідно провести верифікацію цієї 
функції СКАТТ.
Дослідження проводились в рамках завдань НДР 

по темі 2.2.5 “Моделювання процесів взаємодії тіла 
людини зі спортивним приладдям” Зведеного пла-
ну науково-дослідної роботи у сфері фізичної куль-
тури і спорту на 2006-2010 роки (№ держреєстрації 
0106U012607).
У відкритих публікаціях, які доступні спортсме-

нам і тренерам, широкій спортивній громадськості, 
проблема верифікації пропонованої в СКАТТ мето-
дики обчислення поправки на латеральну складову 
руху кульки ніким, окрім авторів цієї статті [10], не 
розглядалася.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є верифікація методики імітації 

латеральної складової польоту кулі на оптоелектрон-
ному стрілецькому тренажері СКАТТ.
Завдання дослідження. 1. Розробити методику ви-

значення положення центра пробоїни від кульки й 
відповідних точок прицілювання й центра віртуальної 
пробоїни СКАТТ для конкретного пострілу. 2. Про-
вести експериментальне дослідження з паралельною 
фіксацією координат положення точки прицілювання 
й центрів пробоїн на реальній мішені та віртуальній 
мішені СКАТТ. 3. Розробити модель імітації верти-
кального пониження траєкторії кульки з урахуванням 
гравітаційної складової руху й провести її кількісну 
оцінку. 4. Вивчити та описати співвідношення між ла-
теральним переміщенням кульки й відповідним кое-
фіцієнтом в імітаційній моделі СКАТТ. 5. Порівняти 
між собою середні координати й розсіяння положення 
центрів пробоїн від кульок та віртуальних пробоїн на 
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мішені СКАТТ в діапазоні реально вживаних значень 
коефіцієнта латеральної складової руху кульки. 6. Ви-
робити рекомендації щодо отримання оптимально-
го значення коефіцієнта латеральної складової руху 
кульки.
Методика дослідження. Відповідно до правил 

стрільби з пневматичного пістолета [5] спортсмен 
високої кваліфікації виконав 15 тренувальних пострі-
лів 4,49 мм кульками Finale Match з пневматичного 
пістолету Steyr LP-10 з оптичним сенсором СКАТТ 
USB OS 01 (рис. 1) по стандартній мішені, яка була 
встановлена в рамці оптоелектронної мішені СКАТТ 
USB ST4-12 (рис. 2) за допомогою модуля мішені 
СКАТТ USB UTC 02. Дульна швидкість кульок 
(M±SD=162,2±0,6 м/с) вимірювалася встановленим 
на пістолеті спеціальним пристроєм Сhronoscope 
Combro cb-625мk4 [2]. Під час виконання серії 
пострілів спортсмен мав завдання не коригувати 
техніку виконання наступного пострілу в залежності 
від результату попереднього й намагався виконати 
всі 15 пострілів якомога однаково. Щоб уникнути 
підсвідомого мотиву для корекції наступного пострілу 
в залежності від результату попереднього спортсмен 
не дивився на екран комп’ютера та на мішень з 
пробоїною.
Поправка на латеральну складову руху кульки ви-

значалася величиною відповідного балістичного ко-
ефіцієнта (15 одиниць), прийнятій за замовчанням у 
програмі СКАТТ. 
Координати точки прицілювання, добувалися зі 

scatt файлу з використанням програми “samples.vbs” 
(Copyright 2002 ZAO Scatt [6]). Координати реальних 
пробоїн вираховувалися в ручну на міліметровому 
папері, оскільки система EasyScore, що використову-

ється у спортивній практиці, визначає лише результат 
пострілу (наприклад – 10,1), але не дає координати 
центра пробоїни [7]. Координати віртуальних пробоїн 
СКАТТ отримано зі scatt файлу з використанням про-
грами “scattexp.vbs” (Copyright 2001 ZAO Scatt [6]).
Для опрацювання результатів вимірювань вико-

ристано метод Шапіра-Уілка; статистичні тести на 
основі t-критерію Стьюдента й F-критерію Снедеко-
ра; комп’ютерні програми Excel, Paint і Statistica.

Результати дослідження.
На рис. 3 у прямокутній системі координат xСy 

з початком у центрі мішені показано точки приці-
лювання в момент пострілу (т.  А), центри реальних 
(т. P) і віртуальних (т. S) пробоїн. Центр пробоїни зна-
ходиться на відстані латеральної складової руху від 
точки прицілювання. В ідеалі положення т. S мало б 
співпадати з положенням т. P, однак через певну не-
відповідність імітаційної моделі реальному пострілу 
і внаслідок дії випадкових факторів (варіація вели-
чини дульної швидкості, рух повітря) розрахункове 
положення пробоїни, тобто імітація її положення, не 
обов’язково співпадає з фактичним положенням.
Результати вимірювань та їхньої статистичної об-

робки представлені в табл. 1.
Імітаційна модель вертикального пониження 

кульки в польоті. Оскільки гравітаційна складова 
руху кульки (вільне падіння) додається до латеральної 
складової, викликаної рухом стволу зброї, необхідно 
кількісно оцінити її величину. Кулі внаслідок гравіта-
ційного тяжіння, що діє під час польоту, досягають мі-
шені у точках, розміщених нижче точок прицілювання. 
Без врахування опору повітря це пониження для випад-
ку горизонтального положення вектора дульної швид-

Рис. 1. Пістолет під час експериментального пострілу: 1 – вимірювач швидкості кульки Combro cb-625мk4; 
2 – оптичний сенсор OS 01 тренажеру СКАТТ

Рис. 2. Електронна мішень СКАТТ ST4-12 зі стандартною мішенню.
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кості дорівнює 1/2gtp
2, де g  – прискорення вільного 

падіння; tp– час польоту кулі, тобто тривалість фази 
зовнішньої балістики. Відповідна розрахункова схема 
зовнішньої балістики кульки зображена на рис. 4. 
Час польоту кулі, а отже, й пониження пробоїни на 
мішені залежать від кута вильоту (α), тобто кута між 
віссю ствола в момент вильоту кулі й горизонтальною 
площиною. Оцінимо вплив величини цього кута на 
гравітаційне пониження пробоїни.

Величина пониження пробоїни відносно точки 
прицілювання, викликана гравітаційним тяжінням, 
визначається формулою: 

,

де   – відстань від дула до мішені; vp – 
дульна швидкість. Виключаючи з цих двох рівнянь 
час, після деяких перетворень отримуємо  непараме-

Рис. 3. Схема мішені з результатами експериментальних пострілів: P – центри реальних пробоїн; A – точ-
ки прицілювання в момент пострілу; S – центри віртуальних пробоїн СКАТТ; u – латеральна складова 

швидкості польоту кульки; С – центр мішені.

Таблиця 1
Дульна швидкість кульок (v) та координати точок прицілювання (xA; yA), реальних (xP; yP) й віртуальних 

пробоїн (xS; yS)

№ пострілу v,
м/с

Координати, мм

xA yA xP yP xS yS

1 161,3 2,1 3,1 5,5 -4,0 0,2 3,5
2 162,8 17,6 14,3 -11,5 -14,0 19,3 15,2
3 161,8 16,1 -1,8 -7,0 3,0 15,9 -1,7
4 161,6 8,1 5,6 8,5 -3,5 6,3 5,6
5 162,2 4,0 -0,9 -0,5 0,5 6,3 -0,9
6 162,0 12,3 -4,5 -8,0 4,0 14,5 -5,9
7 162,5 -1,4 -3,1 6,5 -1,0 -0,9 -2,1
8 163,6 9,5 3,4 -5,3 -7,3 11,3 3,8
9 162,0 -3,3 3,9 9,5 -5,0 -4,4 2,9

10 162,4 1,3 0,6 -2,0 -5,0 3,8 1,4
11 161,7 4,9 4,3 -1,5 -7,5 5,6 3,7
12 161,8 6,1 -1,3 1,5 1,0 6,5 -1,3
13 162,8 9,3 16,6 -6,5 -16,5 11,7 17,8
14 162,9 -2,1 -0,5 6,5 0,0 -3,9 1,2
15 161,9 -2,4 0,1 8,5 -2,0 -2,5 -0,2
M 162,2 5,5 2,7 0,3 -3,8 6,0 2,9
SD 0,6 6,7 5,9 6,9 5,8 7,4 6,3

*M – середнє арифметичне; SD – середнє квадратичне відхилення.
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тричну залежність гравітаційного пониження від кута 
піднесення стволу зброї:

.

Рис. 4. Розрахункова схема зовнішньої балістики 
кульки.

Практичне значення може мати максимальне від-
хилення точки прицілювання від центра мішені на ве-
личину не більшу від половини її діаметра r1 (діаметр 
кола 1-1 мішені у вправах ПП-2 і ПП-3: 2r1 = 155,5 мм). 
При розміщенні стволу перпендикулярно до площини 
мішені (α=0) пониження траєкторії є мінімальним   

, а при відхиленні осі стволу від 

цього перпендикуляра величина пониження 
траєкторії збільшується у ( ) разів. Оскільки 
за найбільшого відхилення точки прицілювання від 

центра мішені , можна прийняти: 

. Отож відповідне пониження буде 

більшим від мінімального на частку, що дорівнює 

.

Для діаметра зовнішнього кола мішені 2r1 у 
вправі ПП-2 та відстані від дула до мішені L=9,12 м 
й дульної швидкості νB =162,2 м/с АР=15,5 мм, 
притому що внесок, зумовлений максимальним кутом 
піднесення стволу має порядок 0,001 мм (g=9,81 мс-2), 
тобто впливом кута піднесення на величину зниження 
практично можна нехтувати.
Уточнене значення пониження пробоїни з 

врахуванням опору повітря визначається емпіричною 
формулою [9]: 

, 

де ; ; е=2,718 – осно-

ва натурального логарифму. Для наведених вище 
числових даних отримаємо: νP =145,4 мс-1; tP 
=0,0594 с; ∆y =17,3 мм. Максимальна величина по-
ниження траєкторії є більшою від цього значення на 
17,3 × 0,00007 ≈ 0,001 мм, тобто є за межами точності 
реєстрації положення віртуальної пробоїни системою 
СКАТТ.

Імітаційна модель латерального переміщення 
кульки. Оскільки в документації й методичних мате-
ріалах СКАТТ не наведено кількісних співвідношень 

між значеннями коефіцієнта латеральної складової 
руху кульки й відповідним її переміщенням, нами 
проведено емпіричне вивчення цього питання й за-
пропоновано аналітичну імітаційну модель. З вико-
ристанням відповідного scatt файлу імітувалися п’ять 
положень віртуальних пробоїн при зміні коефіцієнта 
латеральної складової руху кульки зі сталим кроком 
від нуля до максимально великого значення, яке зу-
стрічається у практиці тренувань стрільців на оптое-
лектронному тренажері СКАТТ (рис. 5).

Рис. 5. Розрахункова схема імітації латеральної 
складової руху кульки.

Для визначення координат положення центрів 
віртуальних пробоїн СКАТТ застосовано створений 
на основі офісних комп’ютерних технологій (Excel, 
Paint) метод оцифрування координат точок на графі-
ках траєкторії (Trace) інтерфейсу СКАТТ, який пока-
зав свою простоту й точність для отримання кількіс-
ної залежності поправок на латеральну складову руху 
від величини відповідного балістичного коефіцієнта 
(k). Похибка оцифрування координат знаходиться в 
межах 0,1 мм [10]. (В інтерфейсі СКАТТ коефіцієнт 
латеральної складової позначено F, але оскільки це 
позначення є загально прийнятим для статистичного 
F -критерію Снедекора, ми замінили його на k.)
В табл. 2 представлено координати віртуальних 

пробоїн одного з пострілів при п’яти значеннях ко-
ефіцієнта k = 0, 15, 30, 45, 60. При k = 0 центр вір-
туальної пробоїни співпадає з точкою прицілювання. 
Пара відповідних координат співпала (з точністю до 
0,1 мм) з даними scatt файлу, добутими програмою  
“samples.vbs”.
Оскільки візуально можна зауважити подібність лі-

ній S(0)÷S(60) до прямої, проведемо її апроксимацію 
функцією, яка б у виродженому стані була лінійною. 
Отож, щоб вивести аналітичні залежності для коорди-
нат положення центрів віртуальних пробоїн від вели-
чини коефіцієнта латеральної складової руху кульки, 
нами застосовано регресійний аналіз з гіпотетичною 
функцією у формі полінома четвертого порядку (це – 
найвищий порядок полінома для однозначної апрок-
симації за координатами п’яти точок). За отриманими 
рівняннями регресії можна беззастережно розпізнати 
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практично лінійний закон зміни величини координат 
віртуальних пробоїн в залежності від величини кое-
фіцієнта латеральної складової руху кульки (рис. 6). 
Нехтування у відповідних поліномах членами другого 
і вищих порядків призводить до похибок, менших за 
абсолютною величиною від похибки визначення ко-
ординат центрів пробоїн.

Таблиця 2
Координати центрів віртуальних пробоїн  (xS, yS) за 
різних значень коефіцієнта латеральної складової 

руху кульки (k)
k xS, мм yS, мм
0 -5,8 -9,1

15 -4,4 -11,8
30 -3,0 -14,5
45 -1,6 -17,2
60 -0,2 -19,9

Таким чином, можна зробити висновок, що в осно-
ву моделі імітації латеральної складової руху кульки в 
програмі СКАТТ покладено лінійну функцію. Центр 
віртуальної пробоїни знаходиться на дотичній до тра-
єкторії прицілювання в точці, яка відповідає моменту 
спуску курка.
Порівняльний аналіз положення центрів пробоїн 

від кульок та віртуальних пробоїн на мішені СКАТТ. 
Щоб елімінувати систематичну похибку прицілюван-
ня, перерахуємо координати віртуальних пробоїн, пе-
реносячи початок системи координат мішені СКАТТ 
плоско паралельно у центр ваги цих 15 пробоїн. Коор-
динати віртуальних пробоїн у новій системі коорди-
нат обчислювалися за формулами:

; ; ,

де   і  – середні арифметич-

ні координат віртуальних пробоїн на мішені СКАТТ 

відносно центру мішені;  – відстань центру вірту-
альної пробоїни від початку нової системи координат. 
Горизонтальна та вертикальна координати центрів 
віртуальних пробоїн, визначені в системі координат з 
початком в середній точці серії 15-ти пострілів, пред-
ставлено у додатку (табл. Д1).
Поправка на величину систематичної похибки здій-

снюється програмно або в ручну на всіх електронних 
тренажерах за результатами пристрілки, тобто перед 
виконанням залікових пострілів. Однак ця корекція не 
гарантує потрапляння середньої точки залікової серії 
у центр мішені. Таку ж корекцію було застосовано й у 
нашому експерименті, але додатково вже за результа-
тами 15 залікових пострілів було відкориговано поло-
ження центра мішені (т. О) за наведеними вище фор-
мулами. Це дало можливість розрахунковим шляхом 
спрогнозувати координати положення центрів пробо-
їн в ідеальному випадку за елімінації систематичної 
похибки для залікової серії.
Таким же способом перераховано координати ре-

альних пробоїн на стандартній мішені. У зведеній 
таблиці подано відстані центрів віртуальних та ре-
альних пробоїн від початку нової системи координат 
(табл. 3). 
Відносно найменшу різницю зафіксовано між від-

станями центрів пробоїн від центра мішені. Спор-
тивний результат у цьому виді стрільби визначається 
тільки відстанню пробоїни від центра мішені, причо-
му кутова координата („година” пробоїни) не впливає 
на спортивний результат [5]. Щоб однозначно визна-
чити положення пробоїни необхідно мати дві коорди-
нати: у полярній системі координат – це відстань від 
полюса (початку координат) і кут положення радіус-
вектора, а в прямокутній системі координат – це дві 
проекції центра пробоїни на осі координат (рис. 7). 
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Рис. 7. Схема розташування кількох різних пробоїн 
(S) при однаковій відстані від центра мішені.
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Рис. 6. Залежності координат віртуальних пробоїн від коефіцієнта латеральної складової руху кульки.
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Так, кілька різних пробоїн можуть мати однакові 
відстані від центра мішені (r1=r2=r3=r4), але різні ко-
ординати (  і ).
Оцінімо як кількісно впливає на похибку імітації 

положення пробоїн на мішені СКАТТ перенесення 
центрів реальної та віртуальної мішеней у відповідні 
центри серії пробоїн. Позначимо горизонтальні 
переміщення центрів координат мішеней, ap, as, а вер-
тикальні – bp, bs (рис. 8 а). Тоді координати пробоїн 
та їхні відстані до центру відповідної мішені у новій 
системі координат визначатимуться виразами:

; ; 

; ; .    (1)

Похибка імітації положення віртуальної 
пробоїни може бути кількісно визначена з векторного 
рівняння (рис. 8 б):   як відстань між 
центрами пари пробоїн (віртуальної і реальної) таким 
виразом:

.                (2)

Узагальненим критерієм похибки імітації 
положень пробоїн може бути функція:

,                                 (3)

яка являє собою загальну суму довжин відстаней між 
центрами всіх пар реальних та віртуальних пробоїн 
(n – кількість пострілів у серії, наприклад, в нашому 
дослідженні n = 15). Підставляючи до цієї функції 
вирази (1, 2), отримаємо запис у розгорнутому вигляді 
функції чотирьох аргументів (ap, as, bp, bs):

.  (4)
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Рис. 8. Схема перенесення початку координат  

мішеней (а) і схема для визначення похибки імітації 
положення пробоїн  на віртуальній мішені (б).

Таблиця 3
Відстань центрів реальних (Р) та віртуальних (S) пробоїн  від середньої точки серії 15-ти пострілів при 

різних значеннях балістичного коефіцієнта (k)

№ пострілу
Відстань, мм

P S(k=0) S(k=15) S(k=30) S(k=45) S(k=60)

1 5,2 3,4 5,8 8,1 10,5 12,8
2 15,6 16,8 18,1 19,4 20,7 22,1
3 10,0 11,5 10,9 10,3 9,8 9,2
4 8,2 4,0 2,7 3,2 4,9 7,0
5 4,4 3,9 3,8 4,6 5,9 7,4
6 11,4 9,9 12,2 14,6 16,9 19,3
7 6,8 8,9 8,5 8,1 7,7 7,4
8 6,6 4,1 5,3 6,5 7,8 9,0
9 9,3 8,9 10,4 12,1 13,8 15,7
10 2,6 4,6 2,7 1,0 1,6 3,5
11 4,1 1,8 0,9 0,1 0,8 1,7
12 5,0 4,0 4,2 4,3 4,5 4,6
13 14,4 14,4 16,0 17,6 19,4 21,2
14 7,3 8,3 10,0 12,1 14,4 16,8
15 8,4 8,3 9,0 9,7 10,4 11,2
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Досліджуючи вплив величини переносу центрів 
координат на похибку імітації, визначимо, перш за 
все, величини, при яких функція набуває екстремаль-
них значень. Необхідними умовами появи екстрему-
му цієї функції є обернення на нуль окремих похідних 
функції по параметрах – аргументах функції:

.                   (5)

Підставляючи у (5) вираз (Д4), отримуємо два рів-
няння:

;

 

,                      (6)

з яких можна визначити відносні переміщення початків 
систем координат реальної та віртуальної мішеней (ap 
– as), (bp – bs), за яких функція узагальненої похибки 
набуває екстремальних значень.
Для елімінації систематичних похибок нами були 

прийняті переміщення координат мішеней у центри 
пробоїн серії залікових пострілів:

; ; ; .             (7)
Чи можна вважати, що в цьому положенні узагаль-

нена похибка імітації буде мінімальною? Необхідною 
умовою мінімуму є виконання умов (6). Запишемо 
складові у лівих частинах цих рівнянь у формі триго-
нометричних функцій (див. рис. 8 б):

;  

де λi– кут, який утворює відрізок прямої лінії lSPi з 
віссю Ox. Отже, умови появу екстремуму (6) можна 
записати у формі:

; .               (8)

Виконання умов (8) залежить від взаємного 
розташування пар реальних та віртуальних пробоїн. 
Можна строго довести, що ці умови виконуються не 
завжди, тобто не за будь-якого варіанту розсіяння 
пробоїн. Але в рамках завдань цього дослідження 
цілком достатнім буде проілюструвати це твердження 
окремими прикладами.
Розглянемо три варіанти розсіяння пробоїн 

(рис. 9). У першому варіанті розміщення трьох пар 
пробоїн сума косинусів, і сума синусів не дорівнюють 
нулю:0<λ1<π/2; λ2=λ3 =π (рис. 9 а). Ненульовими є 
суми тригонометричних  функцій і в другому варіанті 
розміщення трьох пар пробоїн: λ2=λ3 = λ1−π  (рис. 9 б). 
А в третьому варіанті розміщення двох пар пробоїн ці 
суми – нульові:  λ2 = λ1+π (рис. 9 в).
Отже, елімінація систематичних похибок серії 

пострілів кульками та відповідної імітації на елек-
тронній мішені СКАТТ не обов’язково забезпечує 
мінімізацію похибки імітації положення віртуальних 
пробоїн.
Якщо оцінювати похибку імітації положення про-

боїн за різницею їхніх відстаней від центра мішені, 
узагальнена функція матиме вигляд:

.

Підставляючи в цей вираз формули для відстаней 
центрів пробоїн до центра мішені, отримаємо запис 
у розгорнутому вигляді функції чотирьох аргументів 
(ap, as, bp, bs):
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Рис. 9. Схеми для пояснення можливості існування 
екстремуму похибки імітації положення пробоїн: а і 
б – екстремум відсутній; в – екстремум існує.

Далі, підставляючи вираз з правої частини цієї функції 
в (4) замість Фl , отримуємо чотири рівняння:

; ; 

; ,                (9)
з яких можна визначити горизонтальні (ap, as) та 
вертикальні (bp, bs) переміщення систем координат 
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реальної та віртуальної мішеней, при яких функція 
узагальненої похибки набуває екстремальних 
значень.
Подібно до першого методу оцінки похибки іміта-

ції при переміщенні початку системи координат вір-
туальної та реальної мішеней у центри серій відповід-
них пробоїн, складові в сумах (9) можна представити 
у формі тригонометричних  функцій (див. рис. 8 б):

; ;

; ,         (10)

з використанням яких умови екстремуму (9) набудуть 
вигляду:

; ;

; .               (11)

Шляхом аналізу рівнянь (11), аналогічного до 
аналізу рівнянь (8) і варіантів розміщення пробоїн, 
опрацьованих за першим методом (див. рис 8) мож-
на прийти до висновку, що елімінація систематич-
них похибок серії пострілів кульками та відповідної 
імітації пострілів на електронній мішені СКАТТ не 
обов’язково забезпечує мінімізацію похибки імітації 
положення віртуальних пробоїн.
Загалом похибка імітації положення пробоїни за 

відстанню центра пробоїни до центра мішені дорів-
нює ׀rSo– rPo׀, а за довжиною відрізка між центрами 
віртуальної та реальної пробоїн знаходиться в межах: 
 lSoPo ≤ rSo + rPo (див. рис. 3). Отож перший ≥׀rSo– rPo׀
критерій є окремим випадком другого й може приво-
дити до хибних висновків стосовно валідності методу 
імітації. Тому для проведення повного порівняльного 
аналізу положення реальних та віртуальних пробоїн 
нами було сформульовано статистичні гіпотези сто-
совно розсіяння координат центрів пробоїн, а також 
стосовно відстаней між центрами реальних та вірту-
альних пробоїн, які з поданої точки зору є більш ін-
формативні, ніж гіпотеза стосовно відстані центрів 
пробоїн від середньої точки серії 15-ти пострілів.
Відстані між центрами реальних та віртуальних 

пробоїн, пораховані в системі координат з початком 
в середній точці серії 15-ти пострілів, представлено у 
додатку (табл. Д2).
Оскільки вибіркові сукупності є малими за обся-

гом (15 пострілів), для коректного застосування па-
раметричних методів математичної статистики при 
аналізі результатів стрільби необхідно впевнитися у 
нормальному характері розподілу в генеральних су-
купностях, з яких походять досліджувані вибірки. З 
уваги на це нами проведено відповідну перевірку ме-
тодом Шапіра-Уілка, який рекомендується застосову-
вати за обсягів сукупностей не менших від десяти. За 
нульовою статистичною гіпотезою припускалося іс-
нування нормального закону розподілу. Значення кри-
терію Шапіра-Уілка виявилися в межах від 0,912 до 
0,972 за рівнів істотності від 0,143 до 0,886 (табл. 4). 
Це дало можливість прийняти нульову гіпотезу про 
нормальний закон розподілу параметрів у всіх оди-

надцяти сукупностях.
Результати перевірки нульової статистичної гіпо-

тези стосовно дисперсій горизонтальної та вертикаль-
ної координат реальних (DxPo, DyPo) та віртуальних 
(DxSo, DySo) пробоїн представлено рівнями істотності 
p(F) в табл. 5.

Обговорення результатів дослідження. З аналізу 
результатів перевірки статистичних гіпотез стосовно 
верифікації моделі поправки на латеральну складову 
руху кульки в стрілецькому тренажері СКАТТ ви-
пливає, що розсіяння центрів віртуальних пробоїн в 
діапазоні практично важливих значень відповідного 
коефіцієнта істотно не відрізняється від розсіяння 
центрів реальних пробоїн (р > 0,1). Має місце чітко 
виражене зростання розсіяння віртуальних пробоїн 
при збільшенні величини коефіцієнта моделі для по-
правки на латеральну складову руху кульки як для го-
ризонтальної (SDxSo: від 6,7 до 10,8 мм; р: від 0,884 
до 0,106), так и для вертикальної координати (SDySo: 
від 5,9 до 7,7 мм; р: від 0,918 до 0,287). Таким чином, 
можна зробити висновок, що стосовно розсіяння цен-
трів віртуальних пробоїн по координатах найкращим 
є нульове значення коефіцієнта моделі поправки на 
латеральну складову руху кульки.
Не менш чіткою є закономірність зростання від-

стані центрів віртуальних пробоїн до середньої точки 
серії 15-ти пострілів: MrSo: зростає від 7,5 до 11,3 мм, 
а р зменшується від 0,383 до 0,005. Привертає до себе 
увагу той факт, що найкраще наближення до спортив-
ного результату, визначеного з реальних пробоїн, імі-
таційна модель дає при значенні коефіцієнта k = 15, 
коли спостерігається найменша різниця між віртуаль-
ним (MrSo = 8,0 мм) та реальним (MrPo = 7,9 мм) зна-
ченнями цієї відстані (р = 0,877). Це добре погоджу-
ється зі значенням коефіцієнта (k = 15), яке задається 
за замовчанням продуцентом тренажера СКАТТ. При 
значенні коефіцієнта k = 45 і більше з’являється ста-
тистично істотна різниця між відстанями до центрів 
віртуальних і реальних пробоїн (р < 0,05). Найкраще 
наближення до реальних пробоїн за параметрами ва-
ріації імітаційна модель дає при нульовому значенні 
коефіцієнта: SDrSo = 4,4 мм; SDrPo = 3,7 мм; р = 0,549. 
При значенні коефіцієнта k = 60 і більше має місце ста-
тистично істотна різниця між варіаціями у відстанях 
до центрів віртуальних і реальних пробоїн (р < 0,05).
Принципово протилежні результати стосовно до-

стовірності імітаційної моделі для обчислення поправ-
ки на латеральну складову руху кульки дає порівняль-
ний аналіз за параметром довжини відрізка прямої 
лінії, проведеної між центрами реальних та віртуаль-
них пробоїн. За умови застосування коректного мето-
ду обчислення поправки на латеральний складову до-
вжини цих відрізків мають бути нульовими, оскільки 
центр віртуальної пробоїни повинен співпасти з цен-
тром реальної пробоїни. В експерименті ж зафіксова-
но статистично істотну відмінність середньої довжи-
ни цього відрізку від нуля, починаючи від нульового 
значення коефіцієнта k (MSoPo= 14,6 мм; р < 0,00002), 
причому зі збільшенням величини цього коефіцієнта 
середня довжина відрізка зростає (див. табл. 5). Такі 
суттєві рівні істотності вказують на принципову не-
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відповідність імітаційної моделі реальній ситуації 
стосовно латеральної складової руху кульки.
Як же пояснити очевидне протиріччя в результа-

тах верифікації моделі поправки на латеральну скла-
дову руху кульки з використанням відстаней центрів 
віртуальних та реальних пробоїн і довжини відрізка 
між ними? Як було показано вище, відстань від цен-
тра мішені до центра пробоїни, за якою визначається 
спортивний результат, не вказує однозначно на місце 
пробоїни. Наприклад, пробоїни 1 і 3 розміщені на 

однаковій відстані (r1 = r3) від центра мішені (див. 
рис. 7), але відстань між їхніми центрами дорівнює 
r1 + r3. Якщо ж користуватися тільки критерієм відста-
ні від пробоїни до центра мішені, можна отримати не-
вірний висновок стосовно коректності методу імітації 
латеральної складової руху кульки. Наприклад, якщо 
центр реальної пробоїни знаходиться в т. 1, а віртуаль-
ної – в т. 3, висновок буде на користь використаної мо-
делі, хоч насправді очевидною є її некоректність. За-
стосування критерію нульової довжини відрізка, який 

Таблиця Д1
Координати центрів віртуальних пробоїн  (S), визначені в системі координат з початком у середній точці 

серії 15-ти пострілів

№ пострілу
Координати, мм

S(0)=А S(15) S(30) S(45) S(60)
xSo ySo xSo ySo xSo ySo xSo ySo xSo ySo

1 -3,4 0,5 -5,8 0,6 -8,1 0,8 -10,4 0,9 -12,8 1,1
2 12,1 11,6 13,3 12,3 14,4 13,1 15,5 13,8 16,6 14,5
3 10,6 -4,4 9,9 -4,6 9,2 -4,7 8,5 -4,8 7,8 -5,0
4 2,6 3,0 0,3 2,7 -2,0 2,5 -4,4 2,3 -6,7 2,0
5 -1,5 -3,6 0,3 -3,8 2,2 -4,0 4,1 -4,3 5,9 -4,5
6 6,8 -7,1 8,5 -8,7 10,3 -10,3 12,0 -11,9 13,7 -13,5
7 -6,8 -5,8 -6,9 -5,0 -6,9 -4,2 -6,9 -3,5 -6,9 -2,7
8 4,1 0,7 5,3 0,9 6,4 1,2 7,6 1,4 8,8 1,7
9 -8,8 1,3 -10,4 0,0 -12,0 -1,2 -13,6 -2,4 -15,2 -3,7
10 -4,1 -2,1 -2,2 -1,5 -0,3 -0,9 1,6 -0,3 3,5 0,3
11 -0,6 1,6 -0,4 0,8 -0,1 0,0 0,1 -0,8 0,3 -1,7
12 0,7 -4,0 0,5 -4,1 0,4 -4,3 0,3 -4,5 0,2 -4,6
13 3,8 13,9 5,7 14,9 7,6 15,9 9,5 16,9 11,4 17,9
14 -7,6 -3,2 -9,8 -1,7 -12,1 -0,1 -14,3 1,4 -16,5 2,9
15 -7,9 -2,6 -8,5 -3,1 -9,0 -3,6 -9,6 -4,1 -10,1 -4,6
SD 6,7 5,9 7,4 6,3 8,4 6,7 9,6 7,2 10,8 7,7

Таблиця Д2
Відстані між центрами реальних та віртуальних пробоїн, визначені в системі координат з початком у 

середній точці серії 15-ти пострілів

№ пострілу
Відстань, мм

S(0)=А S(15) S(30) S(45) S(60)

1 8,7 11,0 13,4 15,7 18,0
2 32,4 33,7 35,0 36,3 37,6
3 21,2 20,6 20,1 19,6 19,1
4 6,2 8,3 10,5 12,7 15,0
5 7,9 8,2 8,9 9,9 11,1
6 21,2 23,6 25,9 28,3 30,7
7 15,6 15,2 14,9 14,6 14,3
8 10,5 11,7 12,9 14,1 15,3
9 18,2 19,7 21,2 22,9 24,6

10 2,1 0,3 2,0 3,9 5,9
11 5,5 4,7 4,0 3,4 2,9
12 8,8 9,0 9,2 9,3 9,5
13 28,6 30,3 32,0 33,8 35,6
14 15,5 17,0 18,7 20,7 22,8
15 16,7 17,4 18,1 18,8 19,5
M 14,60 15,37 16,45 17,59 18,79
SD 8,71 9,24 9,47 9,76 10,13
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сполучає центри реальної та віртуальної пробоїн дає 
в цьому прикладі однозначний висновок: коректною 
можна вважати ту модель, згідно з якою центр вірту-
альної пробоїни потрапляє в центр реальної пробоїни, 
тобто в т. 1.
У чому ж криється причина принципової невідпо-

відності імітаційної моделі СКАТТ стосовно латераль-
ної складової руху кульки? Поясненням можуть бути 
такі міркування. Для визначення поперечної швидко-
сті дула необхідно мати дві скалярні компоненти її 
вектора, наприклад, проекції на горизонтальну і вер-
тикальну осі поперечної площини. Величина кожної з 
компонент, своєю чергою, визначається парою неза-
лежних скалярних величин, що характеризують кіне-
матику ствола у відповідній площині. Наприклад, для 
визначення горизонтальної компоненти швидкості не-
обхідно мати або горизонтальні складові швидкостей 
двох точок стволу у проекції на поперечну площину, 
або одну таку складову й кутову швидкість стволу у 
горизонтальній площині. Ці два випадки можна звес-
ти до одного, який передбачає координату миттєвого 
центра обертання стволу й відповідну кутову швид-
кість стволу. Те саме стосується вертикальної скла-
дової поперечної швидкості дула. Таким чином, для 
визначення поперечної складової швидкості руху дула 
необхідно отримати чотири скалярні величини швид-
костей стволу у проекції на поперечну площину.

Рекомендації стосовно визначення оптималь-
ного значення коефіцієнта латеральної складової 
руху кульки. Як було показано вище проблема ви-
значення оптимального значення коефіцієнта лате-
ральної складової руху кульки повинна розглядатися 

з двох позицій. По-перше, критерієм оптимальності 
можна вважати спортивний результат, і тоді за пара-
метр оптимізації слід взяти відстань від центра про-
боїни до середньої точки залікової серії пострілів. Для 
висококваліфікованого спортсмена, який брав участь 
в експериментальних дослідженнях найкраще набли-
ження до реального результату вдалося отримати при 
значенні коефіцієнта латеральної складової руху куль-
ки, близькому до 15 одиниць. До речі, саме така вели-
чина була задана за замовчанням у використаному в 
дослідженні тренажері СКАТТ.
Другим критерієм для визначення оптимальної 

величини коефіцієнта латеральної складової руху 
кульки є близькість положення віртуальних пробоїн 
до реальних. Вище показано його переваги над пер-
шим критерієм, оскільки перший критерій є окремим 
випадком другого й може приводити до хибних ви-
сновків стосовно валідності методу імітації. За цим 
критерієм найкраще наближення до реальних пробоїн 
у проведеному експерименті зафіксоване при нульо-
вому значенні коефіцієнта, тобто без врахування по-
правки на латеральну складову руху кульки.
Загальним шляхом для визначення оптимально-

го значення коефіцієнта латеральної складової руху 
кульки є перерахунок координат пробоїн (окремо 
реальних і віртуальних) відносно системи координат 
перенесеної плоско паралельно своїм початком до 
центра ваги пробоїн всієї залікової серії пострілів. 
Наступним кроком є проведення t-тесту Стьюдента 
за статистичною гіпотезою про нульову відстань між 
центрами віртуальних та реальних пробоїн.

Таблиця 4
Відстані центрів пробоїн від середньої точки серії 15-ти пострілів (rSo) / відстань між центрами реальних 

(P) та віртуальних (S) пробоїн  (lSoPo)
Пробоїни M*, мм SD, мм SW-W p

P 7,9 / 3,7 / 0,948 / 0,499 /
S(0)=А 7,5 / 14,6 4,4 / 8,7 0,912 / 0,949 0,143 / 0,503
S(15) 8,0 / 15,4 5,0 / 9,2 0,952 / 0,971 0,562 / 0,869
S(30) 8,8 / 16,4 5,7 / 9,2 0,972 / 0,965 0,886 / 0,785
S(45) 9,9 / 17,6 6,1 / 9,8 0,962 / 0,957 0,730 / 0,640
S(60) 11,3 / 18,8 6,5 / 10,1 0,946 / 0,962 0,462 / 0,733

*M – середнє арифметичне; SD – середнє квадратичне відхилення; SW-W – критерій Шапіра-Уілка; p – рівень 
істотності.

Таблиця 5
Рівні істотності за результатами перевірки нульових статистичних гіпотез стосовно порівняльного 

аналізу характеру розміщення центрів реальних та віртуальних пробоїн

k
p(F)* p(t)+

DxSo=DxPo DySo=DyPo MrSo=MrPo MSoPo=0
0 0,884 0,918 0,383 0,000014

15 0,803 0,764 0,877 0,000015
30 0,478 0,591 0,268 0,000010
45 0,239 0,426 0,034 0,000006
60 0,106 0,287 0,005 0,000005

*p(F) – рівень істотності за розподілом Фішера-Снедекора;
+p(t) – рівень істотності за розподілом Стьюдента.
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Висновки
1. Експериментально доведено принципову мож-

ливість використання електронного тренажера СКАТТ 
при виконанні тренувальних пострілів з кульками в 
стандартну мішень відповідно до правил стрільби з 
пневматичного пістолета.

2. Розмах величини гравітаційного компоненту 
руху кульки, який є наслідком варіації величини дуль-
ної швидкості, при виконанні вправи ПП-2 знаходить-
ся в межах 0,001 мм і суттєвим чином не впливає на 
загальну величину латеральної складової (до 20 мм), 
викликаної рухом стволу зброї.

3. Виявлено, що в основу моделі імітації латераль-
ної складової руху кульки в програмі СКАТТ покла-
дено лінійну функцію стосовно балістичного коефі-
цієнта. Центр віртуальної пробоїни знаходиться на 
дотичній до траєкторії прицілювання в точці, яка від-
повідає моменту спуску курка.

4. Розподіл відстаней центрів пробоїн від серед-
ньої точки залікової серії пострілів та розподіл від-
станей між центрами реальних та віртуальних про-
боїн підкоряються нормальному закону розподілу 
(р = 0,143 ÷ 0,886). Елімінація систематичних похибок 
серії пострілів кульками та відповідної імітації по-
стрілів на електронній мішені СКАТТ не обов’язково 
забезпечує мінімізацію похибки імітації положення 
віртуальних пробоїн.

5. Розсіяння центрів віртуальних пробоїн в діапа-
зоні практично важливих значень відповідного коефі-
цієнта істотно не відрізняється від розсіяння центрів 
реальних пробоїн (р > 0,1). Має місце чітко виражене 
зростання розсіяння віртуальних пробоїн при збіль-
шенні величини балістичного коефіцієнта для поправ-
ки на латеральну складову руху кульки як для гори-
зонтальної (0,106 < р < 0,884), так и для вертикальної 
координати (0,287 < р < 0,918). Отже, стосовно роз-
сіяння центрів віртуальних пробоїн по координатах 
найкращим є нульове значення коефіцієнта поправки 
на латеральну складову руху кульки.

6. Найкраще наближення до спортивного резуль-
тату імітаційна модель дає при значенні балістичного 
коефіцієнта 15 одиниць, коли спостерігається наймен-
ша різниця між віртуальним (MrSo = 8,0 мм) та реаль-
ним (MrPo = 7,9 мм) значеннями відстані пробоїн від 
центра (р = 0,877). Це добре погоджується зі значен-
ням коефіцієнта, яке задається за замовчанням про-
дуцентом тренажера СКАТТ. Найкраще наближення 
до реальних пробоїн за параметрами варіації іміта-
ційна модель дає при нульовому значенні коефіцієнта 
(р = 0,549). При значенні коефіцієнта k = 60 і більше 
має місце статистично істотна різниця між варіаціями 
у відстанях до центрів віртуальних і реальних пробоїн 
(р < 0,05).

7. Виявлено статистично істотне відхилення по-
ложення віртуальних пробоїн від реальних, починаю-
чи від нульового значення балістичного коефіцієнта 
(MSoPo= 14,6 мм; р < 0,00002), причому зі збільшенням 
величини цього коефіцієнта відхилення зростає, що 
вказує на принципову невідповідність імітаційної мо-
делі реальній ситуації стосовно латеральної складової 
руху кульки.
Перспективами подальших досліджень визнача-

ються основним висновком про принципову невід-
повідність імітаційної моделі СКАТТ стосовно лате-
ральної складової руху кульки. По-перше, необхідно 
розробити математичну модель латеральної складової 
дульної швидкості кульки з врахуванням просторово-
го руху стволу зброї. По-друге, на основі такої моделі 
можна буде спроектувати принципову схему інстру-
ментальної реалізації системи імітації латеральної 
складової руху кульки.

Подяка. Автори висловлюють щиру подяку пред-
ставникові компанії ZAO NPP SCATT п. Олександру 
Кудєліну за фахові консультації стосовно функцій тре-
нувальної системи СКАТТ.
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Аутогенне тренування як засіб психологічної 
підготовки в рукопашному бою

Корнілова Н.Ю.1, Захарова О.М2.
Класичний приватний університет1

Запорізький національний технічний університет2

В статті розглядається використання 
аутогенного тренування як засобу пси-
хологічної підготовки в тренувальному 
процесі юнаків 14–15 років, які займа-
ються рукопашним боєм, на етапі базо-
вої підготовки. Психологічна готовність 
юнаків до модельних та підсумкових 
змагань визначалася за допомогою 
тесту Ч. Спілбергера та вимірювання 
частоти серцевих скорочень. Викорис-
тання аутогенного тренування покра-
щує результати змагальної діяльності 
юнаків 14–15 років, які займаються ру-
копашним боєм.

Корнилова Н.Ю., Захарова Е.Н. Ау-
тогенная тренировка как средство 
психологической подготовки в ру-
копашном бое. В статье рассматри-
вается использование аутогенной тре-
нировки как средства психологической 
подготовки в тренировочном процессе 
юношей 14–15 лет, занимающихся ру-
копашным боем, на этапе базовой под-
готовки. Психологическая готовность 
юношей к модельным и итоговым со-
ревнованиям определялась с помо-
щью теста Ч. Спилбергера и измере-
ния частоты сердечных сокращений. 
Использование аутогенной тренировки 
улучшает результаты соревнователь-
ной деятельности юношей 14–15 лет, 
занимающихся рукопашным боем.

Kornilova N., Zaharova E. Autogenous 
training as means of psychological 
training in close  ght. The article deals 
with the autogenous training as means of 
psychological training of 14 – 15 – year-old 
boys at the basic level of close  ght train-
ing. The boys’ psychological prepared-
ness for model and  nal competitions was 
de ned by means of C. Spilberger test 
and cordial contractions rate measuring. 
The results of the young close- ghters’ 
emulative activity are improved due to the 
usage of autogenous training.

аутогенне тренування (АУТ), часто-
та серцевих скорочень (ЧСС), пси-
хологічна підготовка, тренувальний 
процес, функціональна готовність, 
змагальна діяльність.

аутогенная тренировка (АУТ), 
частота сердечных сокращений 
(ЧСС), психологическая подготовка, 
тренировочный процесс, функцио-
нальная готовность, соревнователь-
ная деятельность.

autogenous training, cordial contractions 
rate, psychological training, training 
process, functional preparedness, 
emulative activity.

Вступ.6

Спорт надзвичайно різноманітний як за формою, 
так і за змістом. Це проявляється у багатьох його ви-
дах, у змістовних і процесуальних проявах спортив-
ної діяльності, обумовлених специфічними особли-
востями змагальних вправ і умовами спортивного 
змагання [1]. 
Специфічною ознакою спорту, за даними спеці-

альної літератури, є наявність вираженого психічно-
го напруження, втоми або стресу, при якому можлива 
адаптація до навантажень та високий рівень підготов-
леності спортсмена [1,7]. У зв’язку з цим, постає не-
обхідність конкретного вивчення психологічних осо-
бливостей кожного виду спорту з метою подальшого 
наукового обґрунтування навчально-тренувальних 
методів спортивної діяльності.
На думку фахівців, значення та необхідність пси-

хології спорту для спортивної діяльності є безпере-
чними. В джерелах спеціальної літератури автори під-
креслюють роль психологічної підготовки, особливо 
на попередніх етапах багаторічного тренувального 
процесу в конкретних видах спорту для подальшої 
спеціалізації [5].
Виходячи з цього, визначення методик, які впли-

вають на психічний стан юних спортсменів під час 
тренувальних занять і змагань, є край важливим. Але, 
в спеціальній літературі не достатньо освітлюється ця 
проблема відносно окремих видів спорту. Це стосуєть-
ся рукопашного бою, як одного з видів єдиноборств, 
який останнім часом набув популярності. Цим обу-
мовлюється актуальність проведеного дослідження.
Робота виконана за планом НДР Класичного при-

ватного університету.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – виявити вплив аутогенного 
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тренування на психологічну підготовку юних спортс-
менів 14-15 років, які займаються рукопашним боєм, 
під час змагальної діяльності.
Методи дослідження: аналіз літературних дже-

рел, констатуючий експеримент, педагогічні методи 
дослідження, анкетування, педагогічний експеримент, 
методи математичної статистики та метод аутогенно-
го тренування.

Результати дослідження та їх обговорення.
Відповідно до мети і поставлених завдань, про-

тягом навчального 2008-2009 року проводилися тре-
нування в двох групах юних єдиноборців, що займа-
ються рукопашним боєм в клубі бойових мистецтв 
«Ронін» м. Запоріжжя. Вони склали експерименталь-
ну і контрольну групи, по 10 спортсменів кожна. 
Тренувальні заняття, згідно рекомендаціям спеці-

альної літератури та віку спортсменів, проводились 5 
раз на тиждень, їх тривалість складала 120 хвилин (2 
години). В обох групах (експериментальній і контр-
ольній) заняття проводились по однаковій методиці, і 
відповідали загальній програмі тренувань з рукопаш-
ного бою для даного віку [3, 7]. 
Використовуючи прийоми аутогенного тренування 

(АУТ), за даними літератури, спортсменам необхідно 
оволодіти здатністю управляти власною психікою, 
створюючи у відповідальні моменти оптимальний 
емоційний стан. Ці рекомендації стали вирішальними 
у виборі методу для проведення дослідження, осо-
бливо враховуючи підготовку та участь у змагальній 
діяльності юних спортсменів, які займаються руко-
пашним боєм.
З метою психологічної підготовки в експеримен-

тальній групі був застосований метод аутогенного 
тренування (АУТ), який розділявся на окремі частки: 
заспокійливу та мобілізуючу [4].
Завдання заспокійливої частки АУТ: 
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розслаблення м'язів; 1) 
заспокоєння внутрішніх органів; 2) 
заспокоєння нервової системи 3) 
Завдання мобілізуючої частки АУТ: 
відпрацьовування відчуття прохолоди; 1) 
відпрацьовування відчуття легкості;2) 
активізація організму.3) 
За даними літературних джерел, перша частка, за-

звичай, використовується у випадках, коли потрібно 
заспокоїтись та розслабитись після тренування, перед 
сном, для зняття зайвого хвилювання і напруги перед 
змаганнями і після них.
Друга – для підготовки організму спортсмена до 

змагального виступу, для усунення млявості, апатії, 
зняття напруги тощо.
На думку фахівців, підготовленість спортсмена 

до змагальної діяльності передбачає високий рівень 
розвитку функціональних систем організму, регуля-
торних функцій нервової системи та його психіки, 
сформованості фізичних та рухових якостей, що за-
безпечують ефективність специфічної рухової діяль-
ності [1, 7]. Готовність спортсмена до змагань – це 
його інтегральна характеристика, яка включає наяв-
ність загальних компонентів, одним з яких є функціо-
нальна готовність. 
Для визначення впливу методу аутогенного тре-

нування (АУТ), запропонованого експериментальній 
групі, було проведено тестування спортсменів експе-
риментальної та контрольної груп з використанням 
шкали реактивної тривожності за Ч. Спілбергером [2, 
6]. Головною метою було виявити стан юнаків в да-
ний момент часу, який характеризується емоціями, що 
суб'єктивно переживаються: напругою, неспокоєм, за-
клопотаністю, нервозністю в даній конкретній обста-
новці. За даними спеціальної літератури, він виникає 
як емоційна реакція на екстремальну або стресову си-
туацію [1, 2]. Стосовно проведеного дослідження, та-
кою стресовою ситуацією були модельні та підсумкові 
змагання, які проводились на протязі експерименту.
Тест Ч. Спілбергера належить до методик, що до-

сліджують психологічний феномен тривожності в 
спорті. Він представляє собою опитувальник, який 
складається з 20 висловів, що відносяться до три-
вожності як стану (стан тривожності, реактивна або 
ситуативна тривожність). Стан тривожності харак-
теризується суб’єктивними, свідомо сприйманими 
відчуттями загрози і напруги. Він супроводжується 
пов’язаним з активацією збудження автономної нер-
вової системи. Тривожність, як межа особи, означає 
мотив або придбану поведінкову диспозицію, яка 
зобов’язує індивіда до сприйняття широкого кола 
об’єктивно обумовлених обставин, як що вони міс-
тять загрозу, спонукуючи реагувати на них станами 
тривоги, інтенсивність яких не відповідає величині 
реальної небезпеки. Шкала реактивної тривожності 
Ч. Спілбергера є єдиною методикою, що дозволяє ди-
ференційовано вимірювати тривожність і як особову 
властивість, і як стан [2].
На думку спеціалістів, частота серцевих скорочень 

–легкодоступний показник функціонального стану 
організму, що відображає реакцію серцево-судинної 

системи на психологічний вплив зовні [6]. Цей показ-
ник є достатньо інформативним і доступним для ви-
користання у різних ситуаціях, включаючи стресові. 
Тому було вирішено виявити та проаналізувати 

дані ЧСС у юнаків 14-15 років, які займаються руко-
пашним боєм, що визначалися в стані відносного спо-
кою та перед змагальною діяльністю. 
Виявлення та аналіз показників рівня тривожності 

за тестом Ч. Спілбергера та частоти серцевих скоро-
чень (ЧСС) складався з трьох етапів:
перший етап контролю проводився як констатуючий • 
експеримент, з метою виявлення вихідних даних, 
які характеризують психологічний стан спортсме-
нів 14-15 років експериментальної та контрольної 
груп на момент початку дослідження;
на другому етапі контролю проводилась реєстрація • 
показників в контрольній групі, а також в експери-
ментальній, після застосування методу аутогенного 
тренування (АУТ);
на третьому етапі здійснювалась завершальна реє-• 
страція показників даного дослідження.
Вказані показники виявлялись в стані відносного 

спокою і безпосередньо перед модельними змагання-
ми, які проводились між спортсменами експеримен-
тальної та контрольної груп на початку та в середині 
навчального року. Необхідно зазначити, що наприкін-
ці дослідження третій етап контролю проходив  під час 
проведення підсумкових щорічних змагань для дано-
го віку, в якому прийняли участь спортсмени експери-
ментальної та контрольної груп. Такі змагання запла-
новані тренувальною програмою  з рукопашного бою. 
Отримані результати відображені в таблицях 1 та 2.
Матеріали таблиці №1 свідчать, що дані, отримані 

на першому етапі контролю спортсменів експеримен-
тальної та контрольної груп мали недостовірно зна-
чущі розбіжності. Виявлені показники ЧСС вказують 
на однаковий рівень психологічної готовності юних 
спортсменів до початку експерименту та однакову 
реакцію на стресову ситуацію, якою стали модельні 
змагання. 
Дані таблиці №1, які відображають показники 

ЧСС, отримані на другому і третьому етапах контр-
олю констатують, що результати експериментальної 
групи, в якій був застосований метод аутогенного 
тренування (АУТ), покращились на достовірно значу-
щу величину у порівняні з показниками спортсменів 
контрольної групи, які тренувались по стандартній 
методиці. 
У юних єдиноборців, що складали експеримен-

тальну групу наприкінці дослідження (3 етап контр-
олю) середня арифметична величина показників ре-
активної тривожності за тестом Ч. Спілбергера мала 
значення 31,3+0,74 балів. Тоді як після тестування 
юнаків контрольної групи вона дорівнювала 40,8+0,75 
балів. Це відображено у таблиці №2. Отримані дані 
свідчать, що спортсмени експериментальної групи 
після застосування методу аутогенного тренування 
(АУТ) мали кращій рівень психологічної готовності 
до головних змагань. 
Аналізуючи результати проведеного дослідження, 

можна характеризувати обраний метод аутогенно-
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го тренування (АУТ) і його вплив на психологічний 
стан юних спортсменів, що займаються рукопашним 
боєм, як ефективний, а також зазначити зручність і 
доступність у його використанні під час тренуваль-
ного процесу.
Результати динаміки показників за тестом Ч. Спіл-

бергера представлені у таблиці 2.
Результати підсумкового контролю свідчать, що 

процес мобілізації і відновлення психологічного ста-
ну у юнаків експериментальної групи, в якій був за-
стосований метод аутогенного тренування, більше ви-
ражений, ніж у спортсменів контрольної групи.

Висновки
В результаті вивчення та аналізу джерел спеціаль-

ної літератури, було виявлено, що на сьогоднішній 
день недостатньо уваги приділяється темі психологіч-
ного стану спортсменів 14–15 років, які займаються 
рукопашним боєм, під час тренувальної та змагальної 
діяльності на етапі базової підготовки. Висновок до-
слідження відповідає актуальності обраної теми.
В процесі визначення психологічної підготовки 

юних спортсменів були виявлені зміни показників 
рівня тривожності за тестом Ч. Спілбергера на досто-
вірно значущу величину в експериментальній групі, 
порівняно з контрольною, при використанні метода 
аутогенного тренування.
При виявлені впливу аутогенного тренування на 

психологічний стан єдиноборців  14–15 років під час 
змагань були зареєстровані позитивні зміни показни-
ків частоти серцевих скорочень (ЧСС) на достовірно 
значущу величину, що свідчить про ефективність ви-
користаного методу для даної вікової групи. 

Результати даного дослідження свідчать про мож-
ливість практичного використання методу аутогенно-
го тренування (АУТ) з метою поліпшення психологіч-
ної підготовки та покращення змагальних результатів 
юнаків, які займаються рукопашним боєм, на етапі 
базової підготовки.
Подальші дослідження передбачається провести в 

напрямку вивчення інших проблем аутогенного тре-
нування як засобу психологічної підготовки в руко-
пашному бою.
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Таблиця 1
Динаміка змін ЧСС у єдиноборців  14-15 років перед змаганнями в експериментальній і контрольній групах на 

різних етапах дослідження

Показни-
ки ЧСС

1 етап (констатуючий експе-
римент)

2 етап (дані після проведення 
1 етапу експерименту)

3 етап (дані після проведення 
2 етапу експерименту)

Експери-
менталь-
на група

Контроль-
на група t

Експери-
менталь-
на група

 Кон-
трольна 
група

t
Експери-
менталь-
на група

Кон-
трольна 
група

t

У спокої 74,1+0,61 73,8+0,79 0,29 68,4+0,75
 

73,5+0,47 5,69 57,6+0,65 67,5+0,54 11,6
Перед 
змаган-
нями 94,4+1,35 96,4+1,67 0,93 82,5+1,17 90,6+1,1 5,04 62,3+0,95 77,9+1,26 9,85

Таблиця 2
Динаміка результатів за тестом Ч. Спілбергера в дослідженні реактивної тривожності єдиноборців  14-15 

років на різних етапах контролю дослідження
Етапи

1 етап 2 етап 3 етап

x+m x+m t x+m х+m t x+m x+m t

45,6+1,13 47,5+0,79 1,37 40+1,05 45,6+0,8 3,19 31,3+0,74 40,8+0,75 9,03
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Плавання, як засіб реабілітації студентів із хворобами дихальної 
системи, які займаються у спеціальних медичних групах

Корягін В.М., Блавт О.З., Цьовх Л.П.
Національний університет “Львівська політехніка”

У статті запропонований методичний 
проект введення занять з плавання до 
курсу фізичного виховання студентів із 
захворюваннями дихальної системи, 
які займаються у спеціальних медич-
них групах. В проекті програми основна 
увага приділена методиці організації 
занять з плавання під час курсового 
навчання у ВУЗі з метою фізичної ре-
абілітації студентів, які мають захворю-
вання дихальної системи, покращення 
їхнього фізичного стану та психологіч-
ного здоров’я, і таким чином, сприяти 
досягненню основної мети занять у 
спеціальних медичних групах – пере-
ведення студента у загальну групу фі-
зичного виховання.

Корягин В.М., Блавт О.З., Цьовх Л.П. 
Плавание, как средство реабилита-
ции студентов с болезнями дыха-
тельной системы, которые занима-
ются в специальных медицинских 
группах. В статье предложен методи-
ческий проект проведения занятий по 
плаванию в курсе физического воспита-
ния студентов с заболеваниями дыха-
тельной системы, которые занимаются 
в специальных медицинских группах. 
В проекте программы основное вни-
мание уделено методике организации 
занятий по плаванию во время курсо-
вой учебы в Вузе, с целью физической 
реабилитации студентов, которые име-
ют заболевание дыхательной системы, 
улучшения их физического состояния 
и психологического здоровья, и таким 
образом, способствовать достижению 
основной цели занятий в специаль-
ных медицинских группах – перевод 
студента в общую группу физического 
воспитания.

Koriagin V.М., Blavt О.Z., Tsiovh L.P. 
The swimming as a method of reha-
bilitation students` with respiratory 
system which studies at special medi-
cal groups. This article propose the me-
thodical project for introduction swimming 
courses in to general course of physical 
education students` with the sickness 
of respiratory system, which studies at 
special medical groups. At this project 
the main aim spared to new method of 
organization of education occupation in 
swimming at the main course in Height 
Education University with the aim of 
physical students` rehabilitation, which 
have the sickness of respiratory system. 
This method permit to make better physi-
cal state and physiological health this 
students`, and the such case, to help to 
achieve the main aim of this education 
in special medical groups – to transfer of 
student in to general groups of physical 
education.

фізична реабілітація, психоемоційний 
стан, оздоровче плавання, функціо-
нальне відхилення фізичного розви-
тку.

физическая реабилитация, психоэ-
моциональное состояние, оздорови-
тельное плавание, функциональное 
отклонение физического развития.

physical rehabilitation, psychological 
emotional state, improving  otation, 
functional dismissal of physical 
development.

Вступ.7

У зв’язку з екологічною та економічною ситуаці-
єю в Україні (забруднення навколишнього середови-
ща радіоактивними елементами, широке застосуван-
ня хімічних продуктів у побуті, зростання урбанізації, 
тощо), значно зросла кількість студентів із патологією 
дихальної системи. Захворювання органів дихання 
посідають окреме місце в структурі захворюваності 
серед студентів. Починаючи з моменту народження і 
потім у дошкільному та шкільному віці, ці патології 
призводять до порушень у системі життєдіяльності 
організму, а надалі до ранньої інвалідності та знижен-
ня основних показників « якості життя» хворого.
Технічний прогрес і пов’язані з ним зміни в оточу-

ючому середовищі, високий рівень емоційного та ін-
телектуального навантаження під час навчання у ВУЗі, 
ставлять сучасне студентство у ситуацію, яка вимагає 
граничного напруження психіки на межі її адаптацій-
них можливостей. Враховуючи, що ми розглядаємо 
категорію студентів із порушеннями в діяльності ди-
хальної системи, ця проблема має державне, наукове 
та практичне значення. Фізична культура у цьому ви-
падку є не тільки засобом виховання та поліпшення 
фізичної підготовки студентів, але й нерідко осно-
вним фактором відновлення та зміцнення здоров’я в 
період становлення та кінцевого формування організ-
му, засобом ліквідації недоліків у фізичному розвитку, 
джерелом підвищення працездатності [1].
З кожним роком кількість студентів, які за станом 

здоров’я належать до спеціального навчального відді-
лення, збільшується. Особливо помітно прогресують 
захворювання органів дихання. Якщо у 2007 – 2008 
н. р. кількість студентів із цими захворюваннями ста-
новила 18 % серед дівчат, та 11 % серед хлопців; то у 
© Корягін В.М., Блавт О.З., Цьовх Л.М., 2009

2008 – 2009 н. р. вже 26 % серед дівчат та 14 % серед 
хлопців.
Патологія дихальної системи студентів переваж-

но представлена хронічною пневмонією, хронічним 
бронхітом, бронхіальною астмою, залишковими 
явищами після перенесеного бронхіту, емфіземи ле-
гень, компенсованими формами туберкульозу в стадії 
стійкої ремісії. Патологічні зміни, що виникають в 
наслідок хронічних  захворювань дихальної системи, 
послаблюють дихальну мускулатуру і порушують 
бронхіальну прохідність.

 Захворювання дихальної системи належать до 
найтяжчої патології організму студента, оскільки 
спричинений ними порушений газообмін в тканинах 
легень, стає причиною порушення газообміну між 
легенями і кровотоком; та порушення прохідності 
бронхіального дерева призводить до посилення опо-
ру руху повітря. Як наслідок розвивається порушення 
дихальної функції системи, що, своєю чергою веде до 
погіршення стану серцево-судинної системи та її не-
здатності транспортувати кров у необхідній кількості 
для нормального функціонування органів і систем ор-
ганізму загалом. Наявна хвороба тягне за собою бага-
то різних несприятливих змін в організмі, в результаті 
чого, у процес захворювання втягуються не лише ди-
хальна, а й серцево-судинна та травна системи. Усі ці 
явища, як правило, мають функціональний характер 
і можуть бути ліквідовані. В іншому випадку трива-
ле « ігнорування» хвороби приводить до незворотних 
морфо-функціональних змін у дихальних органах, а 
саме, побструктивних порушень вентиляції, форму-
вання хронічного легеневого серця [2 – 10]. 

 Процес виникнення захворювання дихальної сис-
теми є багатофакторним процесом та результатом 
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великої кількості чинників. Існує багато, причин ви-
никнення цих хвороб (хронічні ураження слизової 
оболонки дихальних шляхів, окремі інфекційні за-
хворювання, алергія на певні речовини, забруднення 
навколишнього середовища та багато інших) [2 -10]. 
Зважаючи на те що, ми не можемо вплинути на їх усу-
нення в процесі навчання у ВУЗі. Проте ми розглядаємо 
можливість пошуку дійових факторів реакреаційно-
відновлювальної спрямованості на зміцнення здоров’я 
студентів, які у зв’язку з перенесеним захворюванням 
не спроможні повною мірою використовувати засоби 
та можливості загальноприйнятої системи фізичного 
виховання і за станом здоров’я належать до спеціаль-
них медичних груп. Пошук шляхів розробки та опти-
мізації програми фізичної реабілітації для студентів 
під час навчання у ВУЗі, беручи до уваги весь спектр 
порушень в організмі, до яких приводять хвороби ор-
ганів дихання, визначає актуальність та необхідність 
цієї роботи.
Соціальна практика свідчить, що у більшості сту-

дентів усі погляди на збереження власного здоров’я 
цілком і повністю асоціюються з медициною. Однак 
у лікуванні цих захворювань, фізична реабілітація 
розглядається як потужний фактор покращення стану 
здоров’я. У зв’язку з постійним зростанням кількості 
студентів з хворобами органів дихання, виникає необ-
хідність постійного вдосконалення засобів, форм та 
методик фізичної реабілітації студентів в умовах на-
вчання у ВУЗі, що й зумовило вибір теми досліджен-
ня. Зазначимо, що реабілітаційні заходи в системі 
лікування мають низку істотних переваг, і, головне, 
будучи профілактичними, дають змогу уникнути по-
вторення хвороби чи її подальшого розвитку.
У сучасній теорії та практиці фізичної реабілітації 

студентів з хворобами органів дихання існує досить 
велика кількість думок і підходів щодо визначення та 
добору найефективніших засобів [1, 11 -17]. Остан-
нім часом все більше стверджується реабілітаційний 
напрямок занять із фізичного виховання як процесу 
відновлення здоров’я та працездатності. Так, у Націо-
нальній доктрині розвитку фізичної культури і спорту 
від 28. 09. 2004 року № 1148\2004 наголошується на 
необхідності розвитку оздоровчих заходів із викорис-
танням методів фізичної реабілітації. В умовах ВУЗу 
ми пропонуємо проведення курсу реабілітації з хво-
робами дихальної системи в рамках занять із фізично-
го виховання, використовуючи плавання, оскільки цей 
вид фізичних вправ повною мірою сприяє реалізації 
завдань навчального процесу в спеціальних медичних 
групах. Цінність методики використання плавання як 
методу загальної реабілітації полягає в тому, що його 
вплив визначається не локальною дією, а реактивни-
ми змінами всього організму.
В доступній спеціальній літературі нам не зустрі-

чались наукові дані про створення програми з фізич-
ної реабілітації під час курсового навчання у ВУЗі 
студентів з хворобами органів дихання з використан-
ням занять з плавання. Аналіз літературних джерел [1, 
11 – 17]показав відсутність програми реабілітації цієї 
категорії студентів з використанням плавання. Своєю 
чергою, численні літературні дані вказують на ефек-
тивність занять плаванням з погляду впливу на стан 

саме дихальної системи. На основі проведеного ана-
лізу та узагальнення таких літературних джерел [18 – 
29] а також практичного досвіду, виникає можливість 
подальшого вивчення та обґрунтування використання 
плавання як інноваційної методики у режимі курсо-
вого навчання у ВУЗі. Тому ми пропонуємо  створен-
ня спеціальних медичних груп студентів з хворобами 
дихальних органів, основним засобом реабілітації в 
яких стало б плавання. Заняття у таких групах про-
водяться не за спортивною спрямованістю, а з метою 
покращення фізичного, психічного здоров’я та усу-
нення вад у стані дихальної системи.
Дослідження має прямий зв’язок із Державною ці-

льовою комплексною програмою « Фізичне вихован-
ня – здоров’я нації», пунктом 85 «Розробити фізкуль-
турно – оздоровчі програми для різних вікових груп 
населення».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета нашої роботи: розробка проекту викорис-

тання занять з плавання як методу реабілітації студен-
тів з хворобами дихальної системи під час курсового 
навчання у ВУЗІ.
Завдання дослідження:
Проаналізувати в межах ВУЗу стан змін у стані 1. 
дихальної системи студентів, які займаються у 
спеціальних медичних групах.
Дослідити можливість використання занять з пла-2. 
вання як методу фізичної реабілітації студентів із 
хворобами дихальної системи.
Розробити проект методики використання занять 3. 
з плавання під час занять фізичною культурою в 
умовах навчання у ВУЗі студентів з хворобами 
дихальної системи, які займаються у спеціальних 
медичних групах.
Результати досліджень.
Мета впровадження занять з плавання в курс фі-

зичного виховання у ВУЗі – якнайповніше відновлен-
ня втрачених унаслідок перенесеного захворювання 
можливостей організму та уповільнення прогресуван-
ня захворювань дихальної системи. Заняття з плаван-
ня як засіб лікування та реабілітації показані при всіх 
захворюваннях дихальної системи, вони ґрунтуються 
на принципі максимально можливого використання 
ресурсів дихальної системи, що й сприяє відновлен-
ню її порушеної функції. 
Плавання вважається «ідеальним видом» фізичних 

вправ. Водне середовище та його фізичний, механіч-
ний, біологічний, температурний впливи викликають 
потужні позитивні реакції організму які, в своєю чер-
гою, стимулюють лікування систем організму, і, на-
самперед - дихальної. Заняття плаванням – найкраще 
тренування дихальної системи. Під час вдиху відбу-
вається посилена робота м’язів, які на даний момент 
переборюють силу тиску води на поверхню грудей. 
Видих також ускладнений. Внаслідок цього регулярні 
заняття плаванням укріплюють та розвивають м’язи, 
які беруть участь у процесі дихання, а це своєю чер-
гою, сприяє збільшенню рухомості грудної клітки, 
життєвої ємкості легень та удосконаленню дихально-
го ритму. Дихання стає глибоким і повним, тому рід-
шим. Як правило, людина у стані спокою виконує за 
хвилину 14-16 дихальних циклів, а під час плавання 
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- 7 - 8. За такої частоти дихання легені та пов’язані з 
ними органи встигають добре відпочити та одержати 
повноцінне живлення. Систематична гіпервентиляція 
під час плавання істотно змінює дихальну мускулату-
ру та специфічні легеневі тканини. Під час плавання в 
диханні беруть участь найвіддаленіші ділянки легень, 
внаслідок чого виключаються застійні явища в них. 
Глибоке ритмічне дихання залучає до активного ди-
хального акту всю легеневу тканину, що перешкоджає 
розвитку там бактерій та вірусів. В ході занять плаван-
ням підвищується еластичність легень, тренуються 
бронхи та альвеоли, кількість останніх збільшується. 
Через добре працюючі альвеоли, організм спочатку 
повністю забезпечується киснем, а під час видиху лег-
ко звільняється від вуглекислого газу. В результаті цьо-
го збільшується поглинання кисню кров’ю. З кожної 
літри повітря, яке видихається під час плавання, утилі-
зується більше кисню (4-6 %), ніж у стані спокою (3-4 
%). Розширення грудної клітки під час плавання спри-
яє роботі діафрагми, що допомагає розсмоктуванню 
та розтягуванню спайок, утворених внаслідок перене-
сеного захворювання, та ліквідації больових відчут-
тів. Отже, плавання є потужним засобом тренування 
дихального апарату, що зумовлює лікувальний вплив 
на фізіологічні показники порушень функції дихання. 
Водночас необхідно врахувати, що плавання сприяє 
значному покращенню загального фізичного стану 
студентів та підвищенню їхньої розумової та фізичної 
працездатності, сприяє вдосконаленню фізіологічних 
механізмів організму загалом [18 -29].
Звичайно оздоровчо-тренувальні заняття плаван-

ням не можуть бути панацеєю від усіх порушень ди-
хальної функції, водночас правильно спланований і 
організований навчальний процес занять плаванням 
спроможний значною мірою покращити здоров’я 
хворих студентів з такими порушеннями. Система-
тичні заняття плаванням зміцнюють дихальну мус-
кулатуру. Просвіт бронхів при цьому збільшується, 
що сприяє повноцінному поновленню повітря в аль-
веолах і підвищенню ефективності легеневої венти-
ляції загалом [1].
Усе вказане вище дозволяють визначити заняття з 

плавання, для студентів з хворобами дихальної сис-
теми, як:
Метод неспецифічної реабілітації, що втягує у від-• 
повідний процес організм на всіх його рівнях.
Метод спеціальної реабілітації, що впливає на стан • 
дихальної системи та на перебіг патологічного про-
цесу в ній.
 Метод функціональної реабілітації, що стимулює • 
роботу дихальної системи.
Реабілітаційно-педагогічний процес, що передбачає • 
свідому та активну участь студента у процесі реабі-
літації та використання набутих навичок у подаль-
шому житті.
Все вищесказане, зумовлює доцільність викорис-

тання плавання як засобу реабілітації для студентів з 
проблемами дихальної системи. Окрім того необхід-
но зазначити, що плавання дає змогу одночасно зняти 
психо-емоційне навантаження, компенсувати недо-
статню рухову активність, а також сприяє підвищен-

ню адаптаційних можливостей організму студентів 
під час навчального процесу.
Заняття з плавання рекомендуємо використовува-

ти при всіх захворюваннях органів дихання. Проте під 
час проведення курсу плавання необхідно обов’язково 
враховувати протипоказання кожного виду захво-
рювання дихальної системи, а також те, що для цієї 
категорії захворювань є характерним: порушення 
нормального стереотипу дихання, зміна газообміну, 
зменшення дієздатності дихальних м’язів, порушення 
нервово-рефлекторного механізму керування вегета-
тивними функціями організму [2, 6, 10]. Всі названі 
фактори визначають особливості курсу занять плаван-
ням з даною категорією студентів.
Ми пропонуємо  введення занять з плавання до 

курсу фізичного виховання під час навчання у ВУЗі 
для студентів з хворобами дихальної системи, які за-
ймаються у спеціальних медичних групах, впродовж 
дев’яти місяців. Запропонований курс складається з 
двох періодів:

Перший період (протягом першого семестру на-
вчання): спрямований на підвищення загального рів-
ня фізичної підготовленості; набуття та закріплення 
навичок із плавання та спеціальних дихальних вправ 
у воді; покращення функціональної підготовленості 
дихальної та серцево-судинної системи; оволодін-
ня навичкою правильного дихання під час плаван-
ня (що приводить до зменшення задишки, яка може 
з’являтись у разі підвищення фізичного навантажен-
ня); розвиток стійкості дихальної системи до анаероб-
них навантажень.

Другий період (протягом другого семестру навчан-
ня): спрямований на закріплення результатів реабілі-
тації; підтримання функціонального рівня дихальної, 
серцево-судинної системи та загального рівня фізич-
ної підготовленості, набутих впродовж першого пері-
оду занять; самоаналіз ефективності процесу реабілі-
тації; об’єктивний аналіз змін рівня функціональної 
підготовленості та параметрів позитивних зрушень у 
перебігу хвороби та діяльності дихальної системи.
Після закінчення кожного з періодів ми пропонує-

мо проводити оцінювання функціонального стану ди-
хальної системи та рівня позитивних зрушень. Крім 
того, проводиться також поточний контроль (раз на 
10 днів). На основі отриманих даних цього контролю 
проводиться подальша корекція змісту занять. Перед 
та по закінченню кожного заняття є обов’язковим 
експрес-контроль, який дає змогу оцінити стан сту-
дента до та після заняття і в такий спосіб визначити 
влив фізичного навантаження на організм студента та 
зробити висновок про ефективність заняття (терміно-
вий ефект). Для цього визначають ЧСС, показники ди-
хання та артеріальний тиск до заняття, після та під час 
заняття. Якщо заняття сплановане правильно, то після 
його закінчення показники повинні наближатись до 
вихідних. Під час заняття дуже важливим є самокон-
троль та оцінка викладача, що дозволяє здійснювати 
індивідуалізацію навантажень [11]. Отже, з перших 
днів занять студентів спеціального медичного відді-
лення, які займаються плаванням, необхідно навчити 
прийомам самоконтролю та визначення ступеня вто-
ми. Викладач контролює фізичне навантаження в ході 
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занять за допомогою спостереження за реакціями-
відповідями організму. Для цього впродовж занять 
постійно проводиться вимірювання ЧСС.
Наприкінці навчального року рекомендуємо про-

вести етапний контроль для оцінювання ефективності 
всього курсу занять плаванням та його впливу на про-
цес реабілітації. 
Головна мета курсу плавання для усунення вад у 

стані дихальної системи – всіма формами, методами, 
засобами навчання привчати студентів до здорового 
способу життя, навчати їх пошуку індивідуальних 
шляхів самовдосконалення, сприяючи цим віднов-
ленню функціонального стану дихальної системи 
та досягненню головної мети занять у спеціальних 
медичних групах – переведенню студента у групу 
загального фізичного виховання. Для реалізації цієї 
мети в рамках запропонованого курсу з плавання в 
умовах навчання у ВУЗі, повинні вирішуватись такі 
чотири групи завдань.

1-ша група – лікувальна:
Зменшення та лікування наявного запального про-• 
цесу в органах дихання.
Поліпшення та відновлення функції зовнішнього • 
дихання.
Збільшення рухливості грудної клітки, діафрагми та • 
сили дихальних м’язів.
Запобігання розвитку плевральних спайок, а в разі • 
їх наявності – розтягненню.
Підвищення прохідності бронхіального дерева, ви-• 
діленню слизу та мокротиння, тобто відновлення 
дренажної функції бронхів.
Відновлення газообміну.• 
Поліпшення та відновлення функції зовнішнього • 
дихання.
Оволодіння навичкою вільно керувати дихальними • 
фазами, паузами, та глибиною дихання для його 
оптимізації.
Стимулювання лімфо- та кровообігу в уражених ді-• 
лянках легень.
Адаптації серцево-судинної системи до зростаючо-• 
го навантаження

2-га група – реабілітаційно  – розвиваюча:
Напрацювання рухових навичок, розвиток та вдо-• 
сконалення (в міру можливості ) фізичних якостей 
(сили, швидкості, витривалості, гнучкості).
Сприяння процесам загального фізичного розвитку.• 
Підвищення толерантності до фізичних наванта-• 
жень.

3-тя група – освітня:
Оволодіння технічними прийомами різних способів • 
плавання.
Опрацювання життєво необхідних навичок поведін-• 
ки на воді.
Вироблення оздоровчо-гігієнічних навичок.• 

4-та група – оздоровча:
Позитивна зміна психоемоційного  стану.• 
Створення оптимістичного настрою під час занять.• 
Вироблення навичок здорового способу життя.• 
Всі вище вказані завдання є взаємозв’язаними, ви-

рішення їх забезпечує ефективність процесу реабілі-
тації під час занять плаванням.

Запропонований методичний проект курсу плаван-
ня в рамках занять із фізичного виховання в умовах 
ВУЗу для студентів з хворобами дихальної системи 
повинен складатися з:

1.Теоретичного розділу:
інформація про басейн, де проводяться заняття;• 
правила поведінки та безпеки на заняттях плаван-• 
ням з метою попередження простудних захворю-
вань, травмувань та нещасних випадків;
гігієнічні правила та вимоги до занять у басейні;• 
правила та методика допомоги потопаючому;• 
лікувально-оздоровче плавання та його значення в • 
процесі реабілітації дихальної системи;
вплив занять плаванням на стан дихальної системи • 
та організму в цілому.

2. З розділу практичних навичок:
загальна характеристика імітаційно-підготовчих та • 
підготовчих вправ з плавання, техніка їх виконан-
ня;
основні вправи звикання до води та спеціальні ди-• 
хальні вправи;
особливості методики початкового навчання пла-• 
ванню та вивчення спортивних стилів з урахуван-
ням специфіки уражень органів дихальної систе-
ми.

3. Ігрові вправи та розваги на воді.
Основною формою організації занять з плавання 

у спеціальних медичних групах є заняття з фізичного 
виховання, яке рекомендуємо проводити два рази на 
тиждень, тривалістю 45 хвилин (безпосередньо у воді) 
та 15 хвилин на суші. Заняття має складатися з трьох 
частин: підготовчої, основної та заключної. Підготов-
ча частина заняття проводиться на суші. Рекомендує-
мо використовувати вправи для загального розвитку, 
імітаційні плавальні та спеціальні дихальні вправи. 
Під час виконання всіх видів вправ особлива увага 
приділяється диханню. Протипоказані вправи з на-
тужуванням та затримкою дихання. Дихальні вправи 
повинні бути простими для виконання, а також у не-
великому дозуванні (оптимальна кількість повторень 
4-6 разів). Також виконуються дихальні вправи, які до-
помагають засвоїти техніку дихання у воді. На це тре-
ба звернути особливу увагу, оскільки дихання у воді 
значно відрізняється від звичайного. Якщо студент не 
володіє технікою правильного дихання у воді, у нього 
не вистачить кисню на повний цикл рухів, внаслідок 
чого він буде поспішати, збільшувати темп рухів, що, 
своєю чергою, спричинить перевтому, недопустиму в 
заняттях студентів з порушеннями стану здоров’я.
В основній частині вирішується основне завдання 

заняття – вправи з вивчення техніки різних способів 
плавання з виконанням індивідуальних завдань. У за-
ключній частині пропонуємо  ігри на воді поєднува-
ти із вільним купанням для приведення організму у 
порівняно спокійний стан та підвищення інтересу до 
занять.
Варто зазначити, що під час комплектації груп для 

заняття плаванням слід урахувати насамперед рівень 
плавальної підготовки та характер порушень дихаль-
ної системи. Підготовленість визначається безпосе-
редньо у воді. При цьому звертаємо увагу на те, що 



58

плаванням можуть займатись усі без винятку студен-
ти, тобто навіть ті, які ніколи до цього не займались. 
Для цього повинна бути створена окрема група почат-
кової підготовки. Чисельність групи має становити 
7-10 студентів на одного викладача.
Методика занять визначається поставленими за-

вданнями та засобами і формами занять з плавання, 
що добираються для їх вирішення в ході реабілітації. 
В заняттях з плавання для студентів із хворобами ди-
хальної системи необхідно дотримуватись таких ме-
тодичних вказівок:
Фізіологічне навантаження та дозування плаваль-• 
них вправ повинні відповідати загальному стану 
здоров’я студентів та мірі їх натренованості.
У занятті необхідно поряд із загальними плаваль-• 
ними вправами застосовувати спеціальні дихальні 
вправи.
В плануванні плавального заняття чітко дотриму-• 
ватись принципів поступовості та послідовності у 
підвищенні та зниженні фізичного навантаження.
У реабілітаційному курсі плавальних занять що за-• 
няття частково змінювати та ускладнювати вправи.
Обсяг занять, інтенсивність та складність мають ви-• 
значатись з урахуванням порушень у здоров’ї сту-
дента та рівня його плавальної підготовки.
Величина, складність, міра плавальних наванта-

жень, інтенсивність заняття, емоційний рівень – усе 
це підбирається індивідуально з урахуванням проявів 
основного захворювання. Лікувально-реабілітаційний 
вплив занять плаванням найсильніший тоді, коли 
вони технічно правильні та індивідуально дозовані. 
Окрім того, реабілітаційно-оздоровчий вплив занять з 
плавання може бути досягнутий тільки у разі система-
тичності занять. Поступово зростаючі навантаження 
в ході систематичних занять плаванням забезпечують 
зростання тренованості дихальної системи, що є осно-
вою її реабілітації. Перерва ж у заняттях може звести 
нанівець усі досягнуті результати у процесі реабіліта-
ції. Зазначимо те, що студенти із хворобами дихаль-
них органів мають значну більшу потребу у заняттях 
плаванням, ніж їхнім однокурсники, які займаються в 
основному навчальному відділенні.
Поступово збільшувати навантаження, не переван-

тажуючи організм, а навпаки, даючи йому можливість 
адаптуватися, справлятися з усе більшими та складні-
шими завданнями, можна такими методами:
Збільшення  щільності  занять . На  перших  заняттях  • 
щільність  складає  приблизно  45-50 %. В міру  адап-
тації  організму  студентів  до фізичних  навантажень  
вона  може  досягати  70-75 % загального  часу  занят -
тя.
Збільшення інтенсивності занять, темпу, в якому • 
пропливають певні дистанції. Це потрібно робити 
обережно, оскільки швидке пропливання дистанції 
може викликати задишку. В зв’язку з цим, необхідно 
чергувати інтенсивне пропливання дистанцій з роз-
слаблюючим плаванням, яке дозволяє вирівняти ро-
боту дихальних органів та ліквідувати задишку.
Ускладнення завдань.• 
У разі низької початкової тренованості збільшен-

ня навантаження повинне становити 3-5 % за заняття 

відносно досягнутого рівня, а після засвоєння певного 
набору плавальних навичок – менше.
Контроль інтенсивності плавальних навантажень 

проводиться шляхом контролю пульсу. Дозування пла-
вального навантаження здійснюється на основі визна-
чення ЧСС (пульс не повинен перевищувати 130 уд. 
на хвилину). Для визначення пристосування організ-
му до певного навантаження слід провести 2-3 контр-
ольні запливи. В заняттях із студентами з хворобами 
дихальних шляхів рекомендуємо використовувати 
плавальні вправи малої та середньої інтенсивності.
На підставі принципів послідовності та поступо-

вості дозування плавальних вправ можна здійснювати 
так:
Скорочення або подовження дистанції.• 
Збільшення чи зменшення темпу гребкових рухів • 
руками або ногами.
Подолання усієї дистанції з рівномірною  швидкістю • 
або з чергуванням прискореного та уповільненого 
плавання, високого або низького темпу гребків.
Зниження або підвищення якості кожного гребка • 
(його амплітуди, швидкості, рівня м’язевого зусил-
ля).
Застосовуючи названі способи дозування, можна 

проплисти одну й ту саму дистанцію з малим або се-
реднім навантаженням.
Під час навчальних плавальних занять необхідно 

дотримуватись принципу « від простого до складного» 
. Бажано надавати перевагу простим вправам з пере-
важанням коротких плавальних дистанцій, оскільки у 
заняттях студентів спеціального медичного відділен-
ня не допустима перевтома. Протипоказані вправи з 
натужуванням та затримкою дихання. Найефективні-
шим для цієї категорії порушень є плавання брасом чи 
кролем на грудях. Пропонуємо  також використовувати 
пірнання та занурення у воду які тренують стійкість 
до гіпоксії. У разі виникнення задишки, погіршення 
загального стану, блідості, больових відчуттів, підви-
щення пульсу у стані спокою чи порушення серцевого 
ритму необхідно знизити навантаження або припи-
нити заняття. Якщо після заняття плаванням студент 
відчуває значну втому, в’ялість, відсутність апетиту, 
неспокійно спить, необхідно звернутись до лікаря та 
тимчасово припинити заняття [30].
Для урізноманітнення процесу занять плаванням 

ми пропонуємо  включати в заняття зі студентами з 
хворобами дихальних органів вправи з аква-аеробіки 
(комплекс ритмічних рухів тривалістю 20 хвилин), 
вправи з водної йоги на розслаблення у заключній час-
тині заняття (вода найкраще середовище для релакса-
ції), водний шейпінг та гідрокінезетерапію (лікування 
рухами у воді; застосовується у вигляді гімнастичних 
вправ). Застосування цих нововведень ґрунтується на 
властивостях води та особливостях її впливу на орга-
нізм ( позитивний вплив гідростатичного тиску води 
на дихальну систему [31, 32].
Успішність процесу реабілітації значною мірою 

залежить від переконання студента в необхідності та 
корисності систематичних занять з плавання для по-
кращення стану свого здоров’я. Важливо проводити 
заняття так, щоб у студентів існувала віра у свої мож-
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ливості, наочно демонструючи ріст майстерності у 
плаванні. Позитивне ставлення викладача надає впев-
неності у своїх силах та сприяє процесу реабілітації. 
Ознайомлення студентів з даними лікарського контро-
лю також розширює знання студентів та зміцнює їхню 
впевненість у необхідності занять з плавання. Курс за-
нять з плавання повинен проводитися так, аби поряд 
із засвоєнням спеціальних знань, умінь і навичок ці 
заняття давали знання і навики, які студенти могли б 
використовувати у своєму подальшому житті. 
Звичайно оздоровчо-тренувальні заняття пла-

ванням на можуть бути панацеєю від усіх порушень 
дихальної функції, водночас правильно спланований 
і організований навчальний процес з використанням 
занять з плавання спроможний значною мірою по-
кращити здоров’я хворих студентів з деякими типами 
цих порушень. Ефект від грамотно і вдумливо спла-
нованих тренувань може бути просто вражаючим. 
Введення в навчальну програму з фізичного вихован-
ня занять з плавання у спеціальних медичних групах 
дозволяє чинити потужну протидію функціональним 
порушенням дихальної системи та організму загалом. 
Після того, як організм «поборов» захворювання під 
впливом занять плаванням, у ньому відбуваються 
інші позитивні зміни, які дозволяють розширити фізі-
ологічний резерв організму.

Висновки
Раціональне використання запропонованого мето-

дичного проекту введення занять з плавання до курсу 
фізичного виховання студентів з хворобами дихальної 
системи, які займаються у спеціальних медичних гру-
пах, дозволяє усунути наявні проблеми у діяльності 
дихальної системи, а також покращити загальний стан 
здоров’я цієї категорії студентів. Позитивними особли-
востями використання занять з плавання для фізичної 
реабілітації студентів є: їхня глибока біологічність та 
адекватність, відсутність негативної побічної дії у разі 
використання оптимальних навантажень, можливість 
довготривалого використання. 
Науково обґрунтована методика фізичної реабі-

літації студентів з хворобами дихальної системи за 
допомогою плавання дозволяє: ввести зміни та допо-
внення до програми фізичного виховання студентів 
спеціальних медичних груп ВУЗу; сприяти процесу 
реабілітації студентів із хворобами дихальної систе-
ми під час навчання у ВУЗі і в такий спосіб досягти 
основної мети занять у спеціальних медичних групах 
– переведення студентів у групи загального фізичного 
виховання.
Проект програми дозволяє використовувати за-

няття з плавання в навчальному процесі для вдоско-
налення курсу «Фізична реабілітація студентів із хво-
робами дихальної системи « у галузі вищих учбових 
закладів та визначити подальші перспективи у цій 
області знань.
В перспективі пропонуємо розробку методичного 

проекту занять з плавання в поєднанні урочних пла-
нових з позаурочними під час канікул та заліково-
екзаменаційних сесій. Крім того, таких студентів 
пропонуємо залучати до посильної участі у масових 
фізкультурних виступах, святах, прогулянках, екскур-
сіях, спортивних вечорах. Це дозволить підвищити 

зацікавленість студенів у заняттях фізичним вихован-
ням, толерантність до фізичних навантажень та нор-
малізувати різні психофізичні функції організму. 
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Біомеханічні знання у професійній підготовці 
майбутніх вчителів фізичної культури

Куртова Г.Ю.
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Розглянуто проблеми сучасної профе-
сійної підготовки майбутніх учителів, 
особлива увага приділена біомеханіч-
ним знанням, як необхідній складовій 
професійної майстерності вчителя 
фізичної культури. Проведений аналіз 
сучасних напрямків роботи науковців 
з питань біомеханіки фізичного ви-
ховання та спорту. З’ясовано місце та 
роль біомеханічної підготовки в струк-
турі навчально-професійної діяльності 
вчителя фізичної культури. Визначено 
рівень біомеханічних знань учителів та 
студентів - майбутніх учителів фізичної 
культури.

Куртова Г.Ю. Биомеханические зна-
ния в профессиональной подготов-
ке будущих учителей физической 
культуры. Рассмотрены проблемы 
современной профессиональной под-
готовки будущих учителей, особое 
внимание уделяется биомеханическим 
знаниям, как одной из необходимых 
составляющих профессионального ма-
стерства учителя физической культу-
ры. Проведен анализ современных на-
правлений работы ученых по вопросам 
биомеханики физического воспитания 
и спорта. Выяснено место и роль био-
механической подготовки в структуре 
учебно-профессиональной деятель-
ности учителя физической культуры. 
Определен уровень биомеханических 
знаний учителей и студентов - будущих 
учителей физической культуры.

Kurtova G.U. Biomechanical 
knowledge in professional preparation 
of future physical training teachers. 
The problems of future teaches of modern 
professional preparation are observed, 
special attention is paid to biomechanical 
knowledge as a necessary part of 
professional skill of physical training 
teachers. Modern scienti c tendencies on 
the problem of biomechanic in physical 
education and sport is analysed. The place 
and the role of biomechanical preparation 
in structure of educational professional 
work of the teacher of physical training 
is found out. The level of biomechanical 
knowledge of teachers and students - 
the future teachers of physical training is 
determined.

біомеханіка, знання, освіта, підготов-
ка.

биомеханика, знания, образование, по-
дготовка.

biomechanic, knowledge, education, 
training.

Вступ.1

Сучасні підходи в освіті вимагають радикальних 
змін у використанні освітніх технологій в напрямку 
гуманізації і демократизації навчання і виховання сту-
дентської молоді та інтеграції до Європейського та 
світового освітнього простору (Алексюк А.М., Андру-
щенко В.П., Бондар А.М., Жалдак М.І., Кошовий О.С., 
Кремінь В.Г., Лозова В.І., Сущенко Л.П.). У сучасному 
суспільстві існує попит на виховання творчої особис-
тості, здатної мислити самостійно, генерувати оригі-
нальні ідеї, приймати нестандартні рішення. Сучасна 
система вищої освіти в Україні ставить нові вимоги 
до професійної підготовки майбутніх педагогів. Кри-
терієм формування готовності студентів факультету 
фізичного виховання до викладацько-тренерської ді-
яльності має бути достатній рівень їх компетентності, 
що виражається в опануванні теоретико-методичних 
знань навчальної програми вміння використовувати 
педагогічні, фізіологічні та біомеханічні знання та на-
вички у професійній діяльності.
Незважаючи на роботу спеціалістів в галузі освіт-

ніх біомеханічних технологій, спрямовану на теоре-
тичне обґрунтування ефективності використання біо-
механічних знань у роботі вчителя фізичної культури, 
розробку нових технологій навчання майбутніх фа-
хівців, що базуються на можливостях сучасних тех-
нічних засобів, а також багаточисельні експерименти 
з впровадження інновацій, що підтверджують доціль-
ність їх використання у вищих навчальних закладах, 
у наш час залишається достатньо невивчених питань 
у цій галузі. 
Аналіз, узагальнення і систематизація навчально-

методичної і спеціальної літератури з проблем роз-
робки та впровадження біомеханічних технологій до 
навчального процесу, вказує на зростаючу зацікавле-
ність та активну роботу науковців у цьому напрямку. 
Проведені дослідження з використанням електро-
© Куртова Г.Ю., 2009

нних дидактичних матеріалів у навчальному процесі 
(Богданов В.М., Пономарев В.С., Хмельницька І.В., 
Уткина Т.В.), використанням діагностичних системи з 
біомеханіки на основі сучасних інформаційних техно-
логій (Ахмедзянов Е.Р., Гаркуша С.В., Дмитриев О.Б., 
Петров П.К.,), а також дослідження по розробці нової 
методики навчання, що спирається на комплексне ви-
користання комп’ютерних засобів та біомеханічних 
методик (Лапутін А.М., Носко М.О., Бобровник В.І., 
Осадчий О.В., Васильєв В.Д.).
В існуючій сучасній системі наукових знань біо-

механіці відводиться важливе місце. Фахівці сьогодні 
відносять її до найбільш значущих наук ХХІ століття 
(Лапутін А.М., Носко М.О., Архипов О.А., Гамалій 
В.В., Коренберг В.Б., Гаркуша С.В., Осадчий О.В.). 
З цієї точки зору біомеханіка - галузь природничих  
наук, що на основі ідей та методів механіки вивчає 
фізичні якості біологічних об’єктів, закономірності 
їх адаптації до навколишнього середовища, поведін-
ку (навчання) та механічні рухи у них на всіх рівнях 
організації у різних станах. Окремі напрями біомеха-
ніки забезпечують конкретні галузі рухової діяльності 
людини: біомеханіка трудових процесів, ергономічна  
біомеханіка, медична і клінічна біомеханіка, біомеха-
ніка фізичного виховання та спорту тощо [1].
Обґрунтовуючи важливість та значення біомехані-

ки в системі післядипломної освіти Старченко С.О., 
2008, зазначає, що більшість вчителів мають незадо-
вільні знання з предмету біомеханіки, пропонує, у 
закладах післядипломної освіти обов’язково вносити 
до навчальних планів медико-біологічні дисципліни: 
анатомія, фізіологія, біомеханіка [6].
Рухи людини – одне з найскладніших явищ у сві-

ті. Вивчаючи рухові дії людини, біомеханіка як наука, 
допомагає зрозуміти закономірності, що покладені в 
основу різноманітних способів руху [5]. Актуальність 
проблеми полягає в тому, що володіючи необхідними 
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знаннями та розумінням інтеграції рухових процесів 
під час їх виконання як вчитель так і тренер на більш 
високому якісному рівні зможе вирішувати завдання 
навчально-тренувального процесу.
Робота виконана за планом НДР Чернігівсько-

го державного педагогічного університету імені Т.Г. 
Шевченка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
З метою з’ясування місця та ролі біомеханічної 

підготовки в структурі навчально-професійної діяль-
ності вчителя фізичної культури ми визначили рівень 
біомеханічних знань учителів та студентів, майбутніх 
учителів фізичного виховання.

Результати дослідження. 
Для того, щоб кваліфіковано керувати навчальною 

та оздоровчою діяльністю учнів з фізичного вихован-
ня, вчитель сам має бути добре підготовлений в цій 
галузі і розуміти її значення.
З метою визначення рівня біомеханічних знань 

вчителів фізичної культури нами було проведене анке-
тування, в якому взяли участь 108 учителів загально-
освітніх навчальних закладів м Чернігова, зі стажем 
роботи на посаді вчителя від двох до сорока років. 
Анкета містила питань з таких блоків: знання з 

біомеханіки та усвідомлення їх ролі у роботі вчителя, 
вміння застосовувати біомеханічні знання на практи-
ці, самооцінка рівня знань, умінь та навичок. 
Як показали результати анкетування, переважна 

більшість вчителів вважають, що знання з біомеха-
ніки є необхідною складовою професійної майстер-
ності (87,9 %). Нажаль, деякі вчителі не розуміють 
значимості цієї науки і відмічають провідні позиції 
анатомії, вікової фізіології і психології, без урахуван-
ня біомеханічних особливостей, у професійній діяль-
ності вчителя з фізичної культури (12,1 %); вважають 
біомеханіку наукою “яка актуальна тільки для підго-
товки спортсменів високої кваліфікації, спорту вищих 
досягнень”. 
Переважна більшість опитаних вчителів (95,7 %) 

відчувають потребу у підвищенні професійної під-
готовки з біомеханіки, звертають увагу на недостат-

ність, а деякі навіть на відсутність інформації з біоме-
ханіки за напрямками практичної роботи у доступних 
джерелах інформації.
Навіть предмет вивчення біомеханіки вчителі фор-

мулюють по різному. Більшість опитаних відповіли, 
що це – рухова система людини, рухи людини, рухові 
вправи, механічні рухи біологічних систем. Інші від-
мічають, що це просторові рухи учнів і спортсменів. 
Щодо самооцінки рівня знань: 46,4 % - вважають 

що їх знання відповідають середньому рівню; 17,8 
% - нижчому за середній; 7,3 % - низькому; 15,9 % - 
вищому за середній; 12,6 % – високому. Визначаючи 
об’єктивний рівень знань з біомеханіки ми враховува-
ли результати отримані за тестовими завданнями з бі-
омеханіки. Результати оцінювалися за п’ятибальною 
шкалою (рис. 1).
Як бачимо, переважна більшість опитаних вчите-

лів фізичної культури відчувають нестачу теоретич-
них знань з біомеханіки та вміння застосовувати їх на 
практиці, що в свою чергу відображається на якості їх 
професійно-педагогічної діяльності.
Щоб виявити ставлення теперішніх студентів – 

майбутніх вчителів фізичної культури до проблем 
вивчення біомеханіки, нами було проведено д анкету-
вання, в якому взяли участь 374 студента ІІ – V років 
навчання.
На запитання: “Чи потрібні вчителю фізичної 

культури знання з біомеханіки?” 89,6 % відповіли 
ствердно. Аргументуючи свою відповідь, вони за-
значили, що: “Вчитель фізичної культури повинен не 
тільки знати особливості рухової системи людини та 
її рухових актів (вправ), а і вміти застосовувати на-
буті знання на практиці з метою забезпечення раці-
ональних методів фізичного виховання населення та 
ефективної підготовки спортсменів високого класу”; 
“Знання з біомеханіки дозволяють вчителю правиль-
но підібрати ефективні засоби фізичного виховання – 
фізичні вправи різного спрямування, технічні засоби 
навчання”; “Біомеханіка при вивченні фізичних вправ 
спирається на дані механіки, анатомії, фізіології, але 
предмет її вивчення – рух – не може бути специфіч-

Рис. 1. Порівняльна оцінка рівня знань з біомеханіки
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ним для жодної з цих наук” та ін. Як видно, відповіді 
показують високий рівень усвідомлення студентами 
значущості біомеханічних знань для сучасного учите-
ля фізичної культури.
Нас цікавило, за власною думкою, чи вміють сту-

денти застосовувати отримані знання з біомеханіки 
у практичній роботі. Переважна більшість опитаних 
відповіли ствердно, зазначивши, що вміють: “… оці-
нювати раціональність спортивної техніки в різних 
видах спорту”; “… визначати ступінь стійкості тіла 
спортсмена, визначати біокінематичні характеристи-
ки тіла людини”, “… аналізувати кінограму фізичної 
вправи” та ін.. Треба зазначити, що студенти усвідом-
люють важливість біомеханіки, а саме біомеханічного 
аналізу, біометрії, апаратурних комплексів та вимірю-
вальних систем у навчально-тренерській роботі, у той 
же час деякі відмічають, що не зовсім розуміють, як 
всі ці знання і навички можна використовувати у ро-
боті вчителя фізичної культури.
Ми також поставили за мету виявити суб’єктивний 

погляд студентів на існуючу професійну підготовку 
майбутнього вчителя фізичної культури і зокрема на 
роль та місце біомеханіки у процесі навчання у вузі. 
Серед дисциплін фундаментального циклу на першо-
му місці за значимістю “Анатомія людини”, на дру-
гому - “Фізіологія”, на третьому - “Біомеханіка фі-
зичних вправ та спорту”, ще студенти називали такі 
дисципліни, як “Валеологія”, “Біохімія”, “Спортивна 
медицина”.
До недоліків у вивченні курсу “Біомеханіка фізич-

ного виховання та спорту” студенти відносять: “Вели-
ку кількість інформації, яку важко систематизувати”; 
“Не зрозумілість практичного застосування набутих 
навичок виконання розрахунково-графічних робіт у 
повсякденній діяльності вчителя”. Були зроблені на-
ступні пропозиції: “Посилити практичне спрямуван-
ня предмету”; “Переглянути відповідність матеріалу, 
що викладається, сучасному рівню розвитку науково-
технічного прогресу і суспільства”; “Внести зміни до 
вкладання, які б стимулювали прояв самостійної, ак-
тивної, творчої роботи”.

Висновки. 
Отже, біомеханічні знання є необхідною скла-

довою професійної майстерності вчителя фізичної 
культури. 

Результати отримані в ході опитування спонука-
ють замислитись над необхідністю перегляду змісту 
професійної підготовки вчителів фізичної культури, а 
в межах нашого дослідження, тієї його частини, що 
стосується професійної біомеханічної підготовки. 
Підтвердженням цього є майже одноголосна думка 
вчителів, що якісна біомеханічна підготовка є необ-
хідною складовою професійної майстерності. При-
чому така підготовка є необхідною для професійної 
самоосвіти вчителя, але базові знання, вміння, так би 
мовити “біомеханічне мислення” повинні закладати-
ся і формуватися під час навчання у вузі. На думку 
учителів і студентів: саме знання з біомеханіки до-
зволяють бачити цілісну картину формування рухової 
функції під час занять фізичною культурою.
Перспективи подальших досліджень. Розглянуті в 

статті проблеми потребують подальшого аналізу. До-
слідження в галузі професійної підготовки майбутніх 
фахівців з фізичного виховання та спорту; аналіз су-
часної системи професійної підготовки; дослідження 
рівня сформованості готовності майбутніх учителів 
до здійснення біомеханічної діяльності сприяють пе-
реосмисленню та удосконаленню змісту професійної 
освіти в світі сучасних запитів та вимог.
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Відновлення рухливості надп’ятково-гомілкового суглобу 
після травм та хірургічних втручань

Луканський В. В., Мацейко І. І.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

На основі стандартних комплексів 
лікувальної  фізичної культури роз-
роблений поглиблений комплекс для 
відновлення рухливості травмованого 
надп’ятково-гомілкового суглобу та за-
побігання атрофії м’язів, які оточують 
суглоб. Дія комплексу спрямована на 
зміцнення м’язів та зв’язок, на віднов-
лення його рухливості та запобігання 
ускладненням. Відновлення рухливості 
надп’ятково-гомілкового суглобу відбу-
валося достовірно швидше та повніше, 
ніж у травмованих, які застосовували 
стандартний комплекс.

Луканский В.В., Мацейко И.И. Восста-
новление подвижности голеностоп-
ного сустава после травм и хирур-
гических вмешательств. На основе 
стандартных комплексов лечебной  
физической культуры разработан углу-
бленный комплекс для восстановления 
подвижности травмированного голено-
стопного сустава и предотвращение 
атрофии мышц, которые окружают 
сустав. Действие комплекса направ-
лено на укрепление мышц и связок, 
на восстановление его подвижности 
и предотвращение осложнений. Вос-
становление подвижности голеностоп-
ного сустава происходило достоверно 
быстрее и полнее, чем у травмирован-
ных, которые применяли стандартный 
комплекс.

Lykanskiy V.V., Matsejko I.I. The res-
toration of movement of articulatio 
talocruralis after fracture and surgical 
interfere. Was made up the programme 
of medical physical culture (MPC) to the 
resume of movement of anticulatio tal-
ocruralis and not permission the fracture 
of muscule on the base of the standard 
programme of medical physical culture. 
The action of programme direct to im-
provement of muscule and to the move-
ment of them. Was set that in people wich 
use the achor programme of MPC, the 
improvement of movement of anticulatio 
talocruralis in the elementary period of re-
habilitation pass very fast, then in people 
wich use the standard programme.

фізична реабілітація, рухливість, 
надп’ятково-гомілковий суглоб.

физическая реабилитация, подвиж-
ность, голеностопный сустав.

physical rehabilitation, movement, 
articulatio talocruralis.

Вступ.8

Травми надп’ятково-гомілкового суглобу є одними 
з найпоширеніших, вони не мають вікових, статевих, 
професійних та інших обмежень. У деяких випадках 
лікування травм в області надп’ятково-гомілкового 
суглобу може потребувати хірургічного втручання. 
Термін відновлення після операції складає від трьох 
до п’яти місяців, період іммобілізації займає від трьох 
до восьми тижнів. Вже під час періоду іммобілізації 
слід почати виконувати заходи фізичної реабілітації: 
загальнорозвиваючі вправи на нетравмованих ділян-
ках, вправи на розтягування та дихальні.
Основою фізичної реабілітації є лікувальна фі-

зична культура (ЛФК) – метод лікування, що вико-
ристовує засоби і принципи фізичної культури для 
лікування травматичних ушкоджень, запобігання їх 
ускладненням [6].
Головним засобом ЛФК є фізичні вправи. Їх осно-

вою є м’язова діяльність, біологічна роль якої має 
надзвичайно велике значення в житті людини. Існує 
безпосередня залежність і тісні взаємозв’язки між 
м’язовою роботою і діяльністю внутрішніх органів, 
нормальним функціонуванням центральної нервової 
системи, які виникли і розвинулися в процесі еволю-
ції. Зниження рухової активності призводить до по-
рушень функціонального стану організму і виникнен-
ня хворобливих змін у серцево-судинній, дихальній, 
травній та інших системах.
Головною особливістю, яка виділяє ЛФК з усіх 

інших методів лікування, є свідома й активна участь 
хворого в процесі лікування фізичними вправами, так 
як при застосуванні усіх інших методів хворий є від-
носно пасивним [3].
Один із найкращих варіантів ЛФК пропонує Стар-

цева Є.Ю. [5]. Її комплекси чітко спрямовані на від-
новлення після конкретної травми. Частина вправ від-
носяться до загальнорозвиваючих, вони забезпечують 
різнобічний вплив на всі м’язи, які оточують даний 
суглоб. Частина вправ цілеспрямовано навантажують 
© Луканський В. В., Мацейко І. І., 2009

м’язи, які згинають та розгинають стопу.
Комплекс для відновлення надп’ятково-

гомілкового суглобу Мухіна В.М. [3] містить вправи, 
спрямовані на всебічне відновлення як рухливості, 
так і сили м’язів. Але даний комплекс розрахований 
на застосування його у спеціально створених для цьо-
го умовах, а саме залах лікувальної фізичної культури, 
а не в умовах лікарні.
Комплекс, який рекомендує Калюжнова И.А. [2], 

є досить ефективним на початковому етапі віднов-
лення. Його вправи достатньо прості та доступні для 
виконання в будь-яких умовах. На нашу думку, його 
можна доповнити більш спеціалізованими вправами 
на конкретні групи м’язів та певні зв’язки.
Після вивчення літературних джерел можемо кон-

статувати, що ідеального варіанту практично не існує, 
але в процесі аналізу та обробки інформації можна 
підібрати комплекс, що є необхідним у даному кон-
кретному випадку. 
В період іммобілізації рекомендується виконувати 

ізометричні вправи (при яких довжина скорочуваних 
м’язів не змінюється) для м’язів травмованої кінців-
ки – м’язів стопи, гомілки. Можна виконувати рухи 
в кульшовому суглобі – згинання, розгинання, відве-
дення, приведення – в положенні лежачи або сидячи. 
При розтягненнях і розривах зв’язок надп’ятково-
гомілкового суглобу в період реабілітації не виконува-
ти рухи, що сприяють розтягненню рубця, який фор-
мується при загоєнні зв’язок. Необхідно виключати 
такі рухи, при яких зовнішній край стопи опускається 
донизу, а внутрішній – піднімається вгору. На почат-
кових етапах відновлення небажано також виконувати 
колові оберти в надп’ятково-гомілковому суглобі. Для 
зменшення навантаження на травмовану ногу реко-
мендується використовувати милиці [4].
На основі аналізу комплексів, описаних в літе-

ратурних джерелах, ми створили власний комплекс 
ЛФК для розробки надп’ятково-гомілкового сугло-
бу. Дія комплексу спрямована на зміцнення м’язів 
та сухожилків, що оточують даний суглоб і, в свою 
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чергу, на відновлення його рухливості та запобігання 
ускладненням.
В основу комплексу увійшли вправи як для вели-

ких, так і для малих груп м’язів стопи, а також впра-
ви на розтягування. На початковому етапі застосову-
вались простіші вправи з поступовим збільшенням 
навантаження та збільшенням амплітуди (згинання 
– розгинання пальців стопи, відведення – приведен-
ня стопи, колові рухи). Пізніше використовувались 
вправи з більшим навантаженням на суглоб з вихід-
них положень сидячи та стоячи: вправи на згинання 
– розгинання стопи під вагою власного тіла (колові 
рухи стопою з положення сидячи, перекати). Також в 
комплекс увійшли вправи з дрібними предметами та 
вправи на розслаблення (збирання пальцями ніг олів-
ців та інших дрібних предметів, піднімання з підлоги 
рушника чи килимка з м’якої тканини).
Робота виконана у відповідності до плану НДР 

Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою нашого дослідження була оцінка ефек-

тивності застосування розробленого нами комплексу 
ЛФК в програмі реабілітації хворих з переломами в 
області надп’ятково-гомілкового суглобу.
В дослідженні використовувались такі методи: 

аналіз літературних джерел; метод гоніометрії: при 
допомозі кутоміра (гоніометра) визначалися кути па-
сивних розгинань, пасивних згинань, активних роз-
гинань і активних згинань надп’ятково-гомілкового 
суглобу; статистична обробка отриманих результатів 
здійснювалась загальноприйнятими методами.
Досліджувані – пацієнти травматологічного від-

ділення обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова 
– були поділені на дві групи по 15 осіб. Експеримен-
тальна група виконувала запропонований нами комп-
лекс ЛФК, контрольна група – стандартний комплекс 
ЛФК.
Комплекс ЛФК був чітко регламентований та узго-

джений з такими засобами фізичної реабілітації, як 
масаж та фізіотерапія і проводився під наглядом лі-
карів 2 рази на день впродовж 1 місяця. Фізична ре-
абілітація пацієнтів проводилася і після їх виписки з 
лікарні, але у нас не було можливості прослідкувати 
її результати у більш пізній термін. Тобто ми наводи-

мо результати застосування нашого комплексу лише у 
початковий період реабілітації.

Результати дослідження.
Дослідження показали, що в осіб, які застосову-

вали розроблений нами комплекс ЛФК, відновлення 
рухливості надп’ятково-гомілкового суглобу відбува-
лося швидше та повніше, ніж у контрольній групі.
На рисунках 1-4 представлена динаміка показників 

рухливості травмованого надп’ятково-гомілкового су-
глобу в обох групах впродовж досліджуваного періоду 
та для оцінки досягнутого рівня наводиться значення 
показника здорової кінцівки. Динаміка розглянутих 
показників дуже схожа: спостерігається їх поступове 
збільшення в обох групах. Так, за період дослідження 
середні значення пасивних розгинань експерименталь-
ної групи зросли з 16,7° до 27,3°, контрольної групи з 
16,4° до 25,2°, активних розгинань експерименталь-
ної групи з 13,0° до 23,4°, контрольної групи з 12,9° 
до 20,9°, пасивних згинань експериментальної групи 
з 18,7° до 32,2°, контрольної групи з 18,5° до 29,6°, 
активних згинань експериментальної групи з 15,0° до 
28,3°, контрольної групи з 14,7° до 25,6°.
Таким чином, після зняття гіпсу або металевої 

конструкції середні значення показників експеримен-
тальної та контрольної груп були дуже близькими та 
статистично не відрізнялися (р>0,05). Через 1 місяць 
реабілітаційного періоду показники експерименталь-
ної групи були дещо вищими, ніж контрольної групи. 
Різниця показників статистично достовірна, в усіх ви-
падках р<0,001.
Слід відмітити, що відновлення було неповним, 

оскільки усі кінцеві показники травмованої кінцівки 
в обох групах були достовірно нижчими, ніж здорової 
(р<0,001).
Отже, більш швидке відновлення рухливості 

надп’ятково-гомілкового суглобу відбувалося в екс-
периментальній групі, що свідчить про позитивний 
вплив нашого комплексу. Тобто, можна відмітити, що 
запропоновані та проведені належним чином засо-
би реабілітації сприяли більш швидкому та повному 
відновленню рухливості у надп’ятково-гомілковому 
суглобі.
Це доводить ефективність застосованого комплек-

су ЛФК.

Рис. 1. Показники пасивних розгинань надп’ятково-гомілкового суглобу.
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Висновки.
Для відновлення рухливості у травмованому 1. 
надп’ятково-гомілковому суглобі необхідно за-
стосовувати спеціальну програму реабілітації, 
розроблену фахівцем з фізичної реабілітації від-
повідно до пошкоджень при конкретній травмі.
Застосування розробленого нами комплексу ЛФК 2. 
дозволяє досягти більш швидкого та повного від-
новлення рухливості надп’ятково-гомілкового 
суглобу.
Подальші дослідження передбачається провести 

у напрямку вивчення впливу фізичної реабілітації на 
стан м’язів травмованих нижніх кінцівок. 
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Рис. 3. Показники пасивних згинань надп’ятково-гомілкового суглобу.

Рис. 2. Показники активних розгинань надп’ятково-гомілкового суглобу.

Рис. 4. Показники активних згинань надп’ятково-гомілкового суглобу.
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Вплив оперативної корекції на 
техніко-тактичні дії у кікбоксерів 

1Моргунов  О.А., 1Сагайдак С.М., 2Дорофєєва Т.І.
1Харківський національний університет внутрішніх справ

2Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Розглядається методика теоретич-
ної підготовки єдиноборця за допо-
могою контролю та оперативної ко-
рекції техніко-тактичної підготовки 
спортсменів-кікбоксерів, оцінюючи її за 
допомогою комп’ютерної програмно-
апаратної системи. У дослідженні при-
ймали участь кваліфіковані спортсме-
ни, які застосовували запропоновану 
нами методику оперативної корекції 
техніко-тактичної підготовки три рази 
на тиждень, на протязі шести місяців. 
Отримані результати дозволяють іс-
тотно підвищити надійність навчання 
техніко-тактичної підготовки спортсме-
нів.

Моргунов А.А., Сагайдак С.Н., До-
рофеева Т.И. Влияние оперативной 
коррекции на технико-тактические 
действия у кикбоксеров. Рассма-
тривается методика теоретической 
подготовки единоборцев с помощью 
контроля и оперативной коррек-
ции технико-тактической подготовки 
спортсменов-кикбоксеров, которая 
оценивается с помощью компьютерной 
программно-аппаратной системы. В 
исследовании принимали участие ква-
лифицированные спортсмены, на ко-
торых апробировалась предложенная 
нами методика оперативной коррекции 
технико-тактической подготовки три 
раза в неделю, в течение шести меся-
цев. Полученные результаты позволя-
ют существенно повысить надежность 
обучения технико-тактической подго-
товки спортсменов.

Morgunov A.A., Sagaydak S.N., 
Dorofeeva T.I. In uence of operative 
correction on technical tactical 
actions at kickboxer. The procedure 
of theoretical preparation of sportsmen 
with the help of monitoring and operative 
correction of technical tactical preparation 
of sportsmen is considered. She is valued 
with the help of computer soft-hardware 
system. The quali ed sportsmen 
participated in research. The procedure 
of operative correction of technical 
tactical preparation was carried out three 
times a week within six months. Results 
allow to increase essentially reliability of 
tutoring of technical tactical preparation of 
sportsmen.

техніко-тактична підготовка, контр-
оль, корекція.

технико-тактическая подготовка, 
контроль, коррекция.

tactical preparation, control, correction.

Вступ. 9

На сучасному етапі розробка нових методів тре-
нування, вишукування більш ефективних засобів під-
вищення технічної підготовки є основою підвищення 
спортивної майстерності кікбоксерів. 
Ускладнення умов ведення бою на рингу неминуче 

підвищує вимоги до технічної майстерності кікбоксе-
рів. У зв'язку з цим як ніколи гострою стає проблема 
надійності виконання кікбоксером техніко-тактичних 
дій в умовах змагання. З кожним роком кікбоксінг на-
буває все більше поширення, особливо серед підлітків 
і хлопців нашої країни, як ефективний засіб різносто-
роннього виховання. Велика популярність кікбоксінгу 
пояснюється його видовищністю, високим емоційним 
напруженням спортивної боротьби і різносторонньою  
дією на рухові, психічні і вольові якості людини. Що-
річно ряди кікбоксерів поповнюють немало майстер-
них молодят спортсменів, які добиваються видатних 
успіхів на рингу. Заняття кікбоксінгом надають пози-
тивний вплив на нервову систему. Поліпшення функ-
цій нервової системи виявляється в збільшенні швид-
кості реагування і орієнтування, у великій швидкості 
сприйняття, перемикання уваги, врівноваженості і 
стриманості. Кікбоксінг вимагає від спортсмена ви-
сокого ступеня не тільки фізичного, але і розумово-
го розвитку. В бою перемагає “швидко думаючий” 
спортсмен, здатний творчо розбиратися в постійно 
змінних ситуаціях на рингу, добре підготовлений тех-
нічно і тактично.
Без сучасної і спеціальної теоретичної підготовки 

спортсмена неможливо швидко і якісно підготувати 
вихованця до красивого, і ефективного стилю боксу-
вання. Через відсутність сучасних методик у теоре-
тичній підготовці спортсмена превалюють бої грубої, 
бездумної, агресивної бійки. Такі бої компрометують 
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спортсменів, їх тренерів, і в цілому національний кік-
боксинг.
У спеціальній літературі, програмах тренуван-

ня кікбоксерів [1,2,8] не відбиті методи теоретичної 
підготовки єдиноборця  за допомогою контролю та 
оперативної корекції техніко-тактичної підготовки 
кікбоксерів, оцінюючи її за допомогою комп’ютерної 
програмно-апаратної системи.
Дослідження виконано згідно напрямків практич-

ної діяльності кафедри спеціальної фізичної підготов-
ки Харківського національного університету внутріш-
ніх справ.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета досліджень: розробити методику теоретич-

ної підготовки єдиноборця за допомогою  контролю 
та оперативної корекції техніко-тактичної підготовки 
кікбоксерів, оцінюючи її за допомогою комп’ютерної 
програмно-апаратної системи.   

Результати досліджень і їх обговорення. 
За нашими дослідженнями у багатьох спортивних 

залах недостатньо розуміють мету і задачі теоретич-
ної підготовки, що зводиться до загальних голосо-
вих команд тренером, перетворюючи тренування в 
бездумну муштру. У зв'язку з цим знижується якість 
тренувального процесу і результатів багаторічних 
тренувань [1-8]. Розроблена нами методика теоре-
тичної підготовки спортсменів відрізняється тим, що 
ми визначали якість її за допомогою комп’ютерної 
програмно-апаратної системи, оцінюючи чіткість, по-
слідовність, доказовість викладу за допомогою мови 
традиційних методик, щодо засвоєння певних вправ, 
після чого здійснювали перевірку вміння проводити 
певний вид тренувань на тренажерах відповідно ета-
пам: введення, загальна, основна і заключна частина. 
Після цього визначали здатність спортсмена керувати 
реальним двобоєм, у тому числі до оперативної ко-
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рекції і гнучкої зміни тактики ведення бою і на завер-
шення - показати здатність обґрунтованого  прогнозу 
переможця реального двобою після візуального спо-
стереження його протягом певного часу. 
Далі пропонували чітко, послідовно, доказово 

викласти суть традиційних методик щодо засвоєння 
певних вправ, що автоматично оцінювалися за допо-
могою комп'ютера, до звукової карти якого підключе-
ний мікрофон. Після чого за допомогою комп’ютерної 
програмно-апаратної системи, до якої підключені 
тренажери, здійснюють перевірку уміння кікбоксе-
ра керувати проведенням певного виду тренувань на 
тренажерах відповідно до етапів тренування: введен-
ня, загальна, основна і заключна частина. Потім ви-
значали здатність спортсмена виконувати керування 
реальним двобоєм, що відтворювалося за допомогою  
програмно-апаратною системою на екрані монітора. У 
тому числі виявляли здатність спортсмена до оператив-
ної корекції та гнучкої зміни тактики проведення бою. 
На завершення комп’ютерною програмно-апаратною 
системою оцінювалася можливість спортсмена до об-
ґрунтованого прогнозу переможця реального двобою, 
після візуального спостереження цього бою протягом  
певного проміжку часу на екрані монітора, що дає 
можливість забезпечити підвищення ефективності 
тренувань [5-8].   
Приклад використання методики підготовки кік-

боксерів. Спортсмен К-єв, 18-літнього віку, перший 
рік тренувань, перед початком тренування за допо-
могою мовлення виклав суть традиційної методики 
виконання удару знизу. Аудіоінформація за допомо-
гою мікрофона, що підключений до звукової карти, 
вводилася у комп'ютер, де автоматично оцінювалася 
відповідною програмою. Після цього К-єв мовленням 
здійснював керування відпрацюванням техніки ударів 
знизу як починаючий спортсмен на тренажерах відпо-
відно до етапів тренування: введення, загальна, осно-
вна і заключна частина. Одночасно аудіоінформація, 
яка була застосована для керування за допомогою  

мікрофона, котрий підключений до звукової карти, 
вводилася в комп'ютер, де автоматично зіставлялася 
відповідною програмою з діями починаючого спортс-
мена. Оперативне “відстеження” тренування почина-
ючого спортсмена досягалося поєднанням тренажерів 
з комп'ютером. Потім оцінювалася здатність К-єва до 
керування реальним двобоєм, який відтворювався 
комп’ютерною апаратною системою на екрані моні-
тора. Також виявлялася можливість К-єва до здій-
снення оперативної корекції і гнучкої зміни тактики 
проведення бою. На завершення визначалася здат-
ність К-єва давати обґрунтований прогноз переможця 
реального двобою після візуального спостереження 
відеозапису протягом певного проміжку часу, що від-
творювалося комп’ютерною апаратною системою на 
екрані монітора [5-8].   
Застосування даної методики забезпечує можли-

вість визначення та оперативної корекції теоретичної 
підготовки спортсменів. Викладена методика перед 
початком тренувальних занять застосовувалася 3 рази 
на тиждень. Впровадження експериментальної мето-
дики дозволило протягом півріччя забезпечити в кік-
боксерів необхідний рівень техніко-тактичної підго-
товки за допомогою якісного підвищення теоретичної 
частини підготовки.
У табл. 1 представлені результати порівняльної 

оцінки підвищення техніко-тактичної підготовки кік-
боксерів контрольної і експериментальної груп (n=20) 
за допомогою якісного підвищення теоретичної підго-
товки на початку експерименту і через шість місяців 
тренувань. Надійність (Pнад) різних видів тренуваль-
ного процесу оцінювали через ймовірність того, що 
спортсмен виконає кожну дію відповідно до вимог. 
При цьому, Pнад =  m / N , де m – число дій, виконаних 
відповідно до вимог, а  N - їхня загальна кількість.
Для стандартизації процедури досліджень про-

грамним шляхом формувалася тренувальна діяльність 
у вигляді навантажень, які задаються стандартно та 
носять ймовірний характер. За результатами діяль-

Таблиця 1. 
Результати порівняльної оцінки підвищення техніко-тактичної  підготовки кікбоксерів контрольної і 

експериментальної груп (Х ± ( m).

Вид дії Показник
Початок тренувань Через 6 місяців

Контрольна 
група

Експериментальна 
група

Контрольна 
група

Експериментальна 
група

Безпеч-
ність 0,952 ± 0,14 0,950 ± 0,11 1,358 ± 0,09 1,376 ± 0,16

Точність 0,926 ± 0,12 0,928 ± 0,14 1,309 ± 0,11 1,327 ± 0,14
Швид-
кість 1,121 ± 0,15 1,119 ± 0,11 1,251 ± 0,16 1,274 ± 0,17

Обсяг
роботи 0,956 ± 0,11 0,953 ± 0,07 1,276 ± 0,18 1,288 ± 0,21

Безпеч-
ність 1,071 ± 0,14 1,076 ± 0,11 1,372 ± 0,13 1,387 ± 0,16

Точність 0,977 ± 0,13 0,973 ± 0,09 1,298 ± 0,14 1,308 ± 0,19
Швид-
кість 0,977 ± 0,15 0,971 ± 0,12 1,285 ± 0,12 1,296 ± 0,22

Обсяг 
роботи 1,000 ± 0,13 1,012 ± 0,09 1,254 ± 0,14 1,296 ± 0,23
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ності визначалися надійність виконання всіх її видів 
кожним з обстежуваних на різних етапах  роботи. 
Результати обстежень були математично оброблені 

за допомогою  методів і засобів аналізу даних пакету 
Stadia 6.1. [3]. Для статистичної обробки використо-
вувалися базові розділи математичної статистики: 
описова статистика (критерії парних відмінностей, 
аналіз факторних структур). Оцінка характеру розпо-
ділу проводився за критеріями Колмогорова, Омега-
квадрат і Хі-квадрат.
При проведенні вимірів ймовірності надійного ви-

конання необхідних техніко-тактичних дій у процесі 
тренувальних занять була виявлена наявність зв’язку 
отриманих показників з категоріями і методами під-
готовки обстежених. Для встановлення вірогідності 
такого зв’язку  був проведений статистичний аналіз. 
Перевірка отриманих результатів за всіма категорія-
ми обстежених виявила, що за критеріями Колмого-
рова, Омега-квадрат і Хі-квадрат розподіл значень 
надійності всіх актів діяльності не відрізняється від 
нормального. Тому при аналізі отриманих результатів 
були застосовані параметричні критерії розходження. 
При зіставленні показників контрольної групи і екс-
периментальної на початку тренувального циклу за 
допомогою дисперсійного аналізу було виявлено, зо-
крема, що безпомилковість, точність виконання тех-
нічних прийомів і обсяг виконаної роботи при відсут-
ності і наявності БЗЗ вірогідно вище в контрольній, 
ніж у експериментальній групі (р >0,05) (табл.1). У 
той же час, якість і швидкість виконання тактичних 
дій у експериментальній групі була вірогідно вище, 
ніж у контрольній (р>0,05), а при порівнянні тактич-
них дій достовірних відмінностей не встановлено  
(р<0,01). По показниках точності, швидкості й обся-
гу виконаної при цьому роботи між порівнюваними 
групами істотних відмінностей не виявлено (р<0,01). 
У свою чергу, при зіставленні показників якості і 
швидкості виконання тактичних дій знайдені вірогід-
но більш високі показники їх точності в контрольній 
групи, а обсяг виконаної роботи в експериментальній 
групі (р>0,05). У той же час при порівнянні безпо-
милковості тактичних дій достовірних відмінностей у 
порівнюваних групах не встановлено (р<0,01). Такий 
же результат був отриманий і за даними парних порів-
нянь Шеффе. Отримані дані свідчать про те, що на по-
чатку тренувального циклу у цілому групи за своїми 
показниками досить однорідні.  

Висновки. 
Результати дослідження свідчать про те, що за-

пропоновані методи  дозволяють істотно підвищити 
надійність навчання техніко-тактичної підготовки 
спортсменів за допомогою  розвитку теоретичної під-
готовки. При цьому можливість моделювання в проце-
сі тренувань нестандартних ситуацій створює умови 
для розвитку в психофізіологічній системі спортсме-
на нових адаптивних якостей. 
Використання відео- і акустичного зворотного 

зв'язку в процесі тренувального процесу різних ігро-
вих варіантів дозволяє тривалий час фіксувати увага і 
зберігати активність того,  кого навчають. 

Відмінною рисою підходу, що розвивається, є засто-
сування в тренувальному процесі ефектів динамічної 
адаптації до параметрів формованого інформаційно-
динамічного тренуючого середовища. Це забезпечує 
можливість одержання в психіці спортсмена приско-
реного навчального ефекту. 
Крім цього, така методика дозволила відносно 

просто проводити динамічний і об'єктивний експрес-
контроль теоретичних аспектів виконання різних 
видів вправ і може бути використана при тестуван-
ні в різних видах спорту для добору і комплексного 
контролю за підготовкою спортсменів, прогнозування 
результатів змагань, а також при індивідуалізації та 
оцінці безпеки виконання спортсменами відповідних 
вправ в умовах реального тренування і двобоїв. 
Дана методика також може бути застосована в ін-

ших видах спорту і навчального процесу, у тому чис-
лі для підвищення ефективності суддівства змагань і 
сприяти створенню єдиної філософії розуміння розви-
тку сучасного кікбоксінгу, що забезпечує можливість 
істотно впливати на ефективність тренувань.
Дослідження підтвердили доцільність застосуван-

ня подальших розробок по удосконаленню педаго-
гічного процесу кікбоксерів. Дану методику рекомен-
дуємо тренерам – викладачам спортивних єдиноборств 
інститутів фізичного виховання, ШВСМ, ДЮСШ, збір-
них команд, викладачам, інструкторам, курсантам ака-
демій і спеціальних підрозділів СБУ і МВС, училищ 
Олімпійського резерву і викладачам курсів підвищення 
кваліфікації.
Подальші дослідження планується провести у на-

прямку більш детального вивчення техніко-тактичної 
підготовки спортсменів за  допомогою якісного підви-
щення теоретичної частини підготовки.
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Взаємозв’язки між показниками в загальнопдготовчих і 
спеціальнопідготовчих вправах спортсменів з карате-до на етапі 

спеціалізованої базової підготовки
Мудрик І. П.

Львівський державний університет фізичної культури

Розглянуто спеціальнопідготовчі і за-
гальнопідготовчі вправи як один з до-
мінуючих чинників досягнення високих 
спортивних результатів в змаганнях з 
карате-до. Тестування проводилося 
з групою спортсменів каратистів чо-
ловічої статі, які знаходились на етапі 
спеціалізованої базової підготовки в 
кількості 20 чоловік, віком від 17-19 ро-
ків, в кінці підготовчого періоду річного 
макроциклу. На основі кореляційно-
го аналізу у обстеженого контингенту 
встановлені значущі взаємозв’язки між 
окремими показниками загальнопідго-
товчих і спеціальнопідготовчих вправ.

Мудрик И. П. Взаимосвязи между по-
казателями в общеподготовитель-
ных и специальноподготовительных 
упражнениях спортсменов из карате-
до на этапе специализированной 
базовой подготовки. Рассмотрено 
специальноподготовителние и обще-
подготовительние упражнения как один 
из доминирующих факторов достиже-
ния высоких спортивных результатов в 
соревнованиях из карате-до.  Тестиро-
вание проводилось с группой спортсме-
нов каратистов мужского пола, которые 
находились на этапе специализирован-
ной базовой подготовки в количестве 
20 человек, в возрасте от 17-19 лет, в 
конце подготовительного периода го-
дового макроцикла. На основе корре-
ляционного анализа у обследованного 
контингента установлены значимые 
взаимосвязи между отдельными пока-
зателями в общиеподготовительных и 
специальноподготовительных упраж-
нений.

Mudryk I. P. Intercommunications be-
tween indexes in general lines prepara-
tory and specially preparatory exercis-
es of sportsmen from karate-do on the 
stage of the specialized base prepara-
tion. Іt is considered preparatory in gen-
eral lines exercises as one of dominant 
factors of achieving high sporting results 
are examined specially in competitions 
from karate-do. Testing was conducted 
with the group of sportsmen of karate-do 
of men sex, which were on the stage of 
the specialized base preparation in an 
amount 20 persons, in age from 17-19 
years, at the end of setup time of annual. 
On the basis of correlation analysis at the 
inspected contingent meaningful inter-
communications are set between sepa-
rate indexes in general lines preparatory 
and specially preparatory exercises.

карате-до, кореляція, взаємозв’язки. карате-до, корреляция, взаимосвязи. karate-do, correlation, intercommunica-
tion.

Вступ.10

Створення Української ліги карате (УЛК) у 2001р., 
і визнання всесвітньої федерації карате (WKF) такими 
організаціями як МОК, FISU, IHO, а також включен-
ням його до програми Всесвітніх ігор, а в перспективі 
на майбутнє можливо й до Олімпійських Ігор, стало 
передумовою для стрімкого розвитку карате –до в 
Україні.
Аналіз спеціальної літератури свідчить що на сьо-

годні в наші країні немає фундаментальної наукової 
бази, яка б ґрунтовно висвітлювала усі основні аспек-
ти становлення спортивної майстерності одноборців у 
такому виді спорту як карате-до.
Оскільки карате-до є комплексним видом спорту, в 

якому застосовуються ударні дії руками, ногами, еле-
менти боротьби (кидки, підсічки, робота в клінчі),  то 
оволодіння лише технікою і тактикою не дає переваги 
в цьому виді спорту. Застосування технічного прийо-
му в будь-якій ситуації залежить від низки факторів, 
найбільш важливим з яких є  фізична підготовленість. 
Зважаючи на те, що всі технічні прийоми мають си-
ловий характер, така фізична якість як сила є однією 
з домінуючих і має безпосередній вплив на спортивні 
досягнення і ефективність тренувального процесу  в  
карате-до [8].
Науковці свідчать, що ознакою підготовленості 

спортсменів одноборців  є компенсаторні коливання 
між швидкісно-силовими компонентами техніки спе-
ціальних дій [3].
Встановлено, що чим більші силові можливості 

одноборця на початку підготовчого періоду, тим біль-
ший відбувається приріст швидкісного компоненту 
техніки ударів упродовж даного періоду. Спортсмени 
© Мудрик І. П., 2009

високої кваліфікації у стані готовності до змагань на-
вмисно знижують силу ударів за рахунок чого підви-
щують швидкість їх нанесення. [4].
Аналіз спеціальної літератури [2, 6 та ін.] свідчить 

про те, що на етапах багаторічної підготовки спортс-
менів актуальним є підбір таких загальнопідготовчих 
вправ та методів їх застосування, які сприятимуть 
розвитку спеціальних фізичних якостей і ефективно-
му оволодінню технікою виду спорту.
Швидкісно-силові якості спортсменів є базою, 

що визначає рівень фізичної підготовленості спортс-
менів. Недостатній їх розвиток збільшує тривалість 
формування спеціальних навичок упродовж оволо-
діння технікою виду спорту і знижує ефективність їх 
використання в умовах змагального поєдинку [6, 8].
Змагальний двобій одноборців  вимагає високого 

рівня розвитку тих фізичних якостей, які визначають 
своєчасність та швидкість реакції на дії суперника, 
швидкість рухів руки, швидкість пересувань, атакую-
чих дій, тощо [2, 9].
Отже, у процесі підготовки спортсменів доцільно 

здійснювати пошук таких загальнопідготовчих вправ, 
застосування яких буде найбільш ефективним для 
розвитку фізичних якостей та оптимізації оволодіння 
технікою в обраному виді спорту.
Дана робота виконується в межах ініціативної 

теми «Оптимізація фізичної підготовки спортсменів 
одноборців на етапі спеціалізованої базової підготов-
ки » кафедри фехтування ,боксу і національних одно-
борств ЛДУФК.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження. Визначити взаємозв’язки між 

показниками спеціальнопідготовчих і загальнопідго-
товчих вправ спортсменів каратистів на етапі спеціа-
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лізованої базової підготовки.
Для реалізації мети дослідження вирішувались на-

ступні завдання:
1. Визначення домінуючих фізичних якостей 

спортсменів з карате-до.
2. Визначення показників максимальної і вибухо-

вої сили у спортсменів каратистів при виконанні за-
гальнопідготовчих і спеціальних вправ.

3. Виявлення кореляційних взаємозв’язків між по-
казниками  спеціальнопідготовчих і загальнопідготов-
чих вправ.
Методи та організація дослідження.
Визначення хронодинамометричних  характерис-

тик серійних ударів різної тривалості, а також пооди-
ноких ударів ногами та руками спортсменів з карате-
до здійснювалось за допомогою приладу-тренажера 
«Спудерг-9» конструкції М. П. Савчина. Прилад при-
значений для вимірювання сили поодиноких і серій-
них ударів, часових інтервалів між ударами серії. 
Рівень вибухової сили в загальнопідготовчих впра-

вах спортсменів каратистів  визначався показниками 
відстані, на яку спортсмен спроможний здійснити по-
штовх м’яча, масою 1 (кг) 2(кг)  3(кг) і 5 (кг). Макси-
мальну силу м’язів спортсменів визначали із застосу-
ванням станової динамометрії.
Дослідження проводилося на базі кафедри теорії 

і методики фехтування, боксу і національних одно-
борств, у залі боксу Львівського державного універси-
тету фізичної культури, в кінці підготовчого періоду 
річного макроциклу. Тестування проводилося з гру-
пою спортсменів каратистів чоловічої статі, які зна-
ходились на етапі спеціалізованої базової підготовки 
в кількості 20 чоловік, віком від 17-19 років.

Результати дослідження та їх обговорення.
Отже, в результаті визначення рівня фізичної під-

готовленості спортсменів з карате-до встановлено, 
що спортсмени розвивають силу ударів руками та но-
гами за величиною більшою за 116кг. Попередні до-
слідження С.А. Никитенка [3, 4] свідчать, що удари 
силою 116 кг спроможні вивести спортсмена із стану 
боєздатності на певний період часу. 
На етапі спеціалізованої базової підготовки між 

швидкісно-силовими характеристиками ударів вини-
кають компенсаторні коливання і чим більші силові 
можливості спортсменів на початку підготовчого пе-
ріоду, тим більший приріст швидкісного компоненту 

техніки ударів впродовж етапу спеціалізованої базо-
вої підготовки [4].
Результати досліджень показують, що для підви-

щення ефективності удару рукою необхідно вдоскона-
лювати швидкісно-силові та силові здібності, а також 
швидкість початкового руху руками, за допомогою  
поштовхів м’ячів з різною вагою (1кг, 2кг, 3кг). Також 
встановлений прямий взаємозв’язок сили ударів рука-
ми з показниками такої загальнопідготовчої вправи як 
станова тяга, це вказує на необхідність розвитку мак-
симальної сили у спортсменів з карате-до. (таб.1)
Як відомо вправи «удар ногою» та «поштовх 

м’яча» мають різні механізми, оскільки виконуються 
нижньою та верхньою кінцівкою відповідно. Це мо-
гло б бути підґрунтям для ствердження, що між цими 
вправами немає кореляційних взаємозв’язків. Проте, 
зважаючи на те, що в основі обох вправ лежить рівень 
розвитку вибухової сили, все ж таки був проведений 
кореляційний аналіз між ними і встановлений досто-
вірний взаємозв’язок (таб.1). Отримані результати до-
зволяють стверджувати, що чим більша відстань, на 
яку спортсмен здатний здійснити поштовх м’яча (ма-
сою 2кг, 3кг) тим більші показники сили удару ногою 
він демонструє. Зважаючи на те, що під час ударів но-
гами у каратистів активно працюють і м’язи спини, 
було проведено кореляційний аналіз між фізичними 
вправами «удар ногою» (спеціальнопідготовча фізич-
на вправа) та «станова динамометрія» (загальнопід-
готовча вправа) і встановлено значущі взаємозв’язки 
між їхніми показниками (таб.1). З метою визначення 
факторів, що впливають на  розвиток  частоти ударів 
руками у каратистів на етапі спеціалізованої базової 
підготовки, здійснено кореляційний аналіз показників 
цієї вправи з показниками загальнопідготовчих вправ. 
В результаті дослідження  встановлений достовірний 
статистичний взаємозв’язок  між кількісними показ-
никами частоти ударів руками та часом бігу на 10ме-
трів (таб.1). Дане дослідження дозволило встановити 
ще один вагомий взаємозв’язок між спеціальнопідго-
товчою та загальнопідготовчою вправами. Було про-
ведено кореляційний аналіз між показниками вправи 
«удар ногою» та «біг на 10м». Зважаючи на те, що в 
обох вправах присутній швидкісно-силовий компо-
нент ми встановили взаємозв’язок між цими вправами 
(таб.1). Отже, достовірні статистичні взаємозв’язки 
між показниками виконання спеціальнопідготовчих і 

Таблиця 1
Показники кореляційної взаємозалежності між загальнопідготовчими  і спеціальнопідготовчими  вправами 

каратистів на етапі спеціалізованої базової підготовки.
Тест 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - - - 0,713 0,834 - 0,88 -

2 - - -0,686 0,657 - - 0,812 -

3 - - -0,76 - - - - -
Примітки: 1-сила удару рукою; 2-сила удару ногою; 3-частота ударів руками (8сек); 4-час бігу на 10 м; 5-ста-
нова динамометрія; 6-дальність поштовху м’яча масою 1кг; 7- дальність поштовху м’яча масою 2 кг; 8-даль-
ність поштовху м’яча масою 3 кг; 9- дальність поштовху м’яча масою 5 кг.
Критичне значення r =0,63 при р <0,005 ; r =0,76 при р<0,01; r =0,87 при р <0,001.



71

загальнопідготовчих вправ свідчать про взаємопере-
несення фізичних якостей під час виконання зазначе-
них фізичних вправ. Дана закономірність свідчить, що 
зміни показників за певних умов виконання загально-
підготовчих вправ, призводять до аналогічних змін у 
спеціальних діях спортсменів.
Отримані результати дали нам змогу утворити мо-

дель взаємозв’язків спеціальнопідготовчих і загаль-
нопідготовчих вправ спортсменів каратистів на етапі 
спеціалізованої базової підготовки, яка зображена на 
рис.1.

Висновки:
1. На етапі спеціалізованої базової підготовки у 

спортсменів з карате-до визначено достовірні статис-
тичні взаємозв’язки між показниками спеціальнопід-
готовчих та загальнопідготовчих вправ.

2. Встановлено фактори, що впливають на показ-
ники сили і частоти ударів руками та ногами на етапі 
спеціалізованої базової підготовки спортсменів кара-
тистів:
Рівень максимальної сили м’язів всіх частин тіла • 
спортсменів (станова динамометрія);
Рівень вибухової сили при виконанні загальнопідго-• 
товчих вправах, що за кінематичною та динамічною 
структурою  максимально наближуються до техніки 
ударної дії (дальність поштовху м’яча масою від 1 
до 3  кг) спортсменів каратистів.
Час бігу на 10 метрів (зворотній взаємозв’язок з • 
частотою ударів руками) а також пряма залежність з 
показниками сили удару ногою 

3. Встановлена пряма залежність між рівнем проя-
ву максимальної сили та вибухової сили м’язів спортс-
менів каратистів на етапі спеціалізованої базової під-
готовки свідчить що, чим вищий рівень максимальної 
сили спортсменів, тим вищий рівень вибухової сили 
вони здатні проявляти на етапі  спеціалізованої базо-
вої підготовки. 

Зважаючи на те, що фундаментом для вдосконален-
ня спеціальної фізичної підготовленості в карате-до є 
рівень загальної фізичної підготовленості доцільно 
з’ясувати взаємозв’язки між їхніми показниками, що 
в подальшому дасть змогу проводити більш ґрунтовні 
дослідження в напрямку розробки моделей фізичної 
підготовленості спортсменів-каратистів.
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Засоби інформаційних технологій у професійній 
підготовці майбутніх учителів

Осадчий В.В.
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Охарактеризовано роль нових інфор-
маційних технологій як засобів на-
вчання у професійній підготовці май-
бутніх учителів, а саме: електронної 
пошти, технологія World-Wide Web, 
соціальних сервісів та освітніх ресур-
сів мережі Інтернет, веб-конференцій, 
відеоконференцій, електронних біблі-
отек та мережних сховищ книг. Автор 
визначає дидактичні особливості ви-
ділених засобів нових інформаційних 
технологій, що знаходять застосування 
при використанні комп’ютерних мереж, 
приділяючи більше уваги можливостям 
використання такого засобу як блоги у 
професійній підготовці майбутніх учи-
телів.

Осадчий В.В. Средства информа-
ционных технологий в профессио-
нальной подготовке будущих учи-
телей. Охарактеризована роль новых 
информационных технологий как 
средств обучения в профессиональной 
подготовке будущих учителей, а имен-
но: электронной почты, технология 
World Wide Web, социальных сервисов 
и образовательных ресурсов сети Ин-
тернет, веб-конференций, видеоконфе-
ренций, электронных библиотек и сете-
вых хранилищ книг. Автор определяет 
дидактические особенности выделен-
ных средств новых информационных 
технологий, которые находят приме-
нение при использовании компьютер-
ных сетей, уделяя больше внимание 
возможностям использования такого 
средства как блоги в профессиональ-
ной подготовке будущих учителей.

Osadchiy V.V. Tools of information 
technology in the training of future 
teachers. Described the role of new infor-
mation technologies as a means of edu-
cation in training future teachers, namely: 
e-mail, technology World-Wide Web so-
cial services and educational resources 
of the Internet, web conferencing, video 
conferencing, digital libraries and online 
repositories of books. The author de nes 
the features of dedicated teaching facili-
ties of new information technologies that 
are produced using computer networks, 
paying more attention to opportunities 
using blogs as a means of training future 
teachers of informatics.

засоби навчання, нові інформаційні 
технологій, підготовка учителів, со-
ціальні сервіси.

средства обучения, новые 
информационные технологии, по-
дготовка учителей, социальные 
сервисы.

media training, new information 
technology, teacher training, social 
services.

Вступ11

Швидкий розвиток і широке впровадження інфор-
маційних технологій у всі сфери людської діяльнос-
ті, сприяло підвищенню інтересу до використання 
комп’ютерів, мережі Інтернет, телекомунікацій та 
медіа в освітньому процесі. У свою чергу такі про-
цеси викликають потребу у модернізації методич-
них ресурсів і розвитку національної інформаційно-
комунікаційної інфраструктури.
Перехід від індустріального до інформаційно-

го суспільства сприяє скороченню життєвого циклу 
знань і навичок, перетворюючи функцію освіти з ра-
зової, для якої характерним є після отримання певно-
го документу державного зразка (свідоцтво, диплом) 
працювати за однією професією усе життя, в регуляр-
ну, для якої властиве постійне оновлення професійних 
знань і вмінь з урахуванням швидкозмінних процесів 
у розвитку цивілізації і суспільства. У таких умовах 
традиційна форма денного навчання становиться 
лише частиною загального освітнього процесу, а без-
перервно зростає доля участі в освітньому процесі ін-
формаційних технологій – в першу чергу, персональ-
ного комп’ютера, мережі Інтернет і телекомунікацій. 
Інформаційне суспільство ставить підвищенні вимоги 
до професійної підготовки майбутніх учителів, яка 
повинна передбачати умови швидкозмінного суспіль-
ства і темпи розвитку цивілізації. 
Дослідження проводилося відповідно до планів 

науково-дослідної роботи Мелітопольського держав-
ного педагогічного університету імені Богдана Хмель-
ницького.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
На жаль, сьогодні педагогічна освіта не має за-

собів для залучення багатомільйонної аудиторії у ін-
формаційне середовище для отримання професійного 
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знання, тому важливою проблемою є ретельний відбір 
таких засобів інформаційних технологій у підготовці 
майбутніх учителів, які б могли сприяти її удоскона-
ленню в умовах бюджетного дефіциту.

Результати дослідження. 
Інформаційні технології (ІТ) – це сукупність мето-

дів і засобів збирання, збереження, обробки, переда-
чі і представлення інформації, що розширює знання 
людей та їх можливості по керуванню технічними і 
соціальними процесами (М.І, Жалдак) [7, 105]. ІТ 
включають в себе широкий перелік засобів і методів 
роботи з ними: від друкованих видань до сучасних 
комп’ютерів Серед інформаційних технологій виділя-
ють комп’ютерні та телекомунікаційні, які об’єднують 
поняттям „нові інформаційні технології”(НІТ). 
Під засобами НІТ традиційно розуміють 

програмно-апаратні засоби і пристрої, що функціону-
ють на базі мікропроцесорної  техніки, сучасних засо-
бів і систем телекомунікацій інформаційного обміну, 
аудіо-відеотехніки і т.д., що забезпечують операції по 
збиранню, продукуванню, накопиченню, збережен-
ню, обробці і передаванні інформації (Роберт І.В.). 
Це можуть бути: комп’ютери всіх класів, пристрої 
введення мовлення в комп’ютер,  сканери, бази даних 
і знань, системи мультимедіа, відео- і телетекст, мо-
деми, комп’ютерні мережі, інформаційно-пошукові 
системи, цифрові фотокамери, експертні навчальні 
системи, пристрої виведення графічної інформації, 
гіпертекстові системи, телебачення, радіо, телефон і 
факс, голосова електронна пошта, телеконференції, 
електронна дошка об’яв, програмні засоби навігації 
в Інтернет, електронні бібліотеки, програмні засоби 
навчального призначення, шифрувальна апаратура, 
редакційно-видавничі системи, CD-ROM, системи 
розпізнавання тексту, програмні комплекси (мови 
програмування, транслятори), синтезатори мовлення 
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по тексту, засоби передачі даних, пейджери, системи 
„віртуальної реальності”, геоінформаційні системи та 
ін. [7, 105].
Для того, щоб у професійній діяльності учителі 

змогли використовувати НІТ необхідно до цього го-
тувати студентів уже під час навчання у вищому на-
вчальному закладі (ВНЗ), після закінчення якого таку 
функцію бере на себе система післядипломної осві-
ти. Сьогодні метою кожного викладача ВНЗ повинно 
бути формування у майбутніх учителів системи знань, 
умінь та навичок використання НІТ у навчанні та осві-
ті, що становлять основу формування компетентності 
фахівця із застосування інформаційних і комунікацій-
них технологій (ІКТ) в навчальному процесі. Вихід-
ними результатами досягнення цієї мети повинні ста-
ти: розуміння майбутніми учителями дидактичних, 
психолого-педагогічних і методичних основ застосу-
вання НІТ для вирішення завдань навчання та освіти; 
високий рівень компетентності в галузі використання 
можливостей сучасних засобів інформаційних тех-
нологій в освітній та професійній діяльності; знання 
сучасних прийомів і методів використання засобів 
НІТ при проведенні різних видів навчальних занять, 
що реалізовуються в навчальній і позанавчальній ді-
яльності; володіння методикою використання НІТ у 
предметній області та навичками розробки педагогіч-
них технологій, заснованих на застосуванні ІКТ; мати 
уявлення про можливості практичної реалізації 
особистісно-орієнтованого навчання в умовах вико-
ристання мультимедійних технологій, систем штучно-
го інтелекту, інформаційних систем, що функціонують 
на базі комп’ютерних технологій, що забезпечують 
автоматизацію введення, накопичення, обробки, пере-
дачі, оперативного управління інформацією.
Розглянемо дидактичні особливості деяких засо-

бів НІТ, що знаходять застосування при використанні 
комп’ютерних мереж. 
Найпершим і найпростішим засобом НІТ є звичай-

на електронна пошта, яка є „найбільш універсальною 
і популярною послугою для користувачів Інтернету 
у всіх сферах діяльності” [6, 135]. Для використання 
у освітніх проектах вона зручна завдяки своїй влас-
тивості асинхронної реалізації (тобто в зручний для 
себе час), на відміну від додатків, які вимагають синх-
ронного режиму. Дуже зручно буває розділити момент 
часу отримання і осмислення навчальної інформації і 
момент відправлення зворотної реакції, яка може бути 
як запитом на уточнення навчальних завдань так і від-
повідями на контрольні питання і задачі, що містяться 
у отриманому матеріалі. За допомогою  електронної 
пошти можна передавати будь-якого типу інформа-
цію (текст, графіка, відео). Вона дозволяє викладачам 
і студентам обмінюватися навчальною інформацією 
поза аудиторним спілкуванням (у випадку денного на-
вчання) і віддалено (у випадку дистанційного навчан-
ня), забезпечуючи регулярне спілкування суб’єктів 
навчального процесу. 
За допомогою електронної пошти можна дидак-

тично організовувати не лише вивчення теоретич-
них матеріалів, консультації викладача і надсилання 
контрольних робіт і виконаних навчальних завдань, 

а й семінари за допомогою використання режи-
му „список розсилання”, при якому встановлене 
на сервері програмне забезпечення дає можливість 
спільного спілкування групі користувачів. У створеній 
навчальній групі пояснюються правила і способи 
передплати, потім група приступає до роботи. Кожне 
повідомлення, що надіслане в дискусійну групу 
будь-яким її учасником, автоматично розсилається 
лист-сервером усім учасникам навчального процесу, 
основним з яких звісно є викладач [7, 107]. Важли-
вою особливістю електронного листування є те, що за 
допомогою постійного користування подібною техно-
логією розвивається не тільки інформаційна культура 
майбутніх учителів, а й комунікативні властивості, на-
вички письмового мовлення, соціальні здібності. 
Зручним засобом для роботи з навчальною інфор-

мацією сьогодні є технологія World-Wide Web (WWW), 
що визначається як інформаційна служба  (сервіс) ме-
режі Інтернет, що побудована на технології, в основі 
якої лежить гіпертекст та засоби його передачі (про-
токоли). WWW працює за принципом клієнт-сервер, 
або точніше, клієнт-сервери: існує безліч серверів, які 
по запиту клієнта повертають йому гіпермедійний до-
кумент - документ, що складається з частин з різнома-
нітним представленням інформації (текст, звук, графі-
ка, тривимірні об’єкти тощо), в якому кожний елемент 
може бути посиланням на інший документ або його 
частину. Посилання WWW вказують не тільки на до-
кументи, специфічні для самої WWW, але й на інші 
сервіси й інформаційні ресурси Інтернет. Більш того, 
більшість програм-клієнтів WWW (браузер, наві-
гатори) не просто розуміють такі посилання, але є 
й програмами-клієнтами відповідних сервісів: ftp, 
gopher, Usenet, електронної пошти тощо. Таким чи-
ном, програмні засоби WWW є універсальними для 
різних сервісів Інтернет, а сама інформаційна система 
грає інтегруючу роль. Особлива привабливість WWW 
полягає в графічному, звуковому і відео оформленні 
документів. Для того, щоб використовувати WWW, 
користувач повинен мати спеціальне програмне забез-
печення, яке, як правило, поширюється по мережі без-
коштовно або поставляється в комплекті з більшістю 
інших програм і послуг Інтернет.
Система WWW проста у використанні і не вима-

гає глибоких і специфічних знань. Тепер викладач і 
студент можуть легко користуватися нею, бо завдяки 
перенесенню у WWW основного об’єму знань, що 
накопичені людством за період свого існування, вона 
стає їх скарбницею, у якій збережена як найбільш 
актуальна так і специфічна інформація. І цією скарб-
ницею можна широко послуговуватися у професійній 
підготовці майбутніх учителів, коли студенти можуть 
як поповнювати свої знання так і при певній консуль-
тації і коригуванні викладачем продукувати власні 
інформаційні ресурси. Останнє стало можливим за-
вдяки розвитку Web-технології другого покоління, 
які  стали каталізатором змін у способах взаємодії 
людей з Інтернет. Якщо раніше користувач був пасив-
ним споживачем Інтернет-ресурсів, то сьогодні він 
стає творцем, письменником, науковцем, дослідником 
тощо. Зміна парадигми Інтернет стрімко поширили-
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ся зі сфери загальнодоступних соціальних мереж для 
повсякденного спілкування на різноманітні корпора-
тивні застосування, включаючи і навчальний процес. 
Web 2.0 відкриває широкі можливості для свободи дій 
суб’єктів навчання, а головне для самостійного засво-
єння, накопичення, перетворення знань та досліджен-
ня явищ і процесів студентом  у тісній взаємодії зі 
співдружністю експерта (або експертів) і своїх одно-
курсників (колег). При цьому така взаємодія не знає 
ні географічних ні часових обмежень, а створення 
навчально-професійних співдружностей створюється 
швидко, по мірі необхідності і без особливих органі-
заційних зусиль.
За допомогою  технології Web 2.0 реалізуються со-

ціальні сервіси Інтернет. Соціальні сервіси - мережне 
програмне забезпечення, що підтримує групові вза-
ємодії (блог, соціальна мережа, форум, чат, групи об-
говорення тощо), на основі яких можна реалізувати 
інтерактивні методи навчання, а саме: лекції із вклю-
ченими бесідами або дискусіями, проблемні лекції, 
семінари-обговорення, семінари „питання-відповідь”, 
дискусії з провокаційними запитаннями, консультації, 
бесіди, дискусії, круглі столи, „мозковий штурм, гру-
пове вирішення конкретних ситуацій, ділові, рольові 
та дидактичні ігри, бузнес-стимуляції, проекти, па-
нельні вправи [9, 19].
В Україні технології Web 2.0 набувають розвитку 

у рамках проекту „Intel – навчання для майбутнього” 
[2], [3] та Wiki освіта [10]. Де описується типологія 
Web 2.0 і виділяються такі типи як [11]:

1) соціальні пошукові системи – системи, які до-
зволяють користувачам самим визначати в якому на-
прямку вести пошук, які сайти переглядати насампе-
ред, на які слова звертати першочергову увагу і яким 
чином представляти знайдені результати (н-д, http://
company.quintura.com/ru/);

2) засоби для збереження закладок – онлайн засо-
би для збереження посилань на веб-сторінки, що до-
зволяє додавати посилання з будь-якого комп'ютера, 
підключеного до мережі Інтернет; мати доступ до них 
з будь-якого комп'ютера, підключеного до мережі Ін-
тернет; позначати закладкам теги (мітки-категорії), 
що згодом полегшує їх пошук (н-д, http://www.google.
com/bookmarks/);

3) соціальні сервіси збереження мультимедійних 
ресурсів – сервіси мережі Інтернет, які дозволяють 
безкоштовно зберігати, класифікувати, обмінювати-
ся цифровими фотографіями (http://picasaweb.google.
com), аудіо- (http://www.podcaster.org.ua, http://rpod.ru)  
і відеозаписами (http://youtube.com) , текстовими фай-
лами (http://docs.google.com) , презентаціями (http://
www.slideshare.net, http://docs.google.com) , книгами 
(http://www.google.com/books, http://www.scribd.com), 
а також організовувати обговорення контенту;

4) мережеві щоденники (блоги) - сервіс Інтернет, 
що дозволяє будь-якому користувачеві вести записи з 
довільної тематики (н-д, blogger.com, wordpress.com, 
освітня блогосфера - http://blog.classroomteacher.ca, 
http://www.openclass.ru, http://edublogs.org);

5) ВікіВікі (WikiWiki) – соціальний сервіс, що 
дозволяє будь-якому користувачеві редагувати текст 

сайту (писати, вносити зміни, видаляти, створювати 
посилання на нові статті); різні варіанти програмного 
забезпечення Вікі дозволяють завантажувати на сайти 
зображення, файли, що містять текстову інформацію, 
відеофрагменти, звукові файли і т.д. (н-д, вікі-двигуни 
- www.mediawiki.org, вікі-проекти - http://uk.wikipedia .
org, http://www.letopisi.ru/);

6) карти знань (англ. Mind map - карти розуму, кар-
ти пам'яті, інтелект- карти, майнд-мэпи) - спосіб зо-
браження процесу загального мислення за допомогою  
схем (н-д, http://bubbl.us , http://freemind.sourceforge.
net, https://www.mindmeister.com); 

7) соціальні геосервіси – сервіси мережі Інтернет, 
які дозволяють з досить високою точністю знаходити, 
відзначати, коментувати, доповнювати фотографіями 
різні об'єкти на карті Землі. Використовуються реаль-
ні дані, отримані за допомогою навколоземних супут-
ників (н-д, http://maps.google.com, http://wikimapia.
org).
Особливий інтерес у даний час викликають 

онлайн-щоденники (блоги). Такі щоденники D. Winer 
називає «публікацією невідредагованого голосу на-
роду» (Winer, 2003). Дослідник дає і більш «техніч-
не» визначення веблога як ієрархії тексту, зображень, 
мультимедійних об'єктів та даних, упорядкованих 
хронологічно , що можна переглядати за допомогою  
веб-браузера. Похідні від терміна „блог”: „блогери” 
- той, хто веде такий інтернет-щоденник, і „блогосфе-
ра” - «інтелектуальний кіберпростір», який займають 
блогери (цей термін запропонував W. Quick у 2001 
році) [1].
Педагогічний потенціал блогів в першу чергу 

полягає у тому, що студенти в процесі отримання, 
трансформації знань і подальшому публікуванні сво-
їх робіт учаться конструювати знання, засновані на 
відносинах і спілкуванні. Для викладачів опублікова-
ні праці студентів - це можливість зробити висновки 
про те, як учні трансформують і присвоюють смис-
ли і стратегії, освоєні в рамках соціального досвіду 
(Gavelek, Raphael, 1996). Для учнів подібна публіка-
ція - це матеріал для подальшої рефлексії і аналізу, 
який дозволяє їм ще раз звернутися до своїх робіт і 
переосмислити їх, збагатить таким чином свій на-
вчальний досвід (Krajcik et al., 1994; Olson, 1994). 
Наявна в блогах можливість розміщення коментарів 
до повідомленнями сприяє отриманню зворотного 
зв'язку і потенційної підтримки нових ідей, а мож-
ливість включення в текст гіперпосилань на інші ре-
сурси допомагає учням усвідомлювати взаємозв'язки 
і контекст знань, їх конструювання та освоєння. Гі-
перпосилання використовуються в якості додаткових 
аргументів для будь-яких заяв чи коментарів, які пу-
блікує автор блогу. Посилання на джерела можуть до-
помогти читачеві вирішити, наскільки відповідає його 
переконаннями те, що пише автор блогу. Блоги по-
тенційно мають великий потенціал для активного та 
інтерактивного навчання, інтенсивного взаємодії між 
учнями та викладачами, розвитку навичок мислення 
вищого порядку і більшої гнучкості навчального про-
цесу. Блоги дозволяють учням використовувати різні 
способи особистісного та інтелектуального освоєння 
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нових понять в процесі візуалізації абстрактних ідей 
і інтерактивної взаємодії  [1].
Блоги надають учням можливість керувати своїм 

навчанням, публікувати власні думки та демонстру-
вати розуміння матеріалу, забезпечують можливість 
індивідуалізації змісту навчання. Їх можна викорис-
товувати у викладанні будь-якої дисципліни учням 
будь-якого віку, який вміє читати й писати. Блоги мо-
жуть не тільки слугувати засобом організації процесу 
навчання і спілкування викладачів та учнів, але й на-
давати учням можливість поділитися з класом своїми 
роздумами або додатковими матеріалами.
Для того, щоб ефективно використовувати бло-

ги у навчальному процесі слід дотримуватися таких 
рекомендацій: по-перше, викладач повинен відвідати 
блоги створені іншими викладачами з метою форму-
вання уявлення про те, як вони можуть використову-
ватися у навчальному процесі; по-друге, викладач по-
винен створити власний блог, щоб мати уявлення про 
їх функції і можливості на практиці; по-третє, перед 
тим як запропонувати такий засіб навчання студен-
там необхідно змоделювати блог для своїх студентів 
(розробка правил, обговорення тематики, попередня 
підготовка матеріалів); по-черверте, блоги необхідно 
популяризувати, щоб відбувався процес обговорення 
та спілкування з експертами. 
Р.Е. Фердіг та Кайе Д (Richard E. Ferdig, Kaye D)  

виділяють чотири переваги блогів для учнів [1]:
1. Використання блогів допомагає учням стати екс-

пертами в області, що вивчається. У процесі ведення 
блогу можна виділити три етапи: «пошук», «фільтру-
вання» та «публікація». Щоб знайти інформацію, яку 
можна використовувати в інтернет-щоденнику (проко-
ментувати, покритикувати, послатися), автори блогів 
відвідують безліч сайтів з певної тематики. У процесі 
роботи блогеру необхідно ознайомитися з величезною 
кількістю інформації з теми, навіть якщо не вся вона 
потім буде згадуватися в блозі. Потім блогер повинен 
вибрати ту інформацію, яка буде розміщена в журналі. 
Необхідність регулярної роботи - нові повідомлення 
повинні публікуватися щонайменше раз на тиждень - 
робить безперервним процес поповнення знань учнів 
за певними темами. 

2. Використання блогів посилює інтерес до проце-
су навчання. Новизна технологій є одним з мотивую-
чих факторів у навчанні. Мотивація учнів при вико-
ристанні блогів зумовлена не тільки технологічними 
можливостями, але й тим, що учні пишуть про те, що 
важливо особисто для них. Учні самі керують проце-
сом свого навчання, займаючись активним пошуком 
інформації та отримуючи коментарі від інших людей. 

3. Використання блогів дає учням право брати 
участь в соціальних процесах. Одна з цілей навчан-
ня - включення учнів в життя суспільства. У процесі 
ведення блогів учні швидко розуміють, що їхні пові-
домлення можуть читати не тільки викладачі та одно-
класники / однокурсники. Блоги виводять виконувані 
завдання за межі навчального процесу та взаємовід-
носин «викладач-учень», дозволяючи всім охочим 
оцінити і прокоментувати роботи учнів. 

4. Використання блогів відкриває нові можливості 

для роботи в класі і за його межами. При традиційної 
організації навчання через брак часу на заняттях та 
обмеженість обсягу навчальних курсів не у всіх учнів 
є шанс висловитися і бути почутими. Ведення блогу 
дозволяє кожному учневі взяти участь у дискусії, що 
відкриває нові перспективи для навчання. За допо-
могою блогів клас переходить свої фізичні кордони і 
розширюється до нескінченної інтернаціональної ау-
диторії. 
Карти знань (ментальні карти) – це ефективний ін-

струмент структурування і аналізу інформації. Вони 
дозволяють прискорити процес вивчення матеріалів, 
підвищити ступінь запам’ятовування інформації, 
прискорити розробку особистих і бізнес-проектів.  В 
основі концепції ментальних карт лежать уявлення  
про принципи роботи людського мозку: асоціативне 
(нелінійне) мислення, візуалізація мисленнєвих обра-
зів, цілісне сприйняття (гештальт). Для стимулюван-
ня асоціативного мислення застосовуються особливі, 
„зручні” для мозку, „радіантні” діаграми (ментальні 
карти), що являють собою дерево ідей. Побудова кар-
ти починається з центрального образу. Центральний 
образ – це задача, яку необхідно вирішити; ідея, що 
вимагає розвитку; проект, планування якого необхід-
но виконати; інформація, яку необхідно запам’ятати. 
Центральний образ – це „стовбур” дерева, від якого 
розходяться гілки рішень. Кілька товстих гілок цьо-
го дерева відповідають основним, базовим ідеям, що 
асоціативно пов’язані із центральним образом. Від 
них відгалужуються другорядні ідеї-асоціації. Від 
другорядних ідей „виростають” асоціації більш низь-
кого рівня і т.д. Таким чином, у ментальних картах 
реалізується асоціативність і ієрархічність мислення 
– від загального до часткового. Важливою особливіс-
тю ментальних карт є їх насиченість візуальними об-
разами і ефектами [5, 5-6]. 
Вікі в освітньому процесі можна використовувати 

як: базу даних чи знань з будь-якої тематики; особис-
тий блокнот-органайзер; сайт для публікації особистих 
чи групових статей, з використанням змін та попра-
вок; засіб представлення, розширення та анотування 
навчальних матеріалів;інструмент для створення та 
підтримки будь-якого проекту (віртуальні екскурсії, 
колективні творчі роботи, енциклопедії). Можливості 
використання Вікі в освіті не обмежені, однак най-
більш ефективним буде використання даного сервісу 
в аудиторній та позааудиторній діяльності як засіб 
створення студентських колективних творчих про-
ектів усередині групи, а також міжнародних проектів 
зі студентами з інших країн. При створенні спільних 
навчальних проектів, студенти не просто діляться ін-
формацією з партнерами з різних кінців земної кулі, а 
спільно працюють над будь-яким проектом і досяга-
ють певної поставленої мети.
При написанні освітніх видань переваги викорис-

тання технології Вікі за принципами свободи інфор-
мації абсолютно і досить очевидні: зниження вартос-
ті виготовлення: можна викладати недопрацьованим 
підручник, бо його виправлять і довершать добро-
вольці; загальнодоступність і безкоштовність для всіх 
читачів; збереження права комерційного використан-
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ня: залишається мотивація для видавництв друкувати 
вільно поширюваного матеріал; збереження права 
змінювати тексти: можна переробляти і підробляти їх 
під особливі вимоги [8].
Карти знань ідеально підходять для використан-

ня в школах і коледжах, можуть бути застосовані до 
будь-яких видів завдань, активно привертає учнів різ-
ного віку в творче мислення, організацію і вирішення 
проблем. Гнучкість карт знань дозволяє розглядати 
будь-яку тему або питання, вони можуть викорис-
товуватися для всього класу, групи або індивідуаль-
но. Можливості карт знань дозволяють: поліпшити 
пам'ять, нагадати факти, слова і образи, генерувати 
ідеї, надихнули на пошук рішення, продемонструвати 
концепції і діаграми, аналізувати результати або події, 
структурувати курсові роботи, підсумовувати інфор-
мацію, організувати взаємодію між учнями в груповій 
роботі або рольових іграх. Крім ознайомлення своїх з 
теорією і практикою інтелект-карт, вчитель може ви-
користовувати інтелект-карти у вирішенні ряду влас-
них практичних завдань, роблячи викладання і, від-
повідно, навчальний процес легшим і приємнішим 
заняттям [4].
Важливою НІТ для використання у процесі 

професійної підготовки майбутніх учителів є веб-
конференції, серед яких виділяють гостьові книги, 
телеконференції, форуми. Веб-конференція – служба 
Інтернету, яка дозволяє користувачу розміщувати свої 
повідомлення з певної тематики для перегляду і від-
повіді іншим користувачам Інтернет [6, 147]. Конфе-
ренція починається текстом, який задає її тему. Далі 
кожен з учасників має можливість додати до цього 
тексту свою репліку. Всі репліки розташовуються 
послідовно по мірі надходження і доступні разом з 
вихідним текстом всім учасникам телеконференції. 
При подальших зверненнях можна отримувати або 
весь текст, або тільки нові фрагменти тексту. Кожен 
учасник телеконференції має можливість працювати 
в зручний для нього час. Учасники телеконференції 
можуть бути розбиті на групи для розробки окремих 
тем, їх доступ до окремих тем може бути обмежений. 
Викладач може задавати наводить питання, ставити 
нові проблеми, звертатися до окремих учасників ін-
дивідуально. Робота в телеконференції є колективною 
діяльністю особливого роду: розтягнута у часі і відбу-
вається, як правило, на тлі основної діяльності, мож-
ливо не має відношення до матеріалу, що вивчається. 
На поведінку учасників телеконференцій впливають 
деякі закономірності, знаючи які можна ефективно 
впливати на успішність самої телеконференції і, як 
наслідок, успішність вивчення того навчального ма-
теріалу, засвоєння якого телеконференція присвяче-
на. Успіх телеконференцій значною мірою залежить 
від ведучого – модератора (викладача). Він організує 
та веде конференцію, залишаючись з учасниками від 
початку і до кінця дискусії. Можна виділити кілька 
основних етапів у роботі модератора при проведенні 
конференцій: забезпечення успішного початку (стар-
ту) конференції, навчання та допомога на початковій 
стадії; підтримка в розробці та розвитку теми диску-
сії; завершення (закриття) конференції.

Особливим НІТ є відеоконференції, які являють 
собою сучасну технологію спілкування, яка дозволяє 
у режимі реального часу передавати усім її учасни-
кам звук і зображення, а також різноманітні електро-
нні документи, що включають текст, таблиці, графі-
ки комп’ютерну анімацію, відеоматеріали. Звісно, 
відеоконференції не можуть повністю замінити осо-
бистісного спілкування, проте вони дозволяють до-
могтися принципово нового рівня спілкування людей, 
підчас розділених тисячами кілометрів. Можливість 
слідкувати за жестами і мімікою співбесідника під-
вищує ККД сприйняття інформації до 60%. Під час 
використання відеоконференцій у процесі підготов-
ки майбутніх учителів слід ретельно продумувати їх 
зміст і сценарій, періодичність, чітко визначати, яка 
робота повинна бути проведена студентами в інтер-
валі між конференціями. У процесі групових занять 
у великій аудиторії можна проектувати зображення 
монітору комп’ютера на великий екран. Дидактичні 
властивості НІТ цього класу включають можливість 
передачі в реальному часу зображення, звуку, графіки 
та їх представлення студентам для навчальних цілей. 
Ці властивості дозволяють повною мірою застосувати 
у навчальному процесі такі форми як лекції, семінари 
і контрольні заходи [7, 109-110].
Як засіб використання інформаційних технологій 

у процесі підготовки вчителів можуть бути електро-
нні бібліотеки, що являють собою файлові сховища, в 
яких документи відсортовані по каталогам (папкам, 
директоріям, фолдерам) відповідно до тематики, 
хронології  або формату. Найчастіше у бібліотеках 
використовуються формати .pdf, .djvu, postscript и 
TeX/LaTeX,  .html, .rtf, .doc. Не дивлячись на те, що 
бібліотечна справа в Україні знаходиться на початко-
вій стадії на сьогодні існують і розвиваються різно-
манітні електронні бібліотеки та окремі електронні 
видання в Інтернет, серед яких можна знайти потріб-
ні матеріали для вивчення будь-якої дисципліни в пе-
дагогічному університеті (www.nbuv.gov.ua, http://lib.
meta.ua/). Також можна використовувати зарубіжні 
мережні сховища (http://eprints.rclis.org, http://www.
doaj.org/) інформації, і такі ресурси як  Google Книги 
(http://www.google.com/books)  та Scribd (http://www.
scribd.com), що дозволяють розмістити, прочитати, 
завантажити, викласти на окремий сайт електронні 
видання. 
Особливого розвитку в українському сегменті Ін-

тернет набувають освітні портали (www.osvita.org.ua, 
interschool.net.ua, www.ednu.kiev.ua)/. Сучасний освіт-
ній портал являю собою точку доступу до різноманіт-
них інформаційних ресурсів, наприклад: відкритих 
електронних фондів і каталогів бібліотек; інформації 
про спеціальності, за якими готують навчальні закла-
ди,  про структурних підрозділах ВНЗ, його навчаль-
ні та дослідні програми, лабораторії, співробітників, 
сфера наукових інтересів і публікації співробітників 
і т.п.; студентських наукових, творчих, спортивних і 
т.д. товариств, проектів і групи; сайтів про приватні й 
урядові гранти, за якими ведуться роботи; новин осві-
ти та науки; дистанційне навчання, навчання за кордо-
ном, курси підвищення кваліфікації та багато іншого. 

http://www.nbuv.gov.ua
http://eprints.rclis.org
http://www.google.com/books)
http://www.osvita.org.ua
http://www.ednu.kiev.ua)/
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Використовувати освітні портали у процесі профе-
сійної підготовки майбутніх учителів можна по різ-
ному залежно від їх спрямування, наявних ресурсів 
та їх тематики. Якщо це портал дистанційної освіти, 
то його можна використовувати для отримання до-
даткових відомостей з предмету, що вивчається, або 
повністю вести процес викладання за його допомо-
гою. Якщо на порталі є форум, чат, блогосфера, сис-
тема електронної пошти, можна їх використовувати 
з навчальною метою. 
Важливим засобом використання НІТ у навчаль-

ному процесі сьогодні стають так звані інстру-
ментальні засоби мережного навчання (програмні 
комплекси, інтегральні середовища розробки  і ви-
користання мережних курсів, системи автоматизо-
ваного проектування мережних ресурсів, програм-
ні середовища або просто оболонки), які повинні: 
надавати можливість викладачу інтегрувати окремі 
фрагменти інформації і конструювати такі навчаль-
ні курси, які дозволяють вивчати як окремі питання, 
так і його розділи; забезпечувати адміністративне 
середовище, в якій легко керувати індивідуальними 
курсами (архівацією старих і відкриттям нових) і 
їх каталогами, реєстрацією. Синхронними подіями, 
розкладами і записами про студентів; підтримують 
доступ до особистих справ студентів і розподіленим 
освітнім ресурсам через стандартні формати, методи 
і депозитарії [7, 110].

Висновки. 
Залучати студентів до використання НІТ у на-

вчальній діяльності можна у процесі вивчення будь-
яких дисциплін. Адже НІТ універсальні, і для кожної 
дисципліни можна вибрати як інформаційні техноло-
гії загального призначення (презентації, електронні 
документи, таблиці, електронна пошта, чат, форум та 
ін.) так і специфічні, які будуть найбільш доцільними 
для засвоєння навчального матеріалу певної дисци-
пліни. Наприклад, у географічних дисциплінках вико-
ристовуються геоінформаційні системи, а також такі 
програми як Google Maps та Google Планета Земля; у 
соціально-гуманітарних – соціальні сервіси Інтернет 
(блоги, чати, форуми), у природничих  – віртуальні ла-
бораторії чи інтегровані програмні середовища  тощо. 

Адже за допомогою НІТ є можливість зробити про-
цес професійної підготовки майбутніх учителів більш 
гнучким, випереджаючим, варіативним, сприяти тому, 
що він буде публічним за допомогою  інтерактивного 
його обговорення. 
Перспективним напрямком дослідження даної 

проблеми є розробка методичних рекомендацій щодо 
підготовки майбутніх викладачів засобам нових ін-
формаційних технологій, а також більш ґрунтовному  
вивченні можливостей інструментальних засобів ме-
режного навчання у процесі підготовки майбутніх 
учителів.

Література :
Richard E. Ferdig, Kaye D. Trammell. Content Delivery in the 1. 
‚Blogosphere‘, «T.H.E. Journal», February 2004. [ Електронний 
ресурс]. 15.05.09. – Режим доступу: http://www.thejournal.com/
magazine/vault/A4677D.cfm. - Заголовок  з екрану.
Web 2.0 для мережевого  проекту, [Електронний  ресурс]. 2. 
15.05.09. – Режим доступу :  http://iteach.com.ua/mediawiki/index .
php/Web_2.0_для_ мережевого_проекту. - Заголовок  з екрану.
Впровадження  технологій  Веб 2.0 в професійну  діяльність вчи-3. 
теля, [Електронний  ресурс]. 15.05.09. – Режим доступу:  http://
iteach.com.ua/mediawiki/index.php/ Впровадження_технологій_
Веб_2.0_в_професійну_діяльність_вчителя. - Заголовок  з екра-
ну.
Карти знань, [Електронний  ресурс]. 16.05.09. – Режим доступу : 4. 
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/ Карти_знань. - За-
головок з екрану.
 Карты  ума. MindManager / авт.-сост. В.И. Копыл. – Минск: Хар-5. 
вест: 2007. – 64 с.
Кудрявцева  С.П., Колос В.В. Міжнародна  інформація . Навчаль-6. 
ний посібник  для студентів  вищих навчальних закладів. 2-е ви-
дання. – К.: Видавничий  дім „Слово”, 2008. – 400 с.
Преподавание  в сети Интернет: Учеб. пособие  / Отв. Ред. В.И. 7. 
Солдаткин. – М: Высшая школа, 2003. – 792 с.
 Проект внедрения  вики-сайтов в образование , [Електронний 8. 
ресурс]. 15.05.09. – Режим доступу: http://ru.wikibooks.org/wiki/
Проект_внедрения_вики-сайтов_в_образование . - Заголовок  з 
екрану.
Січкарук О.І. Інтерактивні  методи навчання  у вищій школі: 9. 
Навч.-метод. посіб. – К.: Таксон, 2006. – 88 с.
Соціальні сервіси , [Електронний  ресурс]. 15.05.09. – Режим до-10. 
ступу: http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/ Соціальні_
сервіси . - Заголовок  з екрану.
Типологія Веб 2.0, [Електронний  ресурс]. 14.05.09. – Режим до-11. 
ступу: http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/ Типологія_
Веб_2.0. - Заголовок  з екрану.

Надійшла до редакції 19.06.2009 р.
Осадчий Вячеслав Володимирович

poliform@inbox.ru

http://www.thejournal.com/
http://iteach.com.ua/mediawiki/index
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/
http://ru.wikibooks.org/wiki/
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/
mailto:poliform@inbox.ru


78

Дистанційна технологія підвищення 
кваліфікації українських тренерів

Петрова О.О. 
Національний університет фізичного виховання та спорту України

Розглянуто доцільність підвищення 
кваліфікації фахівців сфери фізичного 
виховання та спорту (тренерів) з ви-
користанням дистанційних технологій. 
Проаналізовано можливості україн-
ських тренерів та викладачів викорис-
товувати різні технології дистанційного 
навчання. Визначено оптимальну дис-
танційну технологію підвищення квалі-
фікації українських тренерів, відповід-
но до можливостей вищих навчальних 
закладів сфери фізичного виховання 
та спорту організовувати навчання, 
можливостей українських тренерів та 
викладачів використовувати різні тех-
нології дистанційного навчання.

Петрова О.А. Оптимальная дистан-
ционная технология повышения 
квалификации украинских трене-
ров. Рассмотрена целесообразность 
повышения квалификации специали-
стов сферы физического воспитания 
и спорта (тренеров) с использованием 
дистанционных технологий. Проанали-
зированы возможности украинских тре-
неров и преподавателей использовать 
различные технологии дистанционного 
обучения. Определена оптимальная 
дистанционная технология повышения 
квалификации украинских тренеров, в 
соответствии с возможностями высших 
учебных заведений сферы физическо-
го воспитания и спорта организовывать 
обучение, возможностями украинских 
тренеров и преподавателей использо-
вать различные технологии дистанци-
онного обучения.

Petrova O. Optimum distant technol-
ogy of improvement of professional 
skill of the Ukrainian trainers. The 
expediency of improvement of profes-
sional skill of experts of sphere of physi-
cal training and sports (trainers) with use 
of distant technologies is examined. Op-
portunities of the Ukrainian trainers and 
teachers to use various technologies of 
distant training are analyzed. According 
to opportunities of higher educational in-
stitutions of sphere of physical training 
and sports to organize training, opportu-
nities of the Ukrainian trainers and teach-
ers to use various technologies of distant 
training, the optimum distant technology 
of improvement of professional skill of the 
Ukrainian trainers is certain.

тренери, підвищення кваліфікації, дис-
танційне навчання, оптимальна тех-
нологія навчання.

тренеры, повышение квалификации, 
дистанционное обучение, оптималь-
ная технология обучения.

trainers, improvement of professional 
skill, distant training, optimum technology 
of training.

Вступ. 12

Аналіз останніх досліджень та публікацій, а та-
кож законодавчих документів показали, що сьогодні в 
Україні відсутня постійно діюча система підвищення 
кваліфікації (ПК) тренерів, а також їх атестація. Укра-
їнські тренери не завжди можуть самостійно стежити 
за новітніми відкриттями у галузі спортивної підго-
товки, психології, фізіології, біохімії, фармакології, 
кінезіології, за створенням сучасної складної апарату-
ри, регулярним науковим і медичним супроводом та 
впроваджувати їх у практику. Для цього необхідна по-
стійно діюча обов’язкова система підвищення квалі-
фікації та атестації тренерів [8,11,12,13]. Так, в розпо-
рядженні Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 
р. № 592-р «Про схвалення «Стратегії формування 
сучасної системи олімпійської підготовки на період 
до 2020 року» серед основних напрямків реалізації 
Стратерії увага приділяється вдосконаленню системи 
перепідготовки та підвищення кваліфікації тренерів, 
а також оптимізації мережі ВНЗ, що здійснюють під-
готовку спеціалістів з фізичної культури і спорту [13]. 
В проекті Закону України «Про внесення змін до Зако-
ну України «Про фізичну культуру і спорт» та інших 
законодавчих актів України» від 19.05.2009 прописані 
умови кадрового забезпечення сфери фізичної культу-
ри і спорту. Так, тренери мають проходити обов’язкову 
атестацію в порядку, визначеному центральним ор-
ганом виконавчої влади у сфері фізичної культури і 
спорту, а держава має забезпечувати тренерам підви-
щення кваліфікації один раз на 5 років [12].
У системі підвищення кваліфікації фахівців сфери 

фізичного виховання та спорту значну роль має віді-
гравати дистанційне навчання (ДН), спрямоване на 
підвищення рівня знань працівників галузі без відри-
ву від основного місця роботи або з короткостроко-
вим відривом. За сучасних економічних умов впрова-
© Петрова О.О., 2009

дження дистанційних технологій в ПК тренерів може 
розв’язати вищевказані проблеми та забезпечити ви-
сокоякісну післядипломну освіту тренерів.
Дослідження проводилось згідно зі Зведеним 

планом НДР у галузі фізичної культури і спорту на 
2006—2010 рр. за темою 1.2.1. «Реформування ви-
щої фізкультурної освіти в контексті Болонської ін-
теграції».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначити відповідну техно-

логію дистанційного підвищення кваліфікації можли-
востям тренерів та викладачів.
Методи досліджень:
аналіз наукової, науково-методичної літератури • 
та законодавчих документів, спеціалізованих веб-
сайтів мережі «Інтернет»;
опитування методом анкетування тренерів з різ-• 
них видів спорту та викладачів Національного уні-
верситету фізичного виховання та спорту України 
(НУФВСУ);
методи математичної статистики.• 
Результати досліджень. 
На сьогоднішній день в Україні відсутня галузева 

система підвищення кваліфікації спеціалістів сфери фі-
зичного виховання та спорту. Традиційна форма прове-
дення курсів підвищення кваліфікації тренерів має низку 
економічних та організаційних недоліків. Так, наприклад 
тренерів в Україні нараховується близько 20 тисяч 
[14], вищих навчальних закладів (ВНЗ) даної сфери 
– лише п’ять, а кваліфікацію необхідно підвищувати 
кожні п’ять років, виявляється, що чотири тисячі тре-
нерів на рік мають підвищувати кваліфікацію на базі 
п’яти ВНЗ. Отже, на один ВНЗ припадає 800 тренерів 
на рік. Ця кількість слухачів достатньо велика навіть 
для НУФВСУ, якщо проводити лише очне навчання. 
Припустимо, навчальний процес в Університеті три-
ває протягом 10 місяців на рік (з вересня по червень). 
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На очне підвищення кваліфікації необхідно 2 тижні 
(мінімум 72 навчальні години). Виявляється, що в мі-
сяць за можливостями університету підвищити ква-
ліфікацію зможуть лише 2 групи слухачів-тренерів, а 
отже за 10 місяців кваліфікацію очно зможуть підви-
щити лише 20 груп слухачів. Припустимо, що група 
може складатися з 40 тренерів. Виходить, що 20 груп 
по 40 тренерів (800 тренерів) протягом 10 місяців те-
оретично змогли б очно підвищувати кваліфікацію в 
НУФВСУ. Але лише теоретично, адже на практиці по-
стає багато проблем. Наприклад, постійні 40 місць в 
гуртожитку неможливо виділити лише для тренерів, 
оскільки виникає необхідність забезпечувати гурто-
житком інших слухачів курсів ПК, які періодично під-
вищують кваліфікацію у НУФВСУ, а також студентів 
з інших міст та студентів-іноземців, які проживають у 
гуртожитку протягом навчання. Ще однією перешко-
дою є додаткове навантаження, що випадає на квалі-
фікованих викладачів університету. Виявляється, що 
20 груп тренерів, підвищуючи кваліфікацію мінімум 
протягом 72 годин, за рік забиратимуть 1440 годин 
часу найбільш кваліфікованих викладачів університе-
ту. А це неможливо, оскільки найбільш кваліфіковані 
викладачі вже працюють на повну ставку або навіть 
на півтори. Отже, ВНЗ сфери «Фізичне виховання та 
спорт» не в змозі буде постійно проводити курси ПК 
тренерів на високому рівні, залучаючи найкращих фа-
хівців до читання лекцій та проведення практичних 
занять. Іншими перешкодами очного ПК тренерів мо-
жуть стати великі затрати на відрядження тренерів, а 
також щільний тренувальний графік.
Перераховані вище перешкоди роблять традиційну 

очну форму ПК не дуже зручною для тренерів, ВНЗ, а 
також такою, що потребує значних фінансових витрат 
з боку держави.
Аналіз літературних джерел, сайтів мережі «Ін-

тернет», а також результати попередніх досліджень 
[6,8,9,10] показали, що при дистанційному підвищенні 
кваліфікації тренерів можливе використання різнома-
нітних технологій (форм): «кейс»-технологія, мереже-
ва технологія або змішана. Світовий досвід свідчить 
про успішне використання як «кейс»-технології, так 
і мережевої технології в процесі підвищення ква-
ліфікації у різних сферах діяльності – педагогіці, 
бізнесі, спорті. За даними літератури, перевагами 
«кейс»-технології при організації курсів підвищення 
кваліфікації тренерів крім відсутності складної та до-
рогої технічної підтримки можна назвати і простоту у 
використанні для тренерів та порівняно коротші стро-
ки підготовки для закладу освіти при організації кур-
сів. Крім того, досвід показує, що з «кейс»-технології 
дистанційного навчання у більшості випадків почина-
ється етап входження навчального закладу в систему 
дистанційного навчання [4,6]. Також існує необхід-
ність використання комплексного підходу в проце-
сі організації та впровадження дистанційних курсів 
(ДК) підвищення кваліфікації тренерів, що дозволить 
створити ефективні курси згідно з існуючими ресур-
сами ВНЗ та потребами фахівців сфери фізичного ви-
ховання та спорту [9]. 
Створюючи системи підвищення кваліфікації з 

використанням дистанційних технологій, необхідно 
враховувати специфіку тренерської діяльності (інтен-
сивний робочий графік з постійними відрядженнями 
та зборами), велику кількість самих тренерів, їхні 
можливості щодо використання засобів навчання, а 
також економію коштів, що можуть бути витрачені на 
підвищення їхньої кваліфікації.
Вирішальними моментами у виборі технології ДН 

є дослідження можливостей тренерів дистанційно на-
вчатися, а викладачів — проводити дистанційні кур-
си підвищення кваліфікації та атестацію тренерів. З 
цією метою ми провели опитування (методом анкету-
вання) 327 тренерів різної кваліфікації з різних видів 
спорту та 56 викладачів НУФВСУ, які мають науко-
вий ступінь кандидата або доктора. Вищу тренерську 
категорію має половина опитаних тренерів (49,2%). 
Досить високий середній стаж роботи тренерів (17,7 
роки) свідчить про те, що в дослідженні брали участь 
в основному висококваліфіковані фахівці. 
За отриманими даними 97,3 % опитаних тренерів 

вважають необхідним підвищення своєї кваліфікації, 
більше половини з них хотіли б це робити без від-
риву від роботи, що можна забезпечити, лише вико-
ристовуючи дистанційні технології. Думка тренерів 
щодо переваг дистанційних курсів ПК тренерів – не 
однозначна. Так, основною перевагою дистанційного 
ПК тренерів, на думку 48,1% опитаних, є можливість 
отримувати своєчасно необхідну інформацію. Майже 
половина опитаних тренерів відчуває необхідність 
своєчасного отримання інформації і вважає, що саме 
дистанційне підвищення кваліфікації (ДПК) допо-
може розв’язати дану проблему. Інші переваги, такі, 
як висока самоорганізаваність у процесі самостійно-
го підвищення кваліфікації, можливість отримувати 
інформацію у зручний час, можливість отримувати 
інформацію у зручному місці, зареєстрували таку 
кількість відповідей тренерів – 25,2 %, 16,6 % та 10 % 
відповідно (рис. 1.).

25,2%

10,0%

48,1%

16,6%

Рис. 1. Думка тренерів щодо переваг дистанційних 
курсів підвищення кваліфікації:
Можливість отримувати своєчасно 
необхідну інформацію
Можливість отримувати інформацію у 
зручний для Вас час 
Можливість отримувати інформацію у 
зручному місці
Висока самоорганізованість у процесі 
самостійного підвищення кваліфікації

Щодо викладачів, то 30,3 % опитаних вважають 
основною перевагою ДПК тренерів високу самоорга-
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нізованість слухачів курсу, 28,8 % – обговорення з ви-
кладачем лише найпроблемніших питань курсу. 18,2 
% – начитування викладачами лише вступних лекцій з 
подальшим самостійним вивченням тренерами мате-
ріалу, 13,6 % – відсутність додаткового навантаження 
на викладачів, 9,1 % – інше (рис. 2.).
Щодо недоліків дистанційних курсів підвищення 

кваліфікації, то основним серед них як тренери, так і 
викладачі виділили відсутність особистого контакту 
між викладачем і слухачем курсів (45,6 % та 59,3 % 
відповідно). Цього недоліку можна уникнути, вико-
ристовуючи можливості різних технологій дистанцій-
ного навчання. Так, наприклад, для передачі інформа-
ції використовуються різні види подання, які роблять 
дистанційне навчання ефективним: тексти, малюнки, 
фотографії, відеозаписи, мультимедіа, електронні кни-
ги тощо. Недостатність спілкування слухачів з викла-
дачем та слухачів дистанційних курсів один з одним 
зникає, якщо застосовувати мережеву технологію ДН 
з використанням форуму або чату [2,3]. З цього випли-
ває, що, розробляючи дистанційний курс, необхідно 
мінімізувати дефіцит спілкування викладача і трене-
ра за рахунок якісного навчального матеріалу. Так, 
наприклад, дистанційний друкований посібник має 
обов’язково містити словник основних та додаткових 
термінів для зменшення кількості випадків користу-
вання тренерами додатковою літературою. DVD-диски 
з відеолекціями розраховані на підвищення ефектив-
ності засвоєння інформації, оскільки аудіовізуально 
доносять інформацію до слухача. Отже, ефективність 
дистанційних курсів ПК тренерів буде залежати від 
якості та насиченості запропонованого курсу [1].

9,1%
30,3%

13,6%
18,2%

28,8%

Рис. 2. Думка викладачів щодо переваг 
дистанційного підвищення кваліфікації тренерів:

Відсутність додаткового навантаження 
на викладачів
Начитка вступних лекцій з подальшим 
самостійним вивченням матеріалу
Обговорення з викладачами лише най-
проблемніших питань курсу
Висока самоорганізованість слухачів 
курсу
Інше

Уміння та можливості українських тренерів та ви-
кладачів НУФВСУ регулярно користуватися всесвіт-
ньою мережею «Інтернет» – дуже важливий показник 
для використання мережевої технології дистанцій-
ного навчання при підвищенні кваліфікації тренерів. 
Необхідно зазначити, що комп’ютером користуються 
100 % викладачів і лише 58,1 % тренерів. Викладачі 

виявилися також більш досвідченими користувачами 
мережі «Інтернет» та електронної пошти, порівняно 
з тренерами. Вміють користуватися всесвітньою ме-
режею та електронною поштою 92,9 % опитаних ви-
кладачів, в той час як кількість тренерів становила 
62,4 %. Можливість регулярного доступу до мережі 
«Інтернет» значно більша у викладачів порівняно з 
тренерами. Так, 89,3 % опитаних викладачів можуть 
регулярно користуватися комп’ютером, підключеним 
до мережі «Інтернет», тоді як лише 58,1 % опитаних 
тренерів мають можливість це робити. Не мають ре-
гулярного доступу до всесвітньої мережі 10,7 % ви-
кладачів і 41,9 % тренерів.
Результати анкетування свідчать, що на період опи-

тування тренерів використання ними мережевої тех-
нології дистанційного підвищення кваліфікації вияв-
ляється неможливим принаймні для 37,6 % тренерів, 
оскільки вони не вміють користуватися всесвітньою 
мережею, 41,9 % тренерів не мають регулярного до-
ступу до мережі, а отже, вони не зможуть, наприклад, 
самостійно зареєструватися на курси, використовую-
чи мережеву технологію, інтерактивно спілкуватися з 
викладачами-тьюторами та з іншими тренерами для 
обміну досвідом тощо.
Думка викладачів щодо можливості керування 

ними навчанням тренерів за допомогою  мережі «Ін-
тернет» зображена на рисунку 3. Показник можливос-
ті викладачів керувати навчальним процесом досить 
великий. Виявляється, що 81 % опитаних викладачів 
вважають теоретично можливим керувати навчанням 
тренерів, а отже, і застосувати мережеву технологію 
дистанційного навчання в підвищенні кваліфікації 
тренерів. Тоді як лише 52,5 % тренерів розглядають 
можливість їх навчання через «Інтернет».

36,2%

8,6%44,8%
10,3%

Рис. 3. Думка викладачів щодо можливості керуван-
ня навчанням за допомогою  мережі «Інтернет»:

Неможливе, оскільки недостатньо знань
Неможливе, оскільки немає постійного досту-
пу до мережі «Інтернет»
Можливе керування за допомогою  «Інтернет»
Керування проходитиме важко

Як видно з рисунку 4, при дистанційному ПК най-
більш зручними шляхами передачі інформації як для 
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тренерів, так і для викладачів являються друковані по-
сібники та DVD-диски з відеолекціями. Це свідчить 
про те, що незважаючи на високі можливості викла-
дачів керувати навчанням через «Інтернет», вони все 
ж таки віддають перевагу більш традиційним друко-
ваним посібникам та DVD-дискам для ПК тренерів. 
Необхідно відмітити, що 76,1 % опитаних тренерів 
було б зручно використовувати друковані посібники 
для ПК, а 73,6 % тренерів мають можливість користу-
ватися DVD-програвачем або комп’ютером для пере-
гляду відеолекцій. 

6,8% 35,4%

37,8%

20,0%

(1) 

28,6%

14,3%

36,4%
20,8%

(2)
Рис. 4. Думка тренерів (1) та викладачів (2) щодо 
найбільш зручних способів передачі інформації для 

дистанційного підвищення кваліфікації:
Друковані посібники

Електронна пошта

DVD-диски з відеолекціями

Сайти мережі «Інтернет»

Отже, стає цілком природно використовувати базо-
ві способи передачі інформації «кейс»-технології дис-
танційного навчання (друковані посібники та DVD-
диски з відео-лекціями), оскільки вони зручні як для 
тренерів, так і для викладачів. Так, «кейс»-технологія 
має лягти в основу організації дистанційних курсів ПК 
українських тренерів. Необхідна розробка навчально-
методичного комплексу, що буде містити друковані 
посібники, DVD-диски з відеолекціями, методичні 
рекомендації для роботи з курсом.
Одним із недоліків повного дистанційного під-

вищення кваліфікації є відсутність контролю під час 
проходження атестації, коли слухач, наприклад, відси-
лає заповнені тести електронною або звичайною по-
штою, або проходить тестування в режимі реального 
часу через «Інтернет». За таких умов тренери можуть 
скористатися сторонньою  допомогою або взагалі до-
зволити пройти атестацію за них більш досвідченим 

фахівцям. Аби попередити вищенаведені обставини 
необхідно в процесі організації ДПК тренерів визна-
читися зі ступенем впровадження дистанційного на-
вчання в процес ПК:
повне дистанційне навчання (проведення всіх на-• 
вчальних занять за дистанційною формою),
часткове дистанційне навчання (заміна менш 50 % • 
навчальних годин із традиційної форми навчання на 
дистанційне),
комбіноване навчання (заміна 50 % і більше на-• 
вчальних годин із традиційної форми навчання на 
дистанційне).
Згідно з пунктом 3.10.2. Положення про організа-

цію навчального процесу у вищих навчальних закла-
дах (від 2 червня 1993 р. № 161) навчальний час, що 
відводиться для самостійної роботи студента, повинен 
становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального 
обсягу навчального часу студента, відведеного для ви-
вчення конкретної дисципліни [5]. З цього випливає, 
що якщо керуватись цим положенням при організації 
дистанційних курсів ПК українських тренерів, на дис-
танційне самостійне вивчення тренерами навчально-
го матеріалу може бути виділено не більше 70 % на-
вчального часу, а 30 % має бути обов’язково виділено 
на очне навчання.
Крім того, дані опитування показали, що 35,3 % 

тренерів та 62,3 % викладачів виявили бажання, щоб 
атестація проводилася за допомогою комплексного 
іспиту, який можна провести лише в очному режимі. 
Тренери також віддали значну перевагу тестуванню 
на комп’ютері та на паперових бланках (38,5 % та 20,3 
% опитаних відповідно), що також можна провести в 
очному режимі.
Отже, як видно з результатів опитування, тренери 

та викладачі вважають значною проблемою при по-
вному ДПК відсутність очного контакту між ними, 
живого спілкування й обміну досвідом між тренера-
ми. Повне ДПК українських тренерів не задовольнить 
бажання очної перевірки знань з боку самих тренерів 
та викладачів та не дозволить контролювати знання 
з боку організаторів курсів. Виявляється необхідним 
впроваджувати не повне, а комбіноване ДПК україн-
ських тренерів, наприклад з очною настановчою се-
сією протягом трьох-чотирьох днів (на якій тренери 
змогли б отримати всі методичні рекомендації до ро-
боти з курсом, прослухати лекції провідних фахівців), 
та дистанційним курсом, розрахованим на декілька мі-
сяців, а також очною атестацією, проведеною в один 
день, (на якій тренери змогли б обмінятися досвідом, 
поставити запитання та отримати відповіді, пройти 
атестацію) (рис 5.). 
На організаційно-настановчій сесії тренерів не-

обхідно забезпечити повним комплектом сучасних 
навчально-методичних матеріалів «кейс»-технології 
ДН (друковані базові підручники, конспект, методич-
ні рекомендації, електронний навчальний посібник 
тощо).
Така очно-дистанційна форма ПК тренерів є мето-

дично більш доцільною та зручною як для слухачів, 
так і для викладачів, оскільки таким чином можна по-
збутися багатьох недоліків ДН і користуватися всіма 
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його перевагами [7]. Аналіз літератури та попередні 
дослідження свідчать, що на початковому етапі впро-
ваджувати ДН у ВНЗ необхідно поступово, викорис-
товуючи найпростіші та найдешевші технології ДН, 
наприклад «кейс»-технологію [6,9,10]. Не буде пере-
більшенням, якщо зазначити, що служба технічної 
підтримки мережевої технології ДН є, мабуть, найдо-
рожчою серед витрат на всіх підрозділах. Ця служба 
складається з висококваліфікованого персоналу й екс-
плуатує дороге устаткування. Для нормального функ-
ціонування мережевої технології створюється ряд 
додаткових служб: програмістів, мультимедіа, мереж 
та серверів, нових телекомунікаційних та інформацій-
них технологій.
Отже, очно-дистанційна «кейс»-технологія на-

вчання є найбільш оптимальною технологією для тре-
нерів як слухачів курсів ПК та ВНЗ як організаторів 
курсів. Вона дозволить задовольнити потреби трене-
рів в очному спілкуванні та обміні досвідом, провести 
об’єктивну очну атестацію, а навчально-методичний 
комплекс «кейс»-технології забезпечить тренерам 
якісне навчання протягом дистанційного етапу курсу.

Висновки.
Результати анкетного опитування тренерів свід-

чать, що майже половина опитаних тренерів не ма-
ють можливості використовувати технології мережі 
«Інтернет» для навчання. Дослідження показали, що 
найбільші можливості у тренерів підвищувати ква-
ліфікацію за допомогою саме «кейс»-технології ДН, 
оскільки більшості (76,1 %) опитаних тренерів було 
б зручно використовувати друковані посібники для 
навчання. Більш, ніж 70 % тренерів вміють і мають 
можливість користуватися DVD-програвачем для пе-
регляду відеолекцій. Майже 70 % опитаних тренерів і 
викладачів вважають дані способи передачі інформа-
ції найзручнішими для навчання.
Проаналізувавши результати опитування тренерів і 

викладачів, можливості одних дистанційно навчатися, 
а інших забезпечувати якісне дистанційне навчання, 
ми дійшли висновку, що на момент проведення дослі-
дження оптимальною формою ДПК українських тре-
нерів може стати очно-дистанційна «кейс»-технологія 
дистанційного навчання.
Початковий етап впровадження ПК тренерів за 

допомогою очно-дистанційної «кейс»-технології не 
потребує складної та дорогої технічної підтримки, 
значних часових витрат на підготовку навчально-

методичного комплексу, а також спеціальної підго-
товки викладачів та тренерів для використання даної 
технології.
Перспективи подальших досліджень полягають 

у розробці практичних рекомендацій впровадження 
дистанційної форми підвищення кваліфікації у фіз-
культурних ВНЗ України.
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Очно-дистанційне
підвищення кваліфікації тренерів

ІІ етап – дистанційний: 
самостійна робота тренера

ІІІ етап – очний:
залікова сесія

І етап – очний:
організаційно-настановча сесія

самостійна керована • 
робота;
всі види консультації;• 
поточний контроль• 

прийом та оформлення;• 
вхідний контроль;• 
інструктивно-методичне заняття;• 
настановчі заняття;• 
виїзні заняття;• 
конференція з обміну досвідом;• 
начитування основних лекцій• 

оглядові заняття;• 
атестація;• 
підсумкове анкетування• 

Рис. 5. Структура змісту очно-дистанційного підвищення кваліфікації тренерів

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main
mailto:grabova@ukr.net
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Фізична реабілітація спортсменів після 
травм колінних суглобів 

Порчинська К.П., Мацейко І.І., Шерємєтьєва Ю.В.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Стаття присвячена одній з основних 
проблем фізичної реабілітації спортс-
менів ігрових та складно координацій-
них видів спорту після травми колінно-
го суглобу. Проведено аналіз існуючих 
програм реабілітації після реконструк-
ції передньої схрещеної зв’язки. На їх 
основі розроблено поглиблений комп-
лекс ЛФК для відновлення повноамп-
літудних рухів колінного суглобу. На-
ведені результати впливу авторського 
комплексу ЛФК на відновлення рухли-
вості колінного суглобу після артроско-
пічної пластики передньої схрещеної 
зв’язки. Встановлено, що запропонова-
на методика в порівнянні з існуючими 
дозволяє більш ефективно, та за ко-
ротший період реабілітації відновити 
рухливість колінного суглобу.

Порчинская К.П. Мацейко И.И., Шере-
метьева Ю.В. Физическая реабили-
тация спортсменов после травм ко-
ленных суставов. Статья посвящена 
одной из основных проблем физической 
реабилитации спортсменов игровых и 
сложно координационных видов спорта 
после травмы коленного сустава. Про-
веден анализ существующих программ 
реабилитации после реконструкции 
передней крестообразной связки. На их 
основе разработан углубленный ком-
плекс ЛФК для восстановления полно-
амплитудных движений коленного су-
става. Приведены результаты влияния 
авторского комплекса ЛФК на восста-
новление подвижности коленного су-
става после артроскопической пластики 
передней крестообразной связки. Уста-
новлено, что предложенная методика в 
сравнении с существующими позволя-
ет эффективнее, и за более короткий 
период реабилитации восстановить 
подвижность коленного сустава.

Porchinskaya K.P., Matseiko I.I., 
Sheremet’eva Y.V. The article is de-
voled to a problem of physical reha-
bilitation of sportsmen after damage 
of knee joint. The paper is devoted to 
one of the basic problems of a physical 
aftertreatment of sportsmen of game and 
dif cultly coordination aspects of sports - 
traumas of a knee joint. Analysis of exist-
ing programs of an after treatment after 
rehabilitation of a forward cruciform sheaf 
is lead. The complex of medical physical 
training for regeneration of locomotions 
of a knee joint designed. Results of effect 
of an author’s complex of medical physi-
cal training on regeneration of motility of 
a knee joint are reduced. The procedure 
in comparison with existing allows more 
effectively and for more short term of an 
after treatment to restore motility of a 
knee joint.

фізична реабілітація, рухливість ко-
лінного суглобу, передня-схрещена 
зв’язка.

физическая реабилитация, подвиж-
ность коленного сустава, передняя 
крестообразная связка.

physical rehabilitation, the resume of 
knee joint, cruciatum anterius bunch.

Вступ. 13

Як відомо, травми опорно-рухового апарату зу-
стрічаються досить часто, особливо у спортсменів. 
До 50-70% всіх травм опорно-рухового апарату скла-
дають травми колінного суглобу [3]. Найчастіше цей 
вид пошкоджень зустрічається у спортсменів ігро-
виків, представників складно-координаційних видів 
спорту та єдиноборств. Часті пошкодження колінного 
суглобу обумовлені тим, що суглоб розміщується по-
верхнево; крім того, при фіксованій стопі і різкому по-
вороті тулуба зв’язки колінного суглобу в результаті 
дуже великого навантаження розриваються [2].
Після оперативного втручання залишається про-

блема відновлення повної рухливості в суглобі та по-
вернення сили атрофованим м’язам стегна та гомілки. 
Важливу роль в поверненні людини до активного спо-
собу життя має фізична реабілітація [4].
Своєчасне та індивідуалізоване призначення за-

собів фізичної реабілітації може сприяти компенсації 
порушених функцій ураженої системи й запобіганню 
дистрофічних ускладнень у гострому періоді захво-
рювання [1]. У період одужання шляхом поступового 
(адекватного для організму хворого) збільшення інтен-
сивності і тривалості фізичної активності відновлю-
ється функція та структура морфо-функціонального 
комплексу ураженої системи. Тобто актуальною є роз-
робка комплексів фізичної реабілітації для відновлен-
ня повного функціонування пошкодженого колінного 
суглобу.
Існуючі комплекси фізичної реабілітації в осно-

вному орієнтуються на тривалий термін повного від-
новлення [5].
Так, стандартний «Протокол реабілітації після ре-

конструкції передньої хрестоподібної зв’язки колінно-
© Порчинська К.П., Мацейко І.І., Шерємєтьєва Ю.В., 2009

го суглобу», який використовується в травматологіч-
них відділеннях лікарень, розрахований на тривалий 
період реабілітації – 12 місяців. Для спортсменів 12 
місяців є занадто великою перервою, після якої по-
вернення у професійний спорт стає проблематичним. 
Спортсменам потрібна ефективна короткострокова  
програма відновлення спортивної працездатності.
У Запорізькому медичному університеті розро-

блений комплекс фізичної реабілітації спортсменів 
після травм колінних суглобів, розрахований на ко-
роткий термін реабілітації - 3 тижні, що є позитив-
ним для спортсменів, але вправи цього комплексу 
виконуються під дією знеболюючого [6]. В зв’язку з 
цим ні сам пацієнт, ні спеціаліст з фізичної реабілі-
тації не може проконтролювати рівень навантаження 
за суб’єктивними показниками, що може призвести до 
повторної травми. 
Після аналізу існуючих комплексів фізичної реа-

білітації ми на базі стандартного «Протоколу реабі-
літації після реконструкції передньої хрестоподібної 
зв’язки колінного суглобу» розробили власний комп-
лекс фізичної реабілітації для спортсменів після травм 
колінних суглобів. 
Робота виконана за планом НДР Вінницького дер-

жавного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – розробка і оцінка впли-

ву дії програми фізичної реабілітації на пацієнтів, 
яким була проведена пластика передньої схрещеної 
зв’язки. Комплекс включає в себе ЛФК, масаж та фі-
зіотерапію. 
В дослідженні приймали участь 30 осіб, яким була 

проведена артроскопічна пластика передньої схреще-
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ної зв’язки. Контрольну групу (15 осіб) склали паці-
єнти, які відмовилися виконувати запропонований 
комплекс фізичної реабілітації. Експериментальна 
група сформувана з пацієнтів, які з наступного дня 
після операції виконували фізичні вправи для повно-
го відновлення рухливості у суглобах та запобігання 
атрофії м’язів. Під чітким наглядом лікарів ми прово-
дили комплекси ЛФК, масажу та фізіотерапії кожний 
день протягом 8 тижнів 2 рази на день, а ще 2 рази на 
день пацієнти виконували вправи з запропонованого 
комплексу самостійно. 
Враховуючи функціональний стан спортсмена, рі-

вень його тренованості, можна значно раніше, ніж за 
стандартною схемою, застосовувати дозоване фізич-
не навантаження. Якщо операція після травми про-
ведена вчасно, то м’язи ще не встигли атрофуватися, 
а тому спортсменам доцільно раніше, ніж людям, що 
не займаються спортом, виконувати такі вправи як 
ходьба на місці, ходьба сходами, легкі стрибки, мі-
ніприсідання, розтягнення м’язів і зв’язок тощо. У 
розробленому нами комплексі спортсмени раніше по-
чинали ходити без допомоги милиць і палички. Уже з 
4 дня після операції пацієнти повільно ходили без ор-
топедичних милиць, а також навчались ходьбі схода-
ми. З третього тижня після оперативного втручання 
додавались вправи на розтягнення зв’язок колінного 
суглобу. 
Вимірювання амплітуди рухів у суглобах прово-

дилось методом гоніометрії, розробленим у 1974 році 
студентами Бостонського університету. Такі дані ви-
користовуються для визначення наявності дисфункції 
опорно-рухового апарату та вибору відповідних реа-
білітаційних методів [4]. 
В обстежуваних за допомогою  кутоміра (гоніоме-

тра) визначалися такі показники: 
кут активних розгинань: пацієнт (без сторонньої 1. 
допомоги) розгинає колінний суглоб до макси-
мально можливого положення;
кут пасивних розгинань: спеціаліст з реабілітації 2. 
розгинає колінний суглоб до максимально можли-
вого положення, до появи відчуття легкого болю;
кут активних згинань: пацієнт згинає ногу в ко-3. 
лінному суглобі до максимально можливого по-
ложення; 
кут пасивних згинань: спеціаліст з реабілітації 4. 
згинає ногу в колінному суглобі до відчуття лег-
кого болю. 

В обох групах перші показники знімалися через 
тиждень після операції, а усі наступні в кінці кожного 
з 8 тижнів. 

Результати дослідження. 
Результати обстеження показали, що і в контроль-

ній, і в експериментальній групах рухливість в колін-
ному суглобі поступово відновлювалась.
Так, якщо показники пасивних розгинань (рис. 

1) через тиждень після операції в експерименталь-
ній групі складали 8-13°, то у 3 пацієнтів експери-
ментальної групи уже в кінці 4 тижня після операції 
відбулося повне відновлення рухливості колінного 
суглобу (0°). В кінці сьомого тижня в усіх учасників 
групи відбулося повне відновлення рухливості колін-
ного суглобу.
Слід відмітити, що в контрольній групі, як і у екс-

периментальній, показники пасивних розгинань з ча-
сом покращуються. Але у жодної людини (!) повне 
відновлення рухливості в суглобі за досліджуваний 
період не відбулося. Показники покращилися з 10-15° 
до 2-5°.
Показники активних розгинань мають чітку 

динаміку (рис. 2) до поступового зменшення (тобто 
покращення). Якщо через тиждень після операції в 
експериментальній групі вони коливалися в межах 
29-35°, то через 7 тижнів у 5 травмованих відновилися 
до норми (0°). Через 8 тижнів після операції практично 
в усієї групи показник відновився до норми і тільки в 
однієї людини склав 1°.
В контрольній групі спостерігалося поступове 

зменшення кута від 30-35° через тиждень після 
операції до 4-13° через 8 тижнів після операції. Але 
у жодної людини повне відновлення рухливості в 
суглобі за досліджуваний період не відбулося.
На відміну від розгинань, згинання вважається 

тим кращим, чим більша його величина. Порівняльна 
характеристика змін контрактури активних згинань 
в колінному суглобі з 1 до 8 тижня після операції в 
досліджуваних групах представлена на рис.3. Через 
тиждень після операції рухливість колінного суглобу 
в експериментальній групі була обмежена 58-63°. За 
досліджуваний період вона поступово відновилася до 
125-135°. 
В контрольній групі через тиждень після операції 

величина активних згинань була майже такою ж, як і 
в експериментальній – 55-60°, поступово вона покра-

Рис. 1. Динаміка пасивних розгинань колінного суглобу після артроскопічної  пластики передньої схрещеної 
зв’язки.
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12
10

8
6
4
2
0

Експериментальна 
група
Контрольна група



85

щилася до 120-130°, що все-таки менше, ніж в експе-
риментальній.
Порівняльна характеристика змін контрактури па-

сивних згинань в колінному суглобі в досліджуваних 
групах представлена на рис. 4. Амплітуда пасивних 
згинань за 8 тижнів після операції в експерименталь-
ній групі збільшилася з 67-74° до 133-135°. За літера-
турними даними загальний обсяг згинання та розги-
нання у колінному суглобі складає 130-135° [4]. Тому 
можна вважати, що в експериментальній групі рух-
ливість суглобу відновилась до норми. В контрольній 
групі за цей час спостерігалося поступове збільшення 

кута від 65-70° до 125-130°. Як бачимо, рухливість 
колінного суглобу в контрольній групі за період ре-
абілітації значно покращилась, але не досягла рівня 
експериментальної групи.
Такі значення показника пасивних згинань в ко-

лінному суглобі через 8 тижнів (в експериментальній 
групі середнє значення показника 134,7°, в контроль-
ній групі - 128,9°) доводять, що якщо не працювати 
над травмованим суглобом, то він сам не відновиться 
повністю.
Порівняння динаміки змін в обох групах свідчить 

про те, що позитивні зміни раніше відбулися у пред-

Рис. 3. Динаміка активних згинань колінного суглобу після артроскопічної  пластики передньої схрещеної 
зв’язки.
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Рис. 4. Динаміка пасивних згинань колінного суглобу після артроскопічної  пластики передньої схрещеної 
зв’язки.
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Рис. 2. Динаміка активних розгинань колінного суглобу після артроскопічної  пластики передньої схрещеної 
зв’язки.
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ставників експериментальної групи. Так, значне по-
кращення активних розгинань в експериментальній 
групі спостерігалось з самого початку реабілітації, 
тоді як у контрольній – тільки з 4-го тижня. Ще різкіші 
відмінності пасивних розгинань: в експериментальній 
групі відновлення відбувалося динамічно, починаючи 
з 1-го до 6-го тижня, коли показники прийшли у нор-
му, тоді як у контрольній групі впродовж 1-го місяця 
зміни були повільними та незначними і лише з 5-го 
тижня темпи покращення рухливості дещо збільши-
лись. Динаміка згинань в обох групах більш подібна, 
ніж розгинань, але і при активних, і при пасивних 
згинаннях позитивні зміни раніше починаються і при-
водять до кращого результату в експериментальній 
групі, ніж у контрольній. 
Отже, використання розробленого нами реабіліта-

ційного комплексу приводить до більш раннього від-
новлення рухливості колінного суглобу. 

Висновки
 1. Для відновлення рухливості та запобігання 

атрофії м’язів у травмованому колінному суглобі не-
обхідно застосовувати спеціальну програму реабіліта-
ції, розроблену фахівцем з фізичної реабілітації адек-
ватно до пошкоджень при конкретній травмі. Повне 
відновлення без застосування реабілітаційних заходів 
неможливе. 

2. Запропонована схема проведення ЛФК з травмо-
ваними добре зарекомендувала себе в системі реабілі-
тації спортсменів після артроскопії колінного суглобу 
і може бути рекомендована для широкого використан-
ня в спортивній медицині. 
Подальші дослідження передбачають розробку 

програм фізичної реабілітації для спортсменів при 
травмах нижніх кінцівок.  
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Проблема адаптивності майбутнього педагога 
у контексті його професіоналізації

Пріма Р.М.
Волинський національний університет імені Лесі Українки

Висвітлюється проблема адаптивності 
майбутнього педагога, пов’язана з про-
цесом професіоналізації особистості 
фахівця, кінцевою метою якого є фор-
мування комплексу значущих якостей, 
з-поміж яких виокремлюється профе-
сійна мобільність. Уточнюється тер-
мінологічне трактування адаптивністі 
через порівняння з поняттями «адап-
тація», «адаптованість». Акцентується 
на тому, що основна роль у розвитку 
адаптивності майбутнього педагога у 
контексті професіоналізації належить 
процесам самопізнання, саморегуляції 
- особистісній адаптації.

Прима Р.Н. Проблема адаптивности 
будущего педагога в контексте его 
профессионализации. Освещает-
ся проблема адаптивности будущего 
педагога, связанная с процессом про-
фессионализации личности специали-
ста, конечной целью которого является 
формирование комплекса значимых 
качеств, среди которых выделяется 
профессиональная мобильность. Уточ-
няется терминологическое трактование 
адаптивности в сравнении с понятиями 
«адаптация», «адаптивность». Акцен-
тируется на том, что основная роль в 
развитии адаптивности будущего пе-
дагога в контексте профессионализа-
ции принадлежит процессам самопо-
знания, саморегуляции – личностной 
адаптации.

Prima R.M. A problem of adaptability 
of a future teacher in the context of 
his professionalisation. The article 
deals with the problem of adaptation of 
a future teacher, related to the process 
of professionalisation of a specialist’s 
personality, the ultimate goal of 
whose is forming meaningful qualities 
complex, among which professional 
mobility is distinguished. Terminological 
interpretation of adaptation is speci ed 
through comparing the concepts 
of «adaptation», «adaptability». 
Attention is concentrated on a basic 
role in the development of adaptation 
of a future teacher in the context of 
professionalisation, which belongs to 
the processes of self-knowledge, self-
regulation, - to personal adaptation.

професіоналізація, адаптація, адап-
тивність, адаптованість, професій-
на мобільність, особистісна адаптив-
ність.

профессионализация, адаптация, 
адаптивность, адаптированность, 
профессиональная мобильность, лич-
ностная адаптивность.

professionalisation, adaptation, 
adaptability, adapted, professional 
mobility, personal adaptability.

Вступ.14

Динамізм соціально-економічних перетворень, 
стрімка інформатизація суспільства зумовлює зміни 
освітніх пріоритетів щодо підготовки спеціаліста но-
вого типу – мобільного, компетентного, адаптивного, 
конкурентноспроможного , що орієнтується у сучасно-
му світі, вільно розпоряджається своєю професійною 
кваліфікацією, мобільно адаптується до нових умов 
професійної діяльності, де адаптація є постійною по-
требою особистості. Зауважимо, однією із визначаль-
них характеристик конкурентноспроможного  фахівця 
є його професійна мобільність, структурними компо-
нентами якої є готовність як сукупність професійно 
значущих компетенцій і адаптивність, яка визнача-
ється «набором» адаптивно важливих особистісних 
якостей. Акцентуємо увагу на адаптивності, що на-
буває особливої значущості в руслі професіоналізації 
майбутнього професійно мобільного педагога.
Аналіз досліджень показав, що розвиток особис-

тості, її здібностей і адаптивності відбувається у ді-
яльності і під впливом специфічних умов її здійснен-
ня (В.Ананьєв, Б.Ломов, С.Рубінштейн, В.Теплов та 
ін.). Видається необхідним відзначити, що проблема 
адаптивності (адаптації) є однією із важливих між-
дисциплінарних проблем, що вивчається у різних 
сферах діяльності людини: психолого-педагогічній 
(П.Анохін, Л.Кандибович, О.Леонтьєв, А.Маркова, 
О.Мороз. І.Шалигіна та ін.); соціально-економічній 
(Т.Дичев, Б.Турусбеков та ін.); соціально-педагогічній 
(А.Бєлкін, Р.Литвак, А.Мудрик, В.Семенов та ін.); 
професійного самовизначення, професійної спрямо-
ваності та компетентності (В.Беспалько, К.Вазіна, 
Т.Калугіна, В.Сластьонін, А.Усова та ін.). Професійна 
компонента розглядається при цьому як домінантна у 
педагогічній науці та практиці, що обумовлено вище-
зазначеними трансформаційними процесами. 

© Пріма Р.М., 2009

Робота виконана відповідно до плану НДР Во-
линського національного університету імені Лесі 
Українки.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є розкриття окремих аспектів 

проблеми адаптивності як особистісної якості май-
бутнього мобільного педагога у контексті його про-
фесіоналізації.

Результати дослідження.
Процес професійної підготовки визначається нами 

як динамічний, цілеспрямований, кінцевою метою 
якого є формування комплексу професійно значущих 
особистісних якостей, тобто є процесом професіона-
лізації особистості – професійного розвитку та про-
фесійного становлення педагога, генезису особис-
тості у просторі та часі фахової діяльності (Е.Зеєр). 
Наш досвід показує, що незалежно від того, наскільки 
якісно цей процес організований, сам по собі він не 
справляє прямого впливу на професійне становлення 
майбутнього педагога, якщо його мета не співпадає із 
внутрішньою позицією студента, його потребами, ін-
тересами, установками й ціннісними орієнтаціями як 
засобами успішної адаптації.
Для дослідження будь-якого явища і процесу 

важливе значення має чітке трактування терміноло-
гії. В руслі означеної нами проблеми це стосується 
уточнення суті понять «адаптація», «адаптивність», 
«адаптованість».
У сучасному словнику іншомовних слів термін 

«адаптація» (від лат. adaptatio – пристосування) тлу-
мачиться як:

1) пристосування організмів до умов навколиш-
нього середовища;

2) переробка тексту для тих, хто починає вивчати 
іноземну мову, а також для дітей [1, c.22].
Адаптація – це пристосування організму до зміню-

вальних зовнішніх умов з метою найкращого сприй-
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няття стимулів зовнішнього середовища і запобігання 
надмірним перевантаженням [2].
У соціології, що активно застосовує термін «адап-

тація» він витлумачується як пристосування людини 
або групи людей до нового соціального середовища, а 
частково і пристосування до них цього середовища з 
метою співіснування та взаємодії [3, с. 6].
У педагогічній науці, на нашу думку, наявна тен-

денція однобічного  розгляду поняття «адаптація», 
здебільшого у контексті процесів навчання і вихо-
вання особистості (учня, студента) як перебудова піз-
навальної, мотиваційної та емоційно-вольової сфер 
особистості при переході в іншу площину навчально-
виховного процесу [4, с.8].
Крізь призму означеної позиції у дослідженнях 

Д.Богоявленської, Ю.Кулюткіна, Н.Милославової під-
креслюється залежність адаптації від активності са-
мої особистості у навчанні і вихованні.
Існує думка (С.Басовська), що адаптація – це про-

цес взаємодії особистості і середовища, який роз-
гортається у вигляді пошукової (інтелектуальної) ак-
тивності, котра сприяє перетворенню середовища у 
відповідності з новими умовами і цілями діяльності.
Щодо поняття «адаптивність» і «адаптованість» за 

відсутності його трактування у довідниковій літерату-
рі ми послуговуємося визначеннями такого порядку:
адаптивність – це реальні й потенційні можливості • 
особистості виробляти адекватні умовам способи 
поведінки і діяльності на основі властивих їй пси-
хічних якостей (В.Натаров) [5];
адаптивність – це розвиток здатності до адаптації • 
майбутнього педагога в умовах виробничої та соці-
альної ситуації, що змінюється (В.Сластьонін);
адаптованість – ступінь співвіднесення • 
індивідуально-психологічних (адаптивних) мож-
ливостей людини (суб’єкта адаптації) норма-
тивним вимогам діяльності у певних умовах 
(В.Александров).
За такого підходу адаптивність правомірно роз-

глядати як сформовану здатність особистості до 
адаптації.
Принагідно зазначимо, що у наукових джерелах 

відображені два підходи до питання адаптивності сту-
дентів: як до одного з етапів професійної адаптації і як 
до адаптації в умовах навчання у ВНЗ (О.Анисимова, 
М.Дворяшина. М.Обозов та ін.). 

 Зауважимо, у ВНЗ адаптація пов’язана з включен-
ням студентів, учорашніх абітурієнтів, у нові умови 
життя, що виходять за межі їх звичного образу життя. 
Причому поняття «адаптація студентів» носить кон-
кретний характер і означає в першу чергу саме при-
стосування особистості, особистісних властивостей 
і якостей до умов конкретного закладу. Адаптація – 
процес неперервний, коливальний, в основі якого пе-
реключення на різноманітні сфери, зокрема: діяльнос-
ті, спілкування, самосвідомості.
У сфері діяльності студента адаптація означає пе-

редусім засвоєння нових видів навчальної діяльності 
[6, с.198], де головне – пристосування, усвідомлення і 
освоєння головного виду діяльності – творчості у сис-
темі навчання обраного фаху.

У сфері спілкування адаптація також розглядається 
з боку її розширення, включення як нових видів, так і 
оригінальних способів його здійснення, що базується 
на самостійності у виборі мети спілкування.
І нарешті, адаптація, очевидно, включає і своє-

рідне «звикання», визнання тих необхідних змін, що 
відбуваються у самосвідомості особистості в процесі 
освоєння нових видів діяльності і спілкування.
Процес професійної підготовки у контексті ви-

щезазначеного розглядається нами як динамічний, 
цілеспрямований процес, кінцевою метою якого є 
формування комплексу значущих якостей особис-
тості, зокрема професійної мобільності майбутнього 
педагога. 
Професійна адаптація розуміється, з одного боку, 

як процес входження індивіда у професійне серед-
овище, засвоєння професійного досвіду, а, з іншого 
боку, - процес активної реалізації «накопичувальних» 
фахових знань, як вибір оптимального поведінкового 
рішення, що передбачає неперервний професійний 
саморозвиток. Вочевидь, мова йде про взаємне при-
стосування людини і професійного середовища, про 
те, що професійна адаптація носить характер актив-
ного процесу, де людина (у нашому розумінні майбут-
ній педагог) не тільки прилаштовується до професії, 
але й професію прилаштовує до себе, своїх особис-
тісних особливостей, творчо перетворює її відповідно 
до свого досвіду. Підтвердженням означеної позиції є 
те, що у сучасній психологічній літературі репрезен-
тується уявлення про професійну адаптацію особис-
тості як про процес, який не закінчується з отриман-
ням диплома про освіту, а тільки починається з цього 
(Ф.Березін, М.Дмитрієва, А.Маркова та ін.).
Конструктивним уважаємо також розгляд адап-

тивності як динамічної рівноваги у системі «людина 
– професійне середовище». При цьому професійне 
становлення, як і будь-яка інша активність, почина-
ється з готовності, мотиваційно-ціннісної установки 
як відображення прагнень, мети, вимог, очікувань 
майбутнього фахівця. 

 У контексті вищезазначеного відзначаємо наяв-
ність двох різних потрактувань професійної адаптації: 
перше - вузьке розуміння – пристосованість до умов 
нової діяльності чи спеціальності; друге – широке 
розуміння, яке, окрім першого, враховує ще здатність 
людини до включення у соціальну структуру взаємо-
дії у сфері професійної діяльності (В.Александров, 
І.Баєва, Н.Кузьміна та ін.).
Існує думка, що основна роль у розвитку адаптив-

ності майбутнього педагога у контексті професіоналі-
зації належить процесам самопізнання – адекватної 
самооцінки, «Я образу» (позитивної Я-концепції), 
саморегуляції тощо (О.Анисимова, І.Кон, В.Столін, 
В.Сафін та ін.), тобто особистісній адаптації.
Погоджуючись із думкою О.Гури, вважаємо, що 

суб’єктивно особистісна адаптація переживається як 
усвідомлення цілісності свого «Я», як професійна й 
особистісна самоактуалізація, прагнення до самовдос-
коналення. Якщо професійну Я-концепцію людини 
розглядати як систему чотирьох складових: когнітив-
на складова суб’єкта (Я-образ), емоційно-оцінна скла-
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дова особистості (Я-ставлення), поведінкова складова 
індивідуальності (Я-вчинок) та спонтанно-креативна 
складова універсума (Я-духовне), то позитивну про-
фесійну Я-концепцію можна прирівняти до позитив-
ного образу власного професійного Я, позитивного 
ставлення до себе як до професіонала, самоповаги, 
відчуття власної професійної цінності, й, нарешті, до 
самореалізації духовного Я особистості як вершин 
проживання універсумної єдності із Всесвітом… [7, 
c.103].
Додамо також, що професійна адаптація є склад-

ним феноменом, який здебільшого відображений у 
двох формах:
професійна адаптація як процес (ті зміни, що від-1. 
буваються з людиною у нових професійних умо-
вах) ;
професійна адаптація (адаптованість) як результат 2. 
цих змін.
Окреслені позиції потребують пояснення у рус-

лі досліджуваної проблеми. На думку науковців 
(С.Артемов, Н.Будякіна, Т.Вершиніна, О.Гура), про-
фесійна адаптація як процес охоплює тривалий про-
фесійний шлях розвитку особистості майбутнього фа-
хівця, який умовно поділяється на декілька періодів: 
попередній – профорієнтаційний;• 
підготовчий – період професійного навчання осо-• 
бистості за визначеною спеціальністю;
основний – період початку реальної професійної ді-• 
яльності [7].
Слід відзначити, що у кожному із зазначених пе-

ріодів домінують певні адаптаційні фази. Зокрема, 
перший (попередній, профорієнтаційний) період як 
найскладніший етап у житті особистості характеризу-
ється різким зростанням напруженості, гострим реа-
гуванням на зміни на фізіологічному та психологіч-
ному рівнях, що негативно впливає на психічний стан 
людини і є свідченням дезадаптації. Дезадаптація (від 
фр. des – префікс, що означає «знищення», «видален-
ня», «відсутність» чи спотворення чогось [1,c.167] + 
adaptatio – пристосування) буквально означає відсут-
ність пристосування, процес дисгармонійного розви-
тку особистості, за якого виникає протиріччя між ви-
могами нової ситуації та можливостями особистості, 
що якраз і є джерелом психічного напруження, вну-
трішнього дискомфорту тощо. Такий стан науковці 
називають дезадаптованістю, властивій практично 
кожній людині, що потрапляє у нові особистісні й 
професійні умови життєдіяльності.
Наступний період професійної адаптації, за твер-

дженням науковців (О.Гура, В.Петровський та ін.), 
характеризується фазою недаптованості – більшою 
чи меншою мірою усвідомленої невідповідності між 
вимогами професійної діяльності та можливостями 
майбутнього (молодого) фахівця, що породжує амбі-
валентні (суперечливі) почуття й оцінки. Нам імпонує 
позиція В.Петровського щодо визначення неадап-
тивності джерелом динаміки діяльності особистості, 
що є важливим у контексті формування професійної 
мобільності майбутнього педагога і, водночас, домі-
нантним у процесі його професіоналізації. Дослідник 
відзначає, що неадаптивність виступає в якості осо-

бливого мотиву, що спрямовує розвиток особистості 
і виявляється у надситуативній активності – специ-
фічній привабливості дій із заздалегідь невизначеним 
рішенням [8].
І нарешті останній (основний) період професійної 

адаптації особистості є досягненням власне професій-
ної адаптованості особистостю – відносної гармоній-
ності між професійними можливостями особистості, 
її професійними намірами та вимогами професійної 
діяльності, професійного середовища. Відтак, крите-
рієм професійної адаптивності майбутнього учителя, 
на думку О.Солодухової, є його суб’єктивне ставлен-
ня до професійно-педагогічної діяльності, що склада-
ється із:

1) задоволення власною професійною діяльністю 
(самим процесом професійної діяльності, що спричи-
няється відповідністю індивідуально-психологічних 
та професійних особливостей суб’єкта тим вимогам, 
які висуває професія; її результатами; психологічним 
мікрокліматом у колективі тощо);

2) усвідомлення суспільного престижу професії;
3) відносного задоволення рівнем оплати праці;
4) професійної стійкості, яка характеризує «закрі-

плення» педагога в межах даної професійної групи, як 
намір працювати за обраним фахом [9].

Висновки
Таким чином, адаптивність майбутнього педаго-

га правомірно розглядати своєрідним педагогічним 
ресурсом, що, по-перше, впливає на подальше фор-
мування його особистості, по-друге, забезпечує мож-
ливість ефективно реалізувати свою професійну ді-
яльність.
Подальші дослідження передбачається провести у 

напрямку вивчення проблем збагачення досвіду твор-
чої педагогічної діяльності майбутнього педагога як 
засобу активізації його адаптаційної та професійної 
мобільності.
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Методика підготовки і проведення педагогічного експерименту 
з питань професійно-педагогічної самореалізації майбутнього 

вчителя на акмеологічних засадах
Рибалко Л. С.

Харківський національний педагогічний університет

У процесі педагогічного експеримен-
ту виявлено недостатню сформова-
ність готовності майбутніх учителів до 
професійно-педагогічної самореалі-
зації. Розроблено акмеологічну техно-
логію, що забезпечує їх саморозвиток. 
Відзначено вплив стимулювання досяг-
нення успіху, саморозкриття засобами 
тренінгу, формування індивідуального 
стилю на якість професійної підготов-
ки студентів. Технологія забезпечен-
ня готовності майбутнього вчителя до 
професійно-педагогічної самореалі-
зації сприяла розширенню діапазону 
спрямованості мотиваційно-ціннісної 
сфери.

Рыбалко Л. С. Методика подго-
товки и проведения педагогиче-
ского эксперимента по вопросам 
профессионально-педагогической 
самореализации на акмеологи-
ческих основаниях. В процессе 
педагогического эксперимента вы-
явлено недостаточную сформирован-
ность готовности будущих учителей к 
профессионально-педагогической са-
мореализации. Разработано акмеоло-
гическую технологию, что обеспечива-
ет их саморазвитие. Отмечено влияние 
стимулирования достижения успеха, 
самораскрытия средствами тренин-
га, формирования индивидуального 
стиля на качество профессиональной 
подготовки студентов. Технология обе-
спечения готовности будущего учителя 
к профессионально-педагогической са-
мореализации оказывала содействие 
расширению диапазона направленно-
сти мотивационно-ценностной сферы.

Rybalko L.S. The method of 
preparation and realization of 
professional and pedagogical self-
actualization experiment on the 
acme base. A poor formed future 
teachers’ readiness to professional and 
pedagogical self-actualization has been 
revealed in the pedagogical experiment. 
The acme technology ensuring their 
self-development has been worked 
out. The in uences of encouraging 
success achievement, self-opening by 
training means, forming individual style 
of students’ professional training quality 
have been observed. The technology 
of ensuring of readiness of the future 
teacher to professional - pedagogical 
self-realization assisted range extension 
of an orientation of motivational valuable 
sphere.

самореалізація особистості, методи-
ка, педагогічний експеримент, акмео-
логічна технологія, моніторинг.

самореализация личности, методика, 
педагогический эксперимент, акмео-
логическая технология, мониторинг.

personality self-actualization, method, 
pedagogical experiment, acme 
technology, monitoring.

Вступ.15

Наукова значущість експериментальних дослі-
джень з педагогіки залежить від спрямованості, зміс-
ту, рівня проведення педагогічного експерименту і 
отримання конкретних результатів. Додержання необ-
хідних вимог до підготовки і проведення педагогіч-
ного експерименту забезпечує отримання достовірної 
інформації про досліджувані процеси та явища. Як 
свідчить проведений аналіз наукової літератури [5], 
методика підготовки і проведення педагогічного екс-
перименту з питань професійно-педагогічної саморе-
алізації майбутнього вчителя на акмеологічних заса-
дах дослідниками не розроблялася. 
Робота виконана у відповідності до плану НДР ка-

федри загальної педагогіки Харківського національ-
ного педагогічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета – розкрити методику підготовки і проведен-

ня педагогічного експерименту з питань професійно-
педагогічної самореалізації майбутнього вчителя на 
акмеологічних засадах. 
Методи й організація дослідження. У досліджен-

ні проведено анкетування, тестування, організовано 
педагогічний експеримент, опрацьовано методики з 
питань професійно-педагогічної самореалізації май-
бутнього вчителя. 

Результати дослідження.
Гіпотезою дослідження проблеми професійно-

педагогічної самореалізації майбутнього вчителя на 
акмеологічних засадах стало припущення в тому, що 
якість підготовки майбутнього вчителя до професійно-
педагогічної самореалізації можна суттєво підвищи-
ти, якщо в процесі підготовки реалізовувати акмео-
© Рибалко Л. С., 2009

логічні ідеї акме, розвитку особистості, формування 
професійного акме, забезпечення готовності майбут-
нього вчителя до професійно-педагогічної самореалі-
зації. Для експериментальної перевірки гіпотези до-
слідження було проведено педагогічний експеримент. 
Він проводився в природних умовах педагогічного 
процесу ВНЗ і включав констатувальний, формуваль-
ний, контрольний етапи.
На констатувальному етапі педагогічного експе-

рименту було підібрано моніторинговий інструмен-
тарій, визначено експериментальні та контрольні групи, 
базові навчальні предмети, проведено констатувальні 
заміри рівнів сформованості готовності майбутнього 
вчителя до професійно-педагогічної самореалізації за 
методиками [1-5], проаналізовано результати. Вибірку 
становили групи Е1 (154 особи), Е2 (162 особи), Е3 (158 
осіб), К (312 осіб). Педагогічний експеримент проводився 
на 1-2 курсах (під час вивчення навчальних курсів «Вступ 
до вчительської професії», «Педагогіка»), на 3-4 кур-
сах («Основи педагогічної майстерності», «Педагогічні 
технології»), на 5 курсах («Педагогіка вищої школи»), а 
також на 4-5 курсах читалися спецкурси «Акмеологічні 
засади професійно-педагогічної самореалізації вчителя», 
«Самореалізація особистості учня в позакласній виховній 
роботі». 
Результати опитування й анкетування студентів [1] 

свідчать про те, що зацікавленість змістом людиноз-
навчих дисциплін (психологія, педагогіка, акмеологія, 
педагогічна акмеологія) виявляється в 38,42%, зміс-
том педагогічної діяльності – в 27,18%, способами 
формування професіоналізму, педагогічної майстер-
ності – в 17,04%, процесом розкриття та реалізації 
власного потенціалу – в 9,50%, природою акме – в 



91

7,86% студентів. Як свідчить аналіз відповідей сту-
дентів, переважає спрямованість пізнавальних інтер-
есів на зовнішні обставини, а не на внутрішнє «Я», 
досягнення акме (переважає «що я буду вивчати і яку 
буду виконувати діяльність», а не «чи зможу я викону-
вати цю справу, чи достатньо в мене сил, щоб підго-
туватися до професії вчителя»). Пояснимо це тим, що 
внутрішні потреби не вивчаються самою людиною, а 
сприймається швидше зовнішній бік справи. З при-
воду зацікавленості природою акме студенти поясни-
ли, що «акме є новим поняттям і потрібно осмислити 
його значущість» (52,42%), «щоб досягати вершин у 
педагогічній діяльності, потрібно знати як це робити 
і для чого це потрібно» (25,57%), «рухатися вперед – 
це добре, але стільки існує перешкод, що побороти їх 
буває заважко» (22,01%). 

 Із проаналізованого зроблено висновок, що: 1) 
причиною недостатньо сформованої готовності май-
бутнього вчителя до професійно-педагогічної само-
реалізації може бути слабкий інтерес до власного 
внутрішнього «Я», процесів самості, акме; 2) інтерес 
студентів до змісту людинознавчих дисциплін (психо-
логія, педагогіка, акмеологія, педагогічна акмеологія) 
осмислюється як важливість і необхідність викладан-
ня їх у вищих навчальних педагогічних закладах; 3) 
відсутність пізнавального інтересу до процесу роз-
криття та реалізації власного потенціалу в процесі за-
своєння основ педагогічної діяльності в 30,52% (Е1), 
29,63% (Е2), 28,48% (Е3), 33,66% (контрольні групи) 
майбутніх учителів свідчить про те, що в процесі на-
вчання ще недостатньо стимулюється внутрішня мо-
тивація; 4) передбачено, що пізнавальний інтерес до 
розкриття і реалізації власного потенціалу в процесі 
засвоєння основ педагогічної діяльності є певним на-
строєм, емоційною підтримкою розвитку особистості 
майбутнього вчителя.
Мотиви професійно-педагогічної самореалізації є 

конкретним прагненням, бажанням студентів виявля-
ти та розкривати власний потенціал саме в педагогіч-
ній діяльності. За допомогою методики дослідження 
професійно-педагогічної спрямованості особистості 
Н. Кузьміної [4, с. 75–80], аналізу спостережень за ро-
ботою студентів, результатів співбесід було виявлено 
такі мотиви професійно-педагогічної самореалізації 
студентів: можливість займатися улюбленими пред-
метами, прагнення отримувати вищу освіту, сімейні 
традиції, інтерес до розкриття резервного потенціалу 
в педагогічній діяльності, реалізація установки на са-
морозвиток, досягнення акме в професії вчителя. На 
етапі констатації превалювали мотиви зацікавленості 
улюбленими предметами (в групі Е1 – 23,38%, у групі 
Е2 – 21,60%, у групі Е3 – 22,47%, у контрольних групах 
– 22,22% осіб), прагнення набути вищої освіти (в групі 
Е1 – 19,81%, у групі Е2 – 20,68%, у групі Е3 – 23,10%, 
у контрольних групах – 21,79% осіб), сімейні традиції 
(в групі Е1 – 18,51%, у групі Е2 – 22,84%, у групі Е3 – 
21,52%, у контрольних групах – 21,26% осіб).
Спрямованість студентів займатися улюбленими 

предметами свідчить про наявність потреби саморе-
алізації в тій діяльності, яка задовольняє внутрішній 
потяг. Виявлене прагнення отримувати вищу освіту 

відбиває сучасний «бум вищої освіти» (прагнення мо-
лоді за будь-якої ціни мати вищу освіту, щоб таким 
чином утвердитися в житті). На визначення професії 
молодої людини впливають сімейні традиції (легше 
навчатися в тих ВНЗ, де працюють батьки, можна за-
безпечитися місцем роботи та й відомо про професію 
батьків більше, аніж про інші професії). Виявлені ін-
терес до розкриття резервного потенціалу в педагогіч-
ній діяльності, прагнення розвиватися, досягати акме 
свідчать про те, що студенти бажають пізнавати і ви-
користовувати власний потенціал у професії вчителя. 
Одна студентка у співбесіді висловила таку думку: «У 
моєму класі багато хто хотів стати юристом, економіс-
том. Це зараз модно. А я хочу бути вчителем, бо саме 
до цієї професії в мене лежить душа». Проте, моти-
вація майбутніх учителів на досягнення акме в про-
фесії вчителя виявилася нестійкою. Так, лише в 9,09% 
(група Е1), 9,26% (група Е2), 10,13% (група Е3), 9,62% 
осіб (контрольні групи) мотивація виявилася стійкою, 
а в 58,45% (група Е1), 59,26% (група Е2), 60,12% (гру-
па Е3), 60,89% осіб (контрольні групи) – ситуативною. 
Індиферентне ставлення студентів виявлено в 32,46% 
(група Е1), 31,48% (група Е2), 29,75% (група Е3), 29,49% 
осіб (контрольні групи). У процесі відстеження було 
зроблено висновки: 1) на сформованість готовності 
майбутнього вчителя до професійно-педагогічної са-
мореалізації впливають як внутрішні потреби само-
розкриття в професії, так і зовнішні – дань моді мати 
вищу освіту, сім´я; 2) зацікавленість майбутніми вчи-
телями власним резервним потенціалом, установкою 
на саморозвиток, досягненнями визначає напрями 
експериментальної роботи; 3) причиною виявленого 
слабкого характеру мотивації майбутніх учителів на 
досягнення акме в професії вчителя є як внутрішні 
проблеми, так і зовнішні обставини; 4) передбачено, 
що мотиви досягнення акме в професії вчителя можна 
сформувати і закріпити, якщо цілеспрямовано цим за-
йматися в процесі підготовки студентів.
Система ціннісних орієнтацій майбутнього вчите-

ля виявляє змістовий бік його спрямованості і складає 
основу його ставлення до себе, дітей, колег, педаго-
гічної діяльності, навколишнього світу. Вона є ядром 
мотивації життєвої активності (Є. Нікірєєв). Ціннісні 
орієнтації особистості відбивають не лише настрій, 
захопленість, прагнення, бажання, але й погляди, пе-
реконання, звички. Загальну картину ціннісних орі-
єнтацій майбутнього вчителя склали термінальні та 
інструментальні цінності, які було виявлено за мето-
дикою М. Рокича «Ціннісні орієнтації» (до терміналь-
них цінностей добавлено акме-вершинне досягнення 
результатів, досягнення успіху, самоствердження, а до 
інструментальних – самореалізація, комунікативність) 
[4, c. 42-46]. На основі аналізу протоколу-звіту про 
результати ранжування студентами власних ціннісних 
орієнтацій до експерименту винесено таке: 1) студен-
ти володіють широким діапазоном ціннісних орієн-
тацій різними за спрямованістю, але утруднюються 
з вибором тих цінностей, які б позитивно вплинули 
на процес самореалізації в певних видах педагогічної 
діяльності; 2) серед широкого діапазону виявлених 
ціннісних орієнтацій студентів низькі місця займають 



92

ціннісні орієнтації на розвиток самості, досягнення 
акме в професії учителя; 3) виявлено тенденції надан-
ня переваги окремим ціннісним орієнтаціям у групах 
Е1, Е2, Е3, які стали основою розробки способів забезпе-
чення готовності майбутнього вчителя до професійно-
педагогічної самореалізації.
Як свідчить аналіз результатів дослідження, лише 

в 13,64% (група Е1), 13,58% (група Е2), 13,92% (група 
Е3), 13,14% осіб (контрольні групи) виявилися стій-
кі ціннісні орієнтації студентів на розвиток самості, 
досягнення акме, а ситуативні – в 59,74%, 62,35%, 
58,86%, 58,65% осіб (заявлених вище груп). Відсутні 
ціннісні орієнтації в 26,62%, 24,07%, 27,22%, 28,21% 
осіб (названих вище груп). Раніше зроблений висно-
вок доповнено тим, що сформованість ціннісних орі-
єнтацій майбутніх учителів на розвиток самості, до-
сягнення акме має бути значно вищою, оскільки якість 
підготовки до професійно-педагогічної самореалізації 
залежить, перш за все, від спрямованості особистості.
Як свідчить аналіз результатів поточного тесту-

вання, виконання педагогічних завдань, засвоєння 
науково-теоретичних і практичних знань про самість, 
педагогічну діяльність, акме якісним не можна назва-
ти. Так, кількість студентів, які правильно і повно від-
повіли на всі запитання становила 14,29% (у групі Е1), 
16,05% (у групі Е2), 14,56% (у групі Е3), 14,21% осіб 
(контрольних групах). Студенти не володіють зна-
ннями про сутність самості, мало ознайомлені з те-
оріями особистості як вітчизняних, так і зарубіжних 
учених, а деякі з них уперше почули про акмеологію 
як науку про найвищі досягнення людини. У майбут-
ніх учителів бракує практичних знань про способи 
самореалізації, досягнення. Краще справа виглядає 
зі знаннями про педагогічну діяльність, оскільки цей 
матеріал запрограмований автором до навчального 
курсу «ОПМ», який читається на першому курсі. На-
явність правильних і неповних знань свідчить про те, 
що студенти недостатньо приділяють увагу «роботі» 
з поняттями, не вміють виявляти суттєві ознаки, пра-
цювати зі словниками. 
Як свідчить аналіз результатів моніторингу якос-

ті підготовки на стадії констатації початкового ви-
мірювання стану готовності майбутнього вчителя до 
професійно-педагогічної самореалізації, системність 
науково-теоретичних і практичних знань про сутність 
професійно-педагогічної самореалізації, педагогічної 
діяльності, акме сформована недостатньо (лише в 
12,33% (група Е1), 11,73% (група Е2), 12,67% (група 
Е3), 13,46% осіб (контрольні групи). Це свідчить про 
відсутність системного характеру засвоєння знань, 
особливо, про власне «Я», самість, акме.
Студенти використовують знання власне про себе, 

педагогічну діяльність, акме в нових ситуаціях лише 
10,39% (група Е1), 12,35% (група Е2), 11,39% (група 
Е3), 12,18% осіб (контрольні групи). Пояснимо це тим, 
що майбутнім учителям «немає чого переносити в но-
вій ситуації», вони погано знають власні можливості, 
особливості педагогічної діяльності.
Проведені вимірювання за показником гнучкості 

знань показали, що лише 5,84% (група Е1), 6,79% (гру-
па Е2), 6,33% (група Е3), 10,58% осіб (контрольні групи) 

виявляють елементи творчого рівня. Творчий характер 
засвоєних знань також виявився невисоким (у групі Е1 
– 10,39%, у групі Е2 – 10,49%, у групі Е3 – 10,13%, у 
контрольних групах – 10,58% осіб). Це вказує на недо-
статню сформованість творчого мислення майбутніх 
учителів, причинами якого є різні обставини: а) від-
сутність мети самотворення (43,38%), б) невміння роз-
кривати і реалізовувати власний потенціал (31,91%), в) 
наявність різного характеру перешкод (24,71%).
У процесі проведення гри «Дружня вечеря» на 

початку педагогічного експерименту зі студентами 
експериментальних і контрольних груп була виявле-
на тенденція спрямованості студентів на формування 
вмінь учителя, які склалися в їх уяві. Як свідчать аналіз 
результатів гри і додаткового ранжирування студенти 
надають перевагу спочатку вмінням, які спрямовані 
на взаємодію: комунікативним (16,67%), організатор-
ським (14,12%), педагогічної техніки (12,72%), при-
кладним (11,94%), а потім за цим – умінням, які 
спрямовані на поліпшення організації навчального 
процесу: дидактичним (9,80%), методичним (8,65%) і 
лише потім – умінням, які спрямовані на розвиток са-
мості, самозміни: діагностичним (7,76%), рефлексив-
ним (7,51%), проектувальним (6,62%), прогностичним 
(4,21%). Це свідчить про недостатню освіченість сту-
дентів про професію вчителя, оскільки головне його 
завдання – сприяти саморозвитку школярів.
У процесі виконання педагогічних завдань та за 

допомогою професіограми з елементами акмеограми 
[5] було виявлено, що низький рівень сформованості 
вмінь професійно-педагогічної самореалізації мають 
39,61% (у групі Е1), 38,89% (у групі Е2), 39,24% (у гру-
пі Е3), 33,33% осіб (у контрольних групах). Звичайно, 
це є наслідком попередньо виявленої тенденції спря-
мованості формування вмінь та недостатньою органі-
зацією навчального процесу.
На окрему увагу в процесі моніторингу якості під-

готовки заслуговували уміння здійснювати рефлексію 
і коригувати, оскільки їх сформованість підвищує 
готовність студентів до професійно-педагогічної са-
мореалізації. На основі аналізу результатів професіо-
грами з елементами акмеограми, звітів про виконану 
роботу, аналізу режиму дня, використання вільного 
часу, а також участі в роботі групи було виявлено, що 
студенти недостатньо володіють уміннями здійснюва-
ти рефлексію, коригувати. У процесі співбесід зі сту-
дентами виявилося, що вони не завжди здійснюють 
рефлексію з таких причин: не задумуються про власне 
«Я» (43,38%), переймаються справами іншої людини 
(32,70%), не можуть примусити себе слідкувати за 
власним «Я» (23,92%). Самокоригуванню заважають, 
на думку студентів, недостатня увага до власної пер-
сони (38,30%), відсутність певних орієнтирів, зразка 
того, як це повинно бути (33,08%), відсутність часу 
(28,62%). Отже, сучасний студент занурюється в потік 
інформації, хватається за різні справи, а про власне 
«Я», потенційні можливості не задумується.
У результаті спостережень за роботою студентів 

експериментальних і контрольних груп, використання 
різних методик вимірювання самооцінки було виявле-
но тенденцію переваги завищеної самооцінки. У групі 



93

Е1 її мали 33,36%, у групі Е2 – 40,13%, у групі Е3 – 
43,05%, у контрольних групах – 36,54% осіб. Завище-
на самооцінка заважала адекватно оцінювати роботу 
студентів, породжувала непорозуміння з викладачем, 
негативно впливала на результати самодіагностики. І 
тому було зроблено висновок, що формування адек-
ватної самооцінки є першочерговим завданням про-
фесійної школи.
Невисокою виявилася здатність до саморозвитку у 

студентів, яка виявлялася за методикою В. Андрєєва, 
В. Маралова [2; 3]. Студенти пояснили це відсутністю 
перспективи саморозвитку (44,66%), належних умов 
(31,55%), розвиненої сили волі (23,79%).
У великої кількості студентів не зберігалася акме-

ологічна позиція - постійне самовдосконалення та рух 
до акме (понад 70% студентів).
Отже, стан готовності студентів до розвитку само-

сті та досягнення акме в професії вчителя виявився не 
зовсім задовільним. У процесі анкетування, тестуван-
ня, обміну думками зі студентами і викладачами вияв-
лено, що такий стан справ не задовольняє ні тих, хто 
навчає, ні тих, кого навчають. Опріч цього у студентів 
виявлено бажання стати конкурентоспроможною  лю-
диною, консультуватися з викладачами, одногрупни-
ками. Щоб усунути розбіжність між прагненнями сту-
дентів і конкретними справами, нами було розроблено 
технологію забезпечення готовності майбутнього вчи-
теля до професійно-педагогічної самореалізації.
Метою формувального етапу варіативного пе-

дагогічного експерименту була практична перевірка 
технології забезпечення готовності майбутнього вчи-
теля до професійно-педагогічної самореалізації на ак-
меологічних засадах.
Розроблена технологія передбачала проведення 

моніторингу якості підготовки за різними напрямами 
та упроваджувалася в експериментальних групах як 
способи стимулювання досягнення успіху майбутнім 
учителем у процесі професійно-педагогічної саморе-
алізації (Е1), організація саморозкриття внутрішнього 
потенціалу майбутнього вчителя засобами акмеоло-
гічного тренінгу (Е2), формування індивідуального 
стилю професійно-педагогічної самореалізації май-
бутнього вчителя (Е3).
На контрольному етапі педагогічного експеримен-

ту виявлялася динаміка рівнів сформованості готов-
ності майбутнього вчителя до професійно-педагогічної 
самореалізації за розробленими критеріями і показни-
ками, порівнювалися отримані результати в експери-
ментальних і контрольних групах, упроваджувалася 
програма експерименту в новому складі студентів, 
коригувався зміст програми експерименту.

Висновки.
Доведено, що технологія забезпечення готовності 

майбутнього вчителя до професійно-педагогічної са-
мореалізації на акмеологічних засадах сприяла таким 
позитивним змінам:

1) у студентів експериментальних груп розши-
рився діапазон спрямованості мотиваційно-ціннісної 
сфери за рахунок виявлення і стійкого утриман-
ня пізнавального інтересу до розкриття і реалізації 
власного потенціалу в процесі засвоєння основ пе-

дагогічної діяльності, мотивації на досягнення акме 
в професії вчителя, ціннісних орієнтацій на розвиток 
самості, досягнення акме, на сформованість якої по-
зитивно вплинули стимулювання досягнення успіху, 
саморозкриття засобами акмеологічного тренінгу, 
створення власного стилю професійно-педагогічної 
самореалізації;

2) підвищилася якість засвоєння науково-
теоретичних і практичних знань про сутність 
професійно-педагогічних самореалізації, педагогіч-
ну діяльність, акме; збільшилася кількість студентів, 
які виявляють творчий рівень засвоєних знань; спо-
стерігалося значне збільшення кількості студентів, у 
яких сформовано середній рівень умінь професійно-
педагогічної самореалізації, що свідчить про тенден-
цію наявності перспективи самовдосконалення і са-
морозвитку;

3) збільшилася кількість студентів експеримен-
тальних груп, у яких сформувалися вміння здійснюва-
ти рефлексію, коригувати, адекватно оцінювати власні 
можливості, розвивати власний потенціал, утримува-
ти стійку акмеологічну позицію, що свідчить про по-
зитивний вплив проведеного самомоніторингу. 
Слід відзначити й таке: перший спосіб (стиму-

лювання досягнення успіху у процесі професійно-
педагогічної самореалізації) виявився ефективним 
лише в тих випадках, коли треба сформувати емоцій-
ний фон у групі, підвищити самооцінку; другий спо-
сіб (саморозкриття внутрішнього потенціалу засобами 
акмеологічного тренінгу) – коли студенти система-
тично відвідували заняття; третій спосіб (формуван-
ня індивідуального стилю професійно-педагогічної 
самореалізації) – коли у студентів сформована само-
оцінка, здатність до саморозвитку, самостійність. 
Якість засвоєння знань краще формується першим і 
третім способами, вміння – другим і третім способа-
ми, акмеологічна позиція краще утримується – третім 
способом. 

 Подальші дослідження необхідно спрямувати на 
детальніше вивчення проблеми формування акмеоло-
гічної позиції майбутнього вчителя. 
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Массажная гимнастика как одна из форм физического 
воспитания детей раннего возраста 

Романчук А. П. 1, Беседа В.В. 2

1 Южно-украинский национальный педагогический университет им. К.Д. Ушинского
2 Дошкольное учебное заведение ясли-сад № 248 (г. Одесса) 

Представлен авторский взгляд на про-
блему физического воспитания детей 
раннего возраста. Проведен анализ 
многолетней работы с детьми ранне-
го возраста в специальном детском 
учреждении №248 г. Одессы, по ре-
зультатам которого даны методические 
подходы и рекомендации к использо-
ванию массажной гимнастики с целью 
физического воспитания детей данной 
возрастной категории, акцентировано 
внимание на недопустимости приме-
нения отдельных приемов массажа и 
гимнастических упражнений. Предва-
рительный анализ свидетельствует о 
значительном улучшении физического 
развития детей. 

Романчук О.П., Бесєда В.В. Масажна 
гімнастика як одна з форм фізично-
го виховання дітей раннього віку. 
Представлений авторський погляд на 
проблему фізичного виховання дітей 
раннього віку. Проведено аналіз бага-
торічної роботи з дітьми раннього віку 
в спеціальній дитячій установі №248 
м. Одеси, за результатами якого дані 
методичні підходи й рекомендації до 
використання масажної гімнастики з 
метою фізичного виховання дітей даної 
вікової категорії, акцентована увага на 
неприпустимості застосування окремих 
прийомів масажу й гімнастичних вправ. 
Попередній аналіз свідчить про значне 
поліпшення фізичного розвитку дітей.

Romanchuk A. P., Beseda V.V. Massag-
ing atheleticses as one of the forms of 
the physical education early baby age. 
Presented author’s look to problem of the 
physical education early baby age. The 
organized analysis of the perennial work 
with the babes of the early age in special 
baby institution 248 (Odessa), on result 
which are given methodical approaches 
and recommendations to use massag-
ing atheleticses for the reason physical 
education babes of given age category, 
is accented attention on inadmissibility of 
the using separate receiving the massage 
and gymnastic exercises. The preliminary 
analysis is indicative of signi cant im-
provement of the babes’ physical devel-
opment. 

физическое воспитание, дети, ранний 
возраст, гимнастика, массаж.

фізичне виховання, діти, ранній вік, 
гімнастика, масаж.

physical education, babes, early age, 
gymnastic, massage.

Введение. 1

Развитие подрастающего поколения является 
одной из основных задач любого цивилизованного 
общества. Ранний детский возраст является основ-
ным периодом в жизни ребёнка, определяющим его 
будущее. Этот период важен, в первую очередь для 
закладывания основ двигательных функций, в даль-
нейшем формирующих основные движения ребенка: 
ползание, сидение, стояние, ходьбу. Достаточно се-
рьезной в этот возрастной период является проблема 
организованного физического воспитания детей. Во-
первых: не представляется возможной организация 
определенных групп вследствие особенностей ухода 
за детьми данного возраста. Во-вторых: патронажный 
медицинский персонал уделяет мало внимания здо-
ровым или практически здоровым детям, занимаясь 
в основном с детьми, имеющими какие-либо нару-
шения в развитии. В-третьих: современные родители, 
несмотря на достаточно большое количество научно-
популярной информации, являются мало информиро-
ванными и не имеют, как правило, опыта проведении 
каких-либо форм физического воспитания с младен-
цами. Однако, и имеющаяся научно-популярная лите-
ратура не позволяет в полной мере раскрыть возмож-
ности физического воспитания данного контингента 
детей с учетом их индивидуальных особенностей, 
уровня физического развития, состояния здоровья 
каждого отдельного ребенка в конкретный определен-
ный момент жизни. В-четвертых: это, в свою очередь, 
не позволяет осуществить дифференцированный 
подход в работе с младенцами. Поэтому становится 
очевидной актуальность разработки индивидуальных 
методических подходов к организации физического 
воспитания детей раннего возраста.
Существующие системы физического воспитания 

разнообразны по своему содержанию, но не позволяют 
их использовать в современных условиях организации 
детей данного возраста. Первое – отсутствует стройная 
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система проведения определенного комплекса массаж-
ных манипуляций. Второе – не учитываются особен-
ности развития нервной системы в данный возрастной 
период. Третье – в схеме построения одного предла-
гаемого комплекса отсутствует эволюционная логика 
раннего развития ребенка. Четвертое – недостаточное 
использование физических упражнений значитель-
но снижает нагрузку на организм и, таким образом, 
снижает темпы психофизического  развития. Пятое – 
способствует этому преобладание «поглаживающих» 
методик, что используется как в одной процедуре, так 
и их курсе на протяжении первого года жизни ребенка. 
Шестое – в существующих методиках [1,5,6] старают-
ся избегать вибрационных приемов. Седьмое – массаж 
головы не нашел отражения даже в работах корифеев 
массажа детей грудного возраста [4,5,7]. 
Работа выполнялась в соответствии с темой 

научно-исследовательской работы кафедры теории 
и методики физического воспитания, лечебной физ-
культуры и спортивной медицины «Дифференциация 
использования средств и методов физического вос-
питания с учетом полифункциональных критериев 
физического развития, функционального состояния 
сердечно-сосудистой, дыхательной и сенсомоторной 
систем».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной работы была разработка и апроба-

ция «массажной гимнастики», преследующей цель 
научить родителей основным приемам массажа и 
умению самостоятельно дифференцировано исполь-
зовать её элементы с учетом данных физического раз-
вития ребенка и его физической подготовленности 
[2]. «Массажная гимнастика» предполагает слияние 
двух блоков – медицинского (массажного) и педаго-
гического (гимнастического) и имеет определенные 
отличия от других систем физического воспитания 
младенцев.
На первом этапе выполнения данной работы была 

задача определения основных методических подходов  
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к проведению «массажной гимнастики» у детей ран-
него возраста, которые предполагают:

1) в процедуре должны превалировать физические 
упражнения, так как именно они оказывают наиболее 
сильное и мощное воздействие на физическое и общее 
развитие ребенка;

2) обязательным является сочетание физических 
упражнений с массажными манипуляциями, что зна-
чительно увеличивает физическую нагрузку на орга-
низм и позволяет более полно подготовить костно-
мышечную систему к эффективному использованию 
различных комплексов «массажной гимнастики». До-
стигается данный эффект «разминанием» мышц перед 
выполнением отдельных упражнений;

3) на крупных частях тела используются вибра-
ционные приемы, выполнение которых должно быть 
мягким, щадящим, с незначительной амплитудой ко-
лебаний. Например, на ранних этапах развития груд-
ничка используется поколачивание в виде легких по-
стукиваний пальцами по типу косметологического 
массажа. На более поздних этапах, начиная с 4-го ме-
сяца жизни допускается использование встряхиваний 
грудной клетки, поколачиваний и похлопываний на 
спине и ягодицах, к 7-ому месяцу жизни рекоменду-
ется уже применять вибрацию на конечностях в виде 
потряхиваний и т.д.;

4) обязательным в процедуре «массажной гимна-
стики» является выполнение приемов на лицевой и 
мозговой части черепа;

5) дозировка воздействия осуществляется с учетом 
выбора приемов, темпа, очередности применения, на-
правления движений, а также силы воздействия, что 
характерно и для других существующих подходов .
Приемы и манипуляции «массажной гимнастики» 

имеют некоторые особенности, учитывающие данные 
функционального и физического развития детей мла-
денческого возраста. А именно: направление массаж-
ных движений на конечностях должно быть как цен-
тробежным, так и центростремительным, аналогично 
массаж может проводиться на туловище, т.е. снизу-
вверх и сверху-вниз. Таким образом, движение рук 
массажиста, с одной стороны, способствует улучше-
нию тока лимфы, а с другой активизация центробеж-
ного формирования проводящих путей (перифериче-
ских нервов) нервной системы, что в значительной 
степени способствует формированию новых и закре-
плению старых условных рефлексов ребенка, через 
воздействие на основные элементы рефлекторной 
дуги. То есть, проводя массаж по направлению сверху 
вниз, мы раздражаем нервные окончания, находящи-
еся ближе к основным отделам ЦНС – головному и 
спинному мозгу, – что способствует более быстрому, 
более мощному возбуждению ЦНС. В дальнейшем вы-
зывая раздражение крупных нервных стволов и нерв-
ных окончаний, иннервирующих конечности, мы об-
легчаем работу нервной системы, укорачиваем время 
рефлекса, создаем условия для более быстрого разви-
тия функциональных связей, что позволяет ускорить 
процесс формирования функциональных систем. Это, 
в свою очередь, благоприятно отражается на развитии 
двигательного статуса ребенка, так как  согласованно 
сформированные функциональные системы находят 

свое отражение в формировании всех основных дви-
гательных действий. Кроме того, общеизвестно, что 
возбудимость и проводимость нервной системы на-
прямую зависят от процесса миелинизации нервных 
волокон, происходящего в центробежном направле-
нии, который начинаясь внутриутробно , заканчивает-
ся примерно к 3-х летнему возрасту.
На следующих этапах данного исследования необ-

ходимо было сформулировать основные методические 
принципы массажной гимнастики и акцентировать 
внимание на недопустимости применения отдельных 
приемов массажа и гимнастических упражнений.

Результаты исследования. 
Опыт работы с детьми детского учреждения №248 

для детей с ДЦП и ЗПР позволил нам разработать ме-
тодические принципы по использованию массажной 
гимнастики:
Вначале следует проводить массаж в позе лёжа на 1. 
спине, потом – в позе лёжа на животе.
Начинать массаж необходимо с головы, затем мас-2. 
сировать плечевой пояс – руки, далее туловище 
и нижние конечности, т.е. использовать «кранио-
каудальный принцип».
По мере активизации ребёнка чаще менять поло-3. 
жения.
В любой части тела сначала массировать мышцы-4. 
сгибатели, затем – мышцы-разгибатели.
Массажные манипуляции должны сочетаться с 5. 
физическими упражнениями.
Прежде чем производить какие-либо движения 6. 
в определённой части тела, её нужно помассиро-
вать.
Количество приёмов должно возрастать по мере 7. 
взросления ребёнка. Основным критерием увели-
чения является нормализация мышечного тонуса и 
соответствующий уровень развития двигательной 
сферы.
Необходимо использовать подушечки и валики, 8. 
которые подкладываются под голову, живот, ноги 
ребёнка.
Пассивные движения должны быть мягкими, плав-9. 
ными, достаточно объёмными (с учетом активной 
подвижности в суставах).
Следует очень аккуратно массировать голову с 10. 
учетом степени закрытия «родничков».
Физические упражнения должны проводиться с 11. 
небольшим числом повторений (от 2 до 8 раз).
Интенсивность физической нагрузки должна быть 12. 
умеренной.
Условия проведения процедуры «массажной гим-13. 
настики» должны быть комфортными для ребёнка: 
температурный режим, поверхность стола (полу-
жесткая), наличие сменных одноразовых пелёнок, 
использование детских массажных масел (в отдель-
ных случаях допустимо использование стерилизо-
ванного растительного, например, оливкового).
Время проведения процедуры должно быть со-14. 
гласовано со временем приемы пищи ребенком. 
Оптимальным является проведение массажа через 
45-60 минут после приёма пищи или за 30-40 ми-
нут до приёма пищи.
Массаж желательно проводить в сопровождении 15. 
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спокойной ласковой речи на фоне тихой релакса-
ционной музыки.
В процедуре обязательным является использова-16. 
ние игрового метода.
Подбор упражнений и массажных манипуляций 17. 
необходимо осуществлять с учетом возрастных 
особенностей развития ребёнка.
С учетом современных литературных источников 

и данных, свидетельствующих о неадекватной реак-
ции детей на использование «массажной гимнасти-
ки», нами установлены особенности техники выпол-
нения приемов, а также акцентировано внимание на 
недопустимости применения следующих действий:
создания сильного давления на кости черепа во 1. 
время массажа головы;
коррекции положения головы при помощи насиль-2. 
ственного вытяжения, растягивания шеи;
активных мануальных воздействий на область 3. 
шеи;
резких движений головой (повороты, наклоны) в 4. 
пассивных упражнениях;
резких скручивающих движений в шейном отделе 5. 
позвоночника;
создания сильного давления в области скопления 6. 
лимфатических узлов (околоушной регион, на бо-
ковых поверхностях шеи, подмышечных и локте-
вых впадинах, в области паховых складок и под-
коленных ямок).
резких разгибательных движений в конечностях с 7. 
превышением объема движений для определенно-
го возрастного периода (нормализация мышечно-
го тонуса наблюдается с 6 месяцев, следователь-
но, с этого возраста можно выполнять полный 
объем движений);
выполнения «отсасывающих» приемов на конеч-8. 
ностях с сильным и глубоким давлением;
касание при массаже груди сосков;9. 
создание давления на область печени;10. 
растягивание пупочного кольца;11. 
касание области половых органов;12. 
массажа на внутренней поверхности бедер;13. 
давления непосредственно на позвоночник;14. 
ударных приемов в области позвоночника;15. 
вибрации в области почек;16. 
сдвигания надколенника;17. 
резких тянущих движений за кисть или стопу;18. 
низкой или высокой температуры в помещении;19. 
превышения рекомендуемой длительности выпол-20. 
нения упражнений;
негативной психомоторной  реакции со стороны 21. 
малыша;
сильного натуживания ребенка при выполнении 22. 
упражнений;
увлечения вертикализацией позы ребенка;23. 
длительных висов, особенно вниз головой;24. 
быстрых  продолжительных  вращений без пред-25. 
варительной подготовки;
проведения процедуры без учета уровня психофи-26. 
зического развития  ребенка;
проведения процедуры на фоне: яркого света, 27. 
шума (телевизор, компьютер, пылесос, электро-

дрель и т.п.), громкой музыки, речи и др. негатив-
ных раздражителей;
неблагополучного психоэмоционального  состоя-28. 
ния взрослого, проводящего массаж (нервозность, 
депрессия и т.п.).
проведения  процедуры непосредственно после 29. 
или пред приемом пищи малыша;
проведения массажа, когда ребенок находится в 30. 
состоянии предболезни или не до конца выздоро-
вел.
применения талька, вазелина и других тугих, 31. 
слишком жирных, тяжелых, тугоплавких смазы-
вающих средств.
Выводы. 
Таким образом, вопросы, рассмотренные в данной 

работе, связанные с проблемой физического воспи-
тания детей раннего возраста, позволяют акценти-
ровать внимание на необходимости использования в 
раннем детском возрасте подходов  к активизации и 
развитию двигательной функции детей с применени-
ем «массажной гимнастики». Авторами разработаны 
подходы, позволяющие начинать процесс физическо-
го воспитания детей с 2-х месячного возраста. Ак-
туальность данной проблемы в нынешних условиях 
развития общества представляется значительной, так 
как время, упущенное до момента вступления детей 
в организованные коллективы (детские дошкольные 
учреждения) существенно влияет на дальнейшее раз-
витие ребенка. Поэтому данный подход должен пред-
полагать появление целой системы образовательных 
курсов для беременных и родильниц, так и образо-
вательных учреждений, проводящих подготовку спе-
циалистов такого узкого профиля и их широкое при-
влечение в практику работы женских консультаций, 
родильных домов, а также дошкольных учреждений 
раннего детского возраста. 
В целом представленные в статье материалы явля-

ются результатом многолетней апробации авторской 
«массажной гимнастики» в практику работы специ-
ализированного детского дошкольного учреждения, 
что позволяет рекомендовать ее к широкому примене-
нию при работе с детьми раннего возраста. Вместе с 
тем, имеется необходимость продолжения исследова-
ний в данном направлении.
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Оптимізація стану серцево-судинної 
системи засобами таеквондо

Саламаха О.Є.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Погіршення функціонального стану 
серцево-судинної системи студентів 
вищих навчальних закладів останні-
ми роками викликає занепокоєння. 
У зв’язку з цим виникає необхідність 
проведення досліджень щодо впливу 
систематичних навчальних занять з 
таеквондо на функціональні можливос-
ті серцево-судинної системи. У статті 
проаналізовано дані відносно змін у 
стані серцево-судинної системи сту-
дентів під впливом тренувань з таек-
вондо протягом навчального року.

Саламаха А.Е. Оптимизация состоя-
ния сердечно-сосудистой системы 
посредством таэквондо. Ухудшение 
функционального состояния сердечно-
сосудистой системы студентов выс-
ших учебных заведений в последние 
годы вызывает беспокойство. В связи 
с этим возникает необходимость про-
ведения исследований относительно 
влияния систематических учебных за-
нятий по таэквондо на функциональ-
ные возможности сердечно-сосудистой 
системы. В статье проанализированы 
данные относительно изменений в со-
стоянии сердечно-сосудистой системы 
студентов под влиянием тренировок по 
таэквондо в течение учебного года.

Salamakha O.Y. Optimisation of heart-
vascular system status by means of 
taekwondo. Deterioration of functional 
status of heart-vascular system of stu-
dents of higher educational establish-
ments caused concern in recent years. 
As a result there is a necessity of carrying 
out the researches on determination of in-
 uence of regular taekwondo classes on 
functional capabilities of heart-vascular 
system. The data concerning changes in 
heart-vascular system status of students 
in uenced by taekwondo classes during 
the academic year have been analized in 
this article.

студенти, навчальні заняття з та-
еквондо, серцево-судинна система, 
частота серцевих скорочень, артері-
альний тиск.
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таэквондо, сердечно-сосудистая сис-
тема, частота сердечных сокраще-
ний, артериальное давление.
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vascular system, cardiac rate, arterial 
tension.

 

Вступ16

Кількісні та якісні показники здоров’я молоді сьо-
годні в значній мірі визначають інтелектуальний і 
економічний потенціал України, здоров’я майбутніх 
поколінь. Навчання у ВУЗі – складний та тривалий 
процес, який висуває значні вимоги до пластичності 
психіки та фізіології молодих людей. Висока інфор-
мативність, емоційна напруга, стресові ситуації, гіпо-
динамія, шкідливі звички призводять до певних по-
рушень функцій серцево-судинної системи студентів, 
які в зрілому віці сприяють виникненню різних важ-
ких патологій.
Статистичні дані свідчать, що захворювання серця 

і судин є найчастішою причиною смертності та інва-
лідності населення України. Упродовж останніх 10 ро-
ків (1998-2008) захворюваність системи органів кро-
вообігу серед дорослого населення зросла на 55,3%. 
Захворюваність серцево-судинної системи в цілому 
становила 6217,0 на 100 тисяч населення, смертність 
зросла від 862,8 до 1034,4 на 100 тисяч населення та 
посідає одне з перших місць в Європі як серед всього 
населення, так і серед населення працездатного віку 
[11]. Так, питома вага хворих працездатного віку у по-
ширеності хвороб системи кровообігу складає 36,6%, 
гіпертонічною хворобою - 42,5%, ішемічною хворо-
бою серця - 29,7%, цереброваскулярними хворобами 
- 21,5%, гострим інфарктом міокарда - 31,7%. 
Негативні тенденції в стані здоров’я українців 

свідчать про необхідність попередження серцево-
судинних захворювань серед молоді, що в свою чергу 
дозволить забезпечити більш високий рівень здоров’я 
дорослого населення. 
Відомо, що фізична культура відіграє одну з про-

відних ролей у зміцнені здоров’я та покращенні його 
стану, тому пошук нових засобів та форм фізичного 
виховання студентів є своєчасним і актуальним. Під 
впливом систематичних тренувань в організмі лю-
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дини розвивається комплекс змін, які спрямовані на 
оптимізацію функціонування як усього організму, так 
і його окремих систем [2, 9, 13]. Не виключення у цьо-
му відношенні серцево-судинна система, оптимізація 
якої є необхідною умовою для досягнення позитивних 
змін у фізичному розвитку людини [1, 3, 4, 5, 10, 12, 
15, 17, 18].
Враховуючи застосування спортивно-орієнтованої 

форми організації занять у технічному вузі та значний 
інтерес до східних бойових мистецтв, зупинимося на 
можливостях таеквондо у підтримці серцево-судинної 
системи у гарному робочому стані.

 Питання позитивного впливу таеквондо на 
здоров’я висвітлені у роботах Чой Хон Хі (1993 р.), 
В.В. Лігая (1994 р.), А.В. Мутьєва (2001 р.), В.В. Твєр-
скіх (2007 р.),в яких автори зазначали, що заняття та-
еквондо здатні корегувати та покращувати фізичний 
стан людини [7, 8, 16, 19]. При цьому досліджень, 
що стосуються позитивного впливу таеквондо на 
серцево-судинну систему в доступній нам літературі 
не виявлено.
Заняття таеквондо сприяють покращенню трофіки 

у серцевих м’язах в результаті збільшення кількості 
функціонуючих капілярів, активізації окислювально-
відновлювальних процесів. Фізичне навантаження 
при виконанні ударів ногами, балансуючих рухів 
руками та спарингу сприяє можливості серця при-
стосовуватися до умов роботи: воно розширюється і 
збільшує силу окремих скорочень. Якщо таке наван-
таження часто повторюється, товщина стінок міокар-
да збільшується за рахунок збільшення маси м’язових 
волокон, які стають міцнішими. Тренованість міокар-
ду підвищує його скорочувальну функцію і приводить 
до економної діяльності серця у спокої, скорочення 
стають рідкими, при цьому діастола збільшується, 
серце отримує більше часу для відпочинку, а вся його 
робота здійснюється у результаті збільшення удар-
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ного об’єму (тієї кількості крові, яке воно викидає в 
кожне своє скорочення). У людей, що займаються та-
еквондо, серце витриваліше. У спокої воно скорочу-
ється не частіше за 60-65 ударів за 1 хв. При такому 
ритмі серце більше відпочиває, встигає густо омитися 
кров’ю через сітку кровоносних судин, зберігається 
в гарному робочому стані. Треноване серце таеквон-
диста витрачає менше зусиль на перекачування крові, 
тим самим заощаджується значна частина енергії сер-
цевих скорочень. 
У середньому серце людини скорочується 70 разів 

за 1 хв., отже добовий пульс становить 100800 ско-
рочень. Якщо в результаті занять таеквондо частота 
серцевих скорочень знизилася до 65 за 1 хв., добовий 
пульс становить 93600. Таке заощадження за рік до-
рівнює 2628 тис. скорочень. Іншими словами, серце 
таеквондиста заощадить енергетичний потенціал, що 
забезпечить йому роботу у попередньому режимі (70 
скорочень за хвилину) майже на два роки – 625 днів. 
Економізація роботи серцево-судинної системи про-
являється не лише у спокої. При виконанні однакової 
м’язової роботи у людей, що займаються таеквондо, у 
порівнянні з нетренованими в меншій мірі підвищу-
ються частота серцевих скорочень, хвилинний об’єм 
крові, систолічний тиск. 
Ритмічні скорочення і розслаблення м’язів при 

виконанні тулів (комплексів атакуючих та захисних 
рухових дій, що імітують поєдинок з декількома су-
перниками) посилюють венозну циркуляцію. Під час 
виконання дихальних вправ у грудній клітині підви-
щується негативний тиск, що створює найбільш спри-
ятливі умови для відтоку крові до серця. 
Через збільшення об’єму крові, що швидко цирку-

лює, зменшуються застійні явища у внутрішніх орга-
нах. Динамічні вправи активізують капілярну сітку: 
відкривається велика кількість капілярів, збільшуєть-
ся їхній поперечник, прискорюється кровоток. Полег-
шується перехід кисню та всіх поживних речовин з 
крові капілярної сітки у клітини тканин та вихід про-
дуктів обміну та вуглецю у кровоток. Вправи помірної 
та великої інтенсивності сприяють підвищенню кис-
невої ємності крові (на 1-2%) внаслідок збільшення 
кількості еритроцитів та гемоглобіну.
Отже, при заняттях таеквондо в серцево-судинній 

системі відбуваються позитивні зрушення у вигляді 
посилення скорочувальної здатності м’язової стінки 
судин та покращання роботи серця. Систематичні 
тренування, активізуючи тканинний обмін, полегшу-
ють роботу апарату кровопостачання, вдосконалюють 
фізіологічні механізми, що його регулюють, та підви-
щують загальну працездатність системи кровообігу. 
Дослідження виконувалось за планом науково-

дослідної роботи Кафедри фізичного виховання Між-
університетського медико-інженерного факультету 
НТУУ «КПІ».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у визначенні впливу на-

вчальних занять з таеквондо на функціональні можли-
вості серцево-судинної системи студентів.

Результати дослідження
Серед різноманітних показників серцево-судинної 

системи виключне місце займає частота серцевих 
скорочень, яка змінюється в результаті різноманітних 
впливів та дозволяє об’єктивно оцінювати її стан за 
різних умов. 
Для визначення позитивного впливу навчальних 

занять з таеквондо було оцінено функціональний стан 
серцево-судинної системи студентів. У експерименті 
брала участь група першого курсу у складі 40 осіб (з 
них 20 осіб чоловічої статі, 20 осіб жіночої статі). За-
няття з таеквондо проводилися один раз на тиждень 
протягом навчального року. Програма включала 70 
навчальних годин. З метою систематичності трену-
вань поза навчальним процесом для досліджуваних 
студентів було розроблено нескладні у виконанні 
комплекси загальнорозвиваючих вправ та статичних 
вправ з таеквондо.
Для оцінки стану серцево-судинної системи було 

використано функціональну пробу за Квергом [6, 14]. 
Досліджуваним пропонувалося виконати чотири варі-
анти фізичного навантаження одне за одним без від-
починку: 30 присідань за 30 с., максимальний біг на 
місці протягом 30 с., 3-хвилинний біг на місці з час-
тотою 150 кроків за хвилину і стрибки через скакалку 
протягом 1 хв. Одразу після виконання вправ у поло-
женні сидячи вимірювалася частота серцевих скоро-
чень у перші 30 с. відпочинку (Р1), повторно - через 
2 хв. (Р2) і 4 хв. (Р3) після закінчення вправ. Індекс 
обчислювали за формулою: 

І = [Тривалість_роботи_(с)⋅100]/[2⋅(Р1 + Р2 + Р3)]

Результати оцінки функціонального стану 
серцево-судинної системи досліджуваних студентів 
до початку занять у секції таеквондо представлені у 
таблиці 1.

Таблиця 1
Оцінка функціонального стану серцево-судинної 
системи студентів до початку експерименту
Адаптація до наванта-

ження
Кількість 

осіб %

Дуже добра ( > 150) 2 5%

Добра (99-104) 7 17,5%

Задовільна (93-98) 13 32,5%

Слаба (< 92) 18 45%

Виявлений результат показав, що переважна біль-
шість досліджуваних (77,5%) мають слабу та задо-
вільну адаптацію серцево-судинної системи до фізич-
них навантажень.
Результати оцінки функціонального стану серцево-

судинної системи досліджуваних студентів, що займа-
лися у секції таеквондо протягом навчального року, 
наприкінці експерименту представлені у таблиці 2.
Виявлений результат показав, що кількість до-

сліджуваних, які мають слабу адаптацію серцево-
судинної системи до фізичних навантажень, зменши-
лась на 20%, задовільну - на 10%. Кількість студентів, 
які мають добру адаптацію серцево-судинної системи 
до фізичних навантажень, збільшилась на 22,5%, дуже 
добру - на 10%.
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Таблиця 2
Оцінка функціонального стану серцево-судинної 

системи після проведення експерименту
Адаптація до наванта-

ження
Кількість 

осіб %

Дуже добра ( > 150) 5 12,5%

Добра (99-104) 16 40%

Задовільна (93-98) 9 22,5%

Слаба (< 92) 10 25%

Динаміка функціонального стану серцево-судинної 
системи студентів першого курсу в ході експерименту 
показано на діаграмі 1. 
Іншим простим і поширеним способом визначення 

функціональних здібностей серцево-судинної системи 
є вимірювання артеріального тиску (тиску крові в ар-
теріях великого кола кровообігу), загальноприйнятим 
методом визначення якого є аускультативний (основа-
ний на вислуховуванні) метод Короткова [6, 14].
Результати вимірювання артеріального тиску до-

сліджуваних студентів до початку експерименту пред-
ставлені в таблиці 3. 

Виявлений результат показав, що 42,5% студентів 
при вимірюванні артеріального тиску мають відхи-
лення від норми.

Таблиця 3
Вимірювання артеріального тиску досліджуваних 

студентів до початку експерименту

Оцінка Кількість 
осіб %

Підвищений артеріальний 
тиск 9 22,5%

Нормальний артеріальний 
тиск 23 57,5%

Знижений артеріальний 
тиск 8 20%

Результати вимірювання артеріального тиску до-
сліджуваних студентів після проведення експеримен-
ту представлені в таблиці 4. 
Виявлений результат показав, що у 20% досліджу-

ваних студентів в результаті систематичних тренувань 
з таеквондо артеріальний тиск нормалізувався.

Діаграма 1. Динаміка оцінки функціонального стану серцево-судинної системи студентів першого курсу в 
ході експерименту

Дуже добра

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
Добра Задовільна Слаба

Адаптація до навантаження

Результати до початку експерименту Результати пісоя проведення експерименту

Діаграма 2 - Динаміка оцінки артеріального тиску студентів першого курсу в ході експерименту

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Підвищений АТ

Результати до початку експерименту Результати пісоя проведення експерименту

Нормальний АТ Знижений АТ
Оцінка артеріального тиску



100

Динаміку оцінки артеріального тиску студентів 
першого курсу в ході експерименту показано на 
діаграмі 2.

Таблиця 4
Вимірювання артеріального тиску досліджуваних 

студентів після проведення експерименту

Оцінка Кількість 
осіб %

Підвищений артеріальний 
тиск 4 10%

Нормальний артеріальний 
тиск 31 77,5%

Знижений артеріальний 
тиск 5 12,5%

Висновки 
1. В результаті систематичних тренувань з та-

еквондо підвищується функціональні можливості 
серцево-судинної системи. Це виражається у стиму-
ляції обмінних процесів у міокарді, збільшенні його 
скорочувальної функції, інтенсифікації тканинного 
обміну, ліквідації застійних явищ засобами активіза-
ції екстракардинальних факторів гемодинаміки, нор-
малізації окремих параметрів гемодинаміки (частота 
серцевих скорочень, артеріальний тиск, швидкість 
току артеріальної крові тощо). 

2. Експеримент виявив позитивні зміни: у 57,5% 
студентів адаптація до фізичного навантаження ста-
ла на рівень вище; у 20% досліджуваних нормалізу-
вався артеріальний тиск. Це свідчить про можливість 
навчальних занять з таеквондо оптимізувати стан 
серцево-судинної системи.
Доцільно проводити подальші дослідження оздо-

ровчого впливу тренувань з таеквондо, що дозволить 
більш комплексно і цілеспрямовано вирішувати пи-
тання зміцнення здоров'я та підвищення фізичної під-
готовленості.
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Використання мультимедійних технологій у процесі 
фізичного виховання молодших школярів

Сергієнко К.Н., Сторожик А.І.
Національний університет фізичного виховання й спорту України

Розглянуто питання використання су-
часних комп’ютерних технологій, а саме 
мультимедійних систем, у фізичному 
вихованні дітей. Метою даної роботи 
було вдосконалювання процесу фізич-
ного виховання молодших школярів 
на основі використання мультимедій-
них технологій. У статті представлена, 
розроблена авторами, мультимедійна 
програма «Аеробіка для дітей». Про-
грама включає теоретичний, практич-
ний матеріали, відео уроки, комплекси 
фізичних вправ. Докладно представле-
но структуру програми і можливості її 
використання.

Сергиенко К.Н., Сторожик А.И. Ис-
пользование мультимедийных тех-
нологий в процессе физического 
воспитания младших школьников. 
Рассмотрены вопросы использования 
современных компьютерных техно-
логий, а именно мультимедийных си-
стем, в физическом воспитании детей. 
Целью данной работы было усовер-
шенствование процесса физического 
воспитания младших школьников на 
основе использования мультимедий-
ных технологий. В статье представле-
на, разработанная авторами, мульти-
медийная программа «Аэробика для 
детей». Программа включает теоре-
тический, практический материалы, 
видео уроки, комплексы физических 
упражнений. Подробно представлена 
структура программы и возможности 
ее использования.

Sergienko K. N., Storozhik A. I. Using 
of multimedia in the process of physi-
cal education of the children in school. 
Questions of use of state-of-the-art com-
puter technologies (multimedia systems) 
in physical training of children are con-
strued. The purpose of operation - per-
fecting of process of physical training of 
junior schoolboys on the basis of use of 
multimedia technologies. In a paper the 
author’s multimedia program «Aerobics 
for children» is presented. The program 
powers up theoretical, practical materi-
als, video lessons, complexes of physical 
exercises. The frame of the program and 
a possibility of her use is in detail pre-
sented.

фітнес, аеробіка для дітей, 
комп’ютерні технології, мультимедій-
на програма.

фитнес, аэробика для детей, 
компьютерные технологии, мульти-
медийная программа.

 tness, “aerobics for children”, computer 
technology, multimedia program.

Вступ. 17

Стрімкий розвиток педагогічної науки у контексті 
інформатизації сфери освіти обумовлює інтеграцію 
комп’ютерних технологій (КТ) у таку специфічну 
ланку освіти як фізичне виховання та спорт [1, 3, 5]. 
Спеціалісти різних напрямків втілюють мульти-

медійні технології в учбовий процес, намагаючись 
вирішити питання, які стосуються вдосконалення пе-
дагогічного процесу та пошуку резервів його оптимі-
зації шляхом використання сучасних методів та форм 
навчання. 
Одним з напрямків використання комп’ютерних 

технологій у сфері освіти є мультимедійні системи. На 
думку багатьох ведучих спеціалістів даного напрямку 
[1, 5] мультимедійні технології, на сьогодні, є найбільш 
популярним напрямком використання інформаційно-
комп’ютерних технологій у сфері освіти.
Мультимедійні методичні програми можуть бути 

використані як засіб підвищення ефективності підго-
товки школярів, оскільки завдяки використанню в них 
одночасної дії аудіо (звукової) та візуальної інформа-
ції, вони володіють більшим емоційним зарядом і 
здатні збільшити продуктивність діяльності учнів [1, 
3, 5, 7].
Саме тому, питання використання сучасних 

комп’ютерних технологій, а саме мультимедійних 
систем, у фізичному вихованні дітей є актуальним і 
потребує подальшого вивчення.
Робота виконана згідно плану науково-дослідної 

роботи кафедри кінезіології Національного універси-
тету фізичного виховання й спорту України і «Зведе-
ного плану НДР в сфері фізичної культури й спорту 
на 2006-2010 р.» Державного комітету України з пи-
тань фізичної культури й спорту по темі 3.2.1. «Вдо-
сконалення біомеханічних технологій у фізичному 
вихованні й реабілітації з урахуванням просторової 
© Сергієнко К.Н., Сторожик А.І., 2009

організації тіла людини».
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: вдосконалення процесу фізичного 

виховання школярів на основі використання мульти-
медійних технологій.
Задачі роботи: 
1. Вивчити можливості використання мульти-

медійних технологій в процесі фізичного виховання 
школярів за даними спеціальної науково-методичної 
літератури.

2. Розробити мультимедійну програму «Аеробіка 
для дітей», орієнтовану на молодших школярів. 

Результати дослідження.
Аналіз останніх публікацій свідчить про те, що 

дослідники постали перед важливим завданням, яке 
пов’язано із розробкою стратегії ефективного вико-
ристання сучасних технологій фізичного виховання 
для підвищення оздоровчого потенціалу населення 
[2, 3]. Так Яружниий Н. звернув особливу увагу на 
розкриття поняття, змісту та засобів фітнесу, акцен-
туючи увагу на фітнес-програмах з використанням 
рухової активності аеробної направленості, зокрема 
аеробіці [8].
Використання комп’ютерних технологій у фізич-

ному вихованні пов’язано з вирішенням двох функ-
ціональних задач: навчити дітей користуватись но-
вими засобами діяльності, використання сучасних 
комп’ютерних технологій з метою корекції порушень 
та загального розвитку організму. Серед переваг у 
використанні комп’ютерних технологій виділяють 
можливість індивідуалізації корекційного впливу, за-
безпечення особистісного підходу та персоналізації у 
співвідношенні з конкретними порушеннями.
На сьогодні проведено ряд досліджень, які під-

тверджують ефективність впливу різних засобів фі-
зичного виховання на рухову функцію молодших 
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школярів, однак дослідники не достатньо приділяють 
уваги розробці програм для розвитку і вдосконалення 
рухових якостей. Дані аналізу літературних джерел 
свідчать про об’єктивну необхідність у розробці та 
використанні нових підходів до вдосконалення проце-
су фізичного виховання молодших школярів. На нашу 
думку, орієнтирами в розробці подібних розвиваючих 
програм повинні бути можливості використання су-
часних комп’ютерних технологій, а саме, мультиме-
дійних систем.
З метою розвитку особистісних якостей, а саме, 

пізнавальних елементів у процесі фізичного вихован-
ня для дітей молодшого шкільного віку, а також для 
методичного забезпечення проведення корекційно-
оздоровчих занять, була розроблена мультимедійна 
програма «Аеробіка для дітей»,(рис. 1.).
Кожний елемент програми «Аеробіка для дітей» 

складається з секцій, котрі можуть містити такі еле-
менти, як фонові картинки, та інші параметри візуаль-
ної подачі.
Для відкриття програми необхідно активува-

ти ярлик «Аеробіка для дітей», після чого на екрані 
з’явиться головне меню програми.
В меню програми представлений перелік усіх 

вкладок програми та гіперпосилань.
1. Вкладка «Настройка» - використання цієї 

вкладки припускає настроювання основних елементів 
програми (рис. 2).

2. Вкладка «Теоретичні відомості» - містить в 
собі кілька підрозділів, орієнтованих на отримання 
додаткових відомостей про аеробіку та фізіологічних 
потребах дітей.
Розділ перший – «Значення рухів» включає в себе 

інформацію про фізіологічні потреби та значення фі-
зичної підготовки дітей молодшого шкільного віку.
Розділ другий – «Вправи під музику» - в цьому роз-

ділі говориться про співвідношення рухів з музикаль-
ним ритмом, а також представлені компоненти трену-
вального заняття.
Розділ третій – «Аеробіка у фітнесі» розкриває по-

няття «фітнес», направлення аеробіки, класифікацію 
танцювальних напрямків. 
Розділ четвертий – «Організація занять аеробі-

кою» містить інформацію про планування урочної 
форми заняття аеробікою як класичної, так і танцю-
вальної.
П’ятий розділ – «Комплекси танцювальної аеробі-

ки» докладно описуються три танцювальні напрямки, 
які найбільш користуються попитом в аеробіці.
Розділ п’ятий – «Практичні рекомендації» містить 

інформацію по використанню розроблених комплек-
сів.
У кожному розділі є гіперпосилання, за допомогою 

яких учні, їх батьки та викладачі можуть отримати 
більш доступну інформацію по цій темі, все, що для 
цього необхідно, - активувати посилання докладніше 
внизу сторінки.

3. Вкладка «Фізичні вправи». В цій вкладці пред-
ставлені зразкові комплекси базових рухів аеробіки та 
їх комбінації.

4. Вкладка «Відео-уроки» дозволяє перейти до 
бази даних відео-уроків. Останні являють собою ві-
деоролики комплексів аеробіки, розроблених для ви-
користання у визначених і невизначених формах за-
нять.
Програма має теоретичну й практичну частини. 

Практична частина програми включає відеоролики з 
описом назви базового елемента, який демонструєть-
ся. У кожному відеоролику віддзеркалюється різний 
базовий елемент аеробіки. Демонстрація елементів 
аеробіки здійснюється за принципом дзеркального 
показу з багаторазовим повторенням у повільному, 

Рис. 1. Головне вікно програми «Аеробіка для дітей»
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швидкому показі, а також варіаціями рухів. 
Після вивчення відео учень може активувати відео 

усіх базових елементів для повторення матеріалу, а 
також для перевірки рухової пам’яті. 
Вивчення базових елементів аеробіки за допомогою 

мультимедійної програми дозволяє перейти до склад-
нокоординаційних завдань танцювальної аеробіки.

Висновки
1. Аналіз науково-методичної літератури, свідчать 

про те, що на сьогоднішній день у дитячому фітнесі 
широко використовується аеробіка з елементами тан-
цювальних вправ. У публікаціях багатьох спеціалістів 
є данні про зміст різних напрямків танцювальної ае-
робіки, докладно висвітлені питання побудови занять 
різних видів фітнесу. Однак відсутні науково обґрун-
товані програми занять танцювальними видами аеро-
біки для молодших школярів, відсутні данні про до-
слідження впливу таких занять на дитячий організм. 
Аналіз літературних джерел показав, що на сьогодніш-
ній день недостатньо уваги приділяється використан-
ню цих форм для розвитку й удосконалювання рухо-
вих якостей, зокрема координаційним здібностям. 

2. Отримані результати досліджень дозволили 
розробити мультимедійну програму – «Аеробіка для 
дітей». Розроблена мультимедійна програма має тео-
ретичний, практичний матеріали та відео уроки. Про-
грама «Аеробіка для дітей» може бути використана в 
домашніх умовах як допоміжний засіб, що буде спри-
яти кращому оволодінню та вивченню матеріалів уро-
ку фізичної культури.
Використання якої в процесі фізичного вихован-

ня молодших школярів, на нашу думку, буде сприя-
ти формуванню інтересу до навчання та підвищенню 
пізнавальної активності молодших школярів, цілісно-
му сприйманню фізичного виховання як системи здо-

рового способу життя, формуванню розумових умінь 
та навичок і гармонійному розвитку в цілому.
Подальші дослідження будуть спрямовані на 

впровадження розробленої комп’ютерної технології в 
практику фізичного виховання молодших школярів.
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Дослідження психологічної сумісності 
кваліфікованих волейболістів 
Синіговець І.В., Сергієнко К.М., Строганов С.В.

Чернігівський державний  педагогічний університет імені Т.Г. Шевченко
Національний університет фізичного виховання і спорту

Представлені результати досліджень 
психологічної сумісності кваліфікова-
них волейболістів волейбольної ко-
манди «Буревісник» (м. Чернігів, сезон 
2007-2008рр.) В дослідженнях взяло 
участь 14 спортсменів і головний тре-
нер. Проведено дослідження показни-
ків психологічної надійності дозволило 
визначити рівень змагальної емоційної 
стійкості, саморегуляції, мотиваційно-
енергетичного компоненту та ста-
більності волейболістів. Встановлено 
психологічну сумісність спортсменів. 
Визначено психологічний стиль та тип 
керівництва головного тренера. 

Синиговец И. В., Сергиенко К.Н., 
Строганов С.В. Исследование пси-
хологической совместимости ква-
лифицированных волейболистов. 
Представлены результаты исследова-
ний психологической совместимости 
квалифицированных волейболистов 
волейбольной команды «Буревестник» 
(г. Чернигов, сезон 2007-2008гг.) В ис-
следованиях приняли участие 14 спор-
тсменов и главный тренер. Проведены 
исследования показателей психоло-
гической надежности. Это позволило 
определить уровень соревновательной 
эмоциональной стойкости, саморегу-
ляции, мотивационно-энергетического 
компонента и стабильности волейбо-
листов. Установлена психологическая 
совместимость спортсменов. Опреде-
лен психологический стиль и тип руко-
водства главного тренера.

Sinigivec I.V., Sergienko K.M., Stro-
ganov S.V. Psychological compat-
ibility of quali ed volleyball players 
research. Results of researches of psy-
chological compatibility of the quali ed 
volleyball players of volleyball command 
are presented (Chernigov, a season 
2007-2008.) In researches have taken 
part 14 sportsmen and the trainer. Re-
searches of parameters of psychological 
reliability are conducted. It has allowed 
to de ne a level of competitive emotional 
durability, a self-regulation, motivational 
power a component and stability of vol-
leyball players. Psychological compat-
ibility of sportsmen  xed. Psychological 
style and type of the management of the 
principal trainer is de ned.

волейбол, волейболісти, психологічна 
сумісність.

волейбол, волейболисты, психологи-
ческая совместимость.

volleyball, volleyball players, psychological 
compatibility.

Вступ. 18

Питання, які відносяться до вивчення психологіч-
ної сумісності, її змістовних та структурних складо-
вих, характеристик формування та протікання, знахо-
дяться в центрі уваги багатьох дослідників.
Важливість проблеми оцінки та прогнозу психоло-

гічної сумісності викликане також тим, що із ростом 
спортивних досягнень, зміною умов життя, розви-
тком технічного прогресу змінюються самі відносини 
людей в колективах, які задіяні в спільній діяльності. 
Положення доповнюється ще і таким загальним пра-
вилом , що система оцінки ефективності груп та ко-
лективів має історичний характер і може змінюватися 
разом із прогресивним розвитком суспільства, його 
просуванням вперед. 
Актуальність даної роботи обумовлена великим 

значенням поставленої проблеми, недостатнім висвіт-
ленням питань, які відносяться до вивчення системи 
прогнозування психологічної сумісності спортсменів 
та обґрунтування методології її оцінки в команді. 
Вихідні концептуальні положення, які дозволяють 

виділити основні об’єктивні та суб’єктивні сторони 
взаємодії в спортивній команді, розроблені в роботах 
В.В. Андеева [1]; В.І. Воронової [2]; А.Л. Журавльова 
[3];  Я.Л. Коломінського [4]; Г.В. Ложкіна [5];  та ін.
Однак, спеціальний аналіз науково-методичної 

літератури показує, що подібно більшості соціально-
психологічних, в тому числі і створених груповим 
контекстом, феноменів, психологічна сумісність не-
має єдиного визначення.
Робота виконана за планом НДР Чернігівського 

державного  педагогічного університету імені Т.Г. 
Шевченко.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - дослідити психологічну су-
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місність спортсменів  волейбольної команди «Буре-
вісник» сезону 2007-2008 рр. 
Для досягнення поставленої мети та вирішення 

визначених завдань використовуються такі методи 
дослідження: 
а) теоретичні – вивчення, аналіз, узагальнення лі-

тературних і документальних матеріалів з проблеми 
дослідження; 
б) емпіричні – спостереження, психологічне тес-

тування.
Дослідно-експериментальна робота проводилась з 

кваліфікованими спортсменами волейбольної коман-
ди «Буревісник» м. Чернігів в дослідженнях взяло 
участь 14 спортсменів та головний тренер М.П. Бла-
годарний. 

Результати дослідження.
Для виконання тренувальних завдань спортивна 

команда може поділятися на групи різної чисельнос-
ті залежно від характеру вправ. Кожна з таких груп 
протягом певного часу буде діяти і жити відповідно 
до групових психологічних законів, що залишить слід 
у свідомості її учасників. Тому досвідчені тренери не 
покладаються на волю випадку, і намагаються поділя-
ти спортсменів для виконання вправ на тренуваннях з 
урахуванням їх взаємного впливу один на одного.  
Для вирішення цієї проблеми нами було проведе-

но дослідження, яке дозволило виявити чотири мікро-
групи в команді «Буревісник» (табл. 1). 
Велика кількість мікрогруп відносно кількос-

ті гравців, говорить про те, що члени команди по за 
майданчиком не мають більш тісних стосунків. Також 
ми визначили одинаків в команді «Буревісник» – К. 
Піун, В. Тевкун. Як відомо згуртований колектив по-
винен бути одним цілим та не мати мікрогруп. З цього 
можна зробити висновок про те, що атмосфера даної 
команди не згуртована.
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Таблиця 1
Мікрогрупи команди «Буревісник»

Мікро-
групи Прізвище гравця

1 Богдан О., Носко Р., Яценко О, Булах І.
2 Циркін Д., Гуревич І, Старченко О.
3 Нікалайчук М., Супрун С, Забара Ю.
4 Жула В. Сосимович В.

одинакі Піун К., Тевкун В.

В табл. 2 представлені наступні групові ролі грав-
ців команди «Буревісник». Опитуванням гравців ви-
явлено наступне розподілення групових ролей в ко-
манді: лідером, організатором роботи, дослідником 
ресурсів та завершувачем – є граючий тренер В.П. 
Жула, а будівником, генератором ідей, організатором 
групи – є  В. Сосімович, оцінником ідей – є головний 
тренер М.П. Благодатний. 

Таблиця 2
Визначення групових ролей в волейболістів команди 

«Буревісник»

Групові ролі Прізвище гравця

лідер Жула В. П.

будівник Сосімович В.

генератор ідей Сосімович В.

оцінник ідей Благодарний М.П.

організатор роботи Жула В. П.

організатор групи Сосімович В.

дослідник ресурсів Жула В. П.

завершувач Жула В. П.

Характеризуючи отримані показники даного дослі-
дження ми можемо сказати що в команді «Буревісник» 
є два лідера, які спільно управляють групою. Розподіл 
наступних групових ролей відбувається в команді між 
двома лідерами та головним тренером. На нашу думку 
це пов’язано з тим що – В.П. Жула виконує тренерські 
обов’язки, а В. Сосімович – є капітаном команди. Ці 
положення сприяють покращенню психологічної су-
місності між членами спортивної команди в зв’язку 
з тим, що в управлінні групи беруть участь провідні 
гравці та головний тренер команди «Буревісник». 
При опрацюванні анкет волейболістів команди 

«Буревісник» по методиці відношення до тренуваль-
ної і змагальної діяльності (розробленою Ю.А. Коло-
мійцевим), ми визначили, що 72 %  опитаних вважає 
відношення до тренувань та змагань відповідає висо-
кому рівню, 28 %  – оцінили своє відношення – вище 
за середній рівень.
Тренер вважає, що 5 % волейболістів команди 

мають високий рівень відношення до тренувань та 
змагань, 95 % – вище середнього рівня, але аналіз 
взаємооцінки показав наступне розподілення у 7 % – 
респондентів, відношення до тренувальної і змагаль-
ної діяльності, як вважають партнери команди, вище 

середнього рівня; 50 % – середній рівень, 28 % – ниж-
че за середній рівень; 15 % – низький рівень.
Опрацювання анкет методики вивчення направле-

ності особистості (розроблену М. Рокичем) проводи-
лось з метою дослідження взаємодій та взаємовідно-
син, які склалися в волейбольній команді. 
При вивченні направленості особистості волейбо-

лістів команди «Буревісник» ми визначали наступі на-
прямки психологічної направленості спортсменів: на 
себе, на взаємодію, на завдання.
Аналізуючи методику ми визначили, що в серед-

ньому направленість особистості волейболістів коман-
ди «Буревісник» спрямована: 54 % – на себе, 24 % – на 
взаємодію, 22 % – на завдання. Результати проведеної 
методики, говорять про те, що волейболісти більше 
спрямовані на себе, ніж на взаємодію та завдання. 
Такі люди характеризуються як неприємні, агресивні, 
схильні до конкуренції, догматики, сенситивні до зо-
внішніх ознак розбіжності, інтровертовані, ревниві, 
напруженні, іноді невпевнені, роздратовані, тривожні, 
із недостатнім самоконтролем, лабільні, консерватив-
ні. На відміну від гравців, головний тренер, має най-
більший відсоток при направленості на завдання, що 
характеризує його, як самостійну і впевнену, вольову, 
вперту, тверезу, радикальну, недогматичну, без потре-
би взагалі в якійсь допомозі, агресивну і вперту у до-
сягненні мети людину.
Високий відсоток спрямованості на себе волейбо-

лістів команди «Буревісник», перешкоджає виконан-
ню конкретних завдань чи надання справжньої, від-
вертої допомоги партнерам в складних ситуаціях, а 
також не сприяє згуртованості команди та призводить 
до неузгодженості дій в тренувальному та змагально-
му процесі. 
Дослідження показників психологічної надійності 

дозволило нам визначити рівень змагальної емоційної 
стійкості, саморегуляції, мотиваційно-енергетичного 
компоненту та стабільності волейболістів.
Аналізуючи показники змагальної емоційної стій-

кості ми визначили наступне: 23 % волейболістів ма-
ють вищий за середній рівень, 14 % – відповідають 
середньому рівню, 67 % – мають нижчий за серед-
ній рівень. Вищий за середній рівень саморегуляції 
ми виявили у 78 % волейболістів, 14 % – мають се-
редній рівень, 7 – мають нижчий за середній рівень. 
Мотиваційно-енергетичний компонент у 28 % волей-
болістів відповідає середньому рівню, а 72 %  – мають 
нижчий за середній рівень. Стійкість до перешкод у 
50 % волейболістів знаходиться на  нижчому за серед-
ній рівень, 14 % – мають середній рівень, 36 % – ма-
ють вищий за середній рівень. 
Якщо розглянути показники психологічної надій-

ності для конкретних волейболістів, то можна визна-
чити, що тільки В.П. Жула, В.Сосімович та О. Яценко 
мають високий рівень розвитку досліджуваних показ-
ників психологічної надійності
Проведені нами дослідження дозволили визначи-

ти тип та стиль головного тренера. На думку 100 % 
гравців М.П. Благодарний відноситься до типу трене-
рів з настановою виключно на спортивний результат 
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і має авторитарний стиль керівництва. У роботі тре-
нерів такого типу немає місця навчально-виховному 
процесу, оскільки спортсмен для них є засобом до-
сягнення вузьких особистих професійних інтересів, а 
не суб'єктом психолого-педагогічних впливів. У про-
цесі особистісного формування в такому випадку у 
спортсменів спостерігаються різні порушення розви-
тку глибинних особистісних структур (неадекватність 
власного «Я», невпевненість, занижений рівень дома-
гань, спотворення ціннісних орієнтацій, мотивацій і 
потреб тощо).
Визначений стиль керівництва характеризується 

повною єдиноначальністю тренера, прагненням зали-
шити за собою виключне право на прийняття рішень, 
упевнений в цінності харизматичної влади, не тер-
пить заперечень, категоричний в судженнях, вимагає 
від вихованців пунктуального виконання вказівок, за-
лишаючи мінімум можливостей для прояву особистої 
ініціативи, не передає своїх повноважень.
За типологією Л. Персивалю [2], більшість спортс-

менів команди «Буревісник» вважає, що М.П. Бла-
годарний – за позитивними особистісними рисами 
характеризується, як «турист» – контактує з усіма 
членами команди, як із «зірками», так і з запасними; 
проводить бесіди, однаково працює зі спортсменами, 
які виступають вдало, і з тими, у кого є ті чи інші про-
блеми; завжди в курсі всіх подій, приділяє кожному 
спортсмену частку уваги. 
За негативними особистісними рисами: «обража-

ючий « – тип тренера, якого дуже не люблять; «кри-
кун « – вважає, що успішність його роботи залежить 
від величини шуму, який він створює; «професор « 
— науково настроює себе і своїх вихованців за до-
помогою найскладніших настанов і планів на гру та 
інші заходи.
Вищезазначені типи лише приблизно характери-

зують особливості діяльності тренерів у спорті, але 
можуть допомогти кожному з них, проаналізувавши 
специфічні особливості своєї роботи зі спортсменом 
або командою, зробити певні висновки.

Висновки
Отриманні дані, дають можливість констатувати 

те, що сумісності гравців волейбольної команди «Бу-
ревісник» сезону 2007-2008, на даний момент зна-

ходиться на середньому рівні оцінювання більшості 
методик. Дані дослідження дозволили нам розробити 
рекомендації тренерам, щодо підвищення сприятливої 
психологічної атмосфери в команді «Буревісник».
Проведені нами дослідження дозволили визначити 

тип та стиль головного тренера. На думку 100 % грав-
ців М.П. Благодарний відноситься до типу тренерів з 
настановою виключно на спортивний результат і має 
авторитарний стиль керівництва.
Кожен тренер повинен вивчати досвід, накопиче-

ний у світовому волейболі. Ми думаємо, що застій 
українського волейболу обумовлений тим, що була за-
бута невід'ємна в цей час частина тренувального про-
цесу – психологічна підготовка. У цій області в нас є 
більші резерви, але, на жаль, у нас мало, тренерів, які 
займаються цією проблемою. Тому необхідно, при-
діляти їй більше уваги, постійно висвітлювати її на 
семінарах тренерів, тому що в сучасному волейболі 
фізичну та техніко-тактичну зрілість команди тренер 
може використати тільки за умови, що він добре знає 
психічний стан своїх гравців.
В подальшому планується розробка програми дій 

покрашення психологічної сумісності та клімату в ко-
манді «Буревісник» м. Чернігів.
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Специфіка соціально-педагогічної діяльності з дітьми з 
особливими потребами (зарубіжний досвід)

Степанець І.О.
Харківський гуманітарно-педагогічний інститут

Аналізується зарубіжний досвід ро-
боти соціальних педагогів з дітьми з 
особливими потребами у спеціальних 
навчально-виховних закладах. Ви-
значаються сучасний стан, загальні 
тенденції та проблеми соціально-
педагогічної діяльності з дітьми за-
значеної категорії. Виокремлюються 
функції, завдання, форми і методи 
соціально-педагогічного впливу на ді-
тей з обмеженими можливостями. Під-
креслюється важливість вивчення та 
впровадження зарубіжного досвіду для 
вдосконалення вітчизняної системи 
соціально-педагогічної діяльності.

Степанець И.А. Специфика 
социально-педагогической дея-
тельности по детьми с особыми 
нуждами  (зарубежный опыт). Ана-
лизируется зарубежный опыт работы 
социальных педагогов с детьми с осо-
быми потребностями в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях. 
Определяются современное состоя-
ние, общие тенденции и проблемы 
социально-педагогической деятель-
ности с детьми указанной категории. 
Выделяются функции, задачи, формы 
и методы социально-педагогического 
воздействия на детей с ограниченными 
возможностями. Подчеркивается важ-
ность изучения и внедрения зарубеж-
ного опыта для усовершенствования 
отечественной системы социально-
педагогической деятельности.

Stepanec I.O. Peculiarity of the social 
and pedagogical work with the children 
having special needs (foreing experi-
ence). The foreign experience of social 
pedagogue’s work with the children hav-
ing special needs in special educational 
institutions is analyzed in the article. The 
modern state, general tendencies and 
problems of social and pedagogical work 
with the children of indicated category are 
determined. The functions, tasks, forms 
and methods of the social and peda-
gogical in uence for the children having 
limited abilities are determined. The im-
portance of studying and introducing of 
the foreign experience for developing of 
the social and pedagogical system in our 
country is emphasized.

соціальний, педагогіка, діти, особли-
вий, досвід.

социальный, педагогика, дети, 
особый, опыт.

social, pedagogics, children, special, 
experience.

Вступ.1

Кожне суспільство прагне виховати таку особис-
тість, яка б мала свободу вибору, була б здатна реалізу-
вати свої інтереси, запити та потреби, була б підготов-
лена до життя і праці у світі, що постійно змінюється. 
Інтеграція осіб з обмеженими психофізичними мож-
ливостями у суспільство є нагальною потребою часу. 
Саме ці завдання вирішує соціально-педагогічна тео-
рія та практика.
В останній час робота та структура соціальних про-

фесій привертає увагу вчених всього світу. Це і лега-
лізація деяких кваліфікацій, поєднання професійного 
навчання та практики, необхідність більш детального 
знання того, як функціонує соціальне забезпечення, 
наявність професійних працівників.
Соціально-педагогічна теорія та практика 

пов’язані з історичними , культурними , етногра-
фічними традиціями певної країни. Ефективність 
соціально-педагогічної діяльності залежить від 
соціально-економічного розвитку держави, спира-
ється на релігійні та морально-етичні уявлення про 
людину.
В умовах активного вдосконалення системи 

соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими 
потребами в Україні особливо актуальним є вивчен-
ня змісту соціально-педагогічної діяльності з дітьми 
зазначеної категорії в інших країнах, зарубіжного до-
свіду у сфері організації соціальної роботи та системи 
підготовки висококваліфікованих спеціалістів.
Основним джерелом інформації стали праці 

І.Звєрєвої, А.Капської, А.Маллера, Л.Шипіциної, що 
присвячені вивченню досвіду зарубіжних країн з пи-
тань організації соціально-педагогічної роботи з ді-
тьми з особливими потребами.
Робота виконана за планом НДР Харківського 

гуманітарно-педагогічного інституту.

© Степанець І.О., 2009

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – проаналізувати зарубіжний досвід 

роботи соціальних педагогів з дітьми з особливими 
потребами, визначити основні функції, завдання, фор-
ми та методи соціально-педагогічного впливу.

Результати дослідження.
Ідеї гуманізму і антропоцентризму, які впливали на 

ставлення до інвалідів у суспільстві, набули значного 
поширення в Європі у добу Ренесансу. Посилена ува-
га до відхилень у розвитку дітей сприяла виникненню 
цілої низки спеціальних навчально-виховних закладів. 
Так, в Італії у 1662 році вперше в історії людства по-
чала працювати справжня музична школа для сліпих.
В Європейських країнах майже до кінця XVIIІ 

століття не існувало спеціального законодавства щодо 
регламентації ставлення суспільства до соціально і 
педагогічно занедбаних дітей, сиріт, безпритульних та 
інвалідів. Необхідність організації догляду й вихован-
ня дітей з особливими потребами призвела до того, 
що для них стали відкриватись благодійні заклади.
Перші спроби навчання дітей з легкими формами 

відсталості у спеціальних навчальних закладах нале-
жать Й.Г. Песталоцці. Ним були засновані принципи 
роботи із зазначеною категорією дітей, які були по-
кладені в основу майбутньої корекційної педагогіки:, 
а саме посильне навчання, використання спеціальних 
матеріалів, поєднання фізичної й розумової праці.
Допоміжне навчання в Німеччині почалося у 80-х 

роках ХІХ століття з введенням у Берліні паралельних 
класів при нормальних школах, з метою індивідуалі-
зації навчання відсталих дітей [5].
У Великій Британії з’являються спеціальні школи 

для сліпих учнів (Королівський національний інсти-
тут для сліпих – 1868 р.), соціальні заклади для розу-
мово відсталих (1892 р.), пізніше – для дітей, які ма-
ють сенсорні порушення. У 1911 році був заснований 
Королівський національний інститут для глухих.
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В Америці першими заходами з організації на-
вчання дітей з особливими потребами були створення 
шкіл-інтернатів, де проживали, отримували освіту й 
готувались до життя в суспільстві діти з тяжкими від-
хиленнями в розвитку. Також здійснювались спроби 
налагодити спеціальне навчання дітей у звичайних за-
гальноосвітніх школах. Перші денні класи для глухих 
учнів були відкриті в Бостоні у 1869 році. У 1878 році 
у Клівленді були відкриті два класи для дітей з відхи-
леннями у поведінці, а у 1896 році – денні класи для 
розумово відсталих у Провіденсі, штат Род-Айленд.
У 1876 році у Відні відбувся І Міжнародний з’їзд 

у справах навчання аномальних дітей, з’являються 
нормативні акти щодо введення спеціальної освіти 
у багатьох країнах світу. Зокрема: в Саксонії – закон 
про обов’язкове навчання сліпих, глухих та розумово 
відсталих (1873 р.), у Великій Британії – закон про по-
чаткове навчання глухих і сліпих (1893 р.), в Швеції 
– закон про обов’язкове навчання сліпих (1896 р.), в 
Пруссії – закон про обов’язкове навчання глухих, слі-
пих, розумово відсталих.
Варто зазначити, що на початку ХІХ ст. визначи-

лись основні принципи соціально-педагогічної діяль-
ності, а саме: гуманізму, “утримуючого  виховання”, 
трудового виховання, соціального виховання, приро-
довідповідності, культуровідповідності.
У сучасному вигляді професія соціального педаго-

га виникла після Другої Світової війни, коли у сус-
пільстві спостерігалось безробіття, безпритульність 
та убогість, зростала кількість дітей з психофізични-
ми вадами розвитку. Соціальні педагоги здійснювали 
свою діяльність переважно у напрямі охорони дитин-
ства. Однак досвід роботи з дітьми з особливими по-
требами соціальні педагоги накопичували майже два 
століття.
Як професійна діяльність, соціальна робота спря-

мована на вирішення проблем людини, спричинених 
як змінами в особистому житті, так і в суспільстві, 
характеризується широким полем діяльності і визна-
чається як сукупність соціальних дій, що здійсню-
ється кваліфікованими спеціалістами. В останній час 
соціальна педагогіка все більш проникає у соціальні 
служби. Саме цьому у багатьох зарубіжних країнах 
поняття “соціальний педагог” та “соціальний праців-
ник” розглядаються як синоніми.
Соціальні педагоги працюють з дітьми, молоддю 

та дорослим населенням, з тими, хто потребує осо-
бливої уваги і допомоги, має психофізичні вади роз-
витку, з правопорушниками та людьми девіантної 
поведінки.
У зарубіжних країнах виявляють такі категорії ді-

тей з особливими потребами, як: розумово відсталі, 
глухі, сліпі, з недоліками слуху, зору, мови, з емоцій-
ними розладами, фізичними недоліками, аутизмом, 
травматичними порушеннями мозку, труднощами у 
навчанні, зі складними дефектами та іншими захво-
рюваннями (туберкульоз, епілепсія, діабет).
Здійснюють свою діяльність соціальні педагоги 

у різних спеціальних закладах, а саме: у дошкільних 
закладах, школах-інтернатах, спеціальних школах, 
спеціальних класах при звичайних школах. В остан-

ній час поширюється робота соціальних педагогів з 
дітьми з тяжкими порушеннями у розвитку вдома.
Аналіз науково-педагогічних джерел [1-4] дає змо-

гу визначити мету соціально-педагогічної діяльності у 
зарубіжних країнах, яка полягає у соціальній адапта-
ції дітей з особливими потребами, сприянні розкрит-
тю позитивного потенціалу, який є в кожній дитині, 
створенні рівних можливостей для життєдіяльності.
Таким чином, функціями соціального педагога є 

соціальна терапія, допомога, опіка, виховання та осві-
та. Робота соціального педагога охоплює весь процес 
соціалізації, що готує дитину до вступу у доросле 
життя, зокрема: формування особистості, придбання 
соціальної компетентності, незалежності та здатності 
до повноцінної участі у соціальному, політичному та 
культурному житті суспільства.
З дітьми з фізичними або розумовими  відхилен-

нями працюють педагоги, психологи, медики. Вони 
проводять обстеження дитини, діагностику її про-
блем, дають рекомендації до їх подолання, спосте-
рігають та вивчають процес розвитку дитини. Крім 
того, спеціалісти роблять висновок щодо можливос-
тей дитини відвідувати дитячий садок або школу, вчи-
тися у спеціальному чи звичайному класі. Втручан-
ня у розвиток дитини починається з її народження. 
Раннє діагностування відхилень від норми дозволяє 
уникнути багатьох труднощів у подальшій адаптації 
дитини до умов суспільства. Для діагностики широ-
ко використовується тестування, спостереження за 
дитиною під час діяльності. Широко практикується 
створення тренувальних (діагностичних) класів, в 
яких дитина знаходиться під постійним наглядом пе-
дагога і психолога.
Вивчення зарубіжного досвіду соціально-

педагогічної діяльності дало можливість зробити той 
висновок, що особлива увага приділяється проблемі 
освіти дітей з обмеженими можливостями, а саме: 
розробляється законодавче підґрунтя спеціальної 
освіти; вдосконалюються механізми виявлення, об-
ліку і діагностики дітей з порушеннями у розвитку, 
комплектування спеціальних освітніх закладів; уточ-
нюється класифікація та виявляються нові категорії 
дітей з особливими потребами; створюється диферен-
ційована система спеціальних шкіл; розробляються 
варіативні моделі спеціальної освіти.
В останній час збільшується кількість спеціалізо-

ваних шкіл та класів. Батьки мають право обирати за-
клад, де буде навчатись їх дитина, але у відповідності 
з тим, який тип відхилення у розвитку їй присутній. 
Кожна спеціалізована школа або інший заклад мають 
право вирішувати, які засоби вони будуть використо-
вувати у навчально-виховному процесі. Навчання від-
бувається за загальним навчальним планом, що при-
стосований для відповідної групи дітей з особливими 
потребами (крім розумово відсталих дітей). Деякі 
групи учнів потребують навчання за індивідуальним 
планом, використання специфічних педагогічних ме-
тодів і технологій.
З метою підготовки дітей до дорослого життя, пра-

цевлаштування та полегшення процесу соціалізації 
велика увага приділяється професійному навчанню. 
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Соціальна та професійна підготовка здійснюється по-
ряд з навчанням іншим предметам. Підлітків з психо-
фізичними вадами розвитку знайомлять з професіями 
під час екскурсій на виробництво. Для того, щоб допо-
могти учням у виборі професії, в школах проводяться 
консультації з профорієнтації.
Основна тенденція у зарубіжних країнах – інтегра-

ція учнів з особливими потребами у звичайних шко-
лах. При цьому їх необхідно забезпечити викладачами 
відповідної кваліфікації, матеріалами та обладнанням 
для навчання. Перебування дітей у спеціалізованих за-
кладах дуже часто заважає їхньої соціальної інтегра-
ції у суспільство, розглядається як спроба ізоляції їх 
від батьків, однолітків, повноцінного життя. Навчан-
ня ж дітей у класі з нормальними учнями позитивно 
впливає на процес соціалізації особистості, розвиває 
її навички та вміння. Для того, щоб процес навчан-
ня проходив  більш успішно, необхідно забезпечити 
школи, крім законодавчих інструкцій, відповідними 
умовами, фінансами, кваліфікованими педагогами, 
розробити спеціальні педагогічні методики. Так, про-
грама UNICEF спрямована на покращення умов спе-
ціального навчання, інтеграцію дітей з відхиленнями 
від норми у звичайних школах.
Свою роботу соціальні педагоги можуть здій-

снювати у групах або індивідуально. Позаурочна ді-
яльність (участь у гуртках, факультативне навчання, 
екскурсії, змагання, конкурси) забезпечує можливість 
дітям з особливими потребами досягти великих успі-
хів у соціалізації та адаптації до умов суспільства. 
Варто підкреслити, що індивідуальні заняття дають 
більш позитивний результат, ніж заняття у групах.
Для виховання у дітей з обмеженими можливостя-

ми соціальних навичок поведінки широко використо-
вуються такі методи, як: дискусії, ілюстрації, рольові 
ігри, вправи, створення певних ситуацій, заохочення.
У багатьох зарубіжних країнах (Швеція, Австрія, 

Швейцарія, Німеччина, Франція, Голландія, Англія) 
в якості лікувально-корекційного засобу широко ви-
користовуються арттерапія та музикотерапія, які вио-
кремлено у самостійні методи соціально-педагогічного 
впливу.
Допоміжний напрям діяльності соціальних педа-

гогів передбачає надання підтримки, здійснення соці-
альних, медичних, психологічних і навчальних заходів 
з метою забезпечення дітям з особливими потребами 
умов для успішної соціалізації, адаптації та інтеграції 
у суспільство.

Робота з родиною зводиться до того, щоб забезпе-
чити батьків необхідною та своєчасною інформацією 
про стан розвитку дитини, надати професійну консуль-
тацію щодо застосування ефективних форм і методів 
соціально-педагогічного впливу. В родинах, де є діти 
з особливими потребами, великий показник витрат. 
Тому їм надають фінансову допомогу, скорочують роз-
мір податків. Такі сім′ї мають перевагу у виборі місця 
проживання і місця роботи. У деяких країнах (Данія, 
Нідерланди, Норвегія, Швеція) існує практика, коли 
дітей беруть на будь-який час “сімейства допомоги” 
для того, щоб дати можливість батькам відпочити або 
приділити увагу іншим дітям.
Таким чином, соціально-педагогічна діяльність з 

дітьми з особливими потребами у провідних країнах 
світу здійснюється за такими основними напрямами, 
як: діагностика, реабілітація, корекція, спеціальне на-
вчання, соціальне виховання, профорієнтація та пра-
цевлаштування, надання консультацій, соціальна до-
помога, правовий захист, охорона  здоров'я, підтримка 
наукових досліджень у галузі спеціальної освіти.

Висновки. 
Вивчення та врахування педагогічно цінних здо-

бутків зарубіжних соціальних педагогів у сфері робо-
ти з дітьми з особливими потребами дасть можливість 
підвищити ефективність вітчизняного соціально-
педагогічного впливу на дітей зазначеної категорії та 
уникнути прорахунків  і недоліків на шляху розвитку 
й вдосконалення системи соціально-педагогічної ді-
яльності.
Подальші дослідження передбачається провес-

ти в напрямку вивчення інших проблем соціально-
педагогічної діяльності з дітьми з особливими потре-
бами.
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Загальні основи дитячого та 
юнацького пауерліфтингу
Стеценко А. І., Пилипко В. Ф., Ван Сіньна

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
Харківська державна академія фізичної культури

Розглядаються питання основ дитячого 
та юнацького пауерліфтингу та інших 
силових видів спорту (важка атлетика, 
гирьовий спорт). Наводиться фізіоло-
гічне обґрунтування можливості за-
нять силовими вправами з раннього 
дитячого віку. Надаються рекомендації 
щодо тренувань у силових видах спор-
ту. Меншим стає середній вік учасників 
та переможців чемпіонатів світу серед 
чоловіків та жінок. Така закономірність 
може свідчити про „омолодження” пау-
ерліфтингу. Це має спонукати фахівців 
до більш поглибленого вивчення осо-
бливостей дитячого і підліткового пау-
ерліфтингу.

Стеценко А. И., Пилипко В. Ф., Ван 
Синьна. Общие основы детского и 
юношеского пауерлифтинга. Рас-
сматриваются вопросы основ детского 
и юношеского пауерлифтинга и других 
силовых видов спорта (тяжелая атле-
тика, гиревой спорт). Приводится фи-
зиологическое обоснование возможно-
сти занятий силовыми упражнениями с 
раннего детского возраста. Предостав-
ляются рекомендации относительно 
тренировок в силовых видах спорта. 
Меньшим становится средний возраст 
участников и победителей чемпионатов 
мира среди мужчин и женщин. Такая 
закономерность может свидетельство-
вать об „омоложения” пауерлифтинга. 
Это должны побуждать специалистов 
к более углубленному изучению осо-
бенностей детского и подросткового 
пауерлифтинга.

Stetsenko A.I., Pylypko V.F., Wan Xin-
na. General foundtions of children and 
junior powerlifting. Questions of bases 
children’s both youthful powerlifting and 
other power kinds of sports (weightlifting, 
weightballelifting) are considered. The 
physiological substantiation of a possibil-
ity of exercises by power exercises from 
early children’s age is resulted. Recom-
mendations concerning trainings in power 
kinds of sports are granted. Smaller there 
is middle age of participants and winners 
of the world championships among men 
and women. Such regularity can testify 
about “rejuvenascences” powerlifting. It 
should provoke experts to more profound 
study of features children’s and teenage 
powerlifting.

пауерліфтинг, важка атлетика, ги-
рьовий спорт, фізіологічні можливос-
ті, дитячий та юнацький спорт.

пауерлифтинг, тяжелая атлети-
ка, гиревой спорт, физиологические 
возможности, детский и юношеский 
спорт.

powerlifting, weightlifting, weightballelift-
ing, children and gunior sports , general 
foundations of children and gunior pow-
erlifting.

Вступ19

Відколи існує силовий спорт, точаться дискусії на-
вколо питання, чи варто дітям і підліткам займатися 
силовими вправами.
Сучасний спорт висуває нашим дітям зовсім не 

дитячі вимоги. Для досягнення певних результатів 
в багатьох видах спорту доводиться вже з 5-6 років 
звикати до великих навантажень, стресів змагальних 
і тренувальних, часто відсуваючи на другий план на-
вчання і турботу про здоров’я.
У більшості людей дитячий спорт асоціюється з 

гімнастикою, плаванням чи іншими видами спорту, не 
пов’язаними з обтяженням. Дитячу важку атлетику, 
пауерліфтинг, гирьовий спорт[14] та інші силові види 
спорту дехто сприймає із страхом через небезпечну 
дію обтяжень на організм, що недостатньо зміцнів. 
Але практика доводить зворотне. Вправи з обтяжен-
ням сприяють правильній поставі, красивій статурі 
і найефективніше вони діють саме в дитячому віці. 
Планомірне тренування спинних м’язів і сухожиль у 
пауерліфтингу виключає багато побутових травм і, го-
ловне, виправляє сутулість, яка у підлітків поширена 
до епідемії.
Робота виконана у відповідності з темою Зведено-

го плану НДР Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту 2.2.12.5 „Вдосконалення навчально-
тренувального процесу спортсменів різної кваліфіка-
ції, які займаються силовими видами спорту та єди-
ноборствами”, плану НДР Черкаського національного 
університету ім. Богдана Хмельницького та плану НДР 
кафедри важкої атлетики та боксу ХДАФК.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи –  обгрунтування можливості занять 
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пауерліфтингом та іншими силовими видами спорту з 
дитячого та юнацького віку.
Для виконання мети роботи були використані на-

ступні методи досліджень: аналіз науково-методичної 
літератури, педагогічні спостереження.

Результати роботи
Твердження, що заняття з обтяженням можуть 

бути причиною затримки росту дитини, є помилко-
вим. Короткострокові , системні навантаження, навпа-
ки, є стимуляторами росту. Організм, кістяк людини 
чинить опір стисненню і, створюючи запас міцності 
для свого розвитку, активізує процес росту. Така ж 
властивість організму чинити опір, але із зворотним 
знаком характерна в популярній серед батьків спор-
тивній гімнастиці. При постійних, розтягуючих зусил-
лях виникає протилежний фізіологічний ефект – орга-
нізм чинить опір розтягуванню і глушить зони росту. 
Тому гімнасти відрізняються малою довжиною тіла. 
Водночас, широко відомі приклади юних силачів. Так, 
наприклад, росіянин Антон Орлов у віці 6 років, при 
власній вазі 19 кг, показав такий результат у вправах 
пауерліфтингу: присідання – 48 кг, жим лежачи – 31 кг, 
тяга – 55 кг, сума – 134 кг. При цьому довжина тіла Ан-
тона становила 120 см (при нормі 111-120 см) [1].
Не менш фантастичні результати демонструвала і 

Варя Акулова з Кривого Рогу, яка у віці 6 років при 
вазі 24 г підняла в тязі 60 кг. У 12-річному віці дівчин-
ка в трьох вправах пауерліфтингу піднімала 350 кг, а 
сама при цьому важила 40 кг. Тренувати її почали з 
4-денного (!) віку. У три роки вона відривала від зем-
лі свою першу „сотню”, в чотири – одержала перший 
спортивний розряд. Варя Акулова – найсильніша ді-
вчинка планети, і цей факт був двічі підтверджений 
Книгою рекордів Гінеса [2].
Широко відомий досвід сім’ї Іванових, у якій з 
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раннього віку почали займатися пауерліфтингом ді-
вчатка Жанна та Ліза. Сьогодні вони майстри спорту 
міжнародного класу, входять до складу збірної Украї-
ни, неодноразово перемагали на міжнародних змаган-
нях [3].
Історія таких вундеркіндів свідчить про благотвор-

ну дію силових навантажень на дитячий організм. На 
їхньому прикладі можна запевнити всіх батьків: пау-
ерліфтинг – безпечний і ефективний вид спорту для 
фізичного розвитку дитини.
Проте слід пам’ятати, що Всесвітня організа-

ція охорони здоров’я вкладає в поняття „здоров’я” 
три складові: здоров’я психічне, здоров’я етичне, 
здоров’я фізичне. Психологи, педагоги знають, що не-
рідко змагальне насильство над особистістю дитини 
обертається трагедією [4]. Як не прикро, нікуди не 
подітися від спокуси батьків бачити в своїй дитині 
щось видатне – хоча б у чому-небудь. Тут на першому 
плані найчастіше стають саме амбіції батьків, дідусів, 
бабусь. Вони забувають про те, що все, що пов’язано 
з дітьми, вимагає дуже обережного ставлення, і ця на-
станова стає дедалі важливішою. Адже саме життя 
дуже конкурентне, часто домінує принцип „пан або 
пропав”. Ми зобов’язані дітей орієнтувати на цю саму 
конкурентність. Але, з огляду на юний вік, в жодному 
разі не можна травмувати їхню психіку.
Є й інша думка фахівців, що в жодному випадку 

не можна допускати важкі силові навантаження в ран-
ньому віці. У дитини м’які кістки, не закриті зони рос-
ту їхнього росту. Кістки ростуть саме за рахунок цих 
зон. А коли дитині дають надмірні навантаження, зони 
можуть травмуватися, закриватися завчасно, кістки 
деформуються і починаються різні, іноді дуже тяжкі 
та невиліковні хвороби. Потім це може призводити до 
того, що у підлітка ноги різної довжини, що у нього 
важкий спондильоз тощо. Надмірні навантаження мо-
жуть бути небезпечними не тільки для кісток, але й 
для всіх органів юного організму [1].
У світі спорту, на жаль, існує достатня кількість 

негативних прикладів, коли професійні заняття 
спортом у такому юному віці буквально калічили 
долі дітей.
Пауерліфтинг ще не настільки розвинутий у світі, 

щоб серйозно заявляти про те, чи він шкідливий для 
здоров’я молодого організму, чи ні. Треба наголошу-
вати на іншому – на відповідальності батьків, які на 
догоду своїм честолюбним задумам або просто ба-
жанню заробити піддають дітей серйозним фізичним 
перевантаженням. Таких прецедентів останнім часом 
хоч відбавляй. Особливо багато їх у таких видах спор-
ту, як фігурне катання, спортивна й художня гімнасти-
ка, теніс тощо.
Звичайно, в заняттях з дітьми і підлітками існує 

низка обмежень, які, перш за все, стосуються вели-
ких обтяжень, що можуть призвести до порушень у 
розвитку хребта, появи пахових гриж. Протипоказані 
також вправи з сильним натужуванням. Розвиток сили 
бажано проводити з використанням маси тіла тих, що 
займаються, або з такими обтяженнями, що не пере-
вищують 50-60% від максимальної сили підлітків, під 
обов’язковим контролем лікаря та під керівництвом 

тренера, котрий має досвід роботи з дітьми. Основною 
метою силового тренування в юному віці має бути 
формування міцного м’язового корсета, що захищає і 
підтримує тулуб та внутрішні органи, створення бази 
для подальших силових навантажень [5]. Незважаю-
чи на те, що пауерліфтинг характеризується проявом 
максимальної сили, силові вправи для юних атлетів 
не повинні бути орієнтовані на розвиток максималь-
ної сили. Поглибленим заняттям силовими вправами 
має передувати загально фізична підготовка. Участь у 
змаганнях має бути обмежена.
Багато хто з дослідників оптимальним для безпо-

середнього початку занять атлетизмом, бодібілдин-
гом і пауерліфтингом вважають вік 12-14 років [6, 7]. 
Дещо молодший вік, рекомендований для початку за-
нять важкою атлетикою – 10-11 років [5, 8].
Спростовуючи такі вікові обмеження, деякі фахів-

ці стверджують, що силовими вправами можуть за-
йматися діти віком 5-6 років і навіть молодші [9]. При 
цьому підкреслюється, що розроблена належним чи-
ном силова навчальна програма сприяє покращенню 
силових якостей дітей, збільшує кардіореспіраторні 
можливості, гнучкість, оптимізує роботу моторної 
функції, покращує будову тіла, підвищує опірність 
організму, зменшує час для реабілітації, покращує ро-
зумові здібності тощо. Під час експерименту, за умови 
чіткого дотримання рекомендацій, не було, як ствер-
джується, жодного випадку травмування дітей, котрі 
займалися. Це є свідченням того, що при виконанні 
силових вправ ризик отримання ушкодження менш 
від тих, що вважаються загальноприйнятими.
Досить глибоко вивчав проблему раціонально-

го вікового початку занять пауерліфтингом К. Фает, 
котрий був офіційним тренером федерації пауерліф-
тингу США [10]. Мабуть, це залишається поки що 
найповнішим дослідженням з цієї проблеми. Думки 
інших учених, що наводяться в дослідженні К. Фаета, 
є часто полярно протилежним: дехто вважає, що жод-
них вікових лімітів бути не може, інші встановлюють 
мінімальний вік для занять пауерліфтингом 13 років, 
причому авторитетних прихильників цього ліміту зна-
чно більше. Хоча важка атлетика і пауерліфтингу зна-
чно відрізняються один від одного за багатьма пара-
метрами, особливо за тими, що стосуються величини 
обтяжень, з якими працюють атлети, вони все ж схожі 
в багатьох аспектах. У дослідженні К. Фаета, зокрема, 
наголошується, що будь-який тренер, котрий логічно 
мислить, повинен брати до уваги вікові особливості 
підлітків, які ще не досягли статевої зрілості. На його 
думку, змагання з важкої атлетики для дітей, що не до-
сягли десятирічного віку, можуть мати такі негативні 
наслідки:
травми спинного хребта;1. 
травми суглобів;2. 
епіфезальні відшаровування (враження кісток);3. 
розлади психіки;4. 
перевантаження серця.5. 
Це, в свою чергу, може спричинити судові пере-

слідування клубу або тренера та можливого підриву 
авторитету спорту.
Відомий американський спортсмен, тренер і вче-
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ний Ф. Хетфілд вважає, що подібні побоювання по-
ширюються і на пауерліфтинг [10]. Тому він рекомен-
дує, щоб дітей, котрі не досягли десятирічного віку, не 
допускали до тренувань та змагань з пауерліфтингу, а 
також наполягає на тому, щоб тренування з підняття 
обтяжень (у будь-якій формі) відбувались під суворим 
наглядом. Це допоможе звести до мінімуму травма-
тизм скелетно-м’язової структури і можливість пору-
шення діяльності серцевого м’яза юних спортсменів.
Стосовно підлітків, старших 10 років, також має 

бути налагоджений суворий контроль з боку тренера, 
а робота з великими обтяженнями може бути дозво-
лена тільки в разі нормального фізичного розвитку і 
фізичної підтримки підлітка. До змагальної практики 
підлітки повинні допускатися тільки після досягнення 
статевої зрілості, яка, як правило, настає у хлопчиків 
у віці 14-15 років і у дівчаток 13 років. Надзвичайні 
перевантаження, що є невід’ємною складовою пауер-
ліфтингу, а також специфічні положення тіла, харак-
терні для даного виду спорту, являють собою небез-
пеку для кісток і сполучених тканин підлітка, котрий 
не досяг пубертатного періоду зрілості.
Вік занять у дитячих спортивних школах і секці-

ях співпадає з періодом стрімкого зростання й розви-
тку організму. На очах у тренера, відповідно до пе-
ріодизації вікових етапів, відбувається перетворення 
дитини в підлітка, підлітка в хлопця (дівчину), потім 
формується доросла, біологічно зріла людина. Залеж-
но від термінів початку і тривалості процесів біоло-
гічного дозрівання виділяють прискорений (нормоти-
пи) і сповільнений (ретарданти) темпи розвитку. На 
практиці прискорений або сповільнений розвиток не є 
свідченням чи протипоказанням для серйозних занять 
спортом, тобто, індивідуальні темпи біологічного до-
зрівання не є перешкодою для досягнення спортивних 
висот. Разом з тим, така універсальна придатність ак-
селератів, нормотипів і ретардантів до занять тим чи 
іншим видом спорту створює додаткові труднощі у ви-
явленні істинного таланту, оскільки саме біологічний 
вік, а не паспортний (календарний, хронологічний), 
реально відображає функціонально-структурний стан 
організму. Тільки у нормо типів вік паспортний вік 
співпадає з біологічним, тому в групі 14-річних під-
літків, наприклад, можуть виявитися і „10-річні” (за 
ступенем біологічної зрілості) ретарданти, і „18-річ-
ні” акселерати. Оцінюючи той чи інший спортивний 
результат, аналізуючи динаміку спортивних досяг-
нень, важливо встановити, чим вони обумовлені: при-
родною обдарованістю до занять спортом чи більш 
ранніми строками біологічного дозрівання. Перевага 
більш зрілих біологічно підлітків часто має тимчасо-
вий характер. Нерідко юні спортсмени з нормальними 
темпами біологічного розвитку є біль перспективни-
ми. І ці здібності виявляються після досягнення одна-
кового з однолітками біологічного розвитку.
До сьогодні визначення відповідності паспортного 

й біологічного віку не стало загальною практикою ро-
боти з юними пауерліфтерами. Досвід, накопичений 
в інших видах спорту, переконує в тому, що корекція 
тренувальної програми, інтерпретація спортивних ре-
зультатів з урахуванням біологічного статусу є реаль-

ним резервом запобігання передчасному відходові з 
пауерліфтингу талановитої молоді.
Тренери юних спортсменів часто стикаються з не-

стабільністю, збоями у зростанні спортивних резуль-
татів. Це може бути обумовлено не вадами в методиці 
тренування, а закономірною хвилеподібністю віково-
го розвитку організму. В так звані „періоди спокою” 
відбувається зниження приросту, а іноді й стабілізація 
спортивних результатів, що має тимчасовий характер 
і не може бути підставою для розчарування, а тим 
більше – відрахування через не перспективність. Тут 
необхідно проявити терпіння і перечекати, не поспі-
шати з ухваленням остаточного рішення.
Багато фахівців з важкої атлетики, вирішуючи 

проблему підготовки спортсменів високого класу, 
прагнули знайти приховані закономірності процесу 
спортивного тренування, особливо в тій його ланці, 
яка стосується динаміки спортивних досягнень в осіб 
різних вагових категорій і віку [5, 11]. Так, напри-
клад, Р.А. Роман проаналізував спортивні досягнення 
трьох найсильніших важкоатлетів Росії в усіх вагових 
категоріях у трьох вікових групах: дорослих, юніорів 
(18-20 років) і юнаків (16-17 років). При цьому він 
відзначив досить цікавий факт: якщо досягнення до-
рослих атлетів різних вагових категорій однозначні, то 
в результатах юніорів і юнаків спостерігається інша 
картина. В юнацькому віці вищі результати показують 
атлети у вагових категоріях до 67.5 і 75 кг, а нижчі – до 
52, 56 і понад 100 кг. Те саме спостерігається і в юніо-
рів, тільки в них найбільш високі показники реєстру-
ються у вагових категоріях до 75 і 82.5 кг [12].
У всіх вікових періодах спортивне тренування дає 

„зелену дорогу” перш за все спадковому чинникові. 
Будь-яке спортивне досягнення – результат складної 
взаємодії генетичної запрограмованості та впливу 
тренувального навантаження. До кількісної оцінки 
питомої ваги спадкових і середовищних чинників тре-
ба ставитися з великою обережністю. Навіть найспри-
ятливіша спадковість може бути реалізована тільки за 
умови адекватного фізичного навантаження.
На всіх етапах багаторічної підготовки спортсме-

на має бути реалізований принцип індивідуалізації. 
Недооцінка цього принципу навіть у тренуванні по-
чатківців не дозволить повністю розкрити спортивні 
здібності і досягти найвищих результатів потенційно 
доступних кожному з них. Ні для кого не секрет, що 
достатньо успішно виступають спортсмени з вельми 
різноманітними анатомо-фізіологічними даними. Тип 
нервової діяльності, сила окремих груп м’язів, зріст, 
маса тіла, довжина кінцівок та інші індивідуальні дані 
вельми істотно впливають на ефективність техніки 
виконання змагальних вправ, а також на динаміку 
розвитку підготовленості. Спорт, як і будь-яка творча 
лабораторія, органічно не переносить жодних меха-
нічних дій [13].
На жаль, мусимо констатувати, що спортивна лі-

тература і методи тренування, як правило, не надають 
істотного значення особливостям підготовки юних 
пауерліфтерів, з урахуванням відмінностей процесу 
розвитку дитячого організму.
Досить поширеним явищем є те, коли при підго-
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товці тренувальних програм для юних спортсменів 
за основу беруться програми тренувань висококвалі-
фікованих атлетів. Відмінності полягають лише у за-
гальному об’ємі тренувальних навантажень. 

Висновки
Як показує аналіз, на тлі загальної тенденції зрос-

тання популярності пауерліфтингу, кількість юних 
спортсменів, що обирають цей вид спорту, в світі 
поступово збільшується. Про це свідчать протоко-
ли чемпіонатів світу та Європи серед юнаків/дівчат 
і юніорів/юніорок. Меншим стає і середній вік учас-
ників та переможців чемпіонатів світу серед чолові-
ків та жінок. Така закономірність може свідчити про 
„омолодження” пауерліфтингу, що, в свою чергу, має 
спонукати фахівців, до більш поглибленого вивчення 
особливостей дитячого і підліткового пауерліфтин-
гу, а тренерів юних атлетів – враховувати всі відомі 
науково-методичні рекомендації.
Перспектива подальших досліджень буде поляга-

ти в обґрунтуванні участі дітей та підлітків у змаган-
нях, що організовуються зараз в достатній кількості 
для спортсменів такого віку. 
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Характеристика электрических процессов сердца 
у боксеров в условиях вестибулярных раздражений

Сышко Д.В.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

Определено, что большинство авто-
ров отмечают индивидуальные осо-
бенности проявления вестибулярных 
реакций. Однако очень мало работ, где 
бы было представлена классификация 
типов этих реакций и описание типо-
логических, индивидуальных реакций. 
Исследованы изменения показателей 
электрокардиографии после вести-
булярного раздражения у боксеров. 
Обнаружено, что вестибулярные раз-
дражения влияют на электрические 
процессы в сердце у спортсменов, за-
нимающихся боксом. Выявлено, что 
показатели изменяются различно в 
зависимости от типа реакции. Отмече-
но снижение, увеличение и отсутствие 
изменений длительности сердечного 
цикла, снижение интервала PQ, и уве-
личение интервалов QRS и QT.

Сишко Д.В. Характеристика елек-
тричних процесів в серці у боксерів 
в умовах вестибулярних подраз-
нень. Визначено, що більшість авторів 
відзначають індивідуальні особливості 
прояву вестибулярних реакцій. Однак 
дуже мало робіт, де б була представ-
лено класифікація типів цих реакцій 
і опис типологічних, індивідуальних 
реакцій. Досліджено зміни показників 
електрокардіографії після вестибуляр-
ного подразнення в боксерів. Виявле-
но, що вестибулярні подразнення впли-
вають на електричні процеси в серці в 
спортсменів, що займаються боксом. 
Виявлено, що показники змінюються 
по-різному залежно від типу реакції. 
Відзначено зниження, збільшення й 
відсутність змін тривалості серцевого 
циклу, зниження інтервалу PQ, і збіль-
шення інтервалів QRS і QT.

Syshko D. Description of electric pro-
cesses of heart at boxers in the con-
ditions of vestibular irritations. Per-
sonalities of development of vestibular 
responses are scored. Few operations 
exhibit classi cation of types of these re-
sponses, the description of typological, 
individual responses. Changes of param-
eters of an electrocardiography after a 
vestibular boring at boxers are explored. 
Vestibular borings in uence electrical 
processes in heart at sportsmen. Param-
eters are changed variously depending 
on type of response. Lowering, augmen-
tation and absence of changes of dura-
tion of a cardiac cycle, lowering of interval 
PQ, augmentation of intervals QRS and 
QT is noted.

электрокардиография, боксеры, вес-
тибулярное раздражение, тип, реак-
ция.

електрокардіографія, боксери, вести-
булярне подразнення, тип, реакція.

electrocardiography, boxers, vestibular 
irritation, type, reaction.

Введение. 20

Изучение вестибулярной функции считается 
важной проблемой, так как, вестибулярный анализа-
тор включен в систему защиты организма. При этом 
он взаимодействует со всеми сенсорными система-
ми организма [7]. Информация, полученная в ходе 
исследований вестибулярных реакций, раскрывает 
сущность проблемы укачивания [6] и дает физио-
логическое обоснование вестибулярным реакциям 
в состоянии невесомости [1]. Эти вопросы доста-
точно глубоко изучены в медицине и космической 
биологии.
Достаточно много работ по вопросам проявления 

вестибулярных функций у спортсменов, детей раз-
личного возраста [2, 8].
В результате анализа всего этого материала необхо-

димо отметить следующее, что большинство авторов 
отмечают индивидуальные особенности проявления 
вестибулярных реакций. Однако очень мало работ, где 
бы было представлена классификация типов этих ре-
акций и описание типологических, индивидуальных 
реакций. По этому вопросу существуют данные, даю-
щие физиологическое обоснование 2 типам в связи с 
синдромом укачивания (укачивающиеся и не укачива-
ющиеся) [6]. Определены 3 типа реакций у космонав-
тов, по характеру глазодвигательной реакции [5]. При 
ортостатическом тестировании установлено несколь-
ко вариантов вегетативных реакций у юных спортсме-
нов [4] . Однако, на наш взгляд, недостаточно данных 
по проблеме типологии вестибулярных реакций, так 
как проблема индивидуального статуса физиологиче-
ских особенностей организма изучена недостаточно, 
так как и природа физиологической нормы [9]. Ины-
ми словами можно, ли говорить об изучении физио-
логической нормы, опустив вопрос изучение индиви-
дуальных, типологических особенностей. Особенно 
© Сышко Д.В., 2009

важен вопрос изучения типологических особенностей 
при проявлении вестибулярных функций у лиц со 
сложившимся стереотипом взаимоотношений вести-
булярного анализатора с другими сенсорными систе-
мами (пилотов, космонавтов, моряков, спортсменов и 
т.п.).
В связи с вышеуказанным, интересен вопрос прояв-

ления вестибулярной функции у спортсменов. У пред-
ставителей этого контингента населения вследствие 
многолетних тренировок сложился стереотип взаи-
моотношений между вестибулярным анализатором и 
другими сенсорными системами. Особенно важен этот 
вопрос в связи с тем, что популярность спорта растет, 
вовлекая все большие массы населения. Известно, 
что у спортсменов, очень часто предпатологические и 
даже патологические состояния протекают в скрытых 
формах. Тестирования и функциональные пробы, при-
меняемые для оценки функционального состояния не 
всегда информативны в следствии адаптированности 
спортсменов к ним. По нашему мнению, вестибуляр-
ная нагрузка, воспринимаемая спортсменом пассивно 
является неспецифичной пробой и способна вскрыть 
процессы скрытого утомления и патологии. Большой 
информативностью в оценке функционального состо-
яния обладает сердечно-сосудистая система. 
Исследования проводились в соответствии с пла-

нами научно-исследовательской работы кафедры 
теории и методики физической культуры и кафедры 
медико-биологических основ физической культуры 
Таврического национального университета им. В.И. 
Вернадского по теме: «Медико-биологическое обо-
снование системы физического воспитания» (№ гос. 
регистрация 0101U005752 (2001-2005)), по теме: 
«Функциональные и адаптационные возможности 
организма учащихся и студентов к физическим на-
грузкам и воздействиям внешней среды» (№ гос. ре-
гистрация 0106U003077) (2006-2010)).
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью нашего исследования было определить 

возможность применения вестибулярной нагрузки в 
оценке функционального состояния спортсменов с 
учетом индивидуальных вестибуловегетативных ре-
акций по показателям автоматизированной электро-
кардиографии.
Задачи исследования:
1. Изучить влияние вестибулярных раздражений 

на электрические процессы в сердце у боксеров.
2. Определить особенности изменений показате-

лей электрокардиографии у боксеров с различным ти-
пом вестибуловегетативной реакции. 
В нашем исследовании принимало участие 62 

боксера различной квалификации. При помощи 
12- канального компьютерного ЭКГ – комплекса « 
Cardiolife» в покое и после вестибулярных раздраже-
ний регистрировали показатели электрокардиографии 
рассчитываемые автоматически по данным электро-
кардиограмм, регистрируемых в следующих отведе-
ниях: I-III (3 стандартных отведения); aVR; aVL; aVF 
(3 усиленных однополюсных отведения от конечно-
стей); V1-V6 (6 грудных однополюсных отведений). 
Скорость вольтажа 10 мм/ мВ и скорость протяжки 
50мм/с.0 Длительность наблюдения при регистрации 
показателей составляла 5 минут, при каждом измере-
нии. Изучались следующие показатели:

R-R1.  - длительность сердечного цикла (с);
 2. PQ - предсердно-желудочковый интервал харак-
теризует скорость распространения возбуждения 
от ведущего узла к желудочкам. ( в норме продол-
жительность интервала должна быть 0,12-0,20 с);
QRS – 3. отражает скорость распространения воз-
буждения по мышцам желудочков.( продолжи-
тельность в норме-0,06-0,10с);
QT – 4. соответствует продолжительности всего 
периода возбуждения желудочков(электрическая 
систола желудочков),в норме должна быть от 0,35 
до 0,4с;
В качестве вестибулярных раздражений применя-

ли вращения в кресле Барани, по методу Воячека (10 

обортов за 10 секунд, голова под углом 30° вниз с за-
крытыми глазами).
Исследуемые спортсмены были разделены на 3 

группы в зависимости от реакции частоты сердечных 
сокращений (fh ) на вестибулярную нагрузку. В пер-
вую группу вошло 19 боксеров (fh снижалось) , во 2-ю 

группу 20 спортсменов (fh не изменялось) и в третью 
23(fh увеличивалось).

Результаты исследований 
Полученные данные свидетельствовали, что по-

казатели электрокардиографии у спортсменов различ-
ных групп под влиянием вестибулярного раздражения 
изменялись по-разному.
Так, длительность сердечного цикла (R-R) в 1-й 

группе спортсменов, после вестибулярных раздраже-
ний увеличивалась от 0,935 до 1,059 с ( Рис.1). У пред-
ставителей 2-й группы этот показателей практически 
не изменялся. Противоположная реакция наблюдалась 
у боксеров 3-й группы, у которых R-R после вестибу-
лярных раздражений снижалась от 0,938 до 0,844 с. 
В связи с тем, что между ЧСС и R-R существует 

отрицательная функциональная взаимосвязь, то соот-
ветственно закономерны полученные изменения R-R 
во всех трех группах спортсменов.
Интересно отметить что, время предсердно-

желудочковой проводимости сердца характеризуемое 
интервалом PQ снижалось у спортсменов всех трех 
групп после вестибулярных раздражений. Так у спор-
тсменов 1-й группы PQ снижался с 0,145 до 0,123с 
(Рис. 2). У представителей 2-й группы этот показатель 
снижался с 0,155 до 0,135 с. Снижение PQ от 0,159 до 
0,110 с наблюдалось у боксеров 3-й группы. Таким об-
разом, вестибулярное раздражение приводит к сниже-
нию PQ независимо от изменений ЧСС. Известно, что 
нормальная продолжительность PQ варьирует от 0,12 
до 0,20 с и зависит от ЧСС [3]. Полученные данные 
свидетельствуют, что количественное значение этого 
показателя находится в пределах нормы.
Отсутствие зависимости между ЧСС (R-R) и PQ 

после вестибулярных раздражений, по-видимому, 
связано с двумя факторами. Во-первых, что вестибу-
лярное раздражение, как стресс-фактор, увеличивает 

Рис.1. Показатели R-R у спортсменов до и после вестибулярных раздражений.
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скорость прохождения электрического импульса тем 
самым, сокращая время предсердно-желудочковой 
проводимости, а увеличение R-R у спортсменов 

3-й группы связано с увеличением времени элек-
трической систолы, охвата возбуждения миокарда 
желудочков и увеличение диастолы. Во-вторых, ли-
нейная зависимость между ЧСС и PQ отмечается, в 
основном, в определенном диапазоне нарастания или 
уменьшения частоты сердечных сокращений. 
И действительно, было отмечено увеличение QRS у 

представителей всех трех групп после вестибулярных 
раздражений (рис.3). У боксеров 1-й группы увеличи-
валось с 0,08 до 0,113с, 2-й группы с 0,067 до 0,098с и 
3-й группы с 0,077 до 0,091с. Известно, что величины 
этого показателя в норме составляют от 0,06 до 0,10с. 
В нашем исследовании QRS до и после вестибулярных 
раздражений находился в пределах физиологической 
нормы. Исключением являются спортсмены 1-й груп-

пы, у которых QRS после вестибулярных раздражений 
составил 0,113с. Известно, что увеличение этого по-
казателя до 0,11-0,12с свидетельствует либо о местной 
внутрижелудочковой блокаде, либо об особенностях 
проводящей системы сердца [3].
Интервал QT также увеличивался у спортсменов 

всех групп. От 0,367с до 0,407с в 1-й группе, от 0,363с 
до 0,434с во 2-й и в 3-й 0,38с до 0,411с (рис.4). Увели-
чение QT свидетельствует об увеличении электриче-
ской систолы и времени охвата возбуждением желу-
дочков сердца. 
Таким образом, полученные данные указывают 

на необходимость индивидуальной  оценки функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой и вестибу-
лярной систем боксеров. У представителей 1-й груп-
пы боксеров изменения электрической активности 
сердца указывают на неспособность адаптироваться 
к вестибулярным раздражениям, во 2-й группе –  на 

Рис.2. Показатели PQ у спортсменов до и после вестибулярных раздражений.
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Рис.3. Показатели QRS у спортсменов до и после вестибулярных раздражений.
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относительную вестибулярную устойчивость, в 3-й 
группе на  гиперреактивность сердечно-сосудистой 
системы в условиях вестибулярного раздражения.

Выводы
Отмечены индивидуальные изменения показате-1. 
лей электрокардиографии после вестибулярных 
раздражений, что необходимо учитывать при 
оценке функционального состояния сердечно-
сосудистой и вестибулярной систем боксеров.
У представителей 1-й группы после вестибуляр-2. 
ных раздражений снижалось ЧСС и PQ. Увели-
чивалось R-R, QRS и QT. Что свидетельствует о 
снижении процессов электрической активности 
вовремя систолы и реполяризации.
У спортсменов 2-й группы показатели ЧСС, 3. 
R-R, после вестибулярных раздражений, не из-
менялись. Интервал PQ укорачивался. QRS и QT 
увеличивались. Что указывает на устойчивость 
электрических процессов в серце в условиях ве-
стибулярних раздражений.
У боксеров 3-й группы после вестибулярных раз-4. 
дражений увеличивалось ЧСС, QRS и QT. Сни-
жались R-R и PQ. Это связано, с энергетическими 
возможностями сердечной мышцы адекватно реа-
гировать на «угрозу потери равновесия» в связи с 
вестибулярными раздражениями.
Перспективным является дальнейшее изучение 

особенностей отклонения электрической оси сердца 
при вестибулярных раздражениях у спортсменов с 
различным типом вестибуловегетативной реакции.
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Про можливість вивчення інтересів молодших 
школярів до занять фізичним вихованням

Телебєй С.М. 
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира  Гнатюка

Обґрунтовується можливість підвищи-
ти рухову активність дітей 7 – 10 років 
оздоровчої спрямованості на основі 
врахування їхніх інтересів, пов’язаних 
із фізичним вихованням. Встановлено, 
що вивченню мотивів й інтересів мо-
лодших школярів приділяється недо-
статня увага, хоча цей віковий період 
є важливим у формуванні соціального 
досвіду, в тому числі пов’язаного зі здо-
ровим способом життя. Вивчення ін-
тересів молодших школярів до занять 
фізичними вправами сприятиме опти-
мізації цього процесу в загальноосвіт-
ньому навчальному закладі.

Телебей С.М. О возможности изуче-
ния интересов младших школьни-
ков к занятиям физическим воспи-
танием. Обосновывается возможность 
повышения двигательной активности 
детей 7 - 10 лет оздоровительной на-
правленности на основе учета их 
интересов, связанных с физическим 
воспитанием. Установлено, что изуче-
нию мотивов и интересов младших 
школьников уделяется недостаточное 
внимание, хотя этот возрастной пе-
риод является важным в формирова-
нии социального опыта, в том числе 
связанным со здоровым способом 
жизни. Изучение интересов младших 
школьников к занятиям физическими 
упражнениями будет способствовать 
оптимизации этого процесса в общеоб-
разовательном учебном заведении.

Теlеб’ey S.M. About possibility of study 
of junior schoolchildren interests in 
physical educational employments. 
In the article is substantiated possibility 
to raise motive activity of children of 7 
- 10 years health improving orientation 
on the basis of taking into account their 
interests related to physical education. It 
is set that insuf cient attention is granted 
to the study of junior schoolchildren 
reasons and interests, although this age 
period is important in forming of social 
experience, which is also connected with 
the healthy way of life. The study of junior 
schoolchildren interests to employments 
of physical exercises will promote the 
optimization of this process in general 
educational establishment.

виховання, мотивація, інтереси, шко-
лярі.

воспитание, мотивация, интересы, 
школьники.

education, motivation, interests, school-
children.

Вступ. 1

Погіршення стану здоров’я дітей зумовлює пошук 
ефективних засобів і методів усунення ситуації, що 
склалася. Одним із найефективніших у розв’язанні 
цієї проблеми є фізичне виховання [3, 8]. У зв’язку з 
цим здійснюється пошук ефективних шляхів оптимі-
зації змісту фізичного виховання оздоровчої спрямо-
ваності. Відомо, що основою цього процесу є рухова 
активність, біологічна потреба індивіда в русі, а його 
недостатній обсяг – одним із чинників, який визначає 
відхилення від норм у функціонуванні систем організ-
му [6].
В останні роки увага фахівців [2, 8] зосереджена 

на встановленні причин зниження рухової активності 
дітей та пошуку способів її підвищення до фізіологіч-
но обґрунтованих мінімальних норм, оскільки саме це 
забезпечує підтримання здоров’я на належному рівні.
На думку фахівців, один із дієвих способів підви-

щення рухової активності дітей полягає у формуванні 
змісту фізичного виховання, ураховуючи їхні мотиви, 
інтереси, потреби [1, 5, 7, 10]. Для їх визначення ви-
користовується усне і письмове опитування, з яких 
останнє є значно ефективніше [4,12].
Водночас відсутні дослідження з вивчення мотивів, 

інтересів і потреб дітей 7 – 10 років до занять фізич-
ним вихованням. Поодинокими є роботи, спрямовані 
на формування мотиваційно-ціннісного ставлення 
молодших школярів до занять фізичним вихованням 
з урахуванням віку, фізичного розвитку, рівня їхнього 
фізичного здоров’я. Зазначене зумовлює необхідність 
проведення відповідних досліджень.
Дослідження виконується згідно зі «Зведеним 

планом науково-дослідної роботи в галузі фізичної 
культури і спорту на 2006–2010 рр.» Міністерства 
України у справах сім‘ї, молоді та спорту за темою 
3.1.1 «Теоретико-методичні та програмно-нормативні 
основи фізичного виховання учнів та студентів» (но-
© Телебєй С.М. , 2009

мер державної реєстрації 0107U000771). 
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - встановити можливість викорис-

тання традиційних методів вивчення інтересів дітей 
7 – 10 років до занять фізичним вихованням. 

 Для вирішення поставлених завдань використо-
вували загальнонаукові методи: аналіз, узагальнення, 
систематизацію наукової літератури.

Результати дослідження. 
Фізичному вихованню школярів приділяється 

велика увага в зв’язку з його приорітетністю у вирі-
шенні різнопланових завдань. У загальноосвітньому 
навчальному закладі воно є обов’язковим, спеціаль-
но організованим процесом, передусім оздоровчої 
спрямованості. Однак недоліки в його організаційній 
і програмно-нормативній основах, наявність заста-
рілих підходів до реалізації (авторитаризм, консер-
ватизм), відсутність свободи у виборі засобів є при-
чиною низької мотивації школярів до таких занять 
в урочній, позаурочних і позашкільних формах [11]. 
У зв’язку з цим має місце необхідність обґрунтувати 
підходи до занять оздоровчої спрямованості, врахо-
вуючи мотиви, інтереси, побажання учнів молодших 
класів та особливості функціонування організму, про-
яву і розвитку фізичних якостей [3].
Дослідження спрямовувалися передусім на розро-

блення технологій і методик корекції кондиційної фі-
зичної підготовленості молодших школярів, вивчення 
функціонального стану організму та його адаптивного 
потенціалу при використанні різних систем навчання, 
виявлення інформативних критеріїв визначення рухо-
вої обдарованості, формування оптимальної структу-
ри координаційних здібностей у процесі їхнього фі-
зичного виховання [3, 5, 7]. Водночас питанням, що 
пов’язані з вивченням інтересів молодших школярів, 
а саме учнів 2 – 4-х класів, приділялось недостатньо 
уваги. При цьому зазначається, що молодший шкіль-
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ний вік є основним періодом накопичення соціально-
го досвіду, формування орієнтацій на здоровий спосіб 
життя, що є передумовою нормального функціону-
вання організму, оптимального розвитку особистості 
й організації її життєдіяльності [8]. Проте, вивчення 
мотивів та інтересів здебільшого стосувалось підліт-
кового і старшого шкільного віку (11-16 років). 
Важливість молодшого шкільного віку також зу-

мовлена інтенсивним ростом і розвитком більшості 
систем організму, оптимізацію яких забезпечує ви-
сока рухова активність дитини. Крім цього, період 
відзначається виникненням вагомого стресового чин-
ника – складності адаптації при вступі до першого 
класу, переході до основної школи, що супроводжу-
ються перенапруженням і зниженням функціональ-
них можливостей більшості учнів та такими недолі-
ками: збільшенням обсягу навчального навантаження, 
яке при зменшенні навчальних днів тижня (до п’яти) 
не передбачає скорочення змісту програм; зниженням 
загальної рухової активності учнів; низькій сформо-
ваності в них необхідних гігієнічних навичок; наяв-
ністю психолого-педагогічних і медичних чинників 
погіршення стану здоров’я; стрімким падінням інтер-
есу учнів до занять фізичним вихованням [5, 11]. 
Дослідження спеціалістів [1, 6, 7] показують 

яскраво виразні вікові особливості мотивів та інтер-
есів. В період дитинства, навчання у школі фізичне 
виховання виконує функцію побудови фундаменту 
особистості: засвоєння знань, умінь, навичок, фор-
мування світогляду і культури, що співвідноситься з 
покращенням фізичного розвитку, фізичної підготов-
леності, формуванням естетики тіла і культури рухів. 
Основу мотивації на даному етапі складає бажання 
усвідомити себе як особистість. 
Вивчення систем фізичного виховання зарубіжних 

країн підтверджує, що там також відбувається пошук 
нових форм організації і підвищення ефективності фі-
зичного виховання. Американські спеціалісти виділя-
ють декілька основних тенденцій складання програм 
фізичного виховання, серед яких оздоровча спрямо-
ваність фізичного виховання повинна стати одним із 
компонентів програми, яка повинна включати ефек-
тивну технологію контролю за досягненнями учнів і 
сприяти підвищенню мотивації дітей [9]. 
Мотивація, як одна з категорій, що характеризує 

начально-виховний процес у школі більше відобра-
жає проблеми психології. Однак саме вона виступає 
головним чинником, що формує у школярів стійкий 
інтерес до занять фізичного виховання. Психолого-
педагогічним проблемам фізичного виховання шко-
лярів підліткового віку приділялась увага [5,10,11], а 
результати наукових досліджень Г. Єдинака (2007), Т. 
Ю. Круцевич (2000), Л. Сухарєвої (1988), Б. Шияна 
(1988, 1997) дали змогу простежити за впливом моти-
ваційних стимулів при впровадженні нових підходів 
до процесу фізичного виховання.
Мотивація, за В. Howe (1987), - це деяке абстрактне 

поняття, про яке можна судити тільки за результатами 
конкретної поведінки. У класичному розумінні – це 
тенденція до виконання певних дій. Якщо тенденції 
мають інтенсивний і стійкий характер, можна гово-

рити про високий рівень мотивації. На думку С. За-
нюк (2002), мотивація – це сукупність спонукальних 
факторів, які визначають активність особистості. До 
них належать мотиви, потреби, стимули, ситуативні 
фактори, що детермінують поведінку людини. Харак-
терно, що мотивація дітей різної статі може суттєво 
відрізнятися [7].
Існує велика кількість визначень мотивації і під-

ходів до пов’язаних із нею проблем, але, на думку H. 
Gabler (1972), незалежно від того, як ми визначимо 
мотивацію, її вивчення має обґрунтувати поведінку 
певного індивіда, тобто тих внутрішніх і зовнішніх 
чинників, що змушують, спонукають переконують 
цього індивіда вчинити саме так, а не інакше. В 
якості перших виступають умови (ситуація), в якій 
знаходиться учень. В якості других, виступають його 
бажання, потреби, інтереси, погляди [1].
Майстерність, професійний талант педагога ніде 

так виразно не виявляється, як у його здібності сфор-
мувати у всіх учнів стійкий, глибокий інтерес до за-
нять фізичною культурою. Інтерес є одним із головних 
мотивів навчальної діяльності. Чим менший інтерес 
до фізичної культури, тим більша необхідність у при-
мушуванні [4]. Останнє викликає у учнів опір, вима-
гає від них надмірних вольових зусиль і призводить їх 
участь у заняттях на рівень формальності. 
Загальноприйнятими методами вивчення мотивів, 

інтересів і потреб учнів у фізичному вихованні є бе-
сіди, опитування, анкетування, інтерв’ювання. Вста-
новлено, що запропоновані фахівцями варіанти анкет, 
розраховані на дітей і підлітків віком 11 – 15 років, а 
зміст анкет і дані опитування дітей віком 7 – 9 років 
практично відсутні. 
При теоретичному аналізі наукової і спеціальної 

літератури виявлено складність вивчення думки у 
школярів молодшого шкільного віку із-за труднощів у 
останніх відтворити діяльність по пам’яті, дати оцінку 
предмету, явищу, сформулювати свою думку, швидко-
го розпорошення і переключення уваги. 
Однак, фахівці психології стверджують, що саме 

з 6 до 9-ти років розпочинається і проходить новий 
пуберантний період в онтогенезі особистості, в якому 
закладаються механізми самореалізації, саморозвитку 
та самовиховання. У шестирічних дітей з’являється 
ширше розуміння соціальних зв’язків, виробляється 
вміння оцінювати поведінку інших дітей та дорослих, 
а між 9 і 10 роками починається новий рівень соці-
ального розвитку, коли дитина намагається вийти за 
рамки дитячого способу життя, зайняти суспільно 
важливе і суспільно оцінене місце [12]. 
При вивченні думки спеціалістів встановлено, 

що діти цього віку можуть утримувати стійку увагу 
12 – 15 хвилин, допустима кількість анкетних питань 
не повинна перевищувати 10 – 12, а самі питання ха-
рактеризуватись доступністю сприйняття. Зазначене 
створює передумови успішного вирішення питань, 
пов’язаних з вивченням інтересів, мотивів та поба-
жань учнів молодшого шкільного віку.
В цьому аспекті суттєво актуалізується необхід-

ність розроблення ефективних технологій і методик 
якісної зміни системи фізичного виховання вказаного 
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контингенту учнів.
На думку Г.А. Єдинака, Т.Ю. Круцевич та ін. [6,7] 

ефективною буде така система фізичного виховання, 
яка створює максимально сприятливі умови для роз-
криття і розвитку фізичних, духовних та моральних 
якостей учнів. Система фізичного виховання також 
повинна забезпечити кожній дитині всебічний розви-
ток її здібностей і озброїти педагогів методиками осо-
бистісно зорієнтованого виховання.
Такий підхід врахує, перш за все, інтереси самої 

особистості, необхідність допомагати індивідууму 
розкрити свій потенціал, внутрішні резерви здоров’я 
та фізичного стану, дозволить кожній дитині самови-
разитися, бути поміченою, визнаною.

Висновки. 
1. Розуміння причин, що спонукають школярів до 

рухової активності в конкретному віковому періоді, 
набуває особливого значення, тому вивчення їхніх 
інтересів, мотивів та потреб, повинно знайти своє 
відображення в оптимізації процесу фізичного вихо-
вання.

2. Особливе місце в системі шкільного навчання 
займає молодший шкільний вік, який виступає осно-
вним періодом набуття соціального досвіду, зокрема, 
інтенсивно формуються інтереси, потреби, збільшу-
ються пізнавальні здібності дитини, а також відбува-
ється інтенсивний ріст і розвиток більшості систем 
організму.

3. З 6 до 9-ти років розпочинається і проходить но-
вий період в онтогенезі особистості, в якому заклада-
ються механізми самореалізації, саморозвитку та са-
мовиховання, а між 9 і 10 роками починається новий 
рівень соціального розвитку, коли дитина намагається 
вийти за рамки дитячого способу життя, зайняти сус-
пільно важливе і суспільно оцінене місце. Зазначені 
фактори дають можливість вивчення інтересів молод-
ших школярів до занять фізичного виховання.

4. Формування стійкого інтересу до занять фізич-
ною культурою у молодших школярів виступає при-
оритетним завданням.
Перспективи подальших досліджень у даному на-

прямку полягають у вивченні інтересів, мотивів й по-
треб учнів молодших класів, а також думки вчителів 
початкових класів і вчителів фізичної культури щодо 

організації навчального процесу, визначення уподо-
бань учнів 7 – 9 років загальноосвітніх шкіл. Вра-
хування зазначених чинників позитивно вплине на 
оптимізацію процесу фізичного виховання.
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Роль физиотерапевтического лечения в системе комплексной 
реабилитации больных ишемической болезнью сердца

Терещенко М.М., Прихода И.В.
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

Рассматривается важная проблема 
клинической медицины – комплексная 
реабилитация больных ишемической 
болезнью сердца. Изучен эффект ком-
плексной реабилитации больных ише-
мической болезнью сердца. Показана 
роль физиотерапевтического лечения 
в системе комплексной реабилитации 
больных ишемической болезнью серд-
ца. Полученные данные свидетельству-
ют об эффективности и безопасности 
применения физиотерапевтического 
лечения у этой категории больных.

Терещенко М.М., Прихода І.В. Роль 
фізіотерапевтичного лікування в 
системі комплексної реабілітації 
хворих на ішемічну хворобу сер-
ця. Розглядається важлива проблема 
клінічної медицини – комплексна реа-
білітація хворих на ішемічну хворобу 
серця. Вивчений ефект комплексної 
реабілітації хворих на ішемічну хворобу 
серця. Показана роль фізіотерапевтич-
ного лікування в системі комплексної 
реабілітації хворих на ішемічну хворо-
бу серця. Отримані дані свідчать про 
ефективність та безпечність викорис-
тання фізіотерапевтичного лікування у 
цієї категорії хворих

Tereshenko M.M., Prikhoda I.V. The 
role of physiotherapeutic treatment 
in system of complex rehabilitation of 
patients with ischemic heart disease. 
Deals with contemporary problem of clini-
cal medicine – of complex rehabilitation of 
patients with ischemic heart disease. The 
effect of complex rehabilitation of patients 
with ischemic heart disease was studied. 
The role of physiotherapeutic treatment 
in system of complex rehabilitation of 
patients with ischemic heart disease is 
shown. The ef cacy and security of phys-
iotherapeutic treatment of clinical applica-
tion were determined.
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ишемическая болезнь сердца.
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Введение.21

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являют-
ся в настоящее время основной причиной смертности 
и инвалидизации населения экономически развитых 
стран. С каждым годом распространенность и тяжесть 
ССЗ неуклонно растут, все чаще ССЗ поражают лиц 
молодого, творчески активного возраста [1].
Особое место среди ССЗ принадлежит ишеми-

ческой болезни сердца (ИБС). ИБС – заболевание 
сердечно-сосудистой системы, связанное с острой 
или хронической дисфункцией миокарда вследствие 
нарушения коронарного  кровообращения в результа-
те патологических изменений в коронарной системе 
кровоснабжения [4].
Проведенные многочисленные эпидемиологи-

ческие популяционные исследования показали, что 
возникновению ИБС способствуют группа факторов 
риска (ФР): артериальная гипертензия, нарушения 
липидного обмена (гиперхолестеринемия, гипер- и / 
или дислипидемии, гипертриглицеридемия. гипоаль-
фахолестеринемия), курение, нарушения жирового 
обмена (избыточная масса тела или ожирение), на-
рушения углеводного обмена (нарушенная толерант-
ность к глюкозе или сахарный диабет), нарушения пу-
ринового обмена (бессимптомная гиперурикемия или 
подагра), сниженная физическая активность, острое 
или хроническое психоэмоциональное перенапряже-
ние. При этом доказано наличие прямой зависимости 
степени нарушения коронарного  кровообращения от 
количества имеющихся ФР у пациента [1, 5, 6, 7].
Понятие ИБС включает как острые преходящие, 

так и хронические патологические состояния, обу-
словленные органическим поражением коронарных 
артерий (коронарный атеросклероз, коронарный ате-
ротромбоз, коронарный спазм) [4]. 
Выделяют следующие клинические формы ИБС 

[4]:
 1. Внезапная коронарная смерть.
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 2. Стенокардия.
 2.1. Стенокардия напряжения.
 2.1.1. Впервые возникшая стенокардия напряже-

ния.
 2.1.2. Стабильная стенокардия напряжения 1 – 4 

функциональных классов.
 2.1.3. Прогрессирующая стенокардия напряже-

ния.
 2.2. Стенокардия покоя.
 3. Инфаркт миокарда (ИМ).
 3.1. Q-позитивный ИМ (ИМ с зубцом Q).
 3.2. Q-негативный ИМ (ИМ без зубца Q).
 4. Постинфарктный кардиосклероз.
 5. Нарушения сердечного ритма.
 6. Сердечная недостаточность. 
 Проблема адекватного, современного и своевре-

менного лечения и реабилитации больных ИБС до сих 
пор остается актуальной и не решенной до конца за-
дачей клинической медицины. В настоящее время у 
больных ИБС применяются различные медикаментоз-
ные и немедикаментозные методы лечения и реабили-
тации. Среди немедикаментозных методов лечения и 
реабилитации важное место занимает физиотерапев-
тическое лечение [2, 3, 4, 8].
Работа выполнена по плану НИР Луганского на-

ционального университета имени Тараса Шевченко.
Цель, задачи работы, материал и методы. 
Целью данной работы было изучение роли фи-

зиотерапевтического лечения в системе комплексной 
реабилитации больных ИБС методом аналитического 
обзора научной литературы.

Результаты исследования.
Из всего многообразия клинических форм ИБС 

физиотерапевтическое лечение наиболее показано 
больным со стабильной стенокардией напряжения и 
постинфарктным кардиосклерозом. Правильно подо-
бранные по специфике своего действия и дозировке 
в соответствии с индивидуальными особенностями 
больного и его заболевания физиотерапевтические 
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методы оказывают благоприятное комплексное влия-
ние на основные патогенетические звенья ИБС [4].

 В настоящее время наиболее полно изучено зна-
чение следующих методов физиотерапевтического 
лечения: электросна, лекарственного электрофореза, 
диадинамических и синусоидальных модулирован-
ных токов. Все они оказывают позитивное лечебное 
действие на организм больных ИБС, приводящее к 
улучшению коронарного  кровообращения, показате-
лей липидного спектра крови и показателей сверты-
вающей системы крови [2, 3, 4, 8]. 

 Больные, перенесшие ИМ, могут быть направле-
ны в специализированные санатории кардиологиче-
ского профиля не ранее, чем 4 – 6 недель от начала за-
болевания (санаторно-курортный этап реабилитации). 
Также необходимо правильно использовать особен-
ности климатических условий имеющихся курортов . 
Больные ИБС могут успешно лечиться в санаториях 
Южного берега Крыма и Черноморского побережья 
Кавказа, но не в жаркое время. На приморских курор-
тах Прибалтики показано лечение только компенси-
рованным больным ИБС. Следует помнить, что резкая 
смена климата может вызвать так называемые клима-
топатологические реакции, особенно у пожилых и 
ослабленных больных. Климатопатологические ре-
акции чаще всего развиваются в случае перемещения 
больных ИБС из районов средних широт в районы с 
экстремальными параметрами климата, для которых 
характерны крайние значения температуры, влажно-
сти, атмосферного давления, солнечного режима и т. 
д. [2, 3, 4]. 

 Для оптимизации лечения и реабилитации на 
санаторно-курортном  этапе все больные ИБС и лица, 
имеющие ФР ИБС в зависимости от степени нару-
шения функций организма делятся на 3 медицинские 
группы [2, 3, 4, 8].

 1-я медицинская группа. К этой группе относят-
ся больные хроническими формами ИБС (стабильная 
стенокардия напряжения 2 функционального класса, 
постинфарктный кардиосклероз, сердечная недоста-
точность 1 стадии без нарушений сердечного ритма). 
Переносимость физических нагрузок не более 80 – 90 
Вт (480 – 540 кгм/мин).

 2-я медицинская группа. К этой группе относят-
ся больные хроническими формами ИБС (стабильная 
стенокардия напряжения 1 функционального класса, 
постинфарктный кардиосклероз без сердечной недо-
статочности и нарушений сердечного ритма). Перено-
симость физических нагрузок не более 110 – 120 Вт 
(660 – 720 кгм/мин).

 3-я медицинская группа. К этой группе относят-
ся больные без существенных отклонений в состоя-
нии здоровья, с умеренными возрастными измене-
ниями или незначительными нарушениями функций 
отдельных органов и систем преходящего характера. 
Также к этой группе относятся практически здоровые 
лица, имеющие ФР ИБС. Переносимость физических 
нагрузок не менее 130 – 140 Вт (780 – 840 кгм/мин).

 В соответствии с выделенными медицинскими 
группами и показаниями устанавливаются 3 лечеб-

ных режима и 3 режима физической активности.
 Среди методов физиотерапевтического лечения 

в комплекс входит электроанальгезия, которую осу-
ществляют с помощью аппарата «Ленар». Положение 
электродов (раздвоенный катод и раздвоенный анод) 
лобнозатылочное: в области лба и области шеи – под 
сосцевидными отростками. Электроды через марле-
вые прокладки, смоченные обычной водой, должны 
плотно прилегать к коже. Под электродами некоторое 
время должно ощущаться приятное покалывание без 
жжения или сжатия. Наступление дремоты или сна 
во время процедуры необязательно и свидетельству-
ет о снижении порога болевых ощущений. Лечение 
проводится в специализированной климатопалате со 
свободным доступом свежего воздуха. В результате 
снижения реакций на внешние раздражители (клима-
топалата удалена от внешнего шума) у больных может 
возникнуть состояние дремоты или сна. После 7 – 10 
мин наступает эффект транквилизации: уменьшается 
эмоциональное напряжение и чувство тревоги, возни-
кает ощущение тепла, стабилизируется уровень арте-
риального давления, частоты сердечных сокращений 
и частоты дыхания [2, 3, 4, 8].

 Сеансы аппаратной физиотерапии назначают с 
учетом их воздействия на определенные ФР ИБС. 

 При наличии нарушений липидного обмена у 
больных 1-й медицинской группы выбор метода мо-
жет использоваться в 4-х направлениях.
Для снижения содержания в плазме крови уровня 1. 
холестерина путем активизации процессов обме-
на веществ рекомендуют: электрофорез гепарина 
в сочетании с иодидом калия; фонофорез витами-
на Е (токоферола ацетат) на область печени.
Для стабилизации содержания в плазме крови 2. 
уровня холестерина путем повышения уровня 
лецитина в плазме крови рекомендуют: электро-
форез никотиновой кислоты (1% р-р, с катода), 
аминокислот: метионина (0,5 – 2% р-р, с катода 
при рН = 8,0), гистидина (5 мл 4%-го р-ра с 15 
мл дистиллированной воды, с анода), витаминов 
группы В: пиридоксина (1 – 5% р-р, с анода), 
цианкобаламина (200 мкг, с анода); транспече-
ночный электрофорез фосфата натрия (4% р-р, с 
анода) в сочетании с цианкобаламином (200 мкг, 
с анода).
Для ингибирования синтеза холестерина рекомен-3. 
дуют: электрофорез гепарина (10000 ЕД, катод 
– анод) в сочетании с никотиновой кислотой (1% 
р-р, с катода) поперечно на область печени; фо-
нофорез витамина Е (токоферола ацетат) (0,5 мл 
30% р-р или 0,2 мл 50% р-р) на область печени; 
электросон; электроаналгезия (ленартерапия). 
Для активизации липопротеидной липазы, ускоре-4. 
ния распада и выведения липидов рекомендуют: 
электрофорез гепарина (10000 ЕД, катод – анод) 
в сочетании с иодидом калия (5% р-р, с катода), 
никотиновой кислотой (1% р-р, с катода) в соче-
тании с цианкобаламином (200 мкг, с анода) по-
перечно на область печени; фонофорез витамина 
Е (токоферола ацетат) (0,5 мл 30% р-р или 0,2 мл 
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50% р-р) на область печени; электроаналгезия 
(ленартерапия). 
При наличии артериальной гипертензии использу-

ют методы, оказывающие седативное действие, сни-
жающие повышенную активность симпатоадренало-
вой системы, ослабляющие адренергические влияния 
на сердце. К ним относятся: электрофорез обзидана 
или анаприлина (0,1% р-р, с анода), бромида натрия 
(2 – 5% р-р, с катода), сульфата магния (2 – 5% р-р, с 
анода), ганглерола (1,5% р-р, с анода), бензогексония 
(1 – 2% р-р, с анода), аминазина (0,25% р-р, с анода), 
йодобромной  воды; электросон (5 – 15 Гц 40 мин); 
электроаналгезия (ленартерапия). Также показаны 
методы, оказывающие сосудорасширяющее, спазмо-
литическое и гипотензивное действие, улучшающие 
коронарную и церебральную гемодинамику. В их чис-
ле: электрофорез обзидана или анаприлина (0,1% р-р, 
с анода), ганглерола (1,5% р-р, с анода), бензогексо-
ния (1 – 2% р-р, с анода), платифиллина (0,2% р-р, с 
анода), но-шпы (2% р-р, с анода), папаверина (2% р-р, 
с анода) [2, 3, 4, 8].

 При наличии тромбофилии рекомендуют методы, 
обладающие антикоагулянтным и антиагрегантным 
эффектом: электрофорез гепарина (10000 ЕД, катод – 
анод) или гепарина (5000 ЕД, катод – анод), бутадиона 
(1% р-р, с катода) в сочетании с ацетилсалициловой 
кислотой (1% р-р в горячей воде или в димексиде, с 
катода). Можно сочетать эффект антикоагулянтов с 
антиагрегантными, гиполипидемическими и гипотен-
зивными препаратами [2, 3, 4, 8].

 К методам, нормализующим влияние на метабо-
лизм и функции миокарда относятся: электрофорез 
йодида калия (1 – 5% р-р, с катода), панангина (ради-
кала аспарагиновой кислоты) (1% р-р, с катода), хло-
рида калия (5% р-р, с катода), сульфата магния (5% 
р-р, с анода) [2, 3, 4, 8].
Для больных 2-й медицинской группы при на-

личии нарушений липидного обмена выбор физио-
терапевтических методов лечения осуществляют 
аналогично режиму слабого воздействия в 4-х на-
правлениях.
Для снижения содержания в плазме крови уровня 1. 
холестерина путем активизации процессов обме-
на веществ рекомендуют: электрофорез гепарина 
в сочетании с иодидом калия, аскорбиновой кис-
лоты (5% р-р, с катода), тиосульфата натрия (2% 
р-р, с катода); фонофорез витамина Е (токоферола 
ацетат) на область печени; гальванизация области 
печени.
Для стабилизации содержания в плазме крови 2. 
уровня холестерина путем повышения уровня 
лецитина в плазме крови рекомендуют: электро-
форез никотиновой кислоты (1% р-р, с катода), 
аминокислот: метионина (0,5 – 2% р-р, с катода 
при рН = 8,0), гистидина ( 5 мл 4%-го р-ра с 15 
мл дистиллированной воды, с анода), витаминов 
группы В: пиридоксина (1 – 5% р-р, с анода), 
цианкобаламина (200 мкг, с анода); транспече-
ночный электрофорез фосфата натрия (4% р-р, с 
анода) в сочетании с цианкобаламином (200 мкг, 

с анода).
Для ингибирования синтеза холестерина рекомен-3. 
дуют: электрофорез гепарина (10000 ЕД, катод 
– анод) в сочетании с никотиновой кислотой (1% 
р-р, с катода) поперечно на область печени; фо-
нофорез витамина Е (токоферола ацетат) (0,5 мл 
30% р-р или 0,2 мл 50% р-р) на область печени; 
электросон; электроаналгезия (ленартерапия). 
Для активизации липопротеидной липазы, ускоре-4. 
ния распада и выведения липидов рекомендуют: 
электрофорез гепарина (5000 ЕД, катод – анод) в 
сочетании с тиосульфатом натрия (2% р-р, с като-
да) продольно на область позвоночника, аскорби-
новой кислоты (5% р-р, с катода); гальванизацию 
области печени; электросон. 
При наличии артериальной гипертензии использу-

ют методы, оказывающие седативное действие, сни-
жающие повышенную активность симпатоадренало-
вой системы, ослабляющие адренергические влияния 
на сердце (аналогично 1-й медицинской группе). К 
ним относятся: электрофорез обзидана или анаприли-
на (0,1% р-р, с анода), бромида натрия (2 – 5% р-р, с 
катода), сульфата магния (2 – 5% р-р, с анода), ган-
глерола (1,5% р-р, с анода), аминазина (0,25% р-р, с 
анода), димедрола (0,25% р-р, с анода), йодобромной  
воды; электроаналгезия (ленартерапия). Также по-
казаны методы, оказывающие сосудорасширяющее, 
спазмолитическое и гипотензивное действие, улуч-
шающие коронарную и церебральную гемодинамику. 
В их числе: электрофорез обзидана или анаприлина 
(0,1% р-р, с анода), сульфата магния (2 – 5% р-р, с ано-
да), бензогексония (1 – 2% р-р, с анода), новокаина 
(2 – 5% р-р, с анода), дибазола (0,5% р-р, с анода) [2, 
3, 4, 8].

 При наличии тромбофилии рекомендуют методы, 
обладающие антикоагулянтным и антиагрегантным 
эффектом (аналогично 1-й медицинской группе).

Выводы:
Проблема адекватного, современного и своевре-1. 
менного лечения и реабилитации больных ИБС 
до сих пор остается актуальной и не решенной до 
конца задачей клинической медицины.
В настоящее время у больных ИБС применяются 2. 
различные медикаментозные и немедикаментоз-
ные методы лечения и реабилитации. Среди неме-
дикаментозных методов лечения и реабилитации 
важное место занимает физиотерапевтическое 
лечение.
Наиболее полно изучено значение следующих ме-3. 
тодов физиотерапевтического лечения: электро-
сон, лекарственный электрофорез, диадинамиче-
ские и синусоидальные модулированные токи. 
Все методы физиотерапевтического лечения ока-4. 
зывают позитивное лечебное действие на орга-
низм больных ИБС, приводящее к улучшению 
коронарного  кровообращения, показателей ли-
пидного спектра крови и показателей свертываю-
щей системы крови. 
Для оптимизации лечения и реабилитации на 5. 
санаторно-курортном  этапе все больные ИБС и 
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лица, имеющие ФР ИБС в зависимости от степе-
ни нарушения функций организма делятся на 3 
медицинские группы.
Сеансы аппаратной физиотерапии назначают с 6. 
учетом особенностей их воздействий на опреде-
ленные ФР ИБС.

 Дальнейшие исследования планируется посвятить 
изучению роли других методов в системе комплекс-
ной реабилитации больных ИБС.
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Специфіка формування комунікативної компетентності учнів 
молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування
Толкачова А.С.

Бердянський державний педагогічний університет

Проаналізовано та визначено специфі-
ку формування комунікативної компе-
тентності учнів молодшого шкільного 
віку шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та 
дітей позбавлених батьківського піклу-
вання. Це педагогічно занедбані діти, 
які до влаштування в школу-інтернат 
були позбавлені нормальних умов жит-
тя. Формування комунікативної компе-
тентності повинно носити комплексний 
характер і охоплювати цілісну систему 
навчально-виховного процесу школи-
інтернату.

Толкачева А.С. Специфика фор-
мирования коммуникативной ком-
петентности учеников младшего 
школьного возраста для детей-сирот 
и детей, оставшихся без родитель-
ского попечения. Проанализирована 
и определена специфика формирова-
ния коммуникативной компетентности 
учеников младшего школьного возрас-
та школ-интернатов для детей-сирот и 
детей лишенных родительской забо-
ты. Это педагогически заброшенные 
дети, которые к устройству в школу-
интернат были лишены нормальных 
условий жизни. Формирование комму-
никативной компетентности должно 
носить комплексный характер и охва-
тывать целостную систему учебно-
воспитательного процесса школы-
интерната.

Tolkachova A. Speci c of formed 
communicative competition pupil 
of boarding school for children of 
orphans and children who don’t get 
parents care. Speci city of formation 
communicative competence of pupils of 
junior school age of schools - boarding 
schools for children - orphans and children 
dispossessed parent care is analysed and 
de ned. It deserted children who to the 
system in a school - boarding school have 
been dispossessed normal conditions 
of life. Formation of communicative 
competence should have complex 
character and envelope integrated system 
of teaching and educational process of a 
school - boarding school.

комунікативна компетентність, 
школа-інтернат, молодший шкільний 
вік, діти-сироти.

коммуникативная компетентность, 
школа-интернат, младший школьный 
возраст, дети-сироты.

communicative competition, pupils of 
elementary school age, of boarding 
schools, children of orphans.

Вступ. 22

Виховання та психолого-педагогічна реабілітація 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, як підкреслюється в Указі Президента України 
«Про затвердження комплексних заходів щодо про-
філактики бездоглядності та правопорушень серед ді-
тей, їхньої соціальної реабілітації в суспільстві», має 
орієнтуватися на особистісний розвиток вихованців, 
їхніх пізнавальних здібностей та формування ключо-
вих компетентностей [7].
Відомо, що тенденції розвитку сучасного суспіль-

ства вимагають від загальноосвітніх навчальних за-
кладів, зокрема шкіл-інтернатів, сформувати в учнів 
уміння спілкуватися рідною мовою, взаємодіяти з 
людьми, вести діалог, брати участь у дискусіях, вико-
нувати різні соціальні ролі в колективі, адаптуватися 
до умов життя, що складають феномени комунікатив-
ної компетентності [5].
Аналіз психолого-педагогічної літератури засвід-

чив, що у складі терміну «комунікативна компетент-
ність» ключовим є поняття «комунікація», під яким, 
як правило, мають на увазі спілкування між людьми, 
що відображають рівень їхньої інформованості в пев-
ній галузі, що служить засобом передавання інформа-
ції і в цілому є необхідним «атрибутом» життя кожної 
людини [4]. Це складний процес взаємодії, що зале-
жить від ставлення людей один до одного, характеру 
їхнього взаємовпливу, ступеня співпереживання та 
взаєморозуміння. Таке трактування поняття «комуні-
кація» дозволяє стверджувати про різну направленість 
і одночасну взаємозалежність цілей даного процесу. З 
одного боку, можна говорити про мову як про засіб 
передачі (освоєння) досвіду, вираження емоцій, спо-
нукання до дії. З іншого боку, вважаємо, що визначені 
цілі перебувають у нерозривній єдності.
© Толкачова А.С., 2009

Якщо «компетентність» визначити як сукупність 
взаємозалежних якостей особистості, знань, умінь, 
навичок, які необхідні для продуктивної діяльності 
стосовно певного кола предметів і процесів, то, вихо-
дячи зі сказаного вище, комунікативну компетентність 
можна охарактеризувати як ступінь підготовленості 
особистості до реального життєвого спілкування [4].
Таким чином, зазначене дозволяє стверджувати, 

що комунікативна компетентність потребує наявнос-
ті таких специфічних умінь та навичок: мовна корек-
тність, уміння організувати спілкування з огляду на 
конкретну ситуацію; готовність і здатність до ведення 
діалогу культур; уміння побудувати спілкування так, 
щоб домогтися поставленої мети; володіння різним 
прийомами одержання й передачі інформації як в 
усному, так і в письмовому спілкуванні; уміння вихо-
ванця виконувати різні комунікативні ролі; здатність 
соціально взаємодіяти з людьми й навколишнім сві-
том [4].
Робота виконана згідно з планом Бердянського 

державного педагогічного університету.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – визначити специфіку формуван-

ня комунікативної компетентності учнів молодшого 
шкільного віку шкіл-інтернатів для дітей сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування

Результати досліджень.
Дослідження робіт сучасних психологів та педа-

гогів Канішевської Л.В., Кобзаря Б.С., Пащиної А.Х 
свідчать про те, що формування комунікативної ком-
петентності учнів молодшого шкільного віку шкіл-
інтернатів має свою специфіку [1;2;5;8]. Сучасний 
етап функціонування цих навчальних закладів України 
характеризується низкою проблем. По-перше, школа-
інтернат – це заклад закритого (напівзакритого) типу, 
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в якому сфера спілкування й діяльності вихованців об-
межена, що гальмує процеси їхнього інтелектуального 
розвитку й соціалізації; по-друге, однією з особливос-
тей організації життєдіяльності учнів шкіл-інтернатів 
є обмеженість соціального простору; по-третє, виму-
шена адаптація до великої кількості однолітків вияв-
ляється у підвищеній збудливості, емоційній напрузі, 
тривожності, що підсилює агресію дитини; в четвер-
те, обмеженість сфери спілкування з іншими людьми, 
результатом чого є: значні відхилення у соціальному 
і духовному розвитку вихованців; обмеження сфер 
реалізації засвоєння соціальних норм і досвіду; по-
п’яте, однією з психологічних проблем вихованців 
шкіл-інтернатів є відсутність вільного приміщення, де 
дитина могла б побути на самоті, відпочити від ото-
чуючих її дорослих та дітей, а також формалізм у ви-
ховній роботі, типовими проявами якого є: педагогіка 
заходів, відсутність індивідуального підходу до учнів, 
надмірна опіка вихованців. Специфічний контингент 
молодших учнів, що перебувають в школі-інтернаті 
є також вагомою перешкодою на шляху формування 
комунікативної компетентності, оскільки їх вихован-
ці – це переважно педагогічно занедбані діти, які до 
влаштування у школу-інтернат були позбавлені нор-
мальних умов життя.
Загальновідомо, що до шкіл-інтернатів діти потра-

пляють з різних причин: частина цих дітей від наро-
дження виховувалася в суспільних закладах, що зумо-
вило значну обмеженість навколишнього предметного 
середовища, яка призвела до збіднілості конкретно-
чуттєвого соціального досвіду дітей, їхньої психічної 
депривації, соціальної тривожності. Багато дітей до 
того, як потрапити до школи-інтернату, пройшли суро-
ву школу життя, повну випробувань і втрат. Останнім 
часом до шкіл-інтернатів здебільшого потрапляють 
діти із сімей алкоголіків, наркоманів, правопорушни-
ків, які стали жертвами фізичного і сексуального на-
силля. Отже, переважна більшість вихованців закла-
дів інтернатного типу – соціальні сироти.
Соціальне сирітство – явище, що характеризує 

статус дитини без батьківської опіки, покинутої за 
наявності живих біологічних батьків. До такої ка-
тегорії належать діти, батьки яких позбавлені бать-
ківських прав, визнані судовим рішенням безвісті 
відсутніми, недієздатними, такими що не можуть 
виконувати батьківські зобов’язання через довго-
тривалу хворобу, засуджені, місце проживання яких 
невідомо, а також діти, відібрані згідно з рішенням 
суду, від яких відмовились батьки – це бездоглядні , 
безпритульні діти [3]. 
Вивчення особових справ дітей-сиріт та дітей, які 

залишилися без піклування батьків, спостереження та 
дослідження особистості молодшого шкільного віку 
шкіл-інтернатів Запорізької області свідчать не тільки 
про різні долі, але і неприховану тугу дітей за сім’єю, 
про особливості їхньої емоційної сфери. Деякі з учнів 
перед сном забувають свої образи, скривдження, які 
були їм нанесені; інші – тільки і чекають нагоди, щоб 
згадати всі образи та приниження а тоді обуритися і 
«безкоштовно» продемонструвати свої негативні емо-
ції. Витоки цього ми знайшли в особових справах 

дітей-сиріт або дітей, які залишилися без піклування 
батьків. 
Проведене дослідження на базі Бердянської школи-

інтернату для дітей сиріт та дітей, які залишилися без 
батьківського піклування, показало, що тривожність, 
депресія, страх, інтелектуальні розлади – найхарак-
терніші ознаки «деприваційного синдрому». На дум-
ку психологів, цей синдром може охоплювати весь 
спектр можливих порушень, від легких дивацтв, що 
не виходять за рамки нормальної емоційної картини, 
до глибоких уражень емоційної сфери. Механізм пе-
реходу депривації у більшості молодших школярів ви-
кликає реакцію у вигляді нестриманої агресії до своїх 
однолітків [1]. Дослідження емоційної сфери вихован-
ців за допомогою  проективних методик підтверджує 
наявність у них вищезгаданого синдрому. Наприклад, 
малюнки з фантастичними злими чудовиськами, від-
повіді, які свідчать про агресивність молодших учнів: 
«бажаю бути тигром, бо його всі бояться», «хочу мати 
зброю» тощо.
Аналіз відповідей дітей, а також спостереження за 

ними, свідчать і про те, що у більшості вихованців (34 
%) експресія внутрішніх станів через міміку та вираз-
ні рухи збідніла або навпаки гіпертрофована. Низька 
самооцінка, почуття неповноцінності є домінуючим 
у емоційній сфері вихованців Бердянської школи-
інтернату для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без 
піклування батьків (57 %).
Дослідження особливостей емоційної сфери ви-

хованців виявили у багатьох з них (62%) неспромож-
ність до «емоційного резонансу» через тенденцію 
накопичення у них негативних емоцій. Проведене 
дослідження свідчить і про те, що вихователі важко 
вступають у соціальні контакти, дуже стримані у спіл-
куванні, вони є прихильниками вузького кола соціаль-
них контактів.
Вищесказане дозволило зробити висновок про те, 

що особливе місце у збагаченні емоційної сфери ви-
хованців молодшого шкільного віку школи-інтернату 
належить таким формам виховної роботи, які сприяли 
б розвитку у них почуттів – співчуття та співпережи-
вання.
Тип особистості, що формується у дитини, яка 

живе у таких закладах, названий вченими як «без-
емоційний характер». Така дитина, як свідчать пси-
хологічні дослідження А.Х. Пащиної, відрізняється 
інтелектуальним відставанням, в’ялістю емоційної 
поведінки, невмінням вступати у певні стосунки з ін-
шим людьми [8].
Особливо непокоїть те, що діти-сироти або діти, які 

залишилися без піклування батьків не готові відразу з 
прибуттям до школи-інтернату сприймати і викону-
вати всі вимоги мовного спілкування, які перед ними 
висувають вихователі. Тому в найкращому випадку, 
вони уникають спілкування з дорослими, в найгіршо-
му – втікають. Застосування методів «каральної педа-
гогіки» лише викликає стрес і погіршує їх психічний 
стан, коригувати який мають кваліфіковані практичні 
психологи у взаємодії з вихователями. 
На підставі досліджень Л. Галігузової, О. Крушель-

ницької, В. Прихожан, та ін., а також проведене нами 
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дослідження в школах інтернатах для дітей сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування в Запо-
різькій області, можна окреслити основні психолого-
педагогічні особливості молодших вихованців інтер-
натного закладу, які гальмують процес формування 
комунікативної компетентності: 

– наявність у вихованців деприваційного синдро-
му;

– емоційна холодність, агресивність, підвищена 
вразливість, схильність до нервових зривів;

– девіантна, неконтрольована, конфліктна поведін-
ка, грубість у спілкуванні;

– послаблення, нерозвиненість пізнавальних про-
цесів, нестійкість уваги, слабка пам’ять або слабко 
розвинене мислення (наочно-образне, абстрактно-
логічне, вербальне);

– залежність від інтеріоризованих установок до-
рослих;

– порушення емоційних контактів з оточуючими, 
недовірливість, емоційна нестриманість, психічна пе-
ревтома, неготовність долати труднощі, зниження по-
треби у досягненнях і успіхах, пасивність, депресія;

– формування самосвідомості дитини виникає під 
впливом феномену “Ми”, що сприяє тому, що потреби 
дитини частіше реалізовуються за допомогою фізич-
ної сили, агресії, а подекуди через асоціальні форми 
поведінки;

– в області соціалізації особистості вихованця ін-
тернатного закладу формується хибна уява про свою 
соціальну роль, як сироти, яка реалізується ним про-
тягом усього життя;

– відсутність навичок спілкування, які виявляють-
ся у надмірній замкненості чи мінливості спілкуван-
ня;

– невимушеність вчинків вихованців, що зорієнто-
вані на зовнішній покроковий контроль.
Отже, вищезгадані відмінності особистості ви-

хованця інтернатного закладу суттєво ускладнюють 
формування комунікативної компетентності.

Висновки. 
Таким чином, дослідження специфіки формуван-

ня комунікативної компетентності в учнів молодшо-
го шкільного віку шкіл-інтернатів для дітей сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування вимага-
ють врахування чинників, які безпосередньо усклад-
нюють цей процес, а саме: негативні аспекти впливу 
умов інтернатного закладу (закритий, напівзакритий 

тип): заорганізованість життєдіяльності вихованців; 
збіднений соціальний простір; спрощення емоційного 
тону у відносинах з персоналом; вимушена обмеже-
ність спілкування й діяльності вихованців; привалю-
вання авторитарної педагогіки, формалізм у виховній 
роботі, відсутність індивідуального підходу до учня; 
надмірна опіка вихованців; специфіка контингенту 
учнів; особливості молодшого віку та інші.
Підсумовуючи вищесказане можна зробити висно-

вок, що комунікативна компетентність учнів визна-
чається розвитком різних сторін особистості – когні-
тивної, мотиваційної, а особливо емоційної. У зв’язку 
із цим її формування повинне носити комплексний 
характер і охоплювати цілісну систему навчально-
виховного процесу й опиратися комплекс спеціально 
розроблених методів і засобів.
Надалі плануємо розглянути специфіку формуван-

ня комунікативної компетентності учнів молодшого 
шкільного віку шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування у руслі по-
лікультурного виховання.
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Використання методу мануальної терапії 
у зміцненні здоров’я юних спортсменів

Хорошуха  М.Ф.
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Розглядаються сучасні погляди на 
проблему болю у спині, який виникає 
у спортсменів в процесі занять фі-
зичними навантаженнями. Показано 
роль мануальної терапії в усуненні 
вертебрального болю. Автором роз-
крита думка про те, що у відновленні 
здоров’я спортсменів (за рахунок вико-
ристання прийомів мануальної терапії) 
в рівній мірі можуть приймати участь як 
лікарі, так і тренери, що пройшли курси 
спеціалізації з цього виду діяльності. 
Наведено найбільш атравматичні ме-
тоди мануальної терапії у проведенні 
біодинамічної корекції хребта юних 
спортсменів.

Хорошуха М.Ф. Применение метода 
мануальной терапии в укреплении 
здоровья юных спортсменов. Рас-
сматриваются современные взгляды 
на проблему боли в спине, которая воз-
никает у спортсменов в процессе заня-
тий физическими нагрузками. Показана 
роль мануальной терапии в ликвида-
ции вертебральной боли. Автором рас-
крыта идея о том, что при восстанов-
лении здоровья спортсменов (за счет 
использования приемов мануальной 
терапии) в равной мере могут прини-
мать участие, как врачи, так и тренеры, 
которые прошли курсы специализации 
с данного вида деятельности. Пред-
ставлены наиболее атравматические 
методы мануальной терапии в прове-
дении биодинамической коррекции по-
звоночника юных спортсменов.

Khoroshukha M.F. Using the method 
of manual therapy in strengthening 
young sportsmen’s health. Considers 
the modern point of view at the backache 
problems that the sportsmen suffer from 
during the process of sporting trainings. 
The role of manual therapy in the liquida-
tion of vertebral pain is also pointed out. 
The author also presents the idea both 
doctors and coaches can take the equal 
part in the process of sportsmen recov-
ering by using the methods of manual 
therapy. The only demand is that they 
should do the special course dealing with 
the mentioned  eld of activity. The most 
atraumatic methods of manual therapy 
in conducting the biodynamic spine cor-
rection concerning young sportsmen are 
introduced.

вертебральний біль, мануальна тера-
пія, спортсмени, підлітковий і юнаць-
кий вік.

вертебральная боль, мануальная те-
рапия, спортсмены, подростковый и 
юношеский возраст.

vertebrial pain, manual therapy, 
sportsmen, the teenagers’ and the youth’s 
age.

Вступ.23

Аналіз науково-методичної літератури, що стосу-
ється проблеми болю у спині, який виникає у спортс-
менів під час навчально-тренувального процесу, по-
казав, що причинами його можуть бути синдром 
міофасціальних тригерних точок (чи міофасціальний 
біль) [10;12], різні за нозологією нервово-м’язові за-
хворювання [3;4], а також остеохондроз  хребта [1], 
що нерідко проявляється пролапсом диску (виходом 
студенистого ядра через тріщини фіброзного кільця з 
наступним утворенням грижі міжхребцевого диску) 
у молодому віці – від 10 до 18 років [16], встановле-
но, що основною причиною остеохондрозу хребта у 
спортсменів є травми (40-50% усіх випадків) та ран-
ні дегенеративно-дистрофічні ушкодження диску 
[17;18], доведено і обґрунтовано доцільність та ефек-
тивність використання прийомів мануальної терапії у 
лікуванні та профілактиці остеохондрозу людей різ-
ного віку [9;5;2;15;14;11].
Відзначимо, що мануальна терапія – мистецтво 

лікування руками – це спосіб лікування захворювань 
хребта, суглобів і пов’язаних із ними змін м’язів, 
зв’язок за допомогою дій рук. За своєю сутністю вона 
є природним валеолого - реабілітаційним засобом; 
основи її викладаються на лікувальних факультетах 
медичних університетів і зрозуміло, що право на са-
мостійну практику цього виду терапії мають лише 
лікарі, які пройшли курс спеціалізації з мануальної 
терапії. Водночас, потрібно відзначити, що в країнах 
Заходу подібні курси проходять і спортивні трене-
ри. Свідченням цього є статті у фахових виданнях з 
проблем лікування і профілактики остеохондрозу, які 
опубліковані тренерами – фахівцями з мануальної те-
рапії. Однією із таких статей є робота Кетрин Кола-
ра [8] – магістра природничих  наук, сертифікованого 
спортивного тренера.
З цього приводу, влучним може бути зауваження, 

© Хорошуха М.Ф., 2009

яке у свій час висловив академік О.О.Корж, директор 
Харківського НДІ ортопедії і травматології, представ-
ник офіційної медицини, що вперше став на захист 
відомого костоправа із с.м.т. Кобеляки Полтавської 
області М.А.Кас’яна. Він сказав: “Хворому байдуже, 
знає лікар, яким чином він усуває біль і чи обґрунто-
вані його дії науково. Йому важливі наслідки дії – по-
збавитися болю як найшвидше із найменшим ризиком. 
Якщо відомо, що остеопат і хіропрактик позбавляють 
болю деяких хворих, то наше завдання – вивчити і 
без упередженості розібратися в тому, яким чином і 
чому його дії виявилися корисними для хворого”[цит. 
6, с.8]. 
Відомо, що є багато тренерів, які подібно ліка-

рям, успішно використовують масажні та мануальні 
прийоми у відновленні та зміцненні здоров’я своїх 
спортсменів під час проведення спортивно – оздоров-
чих зборів тощо. Це пов`язано з тим, що із – за скрут-
ного фінансового становища, зумовленого кризовим 
процесами в Україні, більшість спортивних закладів 
(ДЮСШ, школи – інтернати спортивного профілю, 
училища фізичної культури тощо) не в змозі виділити 
кошти на відрядження спортивних лікарів з метою ме-
дичного забезпечення спортивних зборів. Тому трене-
рам інколи доводиться самотужки надавати допомогу 
своїм підлеглим і в разі виникнення у них вертебраль-
ного болю.
Робота виконана згідно плану НДР Національного 

педгогічного університету імені М.П.Драгоманова.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – навести найменш травматичні 

мануальні прийоми, за допомогою яких можна здій-
снювати біодинамічну корекцію хребта і тим самим 
запобігати ускладненням остеохондрозу. 
Методи дослідження та їх організація:
аналіз наукової та науково – методичної літератури з • 
проблем болю у спині та його усунення;
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висвітлення практичного досвіду власних дослі-• 
джень щодо використання мануальної терапії у 
зміцненні здоров’я юних спортсменів.
Дослідження проводилися в кабінеті мануальної 

терапії медичної частини Броварського вищого учи-
лища фізичної культури (Київська обл.). Під нашим 
спостереженням перебували молоді спортсмени (ві-
ком від 13 до 19 років) різних видів спорту, що потре-
бували біодинамічну корекцію хребта з використан-
ням прийомів мануальної терапії.   
Усі фотоматеріали, що представлені у наступному 

розділі статті, виконані за особистою участю автора 
цієї роботи – спортивного лікаря, фахівця з мануаль-
ної і рефлексотерапії з 20-річним стажем практичної 
діяльності.  

Результати дослідження. 
Попри чималу кількість мануальних прийомів за 

допомогою яких фахівці з мануальної терапії здій-
снюють біодинамічну корекцію хребта, їх можна 
об’єднати у три групи [5]:   

1-а група – масаж (сегментарний, розслаблю-
ючий ). Використовують прийоми поверхневого та 
глибокого прогладжування, які проводять долонною 
поверхнею кисті. При цьому, поверхневе прогладжу-
вання діятиме як заспокійливий засіб на нервову сис-
тему, знижуватиме емоційну збудливість спортсмена, 
пов’язану з відчуттям болю у хребті та сприятиме 
кращому розслаблюванню м’язів спини; глибоке про-
гладжування, внаслідок активного впливу на крово-
обіг у масажній ділянці, усуває застійні явища тощо. 
Масаж здійснюється протягом 3-6 хвилин. 

2-а група – мобілізація – пасивні рухи у суглобах 
у межах їх фізіологічного об’єму з метою часткового 
чи повного відновлення (без болю!) об’єму рухів за 
рахунок усунення функціонального блоку або спазма-
тичного скорочення м’язів спини. 
Мобілізація є підготовчим моментом для прове-

дення наступного прийому мануальної терапії – ма-
ніпуляції. Якщо мобілізацію проводити правильно і 
впродовж тривалого часу, вона може замінити мані-
пуляцію. 

3-а група – маніпуляція. Це форсировані рухи, що 
спрямовані на один чи водночас на декілька суглобів 
і доводять суглобові елементи до межі їх анатомічних 
можливостей. Як правило, підчас проведення мані-
пуляції виникає хруст у суглобі. Маніпуляції викону-
ються м’яко, плавно, безболісно, за досить істотного 
розслаблення м’язів. 
Як уже відмічалося, існує великий арсенал ману-

альних прийомів. Однак, із власного досвіду можна 
засвідчити, що подібно тому як рефлексотерапевти у 
своїй діяльності здебільшого використовують до 25 
найбільш важливих у практичному відношенні аку-
пунктурних точок [13], замість відомих на сьогодні 
1500 [7], так і мануальні терапевти, відповідно – до 
10-15, ними відпрацьованих та доведених, що назива-
ється до “автоматизму”, мануальних прийомів. 
Спираючись на власні дослідження, ми вважаємо, 

що для проведення біодинамічної корекції хребта з 
метою усунення вертебрального болю, варто вико-
ристовувати наступні мануальні прийоми, які є менш 

травматичними для спортсменів і водночас ефектив-
ними у відновленні функції різних відділів хребта.  
Примітка. Користуючись тим, що мануальні мані-

пуляції на шийному відділі хребта потребують спеці-
альної професійної підготовки і, на нашу думку, їх мо-
жуть виконувати лише підготовлені фахівці (лікарі), 
для читача пропонується показ прийомів мануальної 
терапії лише на грудному та попереково – крижовому 
відділах хребта. 
УВАГА! Незнання анатомо – функціональних осо-

бливостей хребта та біомеханічної структури рухів 
не дає права індивіду практикуватись у мануальній 
терапії. 
До найбільш простих і доступних у виконанні ма-

нуальних прийомів на грудному відділі хребта, які ха-
рактеризуються високою лікувальною ефективністю 
ми відносимо наступні: 

Мобілізація м’яких тканин спини при прямій • 
тракції кистями рук (рис. 1): хворий лежить на 
животі; лікар розташовується збоку. Одна рука 
його находиться в ділянці лопатки, друга – на 
попереково-крижовому з’єднанні. На видиху, двома 
витягнутими руками здійснюють тракціонні рухи в 
протилежному напрямку протягом 5-7 с. 
Мобілізація м’яких тканин спини при косій • 
тракції кистями рук (рис.2) і передпліччями 
(рис.3): вихідне положення хворого теж саме, що і 
в першому варіанті проведення мануального прийо-
му методом мобілізації, але в даному випадку одна 
кисть лікаря фіксує зовнішню сторону лопатки, дру-
га – зовнішній бік клубової кістки протилежної сто-
рони. Тракційні рухи також здійснюють синхронно 
з видихом двома руками в протилежних напрямках. 

Рис.1. Мобілізація м’яких тканин спини при прямій 
тракції кистями рук

Рис. 2. Мобілізація м’яких тканин спини при косій 
тракції кистями рук
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Рис. 3. Мобілізація м’яких тканин спини при косій 
тракції передпліччями

Косу тракцію м’язів спини можна також здій-
снити за допомогою  передпліч, які розташовуються 
на правому і лівому боці спини. 

М’якотканева мобілізація “ялинка” • (рис.4): 
хворий лежить на животі, лікар розташовуєть-
ся збоку від нього, руки випрямлені у ліктьових 
суглобах, пальці зігнуті в кулак і фіксуються па-
равертебрально на рівні міжхребцевих суглобів. 
Ритмічно з видихом пацієнта лікар тисне руками 
на хребет (поперечні відростки хребців) у дорзо-
вентральному напрямку з перекатом від мізинця 
до вказівного пальця. При цьому на шкірі спини 
у місцях маніпуляції залишається відбиток у ви-
гляді фігури ялинки. Дана мобілізація може бути 
легко переведена в маніпуляцію.  

Рис. 4. М’якотканева мобілізація “ялинка”

Пряма маніпуляція на реберно – хребцевих • 
з’єднаннях (рис.5): хворий лежить на животі, 
голова повернута в бік. Лікар стоїть збоку, кисті 
прямих рук розташовані перехресно таким чином, 
що гіпотенари їх зафіксовані на рівні верхнього і 
нижнього поперечних відростків заблокованого 
хребтово-рухового сегмента; на видиху хворого 
спокійно здійснюється тиск на реберно-хребцеві 
з’єднання у вентральному напрямку з одночас-
ним включенням елементів ротації. Це була мобі-
лізація. Для переводу її у маніпуляцію проводять 
додатковий поштовх. 
Тракція грудного відділу хребта в положенні • 
“стоячи” (рис.6): хворий стоїть, руки в “замку” 
на потилиці, лікар позаду на підставці; просовує 
руки під плечі хворого і кистями обхвачує перед-
пліччя; тіло хворого розміщується на стегні і кор-

пусі лікаря. На видиху хворого, лікар відхиляється 
назад, здійснюється тракція в екстензії. Останню 
також можна здійснювати за допомогою легкої ві-
брації тулуба пацієнта.

Рис. 5. Пряма маніпуляція на реберно – хребцевих 
з’єднаннях

Рис. 6. Тракція грудного відділу хребта в положенні 
“стоячи”

Із всього арсеналу мануальних прийомів, що 
проводяться на рівні попереково – крижового відділу 
хребта пропонуємо опис тих маніпуляційних методів, 
які найбільш часто у своїй практичній діяльності ви-
користовують “мануальщики”. 

Тракція поперекових м’язів • (рис.7): хворий ле-
жить на спині з ротированим поперековим від-
ділом хребта і зігнутою верхньою кінцівкою в 
колінному і кульшовому суглобах. Лікар нахиля-
ється над пацієнтом (стоячи збоку від нього), одна 
його рука фіксує плече пацієнта, друга – гребінь 
клубової кістки. Потім здійснюються ритмічні 
тракційні рухи в такт з видихом протягом 2-3 с. 
Тракцію можна повторити декілька раз, змінюю-
чи довжину важелю (положення нижньої кінців-
ки). Така мобілізація тракцією інколи (автоматич-
но) закінчується маніпуляцією, про що свідчить 
звуковий феномен “хрусту” в попереку. 
Важільна•  мобілізація в дорзо-вентральному 
напрямку (рис.8): хворий лежить на боці, проти-
лежному локалізації болі. Верхня кінцівка зігну-
та у колінному суглобі. Лікар стоїть обличчям до 
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хворого. Одна рука фіксує плече, друга клубову 
кістку. Для збільшення довжини важелю викорис-
товується зігнута нога хворого, на яку лікар тисне 
своїм коліном. Силою ваги свого тіла лікар здій-
снює тракцію в заданому напрямку на видиху. 

Примітка: Існує другий варіант важільної мо-
білізації у поперековому відділі, який направлений 
на максимально важливе збільшення довжини важе-
лю. Останнє здійснюється за рахунок того, що нога 
пацієнта згинається не в колінному, а в кульшовому 
суглобі. 

Рис. 7. Тракція поперекових м’язів

Рис. 8. Важільна мобілізація в дорзо – вентральному 
напрямку

Вправа•  “Ретракція цвяха рукою”(запропонована 
автором статті): в.п. – упор на розігнутих руках 
(рис.9,а) (руки на ширині плеч) і носках випрям-
лених ніг (ноги разом). На видиху за допомогою 
рук виконується плавне “ковзання” ногами по ки-
лиму в напрямку руху “ноги вперед” з одночас-
ною ротацією тулуба в різні боки (рис.9,б).
Вправа імітує «ретракцію» (від лат. retractus 

– тягти назад, витягувати), тобто витягування цвяха 
рукою. Виконується повільно 2-3 рази. Під час її вико-
нання можливий “хруст” у хребті, який свідчить про 
те, що маніпуляції на ньому потрібно закінчити.  

На думку автора, дана вправа включає в себе 
елементи тракції і мобілізації у поперековому і груд-
ному відділах хребта, а тому може бути використана у 
самокорекції цих відділів хребта. 

а) 

б)
Рис. 9. Вправа “Ретракція цвяха рукою”..

Висновки.
Наведені ілюстраційні дані щодо використання 

найбільш атравматичних прийомів мануальної терапії 
у проведенні біодинамічної корекції та самокорекції 
хребта з приводу вертебрального болю, що нерідко ви-
кає підчас спортивної діяльності і є наслідком ранніх 
дегенеративно – дистрофічних ушкоджень міжхреб-
цевого диску, апробовані автором статті і вказують 
на доцільність їх використання в практиці спортивної 
медицини і спорту з метою зміцнення здоров’я юних 
спортсменів.
Подальші дослідження передбачається провести у 

напрямку вивчення впливу інших нетрадиційних ме-
тодів у зміцненні здоров’я спортсменів підліткового 
віку. 
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Оптимізація фізичного виховання молодших 
школярів засобами рекреації

Чернявський М.В. 
Національний університет фізичного виховання і спорту України

У статті розглядається оптимізація 
фізичного виховання молод-
ших школярів засобами рекреації 
(на прикладі туризму) на 
підставі розробленої технології. 
Згідно даної технології розроблено 
спеціальні заходи для поліпшення 
здоров’я молодших школярів, спи-
раючись на їх мотиваційні пріоритети 
та фізичний стан. Розроблена нами 
рекреаційно-оздоровча технологія 
включала декілька етапів, виконання 
яких гарантує досягнення бажаного 
результату в оптимізації фізичного ви-
ховання молодших школярів. Рекомен-
довано впровадження рекреаційно-
оздоровчої технології в навчальний 
процес фізичного виховання молодших 
школярів.

Чернявский М.В. Оптимизация фи-
зического воспитания младших 
школьников  средствами рекреации. 
В статье рассматривается оптимиза-
ция физического воспитания младших 
школьников средствами рекреации 
(на примере туризма) на основании 
разработанной технологии. Соглас-
но данной технологии разработаны 
специальные мероприятия для улуч-
шения здоровья младших школьни-
ков, опираясь на их мотивационные 
приоритеты и физическое состояние. 
Разработанная нами рекреационно-
оздоровительная технология включала 
несколько этапов, выполнение которых 
гарантирует достижение желаемого 
результата в оптимизации физического 
воспитания младших школьников. Ре-
комендовано внедрение рекреационно-
оздоровительной технологии в учеб-
ный процесс физического воспитания 
младших школьников.

Chernyavskyy M.V. Optimization of 
physical education of junior school-
boys by facilities of recreation. Opti-
mization of physical education of junior 
schoolboys by facilities of recreation (on 
the example of tourism) on the basis of 
the developed technology is presented in 
article. In obedience to this technology the 
special measures are developed for the 
improvement of health of junior school-
boys, leaning against their motivational 
priorities and bodily condition. Developed 
by us recreation-improving technology 
included a few stages implementation of 
which is guaranteed by achievement of 
the desired result in optimization of physi-
cal education of junior schoolboys. Intro-
duction of recreation-improving technol-
ogy is recommended in the educational 
process of physical education of junior 
schoolboys

молодші школярі, технологія, 
рекреаційно-оздоровчі заняття.

младшие школьники, технология, 
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нятия.

younger schoolboys, technology, 
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Вступ. 1

Теоретичний аналіз спеціальної науково-
методичної літератури і власні дані дослідження свід-
чать, що зміст та спрямованість фізичного виховання 
дітей молодшого шкільного віку на сучасному етапі 
не забезпечують належного рівня здоров’я, традицій-
ні засоби фізкультурно-спортивної роботи з дитячим 
контингентом не відповідають сучасним вимогам і по-
требують зміни на більш ефективні [1,2,4,9,10]. Більш 
того, чимало аспектів, пов’язаних з підвищенням 
якості фізичного виховання молодших школярів у на-
вчальних закладах залишаються недостатньо вивчени-
ми, в тому числі: відсутні аргументовані рекомендації 
з альтернативного змісту процесу фізичного вихован-
ня молодших школярів, які б сприяли реальному під-
вищенню його ефективності; недостатньо розробле-
ною є технологія впровадження рекреаційних занять 
в процес фізичного виховання молодших школярів з 
урахуванням їх соціально-педагогічних особливостей; 
не обґрунтовані пропозиції з модернізації процесу фі-
зичного виховання молодших школярів, спрямовано-
го на збільшення обсягу та якості рухової активності 
дітей; невелика кількість представлених в спеціальній 
літературі рекреаційно-оздоровчих технологій розра-
ховані на школи з унікальною матеріально-технічною 
базою та кадровим потенціалом, рекомендовані фор-
ми занять не сприяють відновленню психоемоційного  
і фізичного стану молодших школярів після навчаль-
них занять. Згідно аналізу літературних джерел до 
числа маловивчених відносяться питання розробки 
рекреаційно-оздоровчих технологій для дітей [3,5]. 
Не дивлячись на велику кількість досліджень у сфері 
фізичного виховання молодших школярів більшість 
запропонованих в літературі  засобів в основному 
стосуються підвищення фізичної підготовленості мо-
© Чернявський М.В., 2009

лодших школярів і залишаються поза увагою фахівців 
питання впровадження в процес фізичного виховання 
рекреаційно-оздоровчих технологій, спрямованих на 
відновлення після навчальних занять, підвищення ін-
тересу до різних форм рухової активності, досягнення 
рекреаційного ефекту [6,8,10].
Тому дослідження пов’язані з оптимізацією фізич-

ного виховання молодших школярів засобами рекреа-
ції є актуальними.
Дослідження виконані згідно теми 3.2.7. 

«Теоретико-методичні засади рекреаційної діяльнос-
ті різних груп населення» Зведеного плану науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту 
на 2006-2010 рр. Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: підвищення ефективності 

процесу фізичного виховання молодших школярів за-
собами рекреації. 
Методи дослідження: теоретичний аналіз і уза-

гальнення даних науково-методичної літератури і ана-
ліз документальних матеріалів; анкетування; педаго-
гічні методи дослідження; антропометричні методи; 
фізіологічні методи дослідження; психологічні мето-
ди; методика «САН»; методика оцінки рухової актив-
ності; статистичні методи обробки одержаних даних.

Результати дослідження.
В ході дослідження вивчалась мотивація школярів 

до навчальної діяльності та до різних форм і видів ру-
хової активності. Встановлено, що серед пріоритетів 
молодших школярів переважають ті форми занять ру-
ховою активністю, які більшою мірою не входять до 
переліку обов’язкової програми з фізичного вихован-
ня. Вивчаючи мотивацію, ми прагнули, встановити, 
якими видам занять діти віддають перевагу в різні ві-
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кові періоди. За результатами анкетування було вста-
новлено, що діти молодших класів більш цікавляться 
ігровими видами спорту. В 8 років інтереси стають 
різноманітнішими, до ігрових видів спорту приєдну-
ється спортивне орієнтування і туризм (16,7% відпо-
відей), плавання  (17,6%). Наші дослідження підтвер-
джують дані І. Хрипко [9] отримані на аналогічному 
контингенті дітей.
Основною метою фізкультурно-оздоровчих занять 

молодших школярів є спілкування та активний відпо-
чинок (31% та 29% відповідно), лише 10% прагнуть 
покращити свій фізичний стан. Виявлені тенденції 
повинні враховуватись у формуванні змісту мотива-
ційної діяльності, які здатні вплинути на залучення 
дітей до фізкультурної активності. Це свідчить про 
необхідність розробки стимулів, які можна викорис-
товувати в процесі фізичного виховання [7]. Ними 
можуть бути включення до уроків фізичної культури 
різних видів рухової активності, які викликають най-
більший інтерес у дітей. Результати опитування дали 
змогу з’ясувати, що діти від 7 до 9 років не асоцію-
ють шкільні уроки фізичного виховання з покращен-
ням стану свого здоров’я та фізичної підготовленості. 
Однак у результаті аналізу інформації про пропуски 
дітьми уроків фізичної культури було зазначено, що 
зовсім незначний відсоток дітей пропускає їх регуляр-
но, проте досить істотний – інколи. Також у зв’язку 
із значною кількістю опитуваних, які не залучені до 
фізкультурних занять у позаурочний час, нас цікавили 
причини, які заважають їх відвідувати. Обробка ре-
зультатів на запитання анкети засвідчила, що в кож-
ній віковій групі на перше місце поставлена причина 
„браку часу” (більшість дітей займаються додатково 
іноземною мовою та математикою): в 7 років – 45% 
відповідей, у 8 років – 53% і в 9 років – 51%, тим біль-
ше що освітня спрямованість Києво-Печерського лі-
цею «Лідер» – математична. Дійсно, дослідники від-
значають, що навчальне навантаження за останні 20 
років збільшилося на 43,5%. Кількість уроків у день 
при п'ятиденному навчальному тижні в середніх і 
старших класах складає 7–9. З урахуванням часу при-
готування домашніх завдань навчальне навантаження 
складає 10-14 годин. Відповідно до проведених дослі-
джень у більшості школярів дефіцит сну складає 1,5-2 
години, а тривалість прогулянки не більш 30 хвилин. 
Але це свідчить не тільки про зайнятість дітей інши-
ми видами діяльності й завантаженню у школі. У пер-
шу чергу це означає, що у них не сформовані ціннісні 
орієнтації на заняття фізичними вправами. 
Аналіз основних підходів до технологізації у 

фізичному вихованні дозволив виділити основні 
принципи педагогічних технологій, серед них до 
ключових відносяться: індивідуально - реалізуючі 
потреби й здатності кожного учня у визначенні ре-
алістичних особистісних цілей; об’єктивно оцінююча 
підготовленість учнів на основі особистісного фізич-
ного вдосконалювання, не порівнюючи, їх один з од-
ним; конкретно орієнтований на компоненти фізичної 
підготовки, зв’язаної зі здоров’ям; що дозволяє одер-
жати задоволення в процесі цікавих занять і розваг, 
придбати соціальний досвід, тому що почнуть розу-

міти, людина повинна бути активною протягом всього 
життя, а сприяє цьому фізична активність; зосеред-
ження на доступних реально виконувані протягом 
всього рухового життя діях, що дозволяють зберіга-
ти здоров’я. Аналіз теоретичних концепцій по про-
блемі, що вивчається, практичної діяльності у сфері 
фізичного виховання дозволили розробити і обґрун-
тувати характеристики, структуру і зміст рекреаційно-
оздоровчої технології для впровадження в процес фі-
зичного виховання молодших школярів.
Цілісність педагогічного процесу забезпечувалася 

гармонічною взаємодією всіх елементів розробленої 
технології на основі керування «школярі – мета тех-
нології – зміст технології» і координації на основі зво-
ротного зв’язку в процесі одного заняття, етапу робо-
ти. Диференціація засобів і методів зумовлена у першу 
чергу віком і рівнем фізичного стану школярів.
Розроблена нами рекреаційно-оздоровча техноло-

гія включала декілька етапів: розробку валеологічно-
го паспорту навчального закладу; оцінку можливостей 
впровадження рекреаційно-оздоровчих програм, роз-
робку рекреаційно-оздоровчої програми (на прикладі 
туризму); оцінку показників фізичного стану школя-
рів; проведення рекреаційно-оздоровчих занять з ту-
ризму в школі; визначення критеріїв ефективності.
Нами на основі існуючих комплексних систем роз-

роблена власна оцінка, яка передбачає моніторинг 
можливостей впровадження рекреаційно-оздоровчої 
технології в умовах загальноосвітнього навчально-
го закладу і враховує такі показники, які є доступ-
ними для виміру вчителями фізичного виховання: 
матеріально-технічні умови школи; кадрове забезпе-
чення школи; медичне обслуговування в школі; рухо-
ва активність і фізичний розвиток дітей; організація 
харчування в школі; політика сприяння здоров’ю в 
школі; навчання здоров’ю в школі; превентивні захо-
ди в школі; співробітники школи; взаємини школи з 
батьками. При цьому пропонувалося 4-бальна шкала 
оцінок по кожному розділу – повністю відповідає ви-
могам і нормативам, 3 – до 20% не відповідає вимо-
гам; 2 – від 20 до 40 % не відповідає вимогам, 1 – від 
40 до 60 % не відповідає вимогам; 0 – 60 % і більше 
не відповідає вимогам. Комплексна оцінка передбача-
ла розрахунок середнього балу за всіма показниками. 
Згідно запропонованої системи оцінено можливість 
впровадження рекреаційно-оздоровчої технології в 
Києво-Печерський ліцей «Лідер».
Наступний етап запропонованої технології вклю-

чав розробку та впровадження програми занять. В 
спеціальній науково-методичній літературі представ-
лена значна кількість засобів рухової активності для 
застосування у процесі фізичного виховання дітей мо-
лодшого шкільного віку. О. Шиян [10] запропоновано 
впровадження в навчальний процес з фізичного вихо-
вання молодших школярів елементів гри бадмінтон. 
Проте, на наш погляд, ациклічні вправи несприятливо 
впливають на стан опорно-рухового апарату молод-
ших школярів і тому їх недоцільно впроваджувати 
для контингенту молодших школярів. Запропонована 
В. Семененко [6] система загартування дітей розрахо-
вана на наявність в освітній установі плавального ба-
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сейну чи сауни, на жаль, на сьогодні тільки невелика 
кількість навчальних закладів має таке матеріально-
технічне забезпечення. 
Нами на основі вивчення мотивів і інтересів ді-

тей до занять руховою активністю запропонована 
рекреаційно-оздоровча технологія на прикладі туриз-
му. Наявні в літературі публікації з застосування засо-
бів і методів туризму на уроках фізичного виховання 
відносяться в основному до школярів середнього і 
старшого віку. Нами підтверджено дані Т. Кліманової  
[3] стосовно того, що відсутні науково обґрунтовані 
роботи з використання засобів фізичного виховання 
на основі туризму для дітей молодшого шкільного 
віку на уроках фізичної культури. У дисертаційній 
роботі Т. Кліманової показано що використання засо-
бів туризму сприяло підвищенню фізичної і функціо-
нальної підготовленості молодших школярів, проте не 
враховані можливості використання засобів туризму з 
рекреаційно-оздоровчою  спрямованістю.
В результаті проведених досліджень нами доведе-

но рекреаційний ефект запропонованих засобів, який 
проявлявся у підвищенні мотивації до занять руховою  
активністю молодших школярів. Результати дослі-
дження демонструють вірогідне покращення самопо-
чуття та настрою учасників основної групи в процесі 
занять, сприятливий стан активності випробуваних 
молодших школярів. Спостерігалося покращення 
адаптації до умов навчання в школі. У порівнянні з 
контрольною групою співвідношення між показни-
ками психоемоційного  стану за рахунок відносного 
зниження самопочуття і активності в порівнянні з на-
строєм не змінювалися. 

Висновки.
У результаті аналізу даних спеціальної літератури і 

узагальнення власного досвіду роботи була розробле-
на і апробована рекреаційно-оздоровча технологія (на 
прикладі туризму) з молодшими школярами в умовах 
освітнього закладу. Впровадження технології дозво-
лило значно підвищити активність і мотивацію дітей 
до занять, підвищити самооцінку дітей, покращити 
адаптацію до умова навчання в школі. Отримані в ре-
зультаті проведених нами досліджень дані, надають 
можливість оптимізації процесу фізичного виховання 
молодших школярів.

Перспективи подальших досліджень полягають у 
визначенні ефективності рекреаційно-оздоровчої тех-
нології для школярів різного віку.

Література
Андрєєва О. В. Проблеми та перспективи  впровадження  1. 
рекреаційно-оздоровчих  занять в загальноосвітніх  школах / О. 
В. Андрєєва, М. В. Чернявський // Теорія і методика  фізичного 
виховання  і спорту. – 2005. – № 4. – С. 34–36.
Благій О. Л. Інноваційні  підходи до організації  фізичного 2. 
виховання  школярів / О. Л. Благій, М. В. Чернявський // 
Олімпійський спорт і спорт для всіх : ІХ міжнар. наук. конгресс  
: тези доповідей .  – К., 2005 – С. 546.
Климанова Т. Г. К обоснованию  эффективной методики  исполь-3. 
зования средств туризма на уроках физической культуры с деть-
ми младшего школьного возраста / Т. Г. Климанова  // Человек, 
здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире : 
материалы  XVI научно-практической  конференции . – Коломна, 
КГПИ, 2006. – С. 87 – 89.
Москаленко Н. В. Организационно -педагогические  условия 4. 
оптимизации  системы физкультурно-оздоровительной  работы 
с детьми школьного возраста / Н. В. Москаленко // Сборник IX 
Международного  конгресса  «Современный  олимпийский  спорт 
и спорт для всех». – К. : НУФВСУ. – 2005. – С. 598.
Поліщук В. Значення  туристсько-краєзнавчої діяльності для 5. 
фізичного  і розумового  розвитку  дитини  // Молода спортивна  
наука України: Збірник  наукових праць з галузі фіз. культури та 
спорту: Періодичне  видання / Львів. ДІФК. – Львів: Українські 
технології, 2006. – Вип. 10: У 4 т. Т. 3. – С. 437 –442.
Семененко  В. П. Закаливание  в физкультурно–оздоровительной  6. 
работе с младшими школьниками : дис. … канд. по физ. воспи-
танию  и спорту : спец. 24.00.02 „Физическая культура, физиче-
ское воспитание  различных групп населения” / В. П.  Семенен-
ко. – Киев, 2005. – 197 с.
Теорія і методика  фізичного  виховання  / за ред. Т. Ю. Круцевич . 7. 
– К. : Олімпійська література , 2003. – Т. 2. – С. 56.
Харитонова  О.О. Технология оздоровительных  занятий тен-8. 
нисом с младшими школьниками в условиях фитнес клуба: 
автореф. дис. на соискание  уч. степени  к.пед.н.: спец. 13.00.04 
«Теория и методика  фызического  воспитания , спортивной  тре-
нировки  и оздоровительной  и адаптивной  физической культу-
ры» / Ольга Харитонова . – М., 2009. – 24 с.
Хрипко І. Динаміка показників психофізичного  розвитку 9. 
молодших школярів під впливом занять з традиційними  та 
інноваційними  засобами фізичної культури / І. Хріпко // Молода 
спортивна  наука України : зб. наук. пр. – Львів, 2008. – Вип. 12, 
т. 2 – С. 201–205.
Шиян О. В. Исследование эффективности влияния занятий бад-10. 
минтоном  на уровень  соматического  здоровья детей 8 – 9 лет / 
О. В. Шиян // Педагогіка, психологія  та мед. – біол. пробл. фіз. 
виховання  і спорту. – 2003. – № 10. – С. 76–83. – Библиогр. : 7 
назв. – рус.

Надійшла до редакції 18.08.2009 р. 
Чернявський Максим Вікторович

pro100_max@meta.ua

mailto:pro100_max@meta.ua


135

Моделювання дидактичних умов організації диференційованої 
самостійної навчальної діяльності студентів педагогічного 

університету
Шаров С.В. 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Для підвищення ефективності 
самостійної навчальної діяльності 
студентів необхідна методично спла-
нована організація, що може бути 
представлена у вигляді педагогічної 
моделі. Розглянуто основні питання 
стосовно моделювання навчального 
процесу, подано класифікацію моделей 
та етапи їх створення, представлено 
модель організації диференційованої 
самостійної навчальної діяльності 
студентів педагогічного університету та 
відтворено загальну характеристику її 
компонентів.

Шаров С.В. Моделирование дидак-
тических условий организации диф-
ференцированной самостоятельной 
учебной деятельности студентов 
педагогического университета. Для 
повышения эффективности самостоя-
тельной учебной деятельности студен-
тов необходима методически сплани-
рованная организация, которая может 
быть представлена в виде педагогиче-
ской модели. Рассмотрены основные 
вопросы моделирования учебного про-
цесса, подана классификация моделей 
и этапы их создания, представлена 
модель организации дифференциро-
ванной самостоятельной учебной дея-
тельности студентов педагогического 
университета и отображена общая ха-
рактеристика ее компонентов.

Sharov S.V. Design of didactics terms 
of organization of the differentiated in-
dependent educational activity of stu-
dents of pedagogical university. For 
the increase of ef ciency of independent 
educational activity of students the nec-
essary methodically planned organization 
that can be represented as a pedagogical 
model. Basic questions are considered in 
relation to the design of educational pro-
cess, given classi cation of models and 
stages of their creation, represented the 
model of organization of the differenti-
ated independent educational activity of 
students of pedagogical university and 
reproduced general description of its 
components

модель, самостійна навчальна діяль-
ність, студенти.

модель, самостоятельная учебная 
деятельность, студенты.

model, independent educational activity, 
students.

Вступ. 1

Будь-який педагогічний експеримент у вищому 
навчальному закладі важко уявити без використання 
певних педагогічних моделей. Особливо це стосуєть-
ся диференційованої самостійної навчальної діяль-
ності студентів, яка має багато аспектів її організації. 
Системний підхід і метод моделювання складних про-
цесів дають нам можливість для цілісного досліджен-
ня означеної проблеми у вигляді моделі. 
Аналіз сучасних наукових праць свідчить про ши-

роке використання моделей у різних галузях науки та 
техніки. Досить успішно моделі використовуються 
в педагогічному експерименті, де необхідно спочат-
ку спроектувати весь хід експерименту, а потім його 
здійснювати. Серед вчених, які займаються теоретич-
ними основами педагогічного моделювання та його 
практичним втіленням, слід відзначити Є.М. Павлю-
тенкова, В. Маслова, О. Сердюк, Л.Г. Кондратову, С.О. 
Касярума, І.Г. Матросову та ін. Разом з тим, зазначені 
проблеми ще досі залишаються актуальними..
Робота виконана згідно з тематичним планом 

науково-дослідної роботи кафедри педагогіки та пе-
дагогічної майстерності “Гуманізація управління 
навчально-виховних процесів в закладах освіти” (реє-
страційний номер 0107V006181).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є висвітлення основних питань сто-

совно процесу моделювання, наведення класифікації 
моделей та етапи їх створення, загальна характерис-
тика власної моделі організації диференційованої са-
мостійної навчальної діяльності студентів педагогіч-
ного університету.

Результати дослідження. 
Процес моделювання передбачає відтворення ха-

рактеристик одного об’єкта на іншому, спеціально 
створеному для його вивчення [5, 5]. Під моделлю ро-
© Шаров С.В., 2009

зуміється в думках представлена або матеріально ре-
алізована система, яка, відображаючи або відтворю-
ючи існуючий або проектований об’єкт дослідження, 
здатна заміщати його та отримати нову інформацію 
про цей об’єкт [7, 39]. Модель педагогічної діяльнос-
ті, в якій представлений задум очікуваного резуль-
тату (мета), визначений його сенс (тобто позначено 
місце цього задуму в цілісному освітньому процесі), 
подана характеристика необхідних засобів і умов та 
вказані суб’єкти діяльності, отримала назву педаго-
гічної моделі [8, 98]. Класифікація моделей здійсню-
ється за різними ознаками: за видом (динамічні), за 
формою відображення (логічні), за природою явищ 
(соціально-психологічні), за способом відображення 
(графічні), за завданнями (інформаційні, евристичні, 
прогностичні), за ступенем точності (наближені, точ-
ні, достовірні, імовірні), за формою відтворення (ма-
теріальні та ідеальні) [6, 62].
Моделювання широко використовується в різних 

сферах професійної діяльності людини, головна пере-
вага якого полягає у можливості цілісного охоплення 
змодельованої системи. У педагогіці моделювання ви-
користовується і як метод теоретичного дослідження, 
і як навчальний засіб для організації занять із студен-
тами. Як вважає Л.Г. Кондратова, практична цінність 
моделі в будь-якому педагогічному дослідженні ви-
значається в основному її адекватністю вимірюва-
ним сторонам об’єкта та ступенем врахування осно-
вних принців моделювання (наочність, визначеність, 
об’єктивність), що в багатьох випадках визначає тип 
моделі та її функції [2, 58]. 
Існує декілька підходів до загальної схеми проце-

су моделювання. Так, С.О. Касярум пропонує шість 
етапів створення моделі: постановка завдань та визна-
чення властивостей досліджуваного оригіналу; кон-
статація ускладнень або неможливості дослідження 
оригіналу в природному вигляді; вибір моделі, яка 
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достатньо добре фіксує суттєві властивості оригіналу 
та досить легко піддається дослідженню; досліджен-
ня моделі у відповідності з поставленим завданням; 
перенесення результатів дослідження на оригінал; 
перевірка цих результатів [1, 52]. Дослідник І.Г. Ма-
тросова наводить інші етапи: визначення мети та кон-
кретних завдань моделювання; збір, систематизація 
та обробка інформації, що відноситься до сформу-
льованих завдань; виділення основних чинників, що 
мають істотний вплив на досліджуваний об’єкт або 
явище; побудова моделі відповідно до сформульова-
них завдань; перетворення моделі щодо конкретних 
соціально-педагогічних умов з урахуванням виділе-
них чинників; відбір оптимальних варіантів отрима-
них результатів; розробка комплексу рекомендацій 
для зміни досліджуваного об’єкту [4, 126]. 
Слід зауважити, що при створенні педагогічної 

моделі можуть виникнути проблеми, що пов’язані з 
визначенням структурних елементів моделі та зв’язку 
між ними. Тут доречним є зауваження В. Маслова, 
який вважає, що багато створених педагогічних моде-
лей побудовані без урахування вимог системного під-
ходу та теорії моделювання. Тому часто в експеримен-
тальній частині перевіряється фактично не модель, а 
окремі її структурні складові без достатньої аргумен-
тації їх побудови [3, 4].
Для експериментальної перевірки дидактичних 

умов організації диференційованої самостійної на-
вчальної діяльності студентів педагогічного універ-
ситету нами було створена педагогічна модель, що 
наведена у рис. 1. Подамо загальну характеристику 
кожного компонента власної моделі. 
Потреби суспільства вимагають від вищої освіти 

формування професійної компетентності майбутнього 
вчителя, що передбачає розвиток у студентів загаль-
нонавчальних та спеціальних знань, умінь та навичок, 
які забезпечать її конкурентноздатність на ринку пра-
ці в сучасних політичних та соціально-економічних 
умовах.

 Мета розробленої моделі полягає у формуванні та 
розвитку готовності студентів до систематичної само-
стійної аудиторної та поза аудиторної навчальної ді-
яльності.

 Завдання створеної моделі передбачають: 1. Ово-
лодіння студентами системою знань та умінь само-
стійної навчальної діяльності. 2. Формування у сту-
дентів потребнісно-мотиваційної сфери самостійного 
оволодіння потрібними знаннями, уміннями та нави-
чками. 3. Розвиток у студентів рефлексії результатів 
самостійної навчальної діяльності та адекватної само-
оцінки у власних навчальних можливостях.
При організації диференційованої самостійної на-

вчальної діяльності студентів ми керувалися наступ-
ними принципами: 

1. Принцип особистісного підходу передбачає ви-
вчення та врахування під час самостійної роботи осо-
бистісних, індивідуальних та вікових особливостей 
кожного студента з метою всебічного розвитку його 
особистості та забезпечення на цій основі підвищення 
ефективності навчально-виховного процесу.

2. Принцип свідомості та активності студентів 

у навчанні. Свідомому засвоєнню знань сприяють: 
роз’яснення мети та завдань навчального предмета, 
його практична направленість, систематичний контр-
оль тощо. Свідомість забезпечується високим рівнем 
активності студентів та проявляється у прагненні до 
самостійної навчальної діяльності, що здійснюєть-
ся шляхом вибору оптимальних шляхів досягнення 
мети.

3. Принцип диференційованого підходу передбачає 
врахування дійсних навчальних можливостей студен-
тів при вирішенні завдань. Основними дидактичними 
способами реалізації цього принципу є диференціація 
студентів за рівнем володіння цими видами самостій-
ної навчальної діяльності та рівнем внутрішньої на-
вчальної мотивації.

4. Принцип систематичності самоосвіти передба-
чає системність в роботі викладача (підвищення вну-
трішньої навчальної мотивації студентів, складання 
диференційованих навчальних завдань, здійснення 
контролю), а також системність в роботі студентів 
(систематичне вирішення навчальних занять, постій-
на підготовка до лекції та семінарів, самоконтроль 
самостійної навчальної діяльності, постійне вдоско-
налення власних навчальних умінь).

5. Принцип контролю та самоконтролю передба-
чає проведення на всіх етапах самостійної навчальної 
діяльності студентів поточного контролю та самокон-
тролю, за результатами якого здійснюється відповідне 
корегування процесу їх самостійної навчальної діяль-
ності.
Змістова система створеної моделі має модульний 

характер та складається з мотиваційно-діагностичного, 
операційно-діяльнісного та рефлексивно-оцінного мо-
дулів. Мотиваційно-діагностичний модуль передбачає 
визначення індивідуальних особливостей студентів для 
подальшої диференціації, діагностику готовності сту-
дентів до самостійної навчальної діяльності та аналіз 
труднощів її здійснення, розвиток навчальної мотива-
ції студентів тощо. Основою операційно-діяльнісного 
модулю є опанування вміннями та навичками само-
стійної навчальної діяльності. Рефлексивно-оцінний 
модуль включає в себе формування у студентів вміння 
оцінювати власні результати навчання та адекватно 
оцінювати свої навчальні можливості. 
Форми роботи: 1) індивідуальні; 2) парні; 3) гру-

пові.
Створена модель передбачає використання тра-

диційних (вербальні, практичні, методи спостере-
ження, тестування, анкетування, формувальний та 
констатувальний експеримент, методи математичної 
статистики) та нетрадиційних (мозкова атака, метод 
комп’ютерної підтримки, Internet-методи тощо) мето-
дів навчання. 
Засоби розробленої моделі передбачають викорис-

тання науково-методичного супроводу самостійної 
навчальної діяльності студентів, а саме: методичні ре-
комендації до організації самостійної навчальної ді-
яльності студентів, літературні джерела з основного, 
додаткового та допоміжного  переліку літератури, та-
блиці, графіки, навчальні та контролюючі комп’ютерні 
програми, електронні підручники, широкий спектр 
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прикладних програм, мультимедійний проектор, ін-
терактивні дошка, комп’ютерна техніка тощо.
Стосовно вибору критеріїв ми взяли за основу 

змістову систему власної моделі та виділили з кож-
ного модулю змістової системи по одному критерію, 
а саме: мотиваційний, діяльнісний та оцінний (від-
повідно мотиваційно-діагностичний, операційно-
діяльнісний та рефлексивно-оцінний модулі змісто-
вої системи створеної моделі). Із мотиваційної сфери 

були вибрані інтереси та ціннісні орієнтації студентів, 
із діяльнісної сфери – вміння та здібності самостійної 
навчальної діяльності, із оцінної – самооцінка студен-
тів. Кожний критерій має три рівні (високий, середній 
та низький). 
Суб’єктами моделі є ректорат, керівники факуль-

тетів, завідувачі кафедр, бібліотека, викладачі та 
студенти.
Функціонування моделі здійснюється таким чи-

Рис. 1. Модель організації диференційованої  самостійної навчальної діяльності студентів педагогічного 
університету

Результати: рівні готовності (високий, середній, низький)

Критерії ефективності: мотиваційний, діяльнісний, оцінний

Засоби: науково-методичний супровід самостійної навчальної 
діяльності студентів

Методи: 1. Традиційні 2. Нетрадиційні.

Форми: 1. Індивідуальні 2. Парні 
3. Групові

Змістова система має модульний характер та складається з 
наступних модулів: 
1. Мотиваційно-діагностичний.
2. Операційно-діяльнісний.
3. Рефлексивно-оцінний.

Принципи:
1. Особистісного підходу.
2. Свідомості та активності.
3. Диференційованого підходу. 
4. Систематичності самоосвіти.
5. Контролю та самоконтролю. 

Завдання:
1. Оволодіння студентами системою знань та умінь 
самостійної навчальної діяльності.
2. Формування у студентів мотиваційної сфери самостійного 
оволодіння потрібними знаннями, уміннями та навичками.
 3. Розвиток у студентів рефлексії результатів самостійної 
навчальної діяльності та адекватної самооцінки у власних на-
вчальних можливостях.

Мета: сформувати та розвинути готовність студентів до 
систематичної самостійної навчальної діяльності

Потреби суспільства: формування професійної 
компетентності майбутнього вчителя
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ном: потреба суспільства у високоосвічених фахівцях, 
які вміють творчо та самостійно діяти, мають вели-
кий запас знань та вміють їх ефективно використову-
вати, формує загальну мету на створення спеціаліста 
відповідного рівня. Суб’єкти моделі, знаючи спільну 
мету та завдання, створюють необхідні дидактичні 
та організаційно-педагогічні умови. Здійснення ор-
ганізації диференційованої самостійної навчальної 
діяльності студентів здійснюється у відповідності 
до обраних принципів відповідними методами, фор-
мами та засобами навчання в залежності від рівнів 
сформованості критеріїв ефективності моделі. Після 
проведення передбаченої роботи здійснюється ана-
ліз відповідності отриманих результатів до загальної 
мети та вносяться необхідні корективи в навчальний 
процес, після чого відбувається подальша педагогіч-
на взаємодія.

Висновки. 
Ефективність самостійна навчальна діяльність 

студентів прямо залежить від методично спланованої 
її організації та диференційованого підходу до студен-
тів. Успішне вирішення цих завдань повинно перед-
бачати наявність чіткої моделі організації диференці-
йованої самостійної навчальної діяльності студентів. 
Створена модель організації диференційованої само-
стійної навчальної діяльності студентів педагогічного 
університету задовольняє в цілому потреби суспіль-
ства, дає змогу досягти поставленої мети, будується 
на обраних принципах, формах, методах і засобах 
роботи та має критерії ефективності впровадження 
моделі в навчальний процес, визначає дидактичні та 
організаційно-педагогічні умови успішної організації 

диференційованої самостійної навчальної діяльності 
майбутніх учителів.
Подальші дослідження спрямовані на експери-

ментальну перевірку створеної моделі в навчальному 
процесі. Отримані експериментальні дані дозволять 
підтвердити гіпотезу про її ефективність. 
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Профілактика дефіциту сполук кальцію та заліза в учнів 
загальноосвітньої школи як соціально-педагогічна проблема

Шахненко В.І. 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

В статті висвітлено роль кальцію і 
заліза в роботі людського організму, 
негативний вплив дефіциту цих сполук 
на здоров’я дорослих і дітей, методи-
ка проведення самоспостереження на 
предмет самодіагностики забезпечен-
ня організму сполуками кальцію і за-
ліза, їхня добова потреба дорослих і 
дітей, засоби та методика проведення 
профілактики дефіциту кальцію і залі-
за, як умови попередження ускладнень 
у здоров’ї.

Шахненко В.И. Профилактика де-
фицита соединений кальция и 
железа у учеников общеобразо-
вательной школы как социально-
педагогическая проблема. В статье 
раскрыта роль кальция и железа в 
работе человеческого организма, от-
рицательное влияние дефицита этих 
соединений на здоровье взрослых и 
детей, методика проведения самона-
блюдения на предмет самодиагностики 
обеспечения организма соединениями 
кальция и железа, суточная потреб-
ность взрослых и детей в кальции и 
железе, средства и методика прове-
дения профилактики их дефицита, как 
условия предупреждения осложнений 
в здоровье.

Shahnenko V.I. Prevention of de cien-
cy of connections of calcium and iron 
at pupils of a comprehensive school 
as a social - pedagogical problem. The 
role of calcium and iron in-process a hu-
man body, the negative effect of de cien-
cy of his connections on health of adults 
and children, a procedure of conducting 
of an introspection is disclosed for a self-
diagnosis of ensuring of an organism by 
connections of calcium and iron, daily ne-
cessity of adults and children of calcium 
and iron, means and a procedure of con-
ducting of prevention of his de ciency, as 
conditions of the warning of complications 
in health. In Ukraine there was such pro-
vision: in a feed of children, adolescents 
and learning youth de ciency of calcium 
and iron which negatively in uences their 
health occurs.

сполуки кальцію, сполуки заліза, вплив 
кальцію і заліза на здоров’я, дефіцит 
сполук кальцію і заліза, профілактика 
дефіциту кальцію і заліза, методика 
проведення профілактики дефіциту 
сполук кальцію і заліза.

соединения кальция, соединения же-
леза, влияние кальция и железа на здо-
ровье, дефицит соединений кальция и 
железа, профилактика дефицита со-
единений кальция и железа, методика 
проведения профилактики дефицита 
соединений кальция и железа.

connections of calcium, effect of calcium 
on health, de ciency of connections 
of calcium, prevention of de ciency of 
connections of calcium, a procedure of 
conducting of prevention of de ciency of 
connections of calcium.

Вступ.24

В Україні з кожним роком погіршується здоров’я 
дітей і підлітків, учнів загальноосвітньої школи. Од-
нією з причин цього може бути і дефіцит нутрієнтів 
– сполук йоду, кальцію і заліза, вітаміну А і фолієвої 
кислоти в організмі дітей та підлітків. Зупинимось на 
проблемі кальцію і заліза. 
За даними Міністерства охорони здоров’я України 

при добовій потребі 1200 мг кальцію, діти вживають 
його лише 400–550 мг. Не добирають діти і заліза Яка 
ж роль цих сполук в життєдіяльності людського ор-
ганізму? 
Робота виконана за планом НДР Харківского на-

ціонального університету імені В. Н. Каразіна. 
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Ціль роботи – науково обґрунтувати актуальність 

проблеми профілактики дефіциту кальцію і заліза се-
ред дітей і підлітків та учнівської молоді і розробити 
методику її проведення.

Результати дослідження.
1. 1.Постановка проблеми
Роль сполук кальцію в роботі людського орга-

нізму.
Сполуки кальцію є складовою частиною ядер і 

мембран клітин, клітинних та тканинних рідин і бу-
дівельним матеріалом кісткової тканини (99 відсотків 
від запасу всього організму), беруть участь у збуджен-
ні нервової системи, скороченні м’язів та зсіданні 
крові, чистять кровоносні судини, підтримують тонус 
нервової системи, впливають на кислотно-лужне се-
редовище організму. При цьому сполуки кальцію ма-
ють “лужну” дію.
Обмін кальцію в організмі тісно пов’язаний з об-

міном магнію та стронцію. На фосфорно-кальцієвий 
© Шахненко В.І., 2009

обмін впливає наявність вітаміну D (відсутність 
останнього та недостатність сполук кальцію в орга-
нізмі дітей віком від двох до одинадцяти місяців при-
зводить до рахіту). Разом з тим, кальцій активізує дію 
деяких ферментів і гормонів.
Кальцію властиві протизапальні та антиалергійні 

дії. При недостатньому надходженні сполук кальцію 
організм витрачає його з кісткової тканини, що по-
слаблює міцність кісток. Дефіцит кальцію в організмі 
може стати причиною цілого ряду захворювань: осте-
опорозу, пародонтозу, недостатнього розвитку скелету 
людей та інших. 
При недостатності кальцію має місце погіршення 

і навіть призупинення росту дітей, руйнування зубів 
дорослих і дітей, крихкість кісток, депресія. Дорослі 
й діти, у яких в організмі не вистачає кальцію, як пра-
вило, нервують, безупинно рухають руками і ногами, 
барабанять пальцями, не можуть спокійно сидіти, мо-
жуть безпричинно плакати, жаліти себе тощо. Разом 
з тим, надлишок кальцію зменшує вміст в організмі 
калію і фосфору, що порушує роботу клітин всього 
організму (порушується обмін речовин). 
У вітчизняній системі охорони здоров’я історично 

склалось таке становище: при її створенні вона була 
націлена не на профілактику захворювань дорослих 
і дітей, а в основному на їх лікування. Обмеженість 
штатів лікарняно-профілактичних та санітарно-
профілактичних закладів не дозволяє охопити насе-
лення України профілактикою захворювань, в тому 
числі і проблемами, пов’язаними з дефіцитом каль-
цію. Отже, у розв’язанні цієї проблеми певну допо-
могу повинна надати вітчизняна загальноосвітня шко-
ла, ознайомивши учнів з цими питаннями на уроках 
«Основ здоров’я» та в позакласній виховній роботі. З 
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проблемами профілактики дефіциту кальцію потрібно 
було б знайомити дітей ДНЗ, студентів ВНЗ та дорос-
лих, особливо вагітних жінок і батьків дошкільників 
та учнів школи.

1.2. Шляхи розв’язання проблеми.
Добова потреба кальцію для людей різного віку ко-

ливається від 1000 до 1600 мг/добу [див. табл. 1]. 
Кожна людина, особливо діти і підлітки, повинні 

щодня вживати добову потребу кальцію. При цьому 
слід пам’ятати, що ступінь засвоєння кальцію зале-
жить від наявності фосфору, магнію, вітамінів А, Е і 
особливо від вітаміну D та у співвідношенні з жирами. 
Так недостатність фосфору призводить до надлишку 
кальцію в організмі. Тому потрібно вживати продук-
ти, що містять фосфор (молочні продукти та риба), 
магній (овочі, горіхи, риба та інші морепродукти), ві-
тамін А (вершкове масло, яйця, печінка, морква, гар-
бузи, помідори), Е (олія соняшникова та кукурудзяна, 
соя, горох, квасоля), та вітамін D (океанська та мор-
ська риба, яйця курячі). Порушення співвідношення 
кальцію і жирів в бік збільшення або зменшення того 
чи іншого продукту негативно впливає на засвоєння 
кальцію в організмі. При недостатньому вживанні 
жирів в організмі мало утворюється кальцієвих со-
лей жирних кислот. Отже, кальцій засвоюється недо-
статньо. Якщо ж вживається багато жирної їжі, то не 
вистачає жовчних кислот, щоб перевести всі кальціє-
ві солі в розчинний стан. І значна кількість кальцію 
виділяється з калом. При харчуванні, коли в раціоні 
переважають продукти, що мають кисле середовище 
(м’ясо, круп’яні страви та хліб), кальцій виділяється 
з калом. Взагалі організмом всмоктується з продук-
тів харчування 10–40 відсотків кальцію, що треба 
враховувати при складанні раціону. Разом з тим, слід 
пам’ятати, що передозування кальцію є шкідливим: 
це призводить до підвищення ламкості кісток. 

Таблиця 1
Добова потреба кальцію для людей різних вікових 

груп

Групи людей
Потреба в 
кальцію (у 
мг на добу)

Діти, підлітки, і молоді люди до 
24-х років 1200

Чоловіки старше 24-х років 1000
Жінки від 24-х років до менопаузи 1000
Вагітні жінки та матері до 19-ти 
років, що годують дітей груддю 1600

Вагітні жінки та матері після 19-ти 
років, що годують дітей груддю 1200

Жінки у пост менопаузі 1500

Вміст кальцію в продуктах харчування 
та профілактика його дефіциту.
Колишня радянська та й сучасна вітчизняна меди-

цина для забезпечення організму сполуками кальцію 
дорослих і дітей радять вживати коров’яче молоко та 
молочні продукти. 

 Автором даної статті і колективом НВК «СЗШ 

№ 2 – гімназія» міста Трускавця Львівської області 
у складі: директор школи О.Г. Бутенко, вчителі М.М. 
Попадинець, М.П. Сидір та ін. з 2000 до 2006 року 
(протягом шести років) було опитано учнів 2–7-х кла-
сів на предмет вживання чи не вживання коров’ячого 
молока і кількості поломів кінцівок. Таке ж опитуван-
ня проводила і вчитель-методист, вчитель біології та 
основ здоров’я Клугино-Башкирівської гімназії міста 
Чугуєва Харківської області Є.О. Цуканова. При цьо-
му ніякої залежності поломів кісток від не вживання 
коров’ячого молока ми не виявили. Тобто серед учнів, 
які ламали руки й ноги, була приблизно однакова кіль-
кість тих, що пили і не пили молоко. Про цей факт ми 
не наважились оголосити, а на проведення поглибле-
ного експерименту у нас не було необхідних ресурсів, 
то ми розпочали пошуки пояснення цього явища у лі-
тературі з фізіології і медицини та у світовій пресі, що 
дало певний успіх. Саме про це буде сказано нижче. 
Як відомо, в США досить активно пропагується 

знежирене молоко (за теорією роздільного харчування 
білки з жирами несумісні) і американці вживають його 
значно більше на душу населення, ніж в інших краї-
нах. Проте кількість переломів кісток і захворювань на 
остереопороз значно більша, ніж в інших країнах.
Цей “кальцієвий парадокс“ змусив вчених про-

вести дослідження, яке показало, що “рекомендації 
вживати якомога більше молочних продуктів не ма-
ють жодних наукових підстав”. Саме таку точку зору 
висловили дієтолог Емі Джой Леноу та його колеги в 
журналі “PediatricsІз викладеного вище американські 
вчені зробили висновок, що джерелом надходження 
кальцію до організму є інші продукти, в першу чергу 
овочі. 
Як пояснити “кальцієвий парадокс“? Чому не за-

своюється кальцій коров’ячого молока? Відповіддю 
на ці запитання може бути таке припущення. Напевне 
в ті дуже далекі часи, коли первісна жінка народила 
першу дитину, і годувала це немовля своїм молоком, 
первісні люди ще не приручали диких звірів, не утри-
мували корів і не використовували в їжу коров’ячого 
молока. Тому коли у первісного немовляти перестав 
вироблятись пепсин, фермент, який розщеплює біл-
ки коров’ячого молока, і дитина «перестала брати 
груди», його мати перевела дитину на іншу їжу. На 
цьому механізм засвоєння коров’ячого молока, а в 
тому числі і його сполук обірвався. До цього ж дода-
мо, що коров’яче молоко в першу чергу є продуктом 
вигодовування дитини корови, тобто теляти, а не ди-
тини людини. Разом з тим, слід зазначити, що теля, 
коли у його організмі перестає вироблятися пепсин, 
теж не п’є материнського молока. Що ж до питання 
вживання коров’ячого молока слід зазначити наступ-
не. Оскільки коров’яче молоко є джерелом білків, ві-
тамінів, макро- та мікроелементів, то його не слід ви-
лучати з раціону дітей, підлітків та учнівської молоді. 
Особливо цінними в цьому плані є кисломолочні про-
дукти: вони блокують гниття продуктів харчування в 
процесі травлення і захищають організм від отруєння 
продуктами розпаду. При цьому слід пам’ятати, що 
джерелом надходження до організму сполук кальцію 
є інші продукти харчування. 
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 Вміст кальцію в продуктах харчування приведено 
у таблиці 2. При складанні раціону слід враховувати й 
те, що кальцій, наявний у продуктах харчування, за-
своюється не повністю. А деякі продукти з великим 
вмістом щавелевої кислоти (шпинат, аґрус, смороди-
на, ревінь та інші) зменшують засвоєння кальцію в 
організмі. Негативно впливають на засвоєння каль-
цію в організмі вживання алкоголю, кави та курін-
ня. Ми звертаємо увагу на те, що дітям, підліткам та 
учнівській молоді потрібно регулярно вживати овочі 
і фрукти, виконувати вимоги оптимального рухового 
режиму, перебувати на сонці у всі пори року і під-
тримувати нормальну масу. Ці ж міри сприяють по-
ліпшенню складу скелету, серцево-судинної, нервової 
систем та координації рухів. Що ж до оптимального 
рухового режиму, то слід додати наступне. В Японії 
існує Правило 10 000, згідно з яким кожен, хто хоче 
бути здоровим, щодоби повинен проходити 10 000 
кроків (до потовиділення). Це приблизно 8,5–10 кіло-
метрів ходьби.

Таблиця 2
Вміст кальцію в деяких продуктах харчування 

(мг/100г)
Судак 507
Сазан 356
Сардини з кістками (консерви) 350
Лісовий горіх 290
Селера, салат 240
Сушена соя 226
Курага 170
Паста “Океан” 148
Лящ морський 146
Короп 101
Оселедці атлантичні жирні 102
Насіння соняшника 100
Волоський горіх 83
Сардина океанська 80
Карась, крупа гречана 70
Капуста білокачанна 60
Гарбузове насіння 60
Морква 51
Картопля, квасоля, гарбуз, малина 40
Виноград 45
Хліб житній 38
Столовий буряк, вишня 37
Абрикоси 28
Пшоно 27
Персики 20
Груша 19
Яблука 16
До викладеного вище слід додати, що значний 

досвід у проведенні профілактики дефіциту сполук 
кальцію в учнів у навчально-виховному процесі має 
колектив НВК «СЗШ № 2 – гімназія» міста Трускавця 
Львівської області, викладений у 8-му джерелі приве-
деного нижче списку літератури.

2. 1.Постановка проблеми Роль сполук заліза в 
роботі людського організму
Залізо необхідне в організмі для утворення гемогло-

біну кpoві та тканинного дихання. Boнo входить до скла-
ду гемоглобіну еритроцитів (червоних кров'яних тілець, 
носіїв кисню в організмі), міоглобіну м'язів, ферментів, 
які забезпечують процеси дихання клітин.
Недостатність заліза в організмі призводить до залізо-

дефіцитної анемії, обумовленої його браком для біо-
синтезу гемоглобіну. Найчастіше нею хворіють жінки 

репродуктивного віку, діти та люди похилого віку. На-
слідком залізодефіциту можуть бути фізична слабкість 
та втрата витривалості, послабления імунної системи, 
зниження температури тіла та навіть онкологічні за-
хворювання.
Симптомами дефіциту заліза є: різка слабкість, за-

поморочення, безсоння, втрата апетиту, випадання во-
лосся, тріщини на губах, суха бліда шкipa, ламкі та де-
формовані («ложкоподібні») нігті, відставання у розвитку 
дітей, погіршення успішності в навчанні, а у результаті 
зниження iмyнного захисту, часті захворювання.

2.2. Шляхи реалізації проблеми 
Засобами профілактики дефіциту заліза є забезпечен-

ня організму його добової потреби. Добова потреба в 
сполуках заліза для різних категорій людей наведена 
в таблиці 3.

Таблиця 3
Добова потреба в сполуках заліза для різних 

категорій людей (у мг).

Категорії людей Добова 
потреба в мг

Діти від 1-го до 5-ти років 10
Діти та підлітки 6-12 років 12–15
Підлітки 14–17 років 18
Дорослі 18
Baгiтні жінки та матері, що годують 
дітей грудьми 20

Кожна людина, особливо діти та підлітки, вагітні 
жінки та матері, які годують дітей грудьми, повинні 
щодня вживати добову потребу заліза.

Вміст сполук заліза в продуктах харчування та 
профилактика його дефіциту.
У різних продуктах харчування міститься різна 

кількість сполук заліза. Розглянемо лише тi, які є найба-
гатшими на сполуки заліза (див. таблицю 4).
Ознайомившись із вмістом заліза у продуктах хар-

чування, наведеними в таблиці 4, Ви можете розраху-
вати для себе раціон, який би гарантовано задовольняв 
потребу організму у залізі. Але при цьому врахуйте 
таке, що не все залізо засвоюється організмом. Так у 
кишківнику всмоктується максимальна кількість залі-
за: з молочних продуктів та яєць – 5%, з хліба, крупів, 
бобових, овочів і фруктів – 5–10, з риби – 15, з печінки 
12–16, з м'яса – 30%. Реально цi цифри нерідко можуть 
бути значно меншими. Kpiм цього, слід також враху-
вати, що одні продукти сприяють засвоєнню сполук 
заліза, а інші – гальмують цей процес. Так сприяють 
збільшенню засвоєння сполук заліза в організмі ли-
монна й аскорбінова кислота (вітамін С), фруктоза, 
якою особливо багаті фрукти та соки з них, мед. На-
певне засвоєнню сполук заліза сприяє шлунковий сік, 
який переводить їx в розчинну форму. На користь цьо-
го припущення свідчать такі факти: висока частота за-
лізодефіцитних анемій має місце при ахлогідрії [з гр. 
achlorhydria, де а – заперечення + chloros (хлор, газ) + 
hydor – вода, – відсутність вільної хлоридної кислоти 
в шлунку].
Обмін заліза в організмі людини залежить від 

функціонування печінки. Тому визначення вмісту за-
ліза у сироватці кpoві може бути використане в якості 
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характеристики функціонування печінки. Погіршують 
засвоєння сполук заліза в організмі оксалатна (щаве-
лева) кислота, сполуки фосфатної кислоти: вони пере-
водять сполуки заліза у нерозчинні форми. Не сприяє 
засвоєнню сполук заліза також міцний чай i недостат-
ність тваринних білків.

Таблиця 4. 
Перелік продуктів харчування, що мають наибільший 
вміст заліза (в мг на 100 г їстівної частини продукту).

Види продуктів Вміст заліза

Шипшина сушена 28
Чорносливи сушені 15
Шипшина свіжа 11,5
Квасоля 12,4
Печінка (яловичина) 9
Крупа гречана 8
Ікра з баклажанів 7,6
Нирки (яловичі) 7,1
Серце (яловиче) 7
Горох 7
Пшоно 7
Кабачки в томатному coyci 6
М'ясо кроляче 4,4
Персики 4,1
Лящ морський 4
Крупа вівсяна 3,9
Ізюм 3
Шпинат, айва 3
Яйця курячі 2,7
Груші 2.3
Яблука 2,2
Сливи, абрикоси 2,1
Хліб житній 2
Малина 1,6
Вишня 1,4
Смородина 1,3
Суниці 1,2
Морква 1,2–1,4
Капуста свіжа 1
Картопля 0,9
Гарбуз 0,8
Виноград свіжий 0,6

Дефіцит заліза в організмі викликає гострi та хро-
нічні кровотечі, захворювання шлунка та кишківни-
ка. Тому при недугах цих органів виникає потреба у 
значному збільшенні вживания продуктів, які містять 
сполуки заліза.

Висновки
В Україні склалось таке становище: у харчуванні 1. 
дітей, підлітків та учнівської молоді має місце де-
фіцит кальцію і заліза, який негативно впливає на 
їхнє здоров’я, що стало соціальною проблемою. 

Виникла потреба навчальну програму “Основи 2. 
здоров’я” та інших предметів природничого ци-
клу доповнити інформацією про вплив на розви-
ток людини та здоров’я дефіциту сполук кальцію 
і заліза, починаючи з початкової школи. 
Зміст освіти ЗНЗ слід доповнити інформацією про 3. 
методику проведення профілактики дефіциту 
кальцію і заліза серед учнів.
Окремо слід поставити питання про профілактику 4. 
дефіциту сполук кальцію і заліза у ДНЗ України.
Оскільки у змісті освіти ЗНЗ недостатньо висвіт-5. 
лено питання профілактики дефіциту кальцію 
і заліза в організмі людини, то таку роботу слід 
проводити і у вищих навчальних закладах.
Розв’язавши ці соціально-педагогічні проблеми у 6. 
певній мірі можна поліпшити здоров’я дорослих 
і дітей в Україні. 
Подальші дослідження передбачається провести 

в напрямку вивчення інших проблем профілактики 
дефіциту сполук кальцію та заліза в учнів загально-
освітньої школи.
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Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного 
віку як педагогічна проблема

Шевченко Ю.М., Дубяга С.М.
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Представлено фізичний розвиток дітей 
старшого дошкільного віку в педагогіч-
ному аспекті. Розглядаються проблеми 
фізичного розвитку та фізичного вихо-
вання в сучасній педагогічній практиці. 
Визначається стрімкий морфофізіоло-
гічний розвиток старших дошкільни-
ків. Він обумовлюється складністю та 
багатогранністю рухової діяльності до-
шкільників. Визначено фактори впливу 
на фізичний розвиток дітей. Показника-
ми фізичного розвитку є: будова тіла; 
рівень рухових якостей, сформованість 
постави, рухова підготовленість.

Шевченко Ю.М., Дубяга С.Н. Физи-
ческое развитие детей старшего 
дошкольного возраста как педагоги-
ческая проблема. Представлено фи-
зическое развитие детей старшего до-
школьного возраста в педагогическом 
аспекте. Рассматриваются проблемы 
физического развития и физического 
воспитания в современной педагоги-
ческой практике. Определяется стре-
мительное морфофизиологическое 
развитие старших дошкольников. Оно 
обуславливается сложностью и много-
гранностью двигательной деятель-
ности дошкольников. Определены 
факторы влияния на физическое раз-
витие детей. Показателями физическо-
го развития являются: строение тела; 
уровень двигательных качеств, сфор-
мированность осанки, двигательная 
подготовленность.

Shevchenko Y.M., Dubyaga S.N. 
Physicаl development of upper pre-
school-age children as a pedagogical 
problem. Physical development of chil-
dren of the senior preschool age in peda-
gogical aspect is presented. Problems of 
physical development and physical train-
ing in state-of-the-art student teaching are 
considered. Prompt morphological physi-
ological development of the senior pre-
school children is de ned. It is caused by 
complexity and many-sided nature of mo-
tive activity of preschool children. Factors 
of effect on physical development of chil-
dren are de ned. Parameters of physical 
development are: a structure of a body; a 
level of motive qualities and formations of 
bearing, motive readiness.

вправа, м’язи, постава, рух, рухова дія, 
рухова діяльність, фізична культура, 
фізичний розвиток.

упражнение, мышцы, осанка, движе-
ние, двигательное движение, двига-
тельная деятельность, физическая 
культура, физическое воспитание.

exercise, muscles, bearing, movement, 
motive movement, motive activity, 
physical training, physical training.

Вступ. 1

Глобалізація, зміна технологій, перехід до 
постіндустріального, інформаційного суспільства, 
утворення пріоритетів сталого розвитку, інші 
властивості сучасної цивілізації та риси зумовлюють 
розвиток людини як головну мету, ключовий показник 
і основний важіль сучасного прогресу. 
Пріоритетним завданням українського суспільства 

є виховання людини в дусі відповідального ставлення 
до власного здоров’я і здоров’я оточуючих, як до 
найвищої індивідуальної і суспільної цінності. Держава 
разом із громадськістю сприяє збереженню здоров’я 
учасників навчально-виховного процесу, залученню їх 
до занять фізичною культурою і спортом, проведення 
та впровадження в практику результатів міжгалузевих 
наукових досліджень з проблем зміцнення здоров’я. В 
усіх ланках системи освіти шляхом використання за-
собів фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої 
роботи, використання різноманітних форм рухової ак-
тивності закладаються основи для забезпечення і роз-
витку фізичного, психічного, соціального та духовно-
го здоров’я кожного члена суспільства [6, с.4].
У Національній доктрині розвитку освіти підкрес-

люється, що саме фізичне виховання, як невід’ємна 
складова освіти, забезпечує можливість набуття кож-
ною людиною необхідних науково обґрунтованих 
знань про здоров’я і засоби його зміцнення, про шля-
хи і методи протидії хворобам, про методики досяг-
нення високої творчої активності [6, с.5].
Відповідно до статті І Закону України „Про фізич-

ну культуру і спорт” фізична культура – це „складо-
ва частина загальної культури суспільства, що спря-
мована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, 
морально-вольових та інтелектуальних здібностей 
людини з метою гармонійного формування її особис-
© Шевченко Ю.М., Дубяга С.М., 2009

тості”.
Сучасні погляди на проблему фізичного розвитку ді-

тей проаналізовано у ряді психолого-педагогічних до-
сліджень у галузі дошкільної педагогіки (Г.Бєлєнької, 
О.Богініч, Е.Вільчковського, Л.Волкова, Н.Денисенко, 
О.Кононко, О.Кириченко, Т.Поніманської) та систе-
ми фізичного виховання підростаючого покоління 
(М.Зуболій, О.Курок, Г.Ляшенко, Л.Сущенко, Б.Шиян 
та ін.). Зокрема І.Бех, І.Зязюн, В.Кремень, В.Кузь, 
Л.Масол, О.Рудницька розглядають побудову єдиної 
організаційної системи інтенсивного розвитку ді-
тей як забезпечення взаємовпливу різних складових 
навчально-виховного процесу на формування, зміц-
нення і відновлення здоров’я зростаючої особистос-
ті, гуманізацію виховного процесу, що реалізує право 
кожної дитини на повноцінне застосування власних 
сутнісних сил. Фізичне виховання дітей дошкільного 
віку в період перебудови освіти в Україні є одним із 
пріоритетних напрямів у роботі педагогів і батьків, 
тому проблема фізичного розвитку дітей старшого до-
шкільного віку потребує подальшого вивчення.
Робота виконана за планом НДР Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є розкриття особливостей фізично-

го розвитку дітей старшого дошкільного віку як час-
тини загальної культури особистості так і в загально-
му розумінні цього поняття.

Результати дослідження.
В особистісному аспекті фізична культура є тією 

частиною загальної культури людини, яка виражаєть-
ся ступенем розвитку її фізичних сил і рухових нави-
чок та здоров’я. Вона дозволяє за допомогою своїх 
специфічних засобів і методів розкривати потенційні 
фізичні можливості людини [7].
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Термін „фізична культура” використовується і в ін-
ших, вужчих значеннях, - наголошує Б.Шиян. „Фізична 
культура особистості є втілення в самій людині резуль-
татів використання матеріальних і духовних цінностей 
фізичної культури” [7, с.23]. Отже, фізичну культуру 
особистості Б. Шиян визначає як сукупність якостей 
людини, які набуваються у процесі фізичного вихован-
ня і виражаються в її активній діяльності, спрямованій 
на всебічне удосконалення особистої фізичної приро-
ди та ведення здорового способу життя [7].
У змісті фізичної культури українські та російські 

науковці (Б.Ашмарін, О.Безкопильний, М.Віленський, 
Л.Волков, К.Грантинь, В.Іващенко, Л.Матвєєв, 
А.Новіков, Б.Шиян та ін.) виділяють дві основні час-
тини: функціонально-забезпечуючу та результативну.
Функціонально-забезпечуюча представлена у фі-

зичній культурі всім тим цінним, що створюється і 
використовується суспільством як спеціальні засоби, 
умови, форми, методи й їх прийми застосування, які 
дозволяють оптимізувати фізичний розвиток та за-
безпечувати певний рівень фізичної підготовленості 
дітей до повноцінного життя. Результативна частина 
фізичної культури представлена позитивними резуль-
татами у фізичному розвитку і руховій підготовле-
ності, що стають наслідком їх використання. Названі 
частини фізичної культури єдині. Перша ніби перехо-
дить у другу завдяки практичній діяльності у процесі 
фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої діяль-
ності [7].
Саме фізичний розвиток, рухова підготовленість 

дитини та рівень здоров’я є головними показниками 
стану сформованості фізичної культури.
Навчання дошкільників рухів пов’язане з органі-

зацією системи фізичного виховання, стверджує на-
уковець Е.Вільчковський, воно спрямоване на мор-
фологічне і функціональне вдосконалення організму 
(фізичний розвиток), формування і поліпшення осно-
вних життєво важливих рухових умінь, навичок і 
пов’язаних з ними знань дошкільників [2, с.4].
Фізичне виховання в дитячому садку здійснюється 

всією системою різноманітних організаційних форм 
(щоденні заняття фізкультурою, ранкова гімнастика, 
рухливі ігри, фізкультурні хвилинки, динамічні паузи 
тощо) та ефективними засобами (фізичними рухами, 
загартуванням, харчуванням, режимом, гігієнічними 
процедурами) [2].
Вченими Л.Волковим, О.Дубогай, В.Ареф’євим, 

Б.Шияном та ін. доведено, що головним у фізичній 
культурі є позитивні результати у фізичному розви-
тку дітей, їх руховій підготовленості. У свою чергу, 
ці категорії стають наслідком використання засобів, 
умов, форм, методів, прийомів тощо, тобто наслід-
ком функціонально-забезпечуючої частини фізичної 
культури.
Поняття „фізичний розвиток” тлумачиться у на-

укових джерелах по-різному. У самому загальному 
сенсі „фізичний розвиток” людини називають процес 
змін природних морфо-функціональних властивостей 
організму упродовж індивідуального життя [5, с.9]. 
Це також процес змін форм і функцій організму; су-
купність ознак, що характеризують зовнішні показ-

ники фізичного стану організму на тому чи іншому 
етапі його фізичного розвитку (ріст, вага, окружність 
грудної клітини, спірометрія легенів, динамометрія 
тощо) [7, с.29]; реалізація генотипу в певних умовах 
життєдіяльності людини.
Дослідник Е.Вільчковський підкреслює, що фізич-

ний розвиток виявляється у становленні та зміні біо-
логічних форм та функцій організму дитини в процесі 
життя та визначається рівнем антропометричних і бі-
ометричних показників (маса та довжина тіла, окруж-
ність грудної клітини, частота дихання та серцевих 
скорочень); рухових якостей (швидкості, спритності, 
сили, витривалості, гнучкості); показників формуван-
ня постави [2].
Науковці Б.Ашмарін, М.Віленський та К.Грантинь 

фізичний розвиток розглядають з двох позицій (у вузь-
кому та широкому значенні). У вузькому значенні – це 
процес зміни зовнішніх розмірів тіла людини. Такими 
поняттями користується особливий розділ науки, який 
називається антропометрією , тобто замірами людини. 
У широкому, педагогічному сенсі фізичний розвиток 
розглядається як процес фізичного виховання, що 
спрямований на зміни не тільки форм, але й функцій 
організму. Аналогічну точку зору на фізичний розви-
ток дітей дошкільного віку висловлює Д.Хухлаєва – це 
процес змін форм і функцій організму дитини. Одним 
із проявів цих функцій є рухові якості – швидкість, 
спритність, сила, витривалість, гнучкість [9, с.4].
Головними показниками, за якими оцінюють фі-

зичний розвиток, на думку багатьох науковців і прак-
тиків (Б.Ашмарін, О.Безкопильний, М.Віленський, 
Е.Вільчковський, Л.Волков, К.Грантинь, В.Іващенко, 
Л.Матвєєв, Д.Хухлаєва, Б.Шиян), є кількісні показни-
ки розмірів тіла (маси тіла, зросту, окружності груд-
ної клітки) та рівня функціональних можливостей 
людини, які визначаються, зокрема, рівнем розвитку 
рухових якостей (швидкістю, спритністю, гнучкістю, 
витривалістю, силою).
Під терміном „фізичний розвиток” зазвичай розу-

міють комплекс функціональних показників, які визна-
чають запас фізичних сил організму. Стосовно дітей, 
уявлення про фізичний розвиток повинні бути роз-
ширені за рахунок оцінки процесів росту та розвитку 
організму, - стверджують С.Тихвінський, С.Хрущова, 
А.Урисон. Під фізичним розвитком дослідники розу-
міють комплекс морфо-функціональних ознак, що ха-
рактеризують віковий рівень розвитку дитини.
У старших дошкільників найбільш інтенсивно 

в руховій активності розвиваються витривалість, 
спритність і гнучкість, сформованість правильної 
постави та ступні, що є вартісним показником фізич-
ного розвитку дітей дошкільного віку.
У ході аналізу наукових джерел і перспективного 

педагогічного досвіду щодо особливостей фізичного 
розвитку дошкільників встановлено, що в кожному 
віковому періоді фізичний розвиток дітей має свої 
особливості, їх врахування забезпечує ефективність 
фізичного виховання дошкільників та формування їх 
здоров’я.
Ученими Т.Дмитренко, О.Кенеман, Г.Ляшенко, 

Д.Хухлаєвою та іншими доведено, що організм дити-
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ни розвивається безперервно та інтенсивно. Упродовж 
перших семи років життя у дітей не тільки збільшу-
ються всі внутрішні органи, але й удосконалюються їх 
функції. Важливими показниками фізичного розвитку 
дошкільника є його зріст, маса тіла, окружність груд-
ної клітини. Саме зовнішні показники свідчать про 
розвиток рухових якостей дітей, їх рухову підготовле-
ність та сформованість постави.
У старшому дошкільному віці інтенсивно розви-

вається кісткова система. Характеризуючи особли-
вості розвитку кісткової системи Г.Ляшенко вказує 
на те, що у дітей старшого дошкільного віку кісткова 
система продовжує інтенсивно розвиватись, відбува-
ється зрощення окремих кісток скелету. Це підводить 
до того, що у 7–8 років зникає шов між половинами 
лобної кістки [4, с.135].
У зв’язку з цим, важливими умовами фізичного 

розвитку є виконання гігієнічних вимог щодо орга-
нізації життя дітей (режиму дня, харчування, загар-
тування, виховання гігієнічних навичок, самостій-
ності, культури поведінки та фізичної культури) [4, 
с.141-148].
Особливості фізичного розвитку дітей досліджу-

вались також ученими А.Хрипко та А.Цейтліним, які 
підкреслюють, що у дітей старшого дошкільного віку 
значно збільшується маса м’язів (27% від маси всьо-
го тіла); водночас відбувається дозрівання скелетних 
м’язів, змінюються форма і кількість ядер [8, 10].
Продовжує змінюватись й біологія м’язової систе-

ми: збільшується кількість актоміозину і АТФ, креа-
тин фосфорної кислоти і м’язового гемоглобіну, який 
є джерелом кисню, що сприяє удосконаленню скоро-
чувальної функції м’язів, свідчить А.Хрипко [8, с.8]. З 
віком зростають м’язова сила та витривалість м’язів, 
хоча вона значно нижча ніж у дорослих. Статичне на-
пруження м’язів дитина може утримувати лише не-
тривалий час, тому вона не може довгий час викону-
вати одноманітні рухи, йти спокійним та рівномірним 
кроком. Діти часто змінюють позу під час стояння та 
сидіння.
У процесі аналізу наукових джерел встановлено, що 

м’язова система дітей фізіологічно пов’язана з інши-
ми внутрішніми органами, що забезпечують не тільки 
її розвиток, а й фізичний розвиток усього організму. 
Численні дослідження (О.Богініч, Е.Вільчковського, 
Н.Денисенко, М.Зуболія, Г.Ляшенко, А.Сухарєва, 
А.Хрипко та ін.) доводять, що правильно організоване 
фізичне виховання дітей сприяє формуванню як кіст-
кової, так і м’язової систем, і як результат – формують 
морфологію та рухові функції особистості дитини, що 
є змістом її фізичного розвитку. 
У цей віковий період відбувається інтенсивне мор-

фофункціональне дозрівання кори великих півкуль го-
ловного мозку, у зв’язку з чим значно зростають сили 
і рухливість нервових процесів. Продовжує зростати 
швидкість виникнення збудження. Увага дітей зали-
шається ще нестійкою, але порівняно із середнім до-
шкільним віком стійкість і сила процесів збудження 
та гальмування підвищується. Г.Ляшенко, А.Сухарев, 
А.Хрипко підкреслюють, що саме це посилення яви-
ща взаємної індукції і пов’язана з цим концентрація 

процесів збудження і гальмування створюють переду-
мови для цілеспрямованої рухової діяльності. 
Таким чином, можна узагальнити, що стрімкий 

морфофізіологічний розвиток старших дошкільників 
обумовлюється складністю та багатогранністю рухо-
вої діяльності, яка утворюється завдяки об’єднанню 
фізичних, музично-ритмічних і танцювальних рухів.
Важливою складовою фізичного розвитку дітей 

старшого дошкільного віку є сформованість правиль-
ної постави. Е.Вільчковський, Т.Галімзянова, В.Ікова, 
М.Норик, Н.Ситенко доводять, що постава форму-
ється у дітей поступово по мірі зростання організму 
і чим раніше про неї дбати, тим легше запобігти ви-
никненню різних фізичних вад, що пов’язані з пору-
шенням постави.
У дітей старшого дошкільного віку постава ще не 

сформована остаточно. Як вказують численні дослі-
дження (Є.Аркін, Т.Галімзянова, В.Ікова, М.Норик та 
ін.), структура кісткової тканини хребтів ще не завер-
шена, хребет – еластичний. На поставу впливає стан 
ступні. Зміна її форми, навіть незначна, може стати 
причиною деформації, порушення правильного по-
ложення тазу, хребта – патологічно змінить поставу. 
Правильна організація життя дітей дошкільного 
віку, дотримання основних гігієнічних вимог (режи-
му дня, харчування, сну, правильного підбору меблів 
тощо), загартування, систематичне виконання різно-
манітних фізичних вправ сприяють формуванню 
правильної постави та профілактиці плоскостопості 
дошкільників 
Т.Галімзянова, Ю.Короп, М.Норик під поставою 

розуміють звичне положення тіла під час стояння, си-
діння, ходьби та іншої діяльності. Вони також наго-
лошують, що правильна постава створює сприятливі 
умови для роботи рухового апарату: м’язи, що утриму-
ють тіло в стані рівноваги, перебувають у найменшо-
му напруженні, їхній тонус рівномірний, вони готові 
до рухової діяльності. Характер постави залежить від 
вигинів хребта, який є сполучною ланкою між усіма 
частинами скелета.
Тлумачення „постави” за Е.Вільчковським і 

Н.Денисенко – це набуте людиною у процесі зростан-
ня та розвитку звичне, невимушене положення тіла 
під час спокою та в русі [1]. Учені доводять, що між 
формуванням постави та центральною нервовою сис-
темою існує прямий і зворотний зв’язок. Дослідники 
також довели залежність постави від ступні, а саме: 
сплощення ступні значною мірою впливає на поло-
ження таза та хребта, що в перспективі призводить до 
різних порушень постави. Аналогічний взаємозв’язок 
учені встановили між масою тіла та поставою. Вони 
засвідчують, що неправильна постава може виника-
ти через нерівномірний розподіл маси тіла на обидві 
ноги. Звичка стояти, більш спираючись на одну ногу 
(перенесення на неї маси тіла), може призвести до ви-
кривлення хребта, тобто сколіозу [1].
Фізичний розвиток є природним процесом, пе-

редумовою якого є рухові задатки і рухові здібності, 
що передаються за спадковістю. Він підпорядкова-
ний об’єктивним законам природи, які закладаються 
в основу управління фізичним розвитком. Це закони: 
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взаємодії спадкових тенденцій розвитку і тенденцій, 
обумовлених умовами життя; взаємообумовленості 
функціональних і якісних змін; поступовості і зворот-
них змін періодів розвитку.
Факторами впливу на фізичний розвиток дітей 

старшого дошкільного віку є: закони природи, ін-
телект дитини; вольові і моральні якості; природне 
середовище (клімато-географічні умови; умови для 
рухової активності); соціальне середовище (суспіль-
ство, вихователі, ровесники); вроджені індивідуальні 
особливості (будова тіла – соматотип, функціональні 
можливості); набуті індивідуумом особливості (рухо-
вий досвід, мотиви).
Оптимальна, правильно організована рухова ак-

тивність дитини створює відповідні передумови для 
нормальної життєдіяльності організму людини в до-
рослому віці, довготривалого творчого життя. Рухова 
активність дитини передбачає виконання окремих ру-
хів, рухових дій та цілісної рухової діяльності [7].
Рух – головний прояв життя. Своєю дією рухи мо-

жуть замінити будь-які ліки, однак усі лікувальні за-
соби світу не спроможні замінити дії руху [2, с.53]. 
Рух, - за твердженням Б.Шияна, - це моторна функція 
організму особистості дитини, що виражається у змі-
ні положень тіла або окремих його частин. Розрізня-
ють вроджені і довільні рухи. М’язові зусилля під час 
рухів, без яких немислиме формування фізичної куль-
тури особистості дитини, впливають на фізіологічну 
основу психіки – вищу нервову діяльність. Встанов-
лено, що фізичні навантаження під час виконання ру-
хів впливають на оперативність мислення і швидкість 
засвоєння інформації. Під впливом фізичних наван-
тажень (доводять Є.Аркін та Ю. Змановський) змі-
нюється на позитивне динаміка розумових процесів. 
Специфіка рухів, їх різноманітність поліпшує увагу.
У ході навчання рухів діти одержують фізкультур-

ну освіту. Нею визначається рівень знань дошкільни-
ків з фізичного виховання. П.Лесгафт стверджує, що 
фізичне виховання має на меті не лише зміцнення фі-
зичних сил людини, підвищення її працездатності, а й 
накопичення нею унікальних, специфічних знань про 
рухи, гімнастику, фізкультуру та спорт, його вагоме 
значення для здоров’я людей.
Рухова дія формується на основі знань, попере-

днього рухового досвіду, фізичних якостей, засвоєння 
раціонального способу її виконання шляхом багатора-
зового повторення. Поєднання декількох спеціальних 
рухових дій називають руховою  діяльністю [7]. Рухові 
дії, що спрямовані на вирішення завдань фізичного ви-
ховання та фізичного розвитку і підпорядковані його 
закономірностям визначаються як фізичні вправи [7]. 
А термін „вправа” означає спрямовану повторюва-
ність дії з метою впливу на фізичні і психічні якості 
людини та вдосконалення якості її виконання. 
Фізичні вправи це один із способів передачі 

суспільно-історичного досвіду в галузі фізичного ви-
ховання, його наукових і практичних досягнень. Вони 
впливають не тільки на функціональний стан організ-
му, але й на особистість, яка виконує фізичні вправи. 

Отже, на думку вищезазначених дослідників, фізичні 
вправи закономірно розглядати як рухові дії, в яких 
відбивається вчення про єдність фізичного і психічно-
го в діяльності людини. Серед усіх видів педагогічної 
діяльності тільки у фізичному вихованні предметом 
навчання є рухові дії, які спрямовані на фізичне удо-
сконалення дітей і, які виконуються заради засвоєння 
самих рухових дій.
Науковці доводять, що фізичні вправи можуть за-

довольнити природну потребу дитини в рухах. Де-
фіцит у руховій діяльності дитини може бути з успі-
хом ліквідованим тільки за рахунок систем фізичних 
вправ. Вчення про „оптимум” рухової активності до-
зволяє науково обґрунтувати педагогічну проблему 
соціальної потреби в організованих і систематичних 
заняттях фізичними вправами.

Висновки.
Узагальнення даної наукової літератури та пер-

спективного педагогічного досвіду дозволили дійти 
висновку: фізичний розвиток характеризується сут-
тєвими змінами функціональних можливостей осо-
бистості дитини в певні періоди вікового розвитку, 
що виражається у зміні окремих рухових якостей і за-
гальному рівні фізичної працездатності. Показниками 
фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку 
є: будова тіла; розвиток рухових якостей, які характе-
ризують зміни рухових функцій та фізичних якостей 
особистості дитини; здоров’я, що відображають мор-
фологічні і функціональні зміни; рухова підготовле-
ність та сформованість постави.
В подальшому дослідженні планується спряму-

вання на вивчення стратегії розвитку виховання дітей 
старшого дошкільного віку в різних формах фізично-
го виховання.
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Аналіз виконання силової подачі в стрибку в системі 
гри висококваліфікованих волейболістів 

Шльонська О.Л.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Проаналізована подача в стрибку в 
системі гри висококваліфікованих во-
лейболістів (на прикладі фінальних 
ігор збірної Німеччини та Росії на ХХІХ 
Олімпійських іграх у Пекін). Були надані 
статистичні дані щодо використання не 
тільки силової подачі в стрибку, але й 
укороченої, а також висвітлені резуль-
тати її ефективності в процесі змагаль-
ної діяльності висококваліфікованих во-
лейболістів. Для отримання перемоги 
у відповідальних змаганнях необхідно 
застосовувати силову подачу в стрибку 
по всій довжині зони подачі.

Шленская О.Л. Анализ выполнения 
силовой подачи в прыжке в системе 
игры высококвалифицированных 
волейболистов. Проанализирована 
подача в прыжке в системе игры высо-
коквалифицированных волейболистов 
(на примере финальных игр сборной 
Германии и России на ХХІХ Олимпий-
ских играх в Пекине). Были предостав-
лены данные по поводу использования 
не только силовой подачи в прыжке, 
но и укороченной, а также освещены 
результаты ее эффективности в про-
цессе соревновательной деятельности 
высококвалифицированных волейбо-
листов. Для получения победы в ответ-
ственных соревнованиях необходимо 
применять силовую подачу в прыжке 
по всей длине зоны подачи.

Shlenskaya O.L. The analysis of ex-
ecuting of power submission in a leap 
in system of a play of competent vol-
leyball players. Submission in a leap in 
system of a play of competent volleyball 
players (on an instance of  nal plays of 
modular Germany and Russia on ХХІХ 
Olympic plays in Peking) is analysed. 
Datas concerning use of power submis-
sion in a leap and truncated have been 
granted. Also results of their ef ciency 
irradiated during competitive activity of 
competent volleyball players. In respon-
sible competitions it is necessary to apply 
power submission to receiving victory in 
a leap on all length of a zone of submis-
sion.

система, гра, висококваліфікований, 
волейбол, сила, подача, стрибок, так-
тика.

система, игра, высококвалифици-
рованный, волейбол, сила, подача, 
прыжок, тактика.

system, play, competent, volleyball, force, 
submission, jump, tactics.

Вступ. 25

Сучасний волейбол на даному етапі розвитку гри 
характеризується великою різноманітністю напада-
ючих дій висококваліфікованими волейболістами у 
процесі змагальної діяльності. Зміни в офіційних пра-
вилах класичного волейболу (можливість торкання 
м’яча сітки в момент подачі) (ФВУ) поклали основу 
для можливості використання подачі в стрибку, що в 
останні часи набула широкого застосування в чолові-
чих та жіночих командах вищої кваліфікації, а також 
впроваджується в систему гри кваліфікованих волей-
болістів. Тому необхідною умовою для вдосконалення 
техніко-тактичних дій в нападі є подальше застосу-
вання подачі в стрибку, за допомогою  якої з’являється 
можливість виграшу очка, або порушення організації 
атакуючих дій суперника [1]. 
Підвищення ефективності техніко-тактичних дій 

в нападі в процесі змагальної діяльності неможлива 
без наукового підґрунтя та практичних розробок вдо-
сконалення ігрових прийомів і залежить від науково 
обґрунтованої системи планування, контролю та ана-
лізу навчально-тренувальної та змагальної діяльності 
висококваліфікованих волейболістів [3].
Зараз у професійному класичному волейболі одні-

єю з найбільш характерних тенденцій є застосування 
силової подачі в стрибку. Введення м’яча в гру стає 
ефективним технічним прийомом у нападі (швидкість 
польоту м’яча у середньому складає 117 км⁄год), що 
також носить тактичну спрямованість при чергуванні 
із скороченою подачею в стрибку. Ковцун В.І. для ви-
значення рівня фізичних якостей юних волейболістів 
та розвитку спеціальної стрибучості та витривалості 
досліджував подачу в стрибку [6]. Дорошенко Е.А. [3] 
систематизував всі дані про подачу, які були дослідже-
ні серед команд національної збірної, а також команд 
світового рівня (Італії, Росії, Німеччини). 
Також проблема вдосконалення подачі була висвіт-
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лена у наукових розробках Л.Н. Слупського (1989). 
Він доводить, що  навчання та вдосконалення верх-
ньої прямої подачі не висуває питань щодо техніки 
її виконання, тому, як він вважає, її особливо легко 
можна навчити волейболістів різної кваліфікації. 
Але, щоб удосконалити даний вид подачі необхідно 
в навчально-тренувальному процесі застосовувати 
вправи з набивними м’ячами для розвитку спеціаль-
ної сили м’язів рук.
Аналіз науково-методичної літератури дозволяє 

стверджувати, що питанню вдосконалення та вивчен-
ня структури та техніки виконання подачі в стрибку 
було приділено недостатньо уваги в роботах провід-
них фахівців та науковців у області теорії і методики 
волейболу. В основному це пов’язано з тим, що по-
дача була основним способом введення м’яча у гру, 
і тільки наприкінці 90-х років вона стала активним 
засобом нападу. Тактичним завданням у таких випад-
ках є безпосередній виграш очка, або утруднення так-
тичних дій суперника, що є слідством перемоги над 
супротивником [2].
Питання, щодо висвітлення подачі в системі гри 

волейболістів різної кваліфікації були відображені 
у ряді робіт Ковцуна В.І. [6], Дорошенка Е.Ю. [3], 
Фетисової С.Л. [10], Івойлова А.В, Желєзняка Ю.Д. 
[5], Котова Е.А. [7] та ін. Детальний аналіз техніко-
тактичної діяльності висококваліфікованих волейбо-
лістів знаходить своє відображення в дослідженнях 
Є.В. Кудряшова [8], Є.В. Кудряшова, С.І. Шинкарева, 
Максимовой Н.В. [9], Л.М. Євтушенко, В.М. Маслова, 
А.В.Паткевич, Я.С. Назарова [4]. Але, нажаль, дуже 
обмаль праць, щодо виконання та застосування подачі 
в стрибку в системі гри висококваліфікованих волей-
болістів. За результатами досліджень Ковцуна В.І. по-
дачу в стрибку можна використовувати в навчально-
тренувальному процесі, як вправу, що застосовується 
для вдосконалення спеціальної витривалості.
За дослідженнями Л.Ф. Фетисової [10], на змаган-
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нях спостерігається наступний розподіл застосуван-
ня подач; нижня пряма подача – 3.6%; верхня пряма 
подача – 1,2%; верхня бокова (крюком) – 6%; плану-
юча бокова подача – 41,6%; плануюча пряма подача 
– 43,3%. Отриманий ефект, що одержують в резуль-
таті тактичної спрямованості команд досягав 25-30% 
у чоловіків, а у жінок – 40-50%. Але, нажаль, не був 
проведений детальний аналіз ефективності силової 
подачі в стрибку у командах кваліфікованих волей-
болістів. Насамперед це пов’язане з більш низьким 
рівнем функціональної підготовки гравців, а також 
рівнем спортивної майстерності.
Робота виконана за планом НДР Національного 

університету фізичного виховання і спорту України.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – дослідити ефективність виконання 

подачі в стрибку висококваліфікованих волейболістів 
у процесі змагальної діяльності.
Об’єкт дослідження – процес техніко-тактичної 

підготовки висококваліфіковані волейболісти збірних 
команд Росії та Німеччини, що брали участь фіналь-
них іграх ХХІХ Олімпіади.
Предмет дослідження – кількісні та якісні показ-

ники виконання подачі в стрибку висококваліфікова-
ними волейболістами в ігровій діяльності.

Результати дослідження.
За результатами дослідження був зроблений ви-

сновок, що на період 1961 року, кількість подач, які 
були спрямовані в зону 6 складали 1269 (результати 
ігор збірної команди СРСР). Причому виграш складав 
21 очко. В зону 5 було спрямовано 309 м’ячів, а ви-
грано - 41. Команда СРСР в зону 2 спрямувала 4 м’яча 
та виграла 4 очка. У той же час із 358 подач, що були 
виконані в зону 6 результативними стали тільки 8 [4].
За результатом фінальних ігор збірних команд Ні-

меччини та Росії на іграх ХХІХ Олімпіади були за-

реєстровані такі показники виконання подачі в різні 
зони майданчика: в зону 6 спрямовано 35 подач (29%), 
зона 5 – 18 (16,3%), зона 1 – 22 (22,6%). Ефективність 
подачі м’яча збірної Росії розташувалась наступним 
чином: зона 6 – 35 (31,8%), зона 5 – 15 (13,6%), і, зона 
1 – 28 (25,4%).
Важливими показниками визначення ефективнос-

ті виконання подачі в стрибку у волейболі є співвід-
ношення виграних та програних м’ячів з подачі, спів-
відношення ускладнених подач до кількості подач, що 
були ідеально доведені до зв'язуючого гравця, а також 
визначення проценту браку при реалізації силової по-
дачі в стрибку. Як зазначає Бєляєв А.В. [1] процент 
браку подач у грі кваліфікованих волейболістів пови-
нен складати не більше ніж 7-10% від загальної суми 
реалізованих ігрових прийомів.
Як видно із таблиці 1 процент виграшних подач у 

стрибку команди Росії має поступове підвищення від 
першої до п’ятої партії. В основному це пов’язане з 
рівнем силової підготовки, техніко-тактичної підго-
товки, а також необхідністю планування мікроциклів 
висококваліфікованих волейболістів з метою підви-
щення рівня техніко-тактичної підготовки в нападі.  
Процентне відношення програних м’ячів має та-

кож високий показник (мал. 1), що обумовлює склад-
ність виконання техніко-тактичної дії та рівень функ-
ціональної підготовленості висококваліфікованих 
волейболістів. Команда Німеччини характеризується 
постійним темпом виконання силової подачі в стриб-
ку, що становить 87,6%, більшість яких виконується зі 
швидкістю в інтервалі 100-115км⁄год. Отже, у зв’язку 
з цим, підвищується рівень програних м’ячів, що 
складає за 5 партій 16 (14,5%), на відміну від команди 
Росії, де силові подачі в стрибку складають 84, 9%, а 
програні – 13 (11,8%).
Техніко-тактична діяльність висококваліфікова-

Таблиця 1. 
Статистичні показники реалізації подачі в стрибку збірними командами Росії та Німеччини

Команда І партія ІІ партія ІІІ партія ІV партія V партія Всього викона-
них подач

Росія 1 5 2 4 2 3 3 9 3 3 105
Німеччина 3 6 1 4 2 6 1 6 - 5 123

Таблиця 2. 
Ефективність виконання подачі в стрибку висококваліфікованими  волейболістами у процесі змагальної 

діяльності.
Команда І партія ІІ партія ІІІ партія ІV партія V партія % 

браку 
ТТД

Росія 6 10 8 7 12 5 8 5 2 7 3,7
Німеччина 13 11 13 9 10 5 9 9 4 6 3,5
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них волейболістів (застосування силової подачі в 
стрибку) вважається результативною, коли існує мож-
ливість ускладнити захисні дії супротивників і, таким 
чином, звести до мінімального ризику напад (виве-
дення нападаючого гравця протилежної команди на 
груповий блок). При проведенні детального аналізу 
гри Росія – Німеччини можна зробити висновок, що 
силові подачі в стрибку, що були спрямовані в зону 
1 мали абсолютний виграш, в зону 5 – ускладнення 
техніко-тактичних дій в нападі супротивників, зона 

6 – 100% доведення м’ячів (табл.2) для реалізації 
супротивником складних переміщень та тактичних 
систем гри у нападі. Тому, при вдосконаленні силової 
подачі в стрибку слід звернути увагу на виконання 
подач м’яча в небезпечні для супротивника зони май-
данчика (1 і 5).
Порівняльний аналіз ефективності реалізації по-

дачі в стрибку висококваліфікованих волейболістів 
свідчить, що на даний момент дуже велика кількість 
подач у стрибку не мають труднощів при прийомі. Це 
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Мал. 1. Динаміка програних подач протягом гри висококваліфікованих  волейболістів.

Мал.2 Динаміка зростання ускладнених подач висококваліфікованих  волейболістів протягом фінальної гри 
Росія- Німеччина на ХХІХ Олімпійських іграх у Пекіні.
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стосується збірної команди Росії, коли на початку фі-
нальної гри ведучі гравці виконували націлену подачу 
в стрибку в зону 6 (на «ліберо»), що не несла тактич-
ної спрямованості, а також і технічної реалізації. В 
основному це залежить не тільки від суто технічного 
аспекту гри, а й від постійного вдосконалення даного 
прийому, психологічної підготовки гравців, що вико-
нують даний елемент гри.
Аналіз наведених даних дозволяє наголосити на 

певні закономірності, які існують на даний момент у 
структурі техніко-тактичних дій в нападі висококвалі-
фікованих волейболістів:
найбільша кількість виграних м’ячів з подачі ре-• 
алізовується в зону 1 і складає 50% від загальної 
кількості виграних м’ячів;
зона 5 складає 16,3% від загальної кількості всіх • 
поданих подач;
зона 6 складає 29,0% від загальної кількості всіх • 
виконаних подач;
кількість силових подач в стрибку обох команд • 
складає 84%;
кількість націлених та скорочених подач в зону 6 • 
складає 21% від загальної кількості реалізованих 
подач обома командами
Висновки. 
На основі всього вищесказаного можна констату-

вати наступні факти та аспекти ігрової діяльності:
для підвищення рівня техніко-тактичної підготов-1. 
ки висококваліфікованих волейболістів необхідно 
більше уваги приділяти вдосконаленню не тільки 
націленої та укороченої подачі в стрибку, але й 
силової подачі в стрибку;
для отримання перемоги у відповідальних зма-2. 
ганнях необхідно застосовувати силову подачу в 
стрибку по всій довжині зони подачі, і, особливо 
вдосконалювати її в зону 1 волейбольного май-
данчика.
Для спортсменів високого класу Росії (13) та Ні-3. 
меччини (18) характерна велика кількість програ-
них м’ячів з подачі при незначній кількості вигра-

них м’ячів 13 і 9, що доводить про недостатній 
рівень володіння даного ігрового прийому та еле-
менту його майстерності;
Перспективи наступного наукового дослідження 

базуються на складанні блоку схем та спеціальних 
вправ, що сприяють вдосконаленню силової подачі в 
стрибку в системі гри висококваліфікованих волейбо-
лістів.
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Фізичний розвиток студентів вузу у вільний час
Щербаченко В.К., Афанасьєв В.В.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Фізичне виховання у вищому на-
вчальному закладі є навчальною дис-
ципліною. Вона сприяє формуванню 
в студента необхідних знань, умінь і 
навичок. Вона здатна сприяти розви-
тку рухових здатностей. Специфіка 
фізичної культури й спорту вимагає під-
тримки постійного помірного фізичного 
навантаження. Заняття проводяться за 
планом. Існує необхідність проведення 
занять у вільний час студентів. Заняття 
певним видом спорту з помірним рів-
нем навантаження роблять оздоровчий 
і рекреаційний вплив на організм. Вони 
сприяють відновленню й поліпшенню 
фізичної й розумової працездатності. 
Під впливом занять формуються ко-
рисні моральні вольові якості. Заняття 
здатні виступати фактором підвищен-
ня якості життя студентів. Наведено 
характеристику деяких найбільш по-
пулярних серед студентської молоді 
видів спорту. Аналізується їхній вплив 
на організм.

Щербаченко В.К., Афанасьев В.В. 
Физическое развитие студентов 
вуза в свободное время. Физическое 
воспитание в высшем учебном заве-
дении является учебной дисциплиной. 
Она оказывает содействие формиро-
ванию у студента необходимых зна-
ний, умений и навыков. Она способна 
оказывать содействие развитию дви-
гательных способностей. Специфика 
физической культуры и спорта требует 
поддержания постоянной умеренной 
физической нагрузки. Занятия прово-
дятся по плану. Существует необходи-
мость проведения занятий в свободное 
время студентов. Занятие определен-
ным видом спорта с умеренным уров-
нем нагрузки оказывают оздорови-
тельное и рекреационное влияние на 
организм. Они содействуют восстанов-
лению и улучшению физической и ум-
ственной работоспособности. Под вли-
янием занятий формируются полезные 
моральные волевые качества. Занятия 
способны выступать фактором повы-
шения качества жизни студентов. При-
ведена характеристика некоторых наи-
более популярных среди студенческой 
молодежи видов спорта. Анализирует-
ся их влияние на организм.

Scherbachenko V.K., Afanasyev V.V. 
Physical development of high school 
students in free time. Physical training 
in higher educational establishment is a 
subject matter. It assists forming at the 
student of necessary knowledge, skills. 
It is capable to assist a development of 
impellent abilities. Speci city of physical 
training and sports requires maintaining 
a constant moderate physical load. Ex-
ercises are conducted under the plan. 
There is a necessity of conducting of ex-
ercises at leisure students. Exercises by 
the de ned kind of sports with a moder-
ate level of a load render improving and 
recreational effect on an organism. They 
encourage recovering and martemper-
ing of physical and mental serviceability. 
Under effect of exercises useful intellec-
tual strong-willed qualities are shaped. 
Exercises are capable to act the factor of 
improvement of quality of life of students. 
The performance of some kinds of sports 
most popular among student’s youth is 
indicated. Their effect on an organism is 
analysed.

вид, вільний час, вплив, заняття, орга-
нізм, популярність, розвиток, спорт, 
студент, характеристика.

вид, влияние, занятие, организм, по-
пулярность, развитие, свободное 
время, спорт, студент, характерис-
тика.

characteristic, development, employment, 
free time, in uence, kind, organism, 
popularity, sport, student.

Вступ.1

Фізична культура і спорт представляють собою 
засоби створення гармонійної особистості, які допо-
магають мобілізовувати фізичні, нервово-емоційні 
й морально-вольові ресурси організму з метою до-
сягнення поставленого завдання, покращують й 
підвищують працездатність і дисциплінованість, 
сприяють появі потреби в здоровому способі життя. 
Заняття фізичною культурою і спортом у вільний час 
студентів вищого навчального закладу сприяють роз-
витку здоров’я студентської молоді й всестороннього 
розвитку заняття різними видами спорту, як ефектив-
ного засобу виховання, оздоровлення й соціальній 
адаптації учнів, системи розвитку особистості сту-
дента [7, 8].
Заняття видом спорту є складовою частиною фі-

зичної культури, що включає діяльність різноманіт-
ними фізичними вправами, що виконуються в умовах 
змагальної діяльності і ставлять за мету досягнення 
максимального результату, тобто перемоги над су-
перником. Проведення безпосередньої змагальної ді-
яльності неможливе без попередньої підготовки, при 
цьому, як одна з активних сфер діяльності людини, за-
няття спортом мають деякі відмінності від інших ви-
дів фізичної діяльності:

Спортивна діяльність спрямована на розвиток 1. 
спеціальних фізичних здатностей і виявлення 
його резервних можливостей. 
Метою спортивної діяльності є досягнення мак-2. 
симальних результатів. 
Спортивна діяльність має обов’язковий компо-3. 
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нент – змагання. 
Спортивна діяльність вимагає максимального фі-4. 
зичного й психоемоційного  напруження як у зма-
ганнях, так й впродовж тренувальних занять. 
Спортивна діяльність носить добровільний ха-5. 
рактер і її результат залежить від інтересу й за-
хоплення певним видом спорту.
Однією із складових частин спорту є масовий 

спорт, який характеризується раціональним викорис-
танням людиною рухової діяльності, допомогає під 
час підготовки до повсякденного життя, оптимізує фі-
зичний стан людини. Змагальна діяльність в масовому 
спорті є доступною для великої кількості людей, ши-
роко використовується з метою активного відпочинку, 
зняття нервово-емоційного напруження, зміцнення 
здоров’я й підвищення працездатності [5]. 
Дослідження виконувалось за планом науково-

дослідної роботи Кафедри фізичного виховання Між-
університетського медико-інженерного факультету 
НТУУ «КПІ».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – доцільність використання 

видів спорту з метою фізичного розвитку студентів 
вузу у вільний час. 

Результати дослідження.
Заняття спортом серед студентів вузів займають 

значне місце в їх повсякденному житті. Проведення 
студентами власного вільного часу повинно розгля-
датися не тільки як наявність додаткового часу для 
самостійних занять з учбових дисциплін, але й як 
можливість вдосконалювати свій фізичний розвиток. 
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Одним із засобів, який здатен сприяти фізичному роз-
витку студентів, звичайно, є заняття видом спорту 
який студент обирає за власним бажанням [4]. 
Заняття спортом у вільний час студентів має свої 

специфічні завдання, найважливішим завданням є за-
безпечення високої працездатності й учбово-трудової 
активності студентів, при цьому при проведенні таки 
занять слід враховувати наступні умови:
з• аняття спортом спрямовані не тільки на досяг-
нення перемоги, але й на формування таких цін-
ностей особистості, як соціальні, культурні й ін-
дивідуальні;
проведення такої спортивної діяльності пови-• 
нно відповідати індивідуальним можливостям 
студента;
місця занять спортом повинні відповідати санітарно-• 
гігієнічним вимогам;
необхідно здійснювати відбір й надавати можли-• 
вість студентам, які бажають займатися обраним 
видом спорту на високому рівні, підвищувати свою 
спортивну майстерність й кваліфікацію, займатися 
обраним видом спорту у спортивній секції вузу під 
наглядом викладача або тренера.
Студенти обирають вид спорту за власним бажан-

ням, незважаючи на наявність великої кількості видів 
спорту все рівно існує певна кількість видів спорту, 
які користуються найбільшою популярністю серед 
студентської молоді для занять у вільний час, пере-
важно через доступність й нескладні правила. Серед 
видів спорту, що користуються популярністю серед 
студентів, виділяються наступні:

Ігрові види спорту:
Футбол.•  Футбол представляє собою командний вид 
спорту, метою якого є забивання м'яча у ворота су-
перника. Це самий популярний і масовий вид спор-
ту, який здійснює різносторонній вплив на організм 
завдяки наявності різноманітних форм рухової ді-
яльності – хода, біг, стрибки; футбол відрізняється 
різкими рухами, прийомами силової боротьби, зі-
ткненнями й іншими діями, що вимагають значного 
напруження й м'язової сили, тому у футбол грають 
переважним чином чоловіки. На змаганнях, за пра-
вилами, команда гравців складається з 11 чоловік, 
але у вільний час в футбол можна грати й іншим 
складом – в залежності від кількості гравців або 
розмірів спортивного майданчика. 
Волейбол.•  Волейбол є командною спортивною грою. 
Згідно з правилами, у грі беруть участь дві коман-
ди по 6 чоловік, гра на змаганнях відбувається на 
спеціальній площадці, яка розділена сіткою. Кожна 
команда намагається направити ігровий м'яч на сто-
рону суперника таким чином, щоб він приземлився 
на стороні суперника. Під час вільного проведення 
часу гра може відбуватися у різному складі, прави-
ла також можна змінювати за для полегшення умов 
гри. Волейбол розвиває всі основні фізичні якості 
людини й, з урахуванням навантаження, може ви-
користовуватися з рекреаційною метою, гра не є си-
ловою і контактною, тому грати можуть як юнаки, 
так і дівчата. 

Баскетбол.•  Баскетбол є спортивною грою з м'ячем, у 
якій приймає участь 2 команди по 5 чоловік на спор-
тивному майданчику, на кожній короткій стороні 
якої укріплені на щиті (на висоті 305 см) «кошик» 
– металеві кільця діаметром 45 см з мотузковою сіт-
кою без дна. Переможцем виявляється та команда, 
яка закинула більшу кількість разів м'яч у «кошик» 
команди-суперника. Гра має силову складову, але 
все рівно має популярність як серед юнаків, так й 
серед дівчат. Баскетбол відрізняється високим тем-
пом гри, швидкою зміною темпу бігу, наявністю 
швидкісно-силових рухів й значним загальним фі-
зичним навантаженням, розвиває влучність й коор-
динацію [6]. 
Настільний теніс.•  Гра ідеальна підходить для чоло-
віків й жінок різного віку, характеризується легко 
регульованим фізичним навантаженням, несклад-
ністю початкових технічних елементів. Гра відбува-
ється на столі для настільного тенісу, грати можуть 
в одиночному  або парному розряді. В настільний те-
ніс грають з великим захопленням завдяки значній 
емоційності цієї гри, користю для здоров’я у зв’язку 
з помірним впливом на всі функціональні системи 
організму й розвиток фізичних якостей [1, 3].
Циклічні види спорту:• 
Легка атлетика (оздоровчий біг).•  Оздоровчий біг є 
найбільш доступним видом занять фізичною куль-
турою і спортом у вільний час, тому що не вима-
гає спеціального інвентарю або спортивного май-
данчика, займатися бігом може чоловік або жінка 
практично будь-якого віку. Бігом слід займатися 
свідомо й активно, аналізувати й контролювати 
свої дії і фізичний стан. Під впливом регулярних 
занять бігом всі системи організму зазнають функ-
ціональну перебудову, відбувається більш інтен-
сивний кровообіг, активізується діяльність м’язів, 
що приводить до підвищення активності всіх об-
мінних процесів [2]. 
Аеробіка, шейпінг.•  Заняття цими видами спорту є 
вибором переважно жіночої статі. За допомогою 
вправ, які виконуються в аеробному режимі найбіль-
ше активно руйнується надлишковий холестерин й 
знижується вага. Ці фізичні навантаження розвива-
ють організм в цілому, зупиняють розвиток гіподи-
намії, мають емоційне забарвлення, що покращує 
настрій і ліквідують негативний вплив стресів. 
Спортивні єдиноборства:
Спортивні єдиноборства включають різні види 

спорту й, головним чином, представляють собою бо-
йові мистецтва, які припускають змагання двох учас-
ників – «один на один», й розвивають весь організм 
в цілому. Метою є проведення технічних прийомів в 
рамках певних правил, які можуть ввести суперника 
в невигідне положення, набрати виграшні очки й, та-
ким чином, виграти поєдинок. Поєдинки проводяться 
з використанням спеціального спорядження, завдяки 
силовим прийомам спортивні єдиноборства популяр-
ні серед чоловіків. 

Відвідування тренажерного залу.
Заняття у тренажерному залі мають популярність 
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серед юнаків і дівчат, відрізняються впливом на сило-
ву якість й здатністю здійснювати дозоване наванта-
ження на окремі м’язові групи. Сприяють відновлен-
ню й підтриманню гарної фізичної форми і статури, 
надають можливість відчути себе здоровою людиною, 
що впливає на внутрішній комфорт й настрій. 
Фізичне виховання впродовж навчання у вищо-

му навчальному закладі є навчальною дисципліною, 
що сприяє формуванню у студента необхідних знань, 
умінь й навичок, і здатна сприяти розвитку рухових 
здібностей. Специфіка фізичної культури і спорту 
вимагає підтримання постійного помірного фізично-
го навантаження, тобто, окрім запланованих занять, 
існує необхідність проведення занять у вільний час 
студентів. Заняття певним видом спорту з помірним 
рівнем навантаження роблять оздоровчий і рекреа-
ційний вплив на організм, сприяють відновленню й 
покращенню фізичної і розумової працездатності сту-
дентів. Під впливом таких занять формуються корисні 
морально-вольові якості, тому ці заняття здатні висту-
пати як фактор підвищення якості життя студентів. 

Висновки. 
Найважливішим завданням фізичного виховання в 

процесі навчання у вузі є формування, вдосконалення 
й підтримання високого рівня здоров’я, працездат-
ності й учбово-трудової активності студентів. Для ре-
алізації цих цілей у вільний час студентів необхідно 
застосовувати використання різноманітних фізичних 
вправ, видів спорту й загальних заходів спортивного 

й оздоровчого спрямування. Спортивний напрямок 
проведення вільного часу припускає систематичні за-
няття обраним видом спорту й участь у спортивних 
змаганнях з метою покращення стану здоров’я, знят-
тя нервово-емоційного напруження й підняття рівня 
власної спортивної майстерності студентів.
Існує необхідність у подальшому проведенні до-

сліджень проведення вільного часу студентів вузу з 
використанням засобів фізичної культури і спорту.
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Конституционные аспекты спортивного 
мастерства в современном пятиборье

Владислав Ягелло, Марина Ягелло
Академия Физического Воспитания и Спорта в Гданьске

Цель исследования - установить, какие 
из соматических показателей высоко-
квалифицированных пятиборцев (муж-
чин и женщин) в наибольшей степени 
корррелируют с рейтингом и трениро-
вочным стажем спортсменов, а также 
выяснить вопрос, имеют ли эти связи 
диморфный характер? В исследова-
ниях приняли участие члены сборной 
команды Польши по современному пя-
тиборью (n=20). Возраст мужчин нахо-
дился в диапазоне 18-23 лет (20,4±1,5), 
а тренировочный стаж – 6-13 лет 
(10,4±2,1). Возраст женщин составлял 
18-35 лет (23,4±5,2), а тренировочный 
стаж – 6-20 лет (12,4±4,4). Проведено 
измерение 20 основных соматиче-
ских показателей. Установлено, что их 
взаимосвязи с уровнем спортивного 
мастерства и тренировочным стажем 
спортсменов являются неоднородны-
ми и носят диморфный  характер.

Ягелло Владислав, Ягелло Мари-
на. Конституційні аспекти спор-
тивної майстерності у сучасному 
п’ятиборстві. Мета дослідження – 
з’ясувати, які з соматичних показників 
висококваліфікованих п’ятиборців (чо-
ловіків і жінок) у найбільшій мірі коре-
люють з рейтингом і тренувальним 
стажем спортсменів, а також вияснити 
питання, чи мають ті зв’язки диморф-
ний характер? В дослідженні прийняли 
участь члени збірної команди Польщі 
з сучасного п’ятиборства  (n=20). Вік 
чоловіків знаходився у діапазоні 18-23 
років (20,4±1,5), а тренувальний стаж 
– 6-13 років (10,4±2,1). Вік жінок ста-
новив 18-35 років (23,4±5,2), а трену-
вальний стаж – 6-20 років  (12,4±4,4). 
Виконано вимірювання 20 основних 
соматичних показників. Виявлено, що 
їх взаємні зв’язки з рівнем спортивної 
майстерності і тренувальним стажем 
спортсменів не є однорідними і мають 
диморфний характер.

Marina Jagello, Wladyslaw Jagello. 
Constitutional aspects of sports mas-
tery in modern pentathlon.  The aim 
of the study was to determine which of 
somatic indices of highly-quali ed mod-
ern pentathlon representatives (men and 
women) correlate at the highest level of 
connections with the level of sports mas-
tery and training experience and to settle 
the question whether these connections 
are of a dimorphic character. The study 
involved Polish national modern pentath-
lon team. The male athletes age oscillated 
between 18-23 (20,4±1,5), and the train-
ing experience – 6-13 years (10,4±2,1). 
The female age, on the other hand, be-
tween 18-35 (23,4±5,2), and the training 
experience – 6-20 years (12,4±4,4). 20 
basic somatic features were measured. 
It was found that the connection of the 
studied somatic features with the level 
of sports mastery and the training expe-
rience of Polish modern pentathlon rep-
resentatives are of heterogeneous and 
dimorphic character.

современное пятиборье, строение 
тела, тренировочный стаж, спортив-
ное мастерство.

сучасне п’ятиборство, будова тіла, 
тренувальний стаж, спортивна май-
стерність.

modern pentathlon, body composition, 
training experience, sports mastery level.

Введение26

Уровень спортивных достижений детерминиро-
ван множеством факторов. Большинство теоретиков 
спорта, а также опыт передовой практики выделяют 
три наиболее информационные группы факторов: 
специальная физическая подготовленность, психомо-
торные особенности (связанные, прежде всего, с выс-
шей нервной деятельностью), а также особенности 
строения тела.
Наиболее изученной является специальная физи-

ческая подготовленность [1, 3, 12]. В большинстве 
видов спорта имеются данные, определяющие необ-
ходимый уровень подготовленности спортсменов в 
зависимости от этапа и периода многолетней спор-
тивной тренировки. Ни у кого не вызывает сомнений 
факт принципиального влияния специальной физиче-
ской подготовленности на успешность выступлений в 
конкретном виде спорта.
Хорошо обоснованными являются также исследо-

вания в области спортивной тренировки, касающиеся 
свойств высшей нервной деятельности. Имеются дан-
ные почти для всех видов спорта, определяющие ти-
пологические особенности психомоторных  функций 
спортсменов [2, 17]. 
Современные исследования антропологов указы-

вают на наличие определенной связи строения тела 
с видом спорта. В легкой атлетике, плавании, гребле 
и в большинстве спортивных игр морфологические 
показатели являются одними из основных критериев 
селекции. Они позволяют судить об эффективности 
соревновательной деятельности и уровне спортивно-
го мастерства [4, 5, 18, 19].
Однако намного сложнее и неоднозначно в этом 
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аспекте является состояние исследований в видах 
спорта с многоборной  структурой соревновательной 
деятельности. К таким видам, в частности, относится 
современное пятиборье.
Проблемная ситуация заключается в том, что  в 

виде спорта, который включает пять конкуренций, 
значительно отличающихся друг от друга не только 
по структуре движений, но и по характеру энергети-
ческого обеспечения работы, исключительно тяжело 
найти такой тип строения тела, который полностью 
удовлетворял бы требования всех конкуренций.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель настоящего исследования заключалась в вы-

яснении вопроса о том, какие из соматических показа-
телей высококвалифицированных пятиборцев (муж-
чин и женщин) в наибольшей степени коррелируют 
с рейтингом и тренировочным стажем спортсменов и 
имеют ли эти связи диморфный характер? 
В обследованиях приняли участие члены сборной 

команды Польши по современному пятиборью среди 
взрослых – 10 женщин и 10 мужчин. Возраст женщин 
находился в диапазоне 18-35 лет (23,4±5,2), а трени-
ровочный стаж – 6-20 лет (12,4±4,4). Возраст мужчин 
находился в диапазоне 18-23 лет (20,4±1,5), а трени-
ровочный стаж – 6-13 лет (10,4±2,1). Исследования 
проведены во время тренировочного сбора c 28 сентя-
бря по 9 октября 2002 г. 
Антропометрические измерения выполнены в со-

ответствии с общепринятыми принципами с исполь-
зованием стандартных инструментов [11]. Опреде-
лены пять индексов: росто-весовой, Rohrera, BMI, 
Manouvriera и тазо-плечевой. Общую поверхность 
тела находили по формуле Du-Bois, а состав тела 
- косвенным путем, исходя из его удельного веса. 
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Удельный вес тела рассчитывали на основе измерений 
кожно-жировых складок, используя при этом прогно-
стическое уравнение Piechaczka [20]. Общее содержа-
ние жира в организме (в процентах массы тела, F%) 
рассчитывали по формуле Brożka и Keys [10]. Таким 
образом, проведены измерения 20 основных сомати-
ческих показателей.
Уровень спортивного мастерства спортсменов был 

определён на основе рейтинга Польского Союза Со-
временного Пятиборья. 
Математико-статистическую обработку получен-

ных данных (определение M±SD, а также корреляци-
онный анализ) осуществляли с помощью стандартной 
компьютерной программы „STATISTICA 6,0”.

Результаты исследований.
Корреляционные связи соматических показателей 

с уровнем спортивного мастерства и тренировочным 
стажем спортсменов имеют неоднородный характер 
(таб. 1). Так, у женщин на высоком уровне с трениро-
вочным стажем коррелируют 4 антропометрических 

показателя – ширина локтя, удельный вес, жировая 
масса и активная масса тела. 
У мужчин со спортивным уровнем тесно коррели-

руют 4 антропометрических показателя: длина тела, 
росто-весовой индекс, индекс Rohrera, а с трениро-
вочным стажем – ширина колена. 
Однако структура связей соматических показате-

лей с уровнем спортивного мастерства имеет суще-
ственные различия в зависимости от пола спортсменов 
(рис. 1). У женщин больше всего связей обнаружено 
на низком уровне и меньше – на высоком. У мужчин 
значительно больше связей на высоком уровне и вдвое 
меньше чем у женщин на низком.
Структура связей соматических показателей с тре-

нировочным стажем у мужчин и у женщин имеет по-
добный характер (рис. 2). 

Дискуссия
Результаты проведенных исследований дают осно-

вание говорить о том, что вопрос конституционных 
аспектов спортивного мастерства спортсменов, зани-

Tаблица 1
Коэффициенты корреляции, характеризующие связь отдельных соматических показателей с трениро-
вочным стажем и уровнем спортивного мастерства у членов сборной команды Польши по современному 

пятиборью (n=20)

№ Соматические показатели Тренировочный стаж Спортивный уровень
мужчины женщины мужчины женщины

1 Длина тела, см -0,31 -0,26 -0,67 0,21

2 Длина тела cидя, см -0,18 -0,24 -0,43 0,24

3 Длина верхней конечности, cм -0,45 -0,49 -0,35 0,42

4 Длина нижней конечности, cм -0,33 -0,24 -0,51 0,12

5 Ширина плеч, см (a-a) 0,40 -0,23 -0,32 0,47

6 Ширина таза, см (ic-ic) -0,15 0,10 -0,13 0,14

7 Ширина локтя, см -cl -0,59 -0,66 0,06 -0,05

8 Ширина колена, см (epl-epm) -0,85 -0,46 -0,13 0,30

9 Диаметр предплечья, см 0,14 -0,30 0,17 -0,11

10 Диаметр голени, см -0,21 -0,30 -0,31 0,31

11 Масса тела, кг -0,45 -0,08 -0,19 -0,02

12 Удельный вес,  г/cm3 0,12 0,68 -0,25 -0,08

13 Жировая масса тела, % -0,12 -0,68 0,25 0,08

14 Активная масса тела, % 0,12 0,68 -0,25 -0,08

15 Поверхность тела, m2 -0,43 -0,15 -0,30 0,06

16 Росто-весовой индекс 0,11 -0,35 -0,79 0,35

17 Индекс Rohrera, усл. ед. -0,11 0,35 0,78 -0,35

18 BMI усл. ед. -0,36 0,30 0,53 -0,36

19 Индекс Manouvriera -0,18 0,03 -0,14 -0,18

20 Тазо-плечевой индекс, усл. ед. -0,51 0,23 0,25 -0,14
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мающихся современным пятиборьем, является слож-
ной научной проблемой. Пятиборье – это сложнокоор-
динационный вид спорта, в котором имеются разные 
конкуренции. В связи с тем, что спортивный резуль-
тат в каждой из них основан на разных требованиях 
к соматике спортсменов, можно полагать, что тип 
строения их тела характеризуется средним значением 
морфологических показателей, имеющих наибольшее 
значение в пяти конкуренциях. Однако, с другой сто-
роны, имеются данные о том, что чемпионы в этом 
виде спорта часто показывают исключительно высо-
кие результаты только в некоторых конкуренциях, на-
бирая, таким образом, нужное количество очков для 
победы. 
Обследования членов сборной команды Польши 

по современному пятиборью показали, что как у муж-
чин, так и у женщин структура связей антропометри-
ческих показателей с уровнем спортивного мастерства 
и тренировочным стажем имеет общую тенденцию. 
Однако у женщин антропометрические показатели в 

большей степени связаны с тренировочным стажем, 
чем с уровнем спортивного мастерства (11 связей на 
высоком и среднем уровне с тренировочным стажем и 
7 – на среднем с уровнем спортивного мастерства).
Структура связей у мужчин-пятиборцев характе-

ризируется равномерной корреляцией антропометри-
ческих показателей, как с тренировочным стажем, так 
и с уровнем спортивного мастерства.
Таким образом, можно заключить, что в случае 

мужчин соматические показатели оказывают большее 
влияние на спортивный результат, чем у женщин. 
Несколько иные данные были получены на мате-

риале тенниса [7, 9]. У высококвалифицированных 
теннисистов с уровнем спортивного мастерства свя-
зано шесть антропометрических показателей – длина 
тела, длина верхней конечности, диаметр предплечья 
и голени, масса тела и поверхность тела. У тенниси-
сток только один показатель (ширина колена) корре-
лирует на высоком уровне. 
Связь определённых соматических показателей 

Рис. 1. Структура корреляционных связей соматических показателей с уровнем спортивного мастерства 
членов сборной команды Польши по современному пятиборью

высокий
средний

низкий

мужчины

женщины

Уровень связей

Рис. 2. Структура корреляционных связей соматических показателей с тренировочным стажем у  членов 
сборной команды Польши по современному пятиборью.
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с уровнем спортивного мастерства была также под-
тверждена на материале других видов спорта. Ис-
следования, проведенные на высококвалифицирован-
ных фехтовальщицах, обнаружили, что из двадцати 
соматических показателей три (масса тела, диаметр 
предплечья и длина верхней конечности) находятся в 
высокой взаимосвязи с уровнем спортивного мастер-
ства [8].
Интересные тенденции были обнаружены на мате-

риале спортивной борьбы [6, 16]. Они указывают на 
связь результативности соревновательной деятельно-
сти молодых спортсменок с увеличением массивности 
костей бедра и с уменьшением жирового компонента 
массы тела. 
Отдельные показатели строения тела борцов-

классиков взаимосвязаны с уровнем их спортивного 
мастерства, тренировочным стажем и дифференциру-
ются в зависимости от весовой категории спортсме-
нов. C увеличением массы тела количество и уровень 
таких связей существенно изменяется [4, 5].
Связи соматических показателей с уровнем спор-

тивного мастерства лучших Польских дзюдоисток 
подтверждают их большую изменчивость в зависимо-
сти от весовой категории. По мере роста массы тела 
дзюдоисток количество и уровень связей существен-
но возрастает [13, 14, 15].
Результаты проведенных исследований, а также 

анализ литературных источников дают основание 
полагать, что проблема влияния определённых сома-
тических характеристик на спортивные достижения 
очень сложная, а результаты неоднозначны. Связи эти 
зависят, прежде всего, от вида спорта и в большинстве 
случаев имеют более или менее выраженный диморф-
ный характер.

Выводы
Взаимосвязи исследуемых соматических показа-1.  

телей с уровнем спортивного мастерства и трениро-
вочным стажем у членов сборной команды Польши по 
современному пятиборью являются неоднородными.

Связи строения тела спортсменок со спортивным 2.  
стажем указывают на высокую корреляцию с тремя 
показателями – с шириной локтя, удельным весом и 
активной массой тела. Ни один из исследованных со-
матических показателей не коррелирует на высоком 
уровне со спортивным мастерством спортсменок. 

У мужчин на высоком уровне со спортивным ста-3.  
жем коррелирует только ширина колена. С уровнем 
спортивного мастерства нa высоком уровне связан 
только один антропометрический показатель – длина 
тела. 

В обеих исследуемых группах структура связей 4.  
антропометрических показателей как по отношению к 
уровню спортивного мастерства, так и по отношению 
к тренировочному  стажу, имеет общую тенденцию. 

Структура связей соматических показателей с 5.  
уровнем спортивного мастерства и тренировочным 
стажем исследуемых спортсменов не подтвердила их 
диморфный характер. 

Дальнейшие исследования предполагается 
провести в направлении изучения других проблем 
конституционных аспектов мастерства в спорте.
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Теоретичні засади розробки 
соціально-педагогічних технологій

Ярощук Л.Г.
Бердянський державний педагогічний університет

У статті розкрито теоретичні засади 
розробки соціально-педагогічних тех-
нологій. Розглянуто історичні аспек-
ти понять «педагогічні технології» та 
«соціально-педагогічні технології». 
На підставі аналізу та систематизації 
різних підходів до розуміння сутності 
технології в цілому, а також соціаль-
ної і педагогічної технології зокрема, 
виокремлено два напрями розгляду 
соціально-педагогічних технологій: 
прикладні та теоретико-дослідницькі.

Ярощук Л.Г. Теоретические осно-
вы разработки социально-
педагогических технологий. В статье 
раскрыты теоретические принципы 
разработки социально-педагогических 
технологий. Рассмотрены исторические 
аспекты понятий «педагогические тех-
нологии» и «социально-педагогические 
технологии». На основании анализа и 
систематизации разных подходов к по-
ниманию сущности технологии в целом, 
а также социальной и педагогической 
технологии в частности, выделено два 
направления рассмотрения социально-
педагогических технологий: приклад-
ные и теоретико-исследовательские.

Yaroshchuk L. Theoretical principles 
of development of socialpedagogical 
technologies. The historical aspects of 
concepts as «pedagogical technologies» 
and «socialpedagogical technologies» 
are considered in the article. On the basis 
of analysis and systematization of the dif-
ferent ways to understanding of technolo-
gy essence on the whole, and also social 
and pedagogical technology in particular, 
it is selected two directions of consider-
ation of socialpedagogical technologies: 
applied and theoretical research. 

педагогічні технології, соціально-
педагогічні технології, методика, 
технологія, наука.

педагогические технологии, 
социально-педагогические техноло-
гии, методика, технология, наука.

pedagogical technologies, pedagogical 
technologies, social pedagogical. 

Вступ.27

Модернізація системи освіти, як це визначено в 
Національній доктрині розвитку освіти України у 
ХХІ столітті, спрямовується на забезпечення розви-
тку і соціалізації дітей і молоді, виховання особис-
тості, здатної орієнтуватися в реаліях і перспективах 
соціокультурної  динаміки, підготовленої до життя і 
праці в суспільстві. Водночас держава визнає одну з 
найважливіших умов модернізації освіти – підготов-
ку і професійне вдосконалення педагогічних кадрів. 
Вихідні концептуальні положення щодо професійної 
підготовки майбутніх учителів закладено в законах 
України “Про загальну середню освіту”, “Про вищу 
освіту”, Державній програмі “Вчитель”.
В останні десятиліття зріс інтерес до дослідження 

проблеми соціалізації, соціально-педагогічних техно-
логій.
Проблемі соціально-педагогічної діяльності (СПД) 

присвячені дослідження багатьох сучасних науковців: 
М. Галагузова, О. Глузмана, С. Литвиненко, О. Нікіті-
на, Р. Овчарова, В. Семенова, М. Шакурової та ін.
Робота виконана відповідно до плану НДР Бердян-

ського державного університету.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета нашої розвідки: проаналізувати теоретичні 

засади розробки соціально-педагогічних технологій.
Результати дослідження.
У широкому розумінні технологія – це спосіб здій-

снення діяльності на основі її раціонального поділу на 
процедури і операції з їх наступною координацією та 
вибором оптимальних засобів і методів їх виконання 
[1; с. 278]. Основу технологічного процесу утворює 
алгоритм дій, а процедуру –сукупність операцій і про-
цедур, об'єднаних спільною метою. У вітчизняній і за-
рубіжній теорії і практиці термін «технологія» з'явився 
та набув широкого уживання передусім в інженерно-
технічній сфері. Однак у походженні терміну від двох 
грецьких слів – techne (мистецтво, майстерність, 
уміння) та logos (наука, вчення) криється можливість 
© Ярощук Л.Г., 2009

більш широкого його використання як науки про май-
стерність, мистецтво практичної діяльності [1]. Саме 
це стало причиною поступового розширення сфери 
застосування терміну «технологія» в інших галузях, 
зокрема в педагогіці, соціології.
У вітчизняному досвіді початки педагогічних тех-

нологій можна зустріти в роботах А. Макаренка, який 
розглядав виховний процес як особливим чином на-
лагоджене педагогічне виробництво [4]. Проте спроби 
розвитку педагогічних технологій у той час не мали 
належного втілення. Увага до педагогічних техно-
логій навчання і виховання посилилася з 60-х років, 
коли почали створюватись авторські методики, шко-
ли. У педагогічній науці тривають дискусії щодо сут-
ності педагогічних технологій (Ш. Амонашвілі, І. Бех, 
В. Беспалько, С. Гончаренко, О. Пєхота, Г. Селевко, В. 
Сластьонін, І. Смолюк, Н. Щуркова та ін.), що відо-
бражається у великій кількості тлумачень згаданого 
поняття. У широкому розумінні педагогічні технології 
розглядають як системну сукупність і порядок функці-
онування усіх особистісних, інструментальних і мето-
дологічних засобів, що використовуються для досяг-
нення педагогічних цілей; організаційно-методичний 
інструментарій педагогічного процесу [3; с. 278]. 
Систематизація різних підходів дозволяє виокремити 
серед них найбільш типові: педагогічна технологія – 
це сукупність методів (науково обґрунтованих спосо-
бів діяльності), спрямованих на досягнення мети [1]; 
педагогічна технологія – це програма (проект педа-
гогічної діяльності), що послідовно розгортається на 
практиці [3]; педагогічна технологія – це сукупність 
дій, операцій і процедур, що інструментально забез-
печують одержання прогнозованого результату [9].
Педагогічна технологія функціонує, на думку Г. 

Селевко, як наука, що вивчає та розробляє цілі, зміст 
і методи навчання й виховання, проектує педагогічні 
процеси (науковий аспект); як алгоритм педагогічного 
процесу, системи способів, принципів і регулятивів, 
методів і засобів для досягнення запланованих ре-
зультатів (процесуально-описовий аспект); як реаль-
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ний навчально-виховний процес функціонування усіх 
особистісних, інструментальних і методологічних 
педагогічних засобів (процесуально-дійовий аспект). 
Технологія відрізняється від методик відтворюваніс-
тю та стійкістю результатів [11].
Отже, педагогічні технології передбачають ефек-

тивність роботи при найменших затратах часу та 
ресурсів, вони відтворювані в різних умовах, мають 
чітко окреслені, пов’язані між собою етапи, підляга-
ють коригуванню на основі зворотного зв’язку. Тео-
ретичний аналіз переконливо засвідчує, що поняття 
педагогічна технологія активно увійшло в теорію і 
практику навчання і виховання, однак залишається 
невизначеним його місце і взаємозв’язки в тезауру-
сі сучасної педагогіки, не сформована єдина позиція 
щодо розмежування понять “методика” і “технологія”. 
Призначення деяких технологій визначається саме за 
провідними методами (групою методів), які в ній ви-
користовуються. Наближення педагогічної діяльності 
до мистецтва зумовлює збереження способів дій, що 
однозначно не можна віднести до технологій.
Інтерес до технологізації соціальної діяльності 

можна вважати закономірною складовою технологіч-
ної революції у світі науки і практики (С. Анісімов, Н. 
Данакін, Л. Дятченко, В. Дудченко, О. Зайцев, Л. Іо-
нін, В. Іванов, М. Марков та ін.). Соціальні технології 
як важливий елемент механізму управління, пов’язані 
з можливістю програмування та відтворення резуль-
татів, що закладена в розвитку соціальних процесів. 
Однак застосування терміну “технологія” дотичне 
соціальних процесів усе ще залишається інновацією 
для соціальної дійсності нашої країни. Соціальна тех-
нологія – сукупність операцій, процедур соціального 
впливу на шляху одержання оптимального соціально-
го результату (зміцнення соціальної організації, по-
кращення умов життя людей, запобігання конфліктів 
і т.ін.) [12]; спосіб здійснення діяльності на основі її 
раціонального поділу на процедури й операції з їх на-
ступною координацією та синхронізацією, вибором 
оптимальних засобів, методів виконання [10]; певна, 
спеціально підготовлена діяльність, що послідовно 
реалізується, спрямована на розв'язання соціальної 
проблеми [5]; сукупність прийомів, методів і впливів, 
що застосовують соціальні служби, окремі установи 
соціального обслуговування та соціальні працівники 
для розв’язання різних соціальних проблем і забез-
печення соціального захисту населення [8]. Класифі-
кація соціальних технологій здійснюється за різними 
підставами, здебільшого видами діяльності та харак-
тером завдань, що розв’язуються. 
На відміну від виробничо-промислових техно-

логій, що передбачають чітко дібрану послідовність 
технологічних процесів і операцій, коли зміна їх по-
слідовності або ж заміна одного процесу іншим, при-
зводять до зниження загальної результативності, в 
педагогічних і соціальних технологіях процедура не 
є жорстко детермінованою, вона є більш гнучкою. 
Очікуваний результат не може бути детально кон-
кретизований, оскільки вихідним і кінцевим резуль-
татом виступає людина як система, на яку впливає 
велика кількість суперечливих факторів, а головним 

параметром зміни є певні особистісні властивості та 
якості, які важко спрогнозувати остаточно; необхідна 
послідовність навіть найбільш результативних про-
цесів або заходів не гарантує досягнення цілковитої 
ефективності. Великого значення набуває зворотний 
зв'язок, що надає можливість вибіркового повтору 
окремих частин процесу. Отже, в соціальній сфері 
технологічний процес не може бути лінійним, а тому 
набуває творчого характеру.
Доктор педагогічних наук С.А. Литвиненко заува-

жує, що поняття “соціально-педагогічна технологія” у 
вітчизняній науковій літературі з'явилося в 90-х роках 
разом із появою інституту соціальної педагогіки. У 
цей період соціальна педагогіка як сфера професійної 
діяльності та самостійна галузь знань, паралельно з 
соціальною роботою, почала розвиватись в Україні. 
Технологічний підхід дозволяє будувати соціально-
педагогічну діяльність на наукових засадах, поетапно 
і послідовно розв’язувати широкий спектр педагогіч-
них завдань. У практичному вжитку досить часто ви-
раз “соціально-педагогічна технологія” замінюється 
термінами “методика”, “програма”. Методи висту-
пають складовими будь-якої соціально-педагогічної 
технології, а комплексне їх використання забезпечує 
ефективне розв'язання соціально-педагогічних про-
блем.
Соціально-педагогічна технологія передбачає пев-

ну програму діяльності, що може існувати в готовому 
вигляді або спеціально розроблятися з урахуванням 
індивідуальних особливостей об’єкта. Кожна тех-
нологія включає: особливості об’єкта та соціально-
педагогічну проблему; опис обраного варіанту 
діяльності; рекомендації щодо реалізації. Соціально-
педагогічні технології, як і будь-які педагогічні техно-
логії, вибудовуються згідно критеріїв технологічності: 
системності (наявність логіки процесу, взаємозв’язку 
частин, цілісність), керованості (можливість діагнос-
тики досягнення цілей, планування процесу); ефектив-
ності (побудова згідно до результатів і оптимальних 
затрат, гарантія певного стандарту); відтворюваності 
(можливість застосування в подібних умовах іншими 
суб’єктами) [4] . 
За змістом соціально-педагогічні технології можна 

розглядати як: обґрунтування (опис) етапів, методів і 
засобів соціально-педагогічної діяльності в роботі з 
конкретними категоріями людей; доцільну послідов-
ність етапів роботи з людиною, яка дозволяє досягнути 
оптимального результату [5; 6; 8; 12]. Перший підхід 
має теоретичний характер – обґрунтування найбільш 
прийнятного варіанта досягнення педагогічної мети; 
другий – практичний – доцільна діяльність, спрямова-
на на досягнення мети. 
У теорії соціально-педагогічної діяльності різними 

авторами розроблені замкнені цикли технологічного 
процесу соціально-педагогічної діяльності (Т. Ва-
силькова, М. Галагузова, А. Капська, Л. Мардахаєв, 
Р. Овчарова, М. Шакурова та ін.). Варіант Л. Мар-
дахаєва передбачає алгоритм структури соціально-
педагогічної технології (незалежно від суб'єкта та 
об'єкта її реалізації) у вигляді п'яти взаємозв'язаних 
етапів: діагностико-прогностичний; етап вибору (роз-
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робки оптимальної) технології; етап безпосередньої 
підготовки до реалізації обраної технології; реалі-
заційний; експертно-оцінний [5]. До цього слід до-
дати, що при розгляді структури процесу реалізації 
соціально-педагогічної технології в неї включаються 
як складові – суб'єкт, об'єкт та умови реалізації. 
Теоретичне вивчення проблеми соціально-

педагогічних технологій засвідчує відсутність за-
гальної їх класифікації, виокремлення різних основ і 
критеріїв класифікації. Окремі спроби систематизації 
соціально-педагогічних технологій належать М. Га-
лагузовій, А. Капській, Л. Мардахаєву, Л. Никитіній, 
М. Шакуровій. Необхідність класифікації всього роз-
маїття соціально-педагогічних технологій зумовле-
на: потребою впорядкування соціально-педагогічних 
технологій за певними критеріями задля спрощення 
їх відбору і практичного використання; потребою 
цільового використання соціально-педагогічних 
технологій для різних категорій об'єкта та різних 
умов практичного застосування; створення банку 
соціально-педагогічних технологій із урахуванням їх 
специфічних особливостей. 
Основою класифікації виступають ті якісні харак-

теристики, що дозволяють систематизувати техноло-
гії відносно розв'язання проблем об'єкта з урахуван-
ням цілей технологій та особливостей їх практичного 
застосування.
Ми поділяємо думку С. А. Литвиненко, яка на 

підставі аналізу та систематизації різних підходів до 
розуміння сутності технології в цілому, а також соці-
альної і педагогічної технології зокрема, виділяє два 
напрями соціально-педагогічних технологій (СПД): 
прикладні та теоретико-дослідницькі [4].
Згідно першого, що ґрунтується на розумінні техно-

логії як науки про майстерність, мистецтво практичної 
діяльності (М. Галагузова, Л. Мардахаєв, В. Нікітін, 
М. Шакурова та ін.), соціально-педагогічна технологія 
виступає як наука про мистецтво досягнення прогнозо-
ваної соціально-педагогічної мети. Такі технології на-
бувають теоретико-дослідницького характеру і вклю-
чають: теоретичну соціально-педагогічну технологію 
та дослідницьку соціально-педагогічну технологію. 
Теоретична соціально-педагогічна технологія висту-
пає як вчення про найбільш оптимальні методи, засо-
би та прийоми (дії, операції, процедури), необхідні в 
даній ситуації для розв'язання соціально-педагогічних 
проблем. Такий тип технологій у вигляді підручника, 
навчального посібника, теоретичної розробки техно-
логії використовують задля опису, аналізу, обґрунту-
вання варіантів розв'язання соціально-педагогічної 
проблеми в певних умовах щодо конкретного об'єкта 
діяльності [5].
Дослідницька соціально-педагогічна техноло-

гія – це спеціально створена, науково обґрунто-
вана програма, експериментальна розробка, що 
описує систему послідовного розгортання соціально-
педагогічної діяльності та забезпечує пізнання 
соціально-педагогічного явища, його складових і 
особливостей прояву, розвитку, якісної зміни і т. ін. 
Такі технології використовуються в дослідженні 
соціально-педагогічних проблем і дозволяють не тіль-

ки пізнавати соціально-педагогічне явище, але й про-
ектувати процес його якісних змін. 
Згідно другого підходу (Г. Вороніна, П. Шептен-

ко, Р. Овчарова та ін.), соціально-педагогічна техно-
логія розглядається як цілеспрямована, найбільш 
оптимальна соціально-педагогічна діяльність (впо-
рядкована сукупність дій, операцій і процедур) щодо 
реалізації спеціалістами методів (сукупності методів), 
засобів і прийомів, що забезпечують досягнення про-
гнозованої мети в індивідуальній або груповій робо-
ті в певних умовах. Такі технології створюються на 
основі спеціальних теоретичних розробок або попе-
реднього досвіду розв'язання соціально-педагогічних 
завдань, а цільові настанови, які набувають загально-
го або часткового (функціонального) характеру, є ви-
значальними щодо призначення технології. За своєю 
суттю такі технології мають прикладний (практико-
зорієнтований) характер, тісно пов'язані з реалізацію 
провідних функцій СПД [8; 13]. Серед них можна ви-
ділити прикладну технологію загального і часткового 
типу.
Технології загального типу охоплюють повний 

цикл роботи з клієнтом щодо вияву його соціально-
педагогічної проблеми (проблем) і забезпечення її по-
вного або часткового розв'язання. Прикладна техноло-
гія загального типу або загальна соціально-педагогічна 
технологія – це цілеспрямована, спроектована та 
планомірно реалізована оптимальна послідовність 
соціально-педагогічної діяльності спеціаліста (спеці-
алістів) щодо реалізації сукупності методів, методик, 
засобів і прийомів, що забезпечують досягнення про-
гнозованої мети в роботі з людиною або групою в пев-
них умовах середовища [2; 5]. Технології такого типу 
можуть мати комплексне призначення (застосовують-
ся у розв'язанні комплексу соціально-педагогічних за-
вдань у роботі з конкретними об'єктами) або цільове 
призначення (зорієнтована на певну категорію об'єкта 
з урахуванням його соціально-педагогічної проблеми 
та індивідуальних можливостей їх розв'язання), що 
постають у вигляді: програми соціально-педагогічної 
діяльності, яка містить обґрунтування і опис етапів 
соціально-педагогічної діяльності та їх послідовності 
у забезпеченні досягнення прогнозованого результа-
ту; методики роботи спеціаліста (спеціалістів) щодо 
розв'язання соціально-педагогічних завдань, із описом 
використаних методів, їх послідовності та особливос-
тей застосування; методичних розробок. Цільові тех-
нології вважаються базовими більшістю дослідників 
(Б. Алмазов, М. Галагузова, Л. Мардахаєв, Г. Штинова 
та ін.).
Прикладна технологія часткового типу або частко-

ва (функціональна) соціально-педагогічна технологія 
– це впорядковані, сплановані та послідовно реалізо-
вані дії, операції та процедури, що інструментально 
забезпечують досягнення прогнозованої цілі в роботі 
з людиною або групою в певних умовах середовища. 
Такі технології виділяються із структурних компо-
нентів загальної технології або із окремих функцій 
соціально-педагогічної діяльності, а тому їх назива-
ють функціональними соціально-педагогічними тех-
нологіями. До них належать технології розв’язання 
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окремих соціально-педагогічних завдань, як-от: діа-
гностики і прогнозування, адаптації і реабілітації, 
профілактики і корекції. 
З певною мірою припущення структуру загальної 

соціально-педагогічної технології можна застосовува-
ти й до часткових (функціональних) технологій, однак 
слід ураховувати особливості її змісту та реалізації. 
В контексті нашого дослідження використовувались 
прикладні технології часткового типу щодо реалізації 
провідних функції соціально-педагогічної діяльності, 
що зародились як складові в межах загальної техно-
логії, і набули самостійності у процесі практичної 
реалізації. Підкреслимо, що розвиток людини (гру-
пи) відбувається нелінійно, спонтанно, під впливом 
стихійних і керованих чинників. У таких умовах за-
стосування загальних технологій стає недоцільним, 
тому необхідна комбінування часткових технологій і 
методів, постійне внесення змін. Не можна обминути 
й той факт, що багато дослідників не погоджується з 
тотальною технологізацією соціально-педагогічної 
діяльності. Так, Л. Нікітіна вважає, що у світовій 
практиці здебільшого склалися підходи щодо техно-
логізації діяльності соціальних працівників. Дотично 
соціально-педагогічної діяльності актуальними за-
лишаються традиційні методи виховання та виховної 
роботи, тому тут слід вести мову лише про комплекс 
методів і прийомів, що використовуються в сукупно-
му професійному досвіді педагога [7]. 
Досягнення мети соціально-педагогічної діяльнос-

ті потребує в кожній конкретній ситуації розв’язання 
певного кола завдань і передбачає конкретний зміст 
соціально-педагогічної діяльності, використання різ-
них методів, методик, технологій. Теоретичний аналіз 
соціально-педагогічних технологій дозволяє виокре-
мити типову структуру соціально-педагогічних тех-
нологій у роботі вчителя початкових класів. Типова 
технологія розкриває загальний механізм практичної 
соціально-педагогічної діяльності, проте кожен етап 
має свої цілі і зміст, розв’язує відповідні завдання, 
передбачає досягнення певних (прогнозованих) ре-
зультатів. У загальному вигляді структура технології 
соціально-педагогічної діяльності вчителя початкових 
класів обіймає такі етапи: діагностико-аналітичний 
– здобуття та осмислення вихідної (діагностичної) 
інформації і формулювання проблеми; етап вибору 
способу розв’язання проблеми; прикладний (практич-
ний) – практична діяльність щодо розв’язання про-
блеми з використанням відповідних методів і засобів; 
експертно-оцінний – підсумковий аналіз та оцінка до-
сягнутих результатів. 

Висновки.
Отже, виходячи із теоретичного аналізу соціально-

педагогічних технологій і дефініції соціально-
педагогічної діяльності, соціально-педагогічна тех-
нологія розглядається нами як послідовна, поетапна 
реалізація скоординованих педагогічних дій, опера-
цій, процедур, що забезпечують досягнення мети і 
одержання оптимальних прогнозованих результатів 
соціально-педагогічної діяльності. У сучасних умо-
вах триває процес розробки технологій соціально-
педагогічної діяльності, відбувається уточнення і 
доповнення, класифікація соціально-педагогічних 
технологій із урахуванням нових критеріїв і потреб 
реальної практики. 
Подальші дослідження передбачається провес-

ти в напрямку вивчення інших проблем розробки 
соціально-педагогічних технологій.
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Wpływ zjawisk kryzysowych na proces 
wychowania dzieci i młodzieży

Część I
„Czynniki modelujące procesy wychowawcze 

okresu transformacji - zagrożenia”
dr Ewa Golbik

Gliwicka wyższa szkoła przedsiębiorczości w Gliwicach

Golbik E. The in uence of critical 
pnenomena on the educational pro-
cess of children and young people. 
Part one „Factors shaping the educa-
tional processes of the transformation 
period –dangers”. The political system 
transformation in Poland disclosed the 
cultural delays of the education, and the 
crisis and inef ciency of the educational 
institutions. The above mentioned has 
also began the discussion around the 
assignments of pedagogical science, 
the problems of bringing up, and the 
circumstances of education updates. The 
threats met by the teenagers nowadays 
are not only biological and psychological, 
but also eco - technical, civilization - 
technical and socially - psychological 
on which are the children, young people 
and adults exposed as well, and concern 
both the individuals and the whole social 
groups or ethnic minorities. The attempts 
of the integration of the educational 
targets came to the  nal collapse, and 
the choices concerning the education 
of young members of the society have 
been transfered to the families, under 
the slogan of enlarging the famyly’s 
educational autonomy and the freedom of 
civil rights.

Голбик Є. Вплив кризових явищ на 
процес виховання дітей і молоді 
(частина I „Фактори, що моделю-
ють виховні процеси періоду транс-
формації - погрози”). Перетворення 
державного устрою в Польщі виявило 
культурні витрати освіти, кризи й не-
дієздатності освітніх установ. Вище 
згадане має місце в обговоренні при-
значення педагогічної науки, проблем 
виховання, умов і можливостей на-
вчальних модифікацій. Загрозливе ста-
новище, з яким зустрічається сучасна 
молодь, це однаковою мірою погрози, 
що стосуються індивідів і суспільних 
груп, етнічних меншостей. Це також 
біологічні й психологічні погрози, яким 
піддаються діти, молодь і дорослі, а та-
кож екологічні, технічні, цивілізаційно-
технічні й суспільно-психологічні. Оста-
точно зруйновані спроби об’єднання 
в єдине ціле виховних цілей, а вибір 
дотичного виховання молодого члена 
суспільства, пройшов під девізом на-
рощування її виховної автономії й волі 
цивільних прав.

Голбик Е. Влияние кризисных явле-
ний на процесс воспитания детей и 
молодежи (часть I „Факторы, модели-
рующие воспитательные процессы 
периода трансформации - угрозы”). 
Преобразование государственного 
устройства в Польше обнаружило куль-
турные издержки образования, кризиса 
и недееспособности образовательных 
учреждений. Выше упомянутое имеет 
место в обсуждении назначения педа-
гогической науки, проблем воспитания, 
условий и возможностей учебных мо-
дификаций. Угрожающее положение, 
с которым встречается современная 
молодежь, это в одинаковой степе-
ни угрозы, касающиеся индивидов 
и общественных групп, этнических 
меньшинств. Это также биологические 
и психологические угрозы, которым 
подвергаются дети, молодежь и взрос-
лые, а также экологические, техниче-
ские, цивилизационно-технические и 
общественно-психологические. Окон-
чательно разрушены попытки объеди-
нения в единое целое воспитательных 
целей, а выбор, касающийся воспита-
ния молодого члена общества, прошел 
под девизом наращивания ее воспи-
тательной автономии и свободы граж-
данских прав.

political system transformation, culture 
of the exhaustion, educational autonomy 
and the freedom of civil rights adaptive 
dif culties, material possession and 
consumption values, state policy.

перетворення державного устрою, 
культура виснаження, освітня авто-
номія, воля, адаптивні труднощі, ци-
вільні права, матеріальна й споживча 
вартість, політика держави.

преобразование государственного 
устройства, культура истощения, 
образовательная автономия, свобо-
да, адаптивные трудности, граждан-
ские права, материальные и потре-
бительские стоимости, политика 
государства.

Wprowadzenie1

Transformacja ustrojowa, ujawniła opóźnienia 
kulturowe edukacji i kryzys oraz nieudolno ść instytucji 
oświatowych. Zapoczątkowała też dyskusję wokół zadań 
nauk pedagogicznych, problem ów wychowania, warun-
ków jego aktualizacji, stworzyła możliwość poznania 
różnych opcji, np. w spojrzeniu postmodernistycznym 
podkreśla się znaczenie związku między polityką a peda-
gogiką w wizji społeczeństwa demokratycznego. 

Cel pracy
Od wielu lat toczy się na łamach np. „Problemów 

Opiekuńczo – Wychowawczych” polemika pedagogów 
wokół problemów i zadań pedagogiki społecznej. Niniej-
sza praca jest próbą uporządkowania i podsumowania 
grupy podstawowych zjawisk w tym obszarze.

Metoda i narzędzia badawcze
Podstawową metodą uprawniającą do podjęcia te-

matyki jest monogra a tematu w oparciu głównie o anali-
zę dokumentów piśmienniczych podejmujących poniższa 
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problematykę, ale także badania prowadzone w związku 
z pracą doktorską [6].

Dyskusja
Zagrożenia z jakimi spotyka się współczesna mło-

dzież nigdy dotychczas nie występowały tak powszech-
nie, z taką dynamiką i z tak ujemnymi skutkami.

Cywilizację współczesną charakteryzuje gwałtow-
ny rozwój techniki, urbanizacja, komputeryzacja, biuro-
kracja, spadek poziomu kultury, wzrost agresji, prymity-
wizm obyczajów i kontaktów interpersonalnych. 

W życiu codziennym obserwuje się lęki i obawy 
przed grożącymi zewsząd niebezpieczeństwami. Są to za-
równo zagrożenia dotyczące jednostek i grup spo łecznych, 
mniejszości etnicznych, ale także zagrożenia biologiczne 
i psychologiczne na jakie narażone są dzieci, młodzież i 
dorośli, zagrożenia ekologiczno – techniczne, cywiliza-
cyjno – techniczne i społeczno – psychologiczne.

 Źródła na jakie wszyscy wskazują to np.: nieod-
powiedzialna ingerencja człowieka w równowagę tekto-
niczną skorupy ziemskiej, niekontrolowana eksploatacja 
złóż naturalnych, pociągają za sobą liczne katastrofy i 
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skażenia. Skażone wody pitne, żywność pozbawiona bio-
pierwiastków wywołują zaburzenia w rozwoju, patologie 
w stanach psycho zycznych, osłabienia, wyczerpanie, 
zmęczenie, apatie, depresje. 

W efekcie jednak wybiórcze traktowanie haseł 
równości, wolności czy tolerancji rozmyło podmio-
ty odpowiedzialne za cokolwiek. Jak mówi Bogusław 
Bieszczad „Podejmowanie na forum publicznym próby 
domknięcia minionego ustroju, czy nawet gwa łtowne-
go i często bezmyślnego odcięcia się od wszystkiego co 
było sygnowane przymiotnikiem – socjalistyczny - oraz 
niekonsekwentne – rozliczanie się – z przeszłością, czyli 
osobami tworzącymi dawny system – doprowadziły do 
powstania społecznego krajobrazu – wykpionych autory-
tetów i zrelatywizowanych systemów wartości - określa-
nego niekiedy jako – kultura wyczerpania. Ostatecznemu 
rozbiciu uległy próby scalania celów wychowawczych, a 
wybory dotyczące wychowania młodego członka społe-
czeństwa oddane zostały rodzinie pod has łem zwiększa-
nia jej autonomii wychowawczej i wolności praw obywa-
telskich.” [1] 

Rozluźnienie, a nawet zrywanie więzi z rodzinami 
pochodzenia przez brak poczucia ciągłości biologicznej i 
moralnej, pogłębiło pojawiające się uczucie samotności, 
dezintegracji, pustki. 

Następstwem dla wychowania stało się mniej kon-
sekwentne mniej spójne oddziaływanie wychowawcze, 
przybierające często formę okazjonalną. Rozluźnienie 
owej więzi, trudności adaptacyjne do nowych, zmienia-
jących się warunków życia społeczno – ekonomicznego, 
podejmowanie pracy przez kobiety czy nawet dzieci za-
częło gwałtownie zagrażać utrzymaniu spoistości i trwa-
łości rodziny jako grupy oraz przygotowaniu dziecka do 
prawidłowego pełnienia ról społecznych wyznaczanych 
przez szersze struktury społeczne. 

To wyzwalanie się spod arbitralnej władzy doro-
słych w połączeniu z pogarszającymi się warunkami ży-
cia sprzyjało nasilaniu się patologii społecznej. 

Do zagrożeń płynących ze środowiska cywiliza-
cyjnego i wadliwego funkcjonowania r óżnych instytucji 
należą wreszcie zaburzone kontakty interpersonalne w ro-
dzinie, w szkole, w miejscu pracy, w organizacjach spo-
łecznych i państwowych. 

Współcześnie wychowanie opiera się na dążeniu 
do szczęścia, na poszanowaniu ludzkiej wolno ści i do-
maganiu się sprawiedliwości społecznej w warunkach 
prawdziwej demokracji. Nie tylko uznaje się istnienie du-
chowego wymiaru życia, ale także dostrzega się w nim 
wewnętrzną strukturę wszelkiego kształcenia humani-
stycznego. 

A jednak mówi się głośno o kryzysie nie tylko 
społecznym i ekonomicznym, ale także wychowawczym 
i moralnym. Jak pisze Grażyna Miłkowska – Olejniczek 
„Kryzys wychowania wynika z kryzysu warto ści. Prze-
stały obowiązywać dotychczas uznawane wartości, po-
mieszało się dobro ze złem. Dopuszcza się funkcjonowa-
nie na pograniczu prawa, a wszystko to w imi ę własnych, 
prywatnych korzyści. Świat ludzi dorosłych jest światem 
aksjologicznie pomieszanym, często wręcz pustym. Re-
 eksja nad kondycją społeczeństwa dorosłych Polaków 
prowadzi do obaw, że żyjemy w głębokim kryzysie ideo-

wym, moralnym; kryzysie, z którego młode pokolenie nie 
potra  czerpać godnych naśladowania wzorów.”[2]

Przy tym niewątpliwy wpływ środków masowe-
go przekazu agresywny i wprowadzający duży niepokój, 
dały w efekcie zamianę ról tak, że obecnie to owe środki 
wyparły obecność rodziców w życiu młodych ludzi, da-
jąc w miejsce tradycyjnego kontaktu i porozumiewania 
się oraz stylu życia wartości preferowane przez najlepiej 
sprzedającą się kulturę masową, a do tego - jak to wy-
nika z badań prowadzonych przez Krugmana – zagrażać 
zaczęły generalnie umiejętności myślenia analitycznego, 
ponieważ niezwykła szybkość zmian świetlistości punk-
tów ekranu, powoduje „wy łączenie” lewej półkuli móz-
gu odpowiadającej za tego typu myślenie, a tym samym 
przekaz odebrany zostaje globalnie emocjonalnie i intui-
cyjnie.[3] Życie w blokowiskach, spędzanie czasu całymi 
godzinami przed ekranem TV lub komputera, wadliwe 
odżywianie się obniża naturalne bariery ochronne zarów-
no zdrowia  zycznego jak i psychicznego. Współczesne 
pokolenie żyje dziś w ustawicznej obawie o życie zagro-
żone bronią nuklearną, wojnami, gwałtem, terrorystami, 
utratą wolności.

Cywilizacja współczesna proponuje młodzieży 
bardzo bogaty wybór wartości materialnych i konsump-
cyjnych. W rezultacie czego młody człowiek może zbyt 
szybko i łatwo „mieć”, przestając jednak „być” człowie-
kiem o priorytetach moralnych. To poci ąga za sobą ryzy-
ko utraty zdrowych relacji spo łecznych a co za tym idzie 
pustkę życiową.

W warunkach polskich bardzo istotne zmiany 
związane z wypełnianiem funkcji społecznej przez rodzi-
nę wygenerował przełom ustrojowy w 1989 roku. W sen-
sie normatywnym idea wychowania socjalistycznego za-
stąpiona została postulatem wychowania do wolności w 
rozwijających się warunkach demokratyzacji życia spo-
łecznego. Jaka jest współczesna młodzież?

Próbą odpowiedzi na to może być raport UNICEF: 
„Młodzi ludzie krajów w epoce transformacji”, przedsta-
wiający sytuację polskiej młodzieży lat 90-tych na tle in-
nych krajów przeżywających transformację. Badane po-
kolenie czyli ludzie urodzeni po 1976 roku, uznaje si ę za 
naturalnych zwycięzców epoki transformacji, lecz jest to 
też pokolenie, które stanęło wobec problemów nie wystę-
pujących w poprzednim okresie: nagły wzrost używania 
środków odurzających, używanie alkoholu i papieros ów, 
gwałtowny wzrost liczby zakażeń wirusem HIV, większy 
ale nierówny dostęp do edukacji i jednoczesny wzrost 
liczby młodzieży porzucającej naukę, ubóstwo wymusza-
jące prace młodzieży, bezrobocie po ukończeniu szkoły, a 
więc i brak perspektyw na przysz łość.

Brak wrażliwości, znieczulica moralna, niedoroz-
wój lub zanik czuć wyższych dotykają coraz szerszych 
kręgów młodzieży, stąd takie zjawiska jak: wzrost prze-
stępczości nieletnich, alkoholizmu narkomanii i prze-
stępstw seksualnych. Obecnie coraz wyraźniej ujawniają 
się skutki spustoszenia moralnego i liberalizmu w dzie-
dzinie wychowania seksualnego, źle pojętej wolności 
bez odpowiedzialności. W sytuacji wielu z tych zagrożeń 
część młodego pokolenia przesta ła nawet chcieć „mieć” i 
chcieć „być i żyć”, stanęła wobec pustki egzystencjalnej. 
Coraz więcej młodych ludzi dotykają stany depresji, apa-
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tii a nawet myśli samobójcze. 
Indeks podstawowych zagrożeń naszych czasów 

będących elementem świadomości społecznej, w tym 
wpływających na dzieci i młodzież wyglądać mógłby na-
stępująco:

Środowisko ekonomiczne: bezrobocie, pauperyza-
cja społeczeństwa, poczucie zagrożenia ekonomicznego, 
gwałtowne bogacenie się jednych ludzi a ubożenie dru-
gich

Środowisko ekologiczne: kl ęski żywiołowe (epi-
demie, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi itp.), zanie-
czyszczenie środowiska, dziura ozonowa, ocieplenie kli-
matu, choroby cywilizacyjne,

Środowisko społeczne: nieprawidłowe relacje 
między ludźmi, brak zaspokojenia potrzeb, nieprawid ło-
wy świat wartości, patologie, używki, nadmiar wolności, 
brak czasu na pogłębione kontakty spo łeczne, przemoc, 
agresja, zagrożenie współczesnymi chorobami cywiliza-
cyjnymi, nieprawidłowe postawy wychowawcze,

Polityka: amerykanizacja Europy, transformacja 
ustrojowa, brak ładu politycznego, niepewno ść jutra, kon-
 ikty międzynarodowe, wojny, kon ikty między ugrupo-
waniami politycznymi, niewydolno ść systemu sprawied-
liwości,

Kultura i oświata: środki masowego przekazu (TV, 
internet…), zaburzony świat wartości, sakralne pojmowa-
nie wolności człowieka, kon ikt systemów kulturowych, 
religii, narastające bariery w dostępie do edukacji, domi-
nacja w świecie wartości i kultury – agresji, rywalizacji.

Jeśli przy tak bogatym indeksie zagro żeń zabrak-
nie zdrowej rodziny i troskliwej opieki pa ństwa, to obraz 
nieszczęścia młodzieży jest łatwy do przewidzenia. 

Mamy jeszcze wpływ innych czynników jak: cho-
ry system lokalny i chore państwo, „nie wolno się godzić 
z tym, że niepowodzenia w sytuacji dzieci i m łodzieży 
można usprawiedliwiać wyłącznie brakiem środków. 
Polityka państwa dostarcza bulwersujących przykładów 
niefrasobliwości w trwonieniu publicznych pieni ędzy na 
cele zgoła nie chwalebne lub na tworzenie mechanizmów 
sprzyjających marnotrawstwu.[…]. Warto przyjrzeć się 
innym mechanizmom powodującym zaniedbywanie 
przez samorządy najważniejszych edukacyjnych obo-
wiązków wobec dzieci, które można zilustrować obniża-
jącym się wskaźnikiem opieki przedszkolnej, plasuj ącym 
Polskę na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Sta ło się 
tak ponieważ samorządy w krótkim czasie zlikwidowa-
ły ponad 5 tysięcy przedszkoli. Urzędnicy państwowi z 
pozycji ministerstwa edukacji bezradnie patrzą na ten 
proces, bo nie mają żadnego instrumentu, który mógłby 
przeciwdziałać owemu – oszczędzaniu - przez samorządy 
pieniędzy z subwencji oświatowej, aby nie przeznaczać 
ich na przysłowiowe – dziury w drodze -, kanalizację czy 
inne palące problemy.”[4]

„Obszary odpowiedzialności państwa za problemy 
dzieci z ograniczonymi możliwościami wskazują, że po-
lityka społeczna, edukacyjna czy  nansowa państwa nie 
pozostaje wobec nich bez winy, a współpraca struktur 
państwowych i samorządowych układa się bardzo różnie. 
Napięcie tworzy się wtedy, gdy ministrowie okre ślają za-
dania, a samorządom nie starcza pieniędzy na ich realiza-
cję. W ten sposób powstaje możliwość realizacji jedynie 
podstawowych zadań, w których nie mieszczą się proble-
my – dzieci gorszych szans.”[5]

No i na końcu nie można pominąć jednego z naj-
wyraźniejszych przejawów kryzysu jednostki jakim jest 
notowana coraz wyższa przestępczość oraz występowa-
nie zjawisk patologicznych zachowań dzieci i młodzieży. 
Coraz częściej i jaskrawiej uwidaczniają się także alie-
nacja, niedostosowanie, anomia, utrata tożsamości, brak 
poczucia bezpieczeństwa.

Wnioski:
Kiedy dziecko tra a do sądu można przypuszczać, 

że poza nagłymi sprawami losowymi, najczęściej jest tak, 
że zawiodły dotychczasowe oddziaływania wychowaw-
cze i systemy pomocy, instytucje które powinny takiej po-
mocy udzielać na poziomie pro laktyki nie wywiązały się 
ze swoich zadań, albo wywiązać się nie mogły. O tym jak 
olbrzymie są obszary ingerencji sądu we władzę rodzi-
cielską widać na przykładzie danych sądów rodzinnych 
sądu Okręgowego w Warszawie. W 2001r., a więc już 3 
lata po rozpoczęciu zmian ustrojowych, sądy te rozpatry-
wały sprawy dotyczące 17.557 osób, a w sprawach opie-
kuńczych, wydano orzeczenia w odniesieniu do 11.830 
małoletnich. Jest to tylko ogólny zarys tego co stało się 
udziałem młodzieży polskiej na progu nowej rzeczywi-
stości. 
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Wpływ zjawisk kryzysowych na proces 
wychowania dzieci i młodzieży

Część II
„Czynniki rodzinne kształtujące proces 

wychowania okresu transformacji”
dr Ewa Golbik

Gliwicka wyższa szkoła przedsiębiorczości w Gliwicach

Golbik E. The in uence of critical 
pnenomena on the educational pro-
cess of children and young people. 
Part II „ Domestic factors of forming 
of process of education of period of 
transformation ”. The political system 
transformation in Poland disclosed the 
cultural delays of the education, and the 
crisis and inef ciency of the educational 
institutions. The above mentioned has 
also began the discussion around the 
assignments of pedagogical science, 
the problems of bringing up, and the 
circumstances of education updates. The 
threats met by the teenagers nowadays 
are not only biological and psychological, 
but also eco - technical, civilization - 
technical and socially - psychological 
on which are the children, young people 
and adults exposed as well, and concern 
both the individuals and the whole social 
groups or ethnic minorities. The attempts 
of the integration of the educational 
targets came to the  nal collapse, and 
the choices concerning the education 
of young members of the society have 
been transfered to the families, under 
the slogan of enlarging the famyly’s 
educational autonomy and the freedom of 
civil rights.

Голбик Є. Вплив кризових явищ на 
процес виховання дітей і молоді. 
Частина II „Сімейні фактори форму-
вання процесу виховання періоду 
трансформації”. Перетворення 
державного устрою в Польщі вияви-
ло культурні витрати освіти, кризи й 
нездатності освітніх установ. Вище 
згадане має місце також в обговоренні, 
що почалося навколо призначен-
ня педагогічної науки, проблеми за-
безпечення й обставин навчальних 
модифікацій. Загрозливе становище, 
з яким зустрічається сучасна молодь, 
це однаковою мірою погрози, що 
стосуються індивідів і суспільних 
груп, етнічних меншостей. Це також 
біологічні й психологічні погрози, яким 
піддаються діти, молодь і дорослі, а та-
кож екологічні, технічні, цивілізаційно-
технічні й суспільно-психологічні. 
Спроби інтеграції освітніх цілей при-
йшли в заключний колапс і альтерна-
тиви із приводу освіти молодих членів 
суспільства були передані родинам під 
гаслом збільшення фамільної освітньої 
автономії й волі цивільних прав.

Голбик Е. Влияние кризисных явле-
ний на процесс воспитания детей и 
молодежи. Часть II „Семейные фак-
торы формирования процесса вос-
питания периода трансформации”. 
Преобразование государственного 
устройства в Польше обнаружило куль-
турные издержки образования, кризи-
са и неспособности образовательных 
учреждений. Выше упомянутое имеет 
также в начавшемся обсуждении вокруг 
назначения педагогической науки, про-
блемы обеспечения и обстоятельств 
учебных модификаций. Угрожающее 
положение, с которым встречается со-
временная молодежь, это в одинаковой 
степени угрозы, касающиеся индиви-
дов и общественных групп, этнических 
меньшинств. Это также биологические 
и психологические угрозы, которым 
подвергаются дети, молодежь и взрос-
лые, а также экологические, техниче-
ские, цивилизационно-технические и 
общественно-психологические. Попыт-
ки интеграции образовательных целей 
пришли в заключительный коллапс и 
альтернативы по поводу образования 
молодых членов общества были пере-
даны семьям под лозунгом увеличения 
фамильной образовательной автоно-
мии и свободы гражданских прав.

political system transformation, culture 
of the exhaustion, educational autonomy 
and the freedom of civil rights adaptive 
dif culties, material possession and 
consumption values, state policy.

перетворення державного устрою, 
культура виснаження, освітня авто-
номія, воля адаптивних труднощів, 
цивільні права, матеріальні й спожив-
чої вартості, політика держави.

преобразование государственного 
устройства, культура истощения, 
образовательная автономия, свобода 
адаптивных трудностей, граждан-
ские права, материальные и потре-
бительские стоимости, политика 
государства.

Wprowadzenie1

Obraz niebezpieczeństw na jakie narażeni są dzieci i 
młodzież jest – jak to zarysowałam w 1 artykule - bar-
dzo bogaty i różnorodny, a ich dynamika stale si ę zwięk-
sza. Rola rodziny jest w jest jednak niezmiennie jednym 
z najistotniejszych jeśli nie najważniejszym czynnikiem 
w kalejdoskopie wpływów na młodego człowieka. Ona 
właśnie jest przedmiotem niniejszego artyku łu.

Cel pracy
Podobnie jak w I części artykułu niniejsza praca jest 

próbą uporządkowania i podsumowania kolejnej grupy 
podstawowych zjawisk w tym obszarze

Metoda i narzędzia badawcze
Tak jak w I części artykułu podstawową metodą 

uprawniającą do podjęcia tematyki jest monogra a tema-
tu w oparciu głównie o analizę dokumentów piśmienni-
czych podejmujących poniższa problematykę, ale także 
badania prowadzone w związku z pracą doktorską [6].

© Ewa Golbik, 2009

Dyskusja
W re eksji o wychowaniu, jako wype łnieniu spo-

łecznych oczekiwań, Z. Gawlinowa (za F. Znanieckim) 
wyróżnia na przestrzenie dziejów trzy znamienne z tego 
punktu widzenia okresy dotycz ące roli rodziny w wycho-
waniu:

Okres do średniowiecza, kiedy stosunkowo s łabo 
wyodrębnione struktury spo łeczne tworzyły w zasadzie 
większą całość, dopełniającą się wzajemnie pod wzglę-
dem terytorialnym, religijnym i wychowawczym. Cele 
wychowania ściśle łączyły się z normami wspólnoty, co 
sprzyjało tworzeniu silnego poczucia więzi z grupą, dzia-
łającego jednocześnie jako sprawny mechanizm kontroli 
społecznej. Grupa społeczna stanowiła jednocześnie gru-
pę odniesienia normatywnego i por ównawczego;

Okres od średniowiecza do XVIII wieku, z zaryso-
wującym się coraz wyraźniej podziałem społeczeństwa 
na warstwy i klasy, który przyniósł ostatecznie wyodręb-
nienie różnych typów rodzin (chłopskiej, rzemieślniczej, 
mieszczańskiej, arystokratycznej), co z kolei doprowadzi-
ło do naznaczenia procesu wychowania cechami charak-
terystycznymi dla danej warstwy (normy, tradycje, wzo-
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ry, cele). Fakt powiązania rodzin z szerszymi strukturami 
społecznymi (rody, społeczności lokalne) z jednej strony 
ograniczał władzę i autonomię rodzicielską na rzecz kon-
troli ze strony spo łeczności, z drugiej natomiast nobilito-
wał do godności reprezentowania grupy społecznej;

Okres kapitalizmu to okres przełomu w ewolucji ro-
dziny. Rozwój cywilizacji, więc głównie: rozwój przemy-
słu poza domem rodzinnym, rosnąca mobilność społeczna 
i, ograniczyły kontakty członków rodziny i os łabiły więzi 
emocjonalne; 

Współczesna pedagogika społeczna, wychodząc na-
przeciw konsekwencjom dokonujących się systemowych 
zmian społeczno – ekonomicznych w Polsce, stoi przed 
szeregiem nowych zadań.

Psychologowie coraz częściej uważają, że część mło-
dzieży wykazująca przejawy demoralizacji chce po prostu 
zaznaczyć swoją obecność, szczególnie w domu. 

Młodzież poszukuje wzorów postępowania w codzien-
nym życiu. Jeśli nie znajduje ich w rodzinie, jej dzia łania 
zwracają się ku grupie rówieśniczej w środowisku lokal-
nym, którego wzory i zachowania przejmuje. 

Tymczasem potrzeby współczesnej młodzieży nie róż-
nią się od potrzeb ich poprzednik ów. Młodzież to nie tylko 
margines i patologia. Jest wiele młodzieży o szlachetnych 
cechach. Wszystkich ich natomiast łączą wspólne marze-
nia i ideały. Jak wykazują to badania Jacka Kurzępy [1], 
cechy, które pociągają młodych do udzia łu w określonych 
działaniach to: podmiotowa w nich rola m łodych, waż-
ność i sensowność podejmowanych działań, wiarygod-
ność i uczciwość, charyzma prowadzących, bycie razem 
w działaniu, poczucie wspólnoty pokoleniowej.

Tęsknoty i potrzeby, kt óre dominują w młodzieży to 
wielki i wspaniały potencjał, który w nich drzemie.

Wnioski:
Można by się zatem zastanowić, kto ma realizować te 

potrzeby?
Próbę sformułowania takich wskazówek podjęła El-

żbieta Marek:
„1.Rodzina powinna czynnie  zycznie i uczuciowo 
uczestniczyć w kontaktach dziecka ze światem. Przeka-
zywać mu wartości, które są nieprzemijające: miłość, do-
broć, uczciwość…,
2.Ważne jest aby rodzice umieli zapewnić dziecku poczu-
cie bezpieczeństwa, stałość uczuć i zaspokojenie potrzeb.
3. Brak pedagogizacji rodziców powoduje, że dzieci wy-
chowywane są „na wyczucie”, a błędy wychowawcze po-
pełniane przez dorosłych są często błędami na całe życie. 
Stąd też konieczność uświadamiania matek i ojców.
4. Niezbędne jest też szerzenie wśród rodziców wiedzy na 
temat zagrożeń i rozwijania umiejętności radzenia sobie 
z nimi.
5. Konieczne jest wdrażanie rodziców do kontrolowania, 
co dzieci oglądają w TV i do doboru program ów, a także 
do oglądania TV razem z dziećmi i do dyskusji na temat 
scen zawierających wzorce zachowań niepożądanych 
społecznie.
6. Kina, biblioteki, świetlice, dom kultury, kluby sporto-
we, korty to miejsca, które mogą się stać silnymi rywala-
mi dla alkoholizmu, narkomanii, patologii. Urozmaicaj ą 
czas, rozwijają ciało i umysł oraz – co najważniejsze – 

prowadzone przez wykwali kowane kadry - nie szkodz ą.
7. Pedagog, ten który przewodzi musi wiedzieć najpierw, 
jako pierwszy, być mądrzejszym niż inni, być wrażliwszy 
na zagrożenia, widzieć dalej wśród niepewnych ofert i 
niejasności drogi – tak sądzi Z. Kwieciński. Za Rudolfem 
Steinerem można by jeszcze dodać, że pedagog powinien 
być ogrodnikiem, lekarze, kap łanem i artystą.
8. Wiadomo także, że znaczący udział w kontakcie eduka-
cyjnym ma komunikacja niewerbalna nauczycieli. Dość 
często zjawiska zagrożeń odczuwane przez nauczycie-
li odzwierciedlane są w komunikacji niewerbalnej i w 
związku z tym mają wpływ na poziom rozwoju emocjo-
nalnego dzieci.” [2]
9. Wreszcie wśród znawców problematyki panuje prze-
konanie, że to TV odgrywa coraz poważniejszą rolę so-
cjalizacyjną, przejmując nawet pewne obowiązki wycho-
wawcze przypisane tradycyjnie rodzinie lub szkole (np. 
kształtowanie aspiracji życiowych i zawodowych mło-
dzieży).

Jak widać większość zadania autorka przypisa ła ro-
dzinie.

Czy wobec tego można wpływać na proces wychowa-
nia, skoro skoncentrowany jest dzi ś głównie w rodzinie i 
wspierany szczególnie przez media? 

Świadomość braku perspektyw co do realizacji w łas-
nych potrzeb, zamierzeń, brak stabilności i poczucia bez-
pieczeństwa oraz akceptacji w rodzinie, prowadzi do labil-
ności emocjonalnej i szukania alternatywnych rozwiązań 
zwłaszcza w nieformalnych grupach rówieśniczych, skąd 
krok już do demoralizacji. Ale to patologia, demoralizacja 
i przestępczość wśród dorosłych stymuluje wzrost demo-
ralizacji i przestępczości wśród nieletnich. Zachowania te 
przyswajane są w procesie socjalizacji. 

R. Juras zwraca uwagę a potrzebę ujawniania wielu 
ukrywanych często problemów społecznych, które jednak 
istnieją obiektywnie i stanowią istotny element pro lak-
tyki. Istotę jego re eksji stanowią tzw. rodziny znacznego 
ryzyka społecznego, których cechą wspólną jest koniecz-
ność wprowadzenia – czasowo lub trwale – zmian w za-
kresie funkcjonowania wewnętrznej struktury rodziny. 

Przyczyny powstawania rodzin znacznego ryzyka 
społecznego, tj. potencjalnie zagrożonych kon iktem i 
rozpadem lokalizuje wspomniany autor w:

związkach małżeńskich, w które wstąpili ludzie bardzo • 
młodzi, niedojrzali spo łecznie, psychicznie lub  zycz-
nie;
rodzinach dotkniętych skutkami czasowego lub trwa łe-• 
go restrykcyjnego dzia łania prawa;
rodzinach znajdujących się w niekorzystnych sytua-• 
cjach losowych (z osobami ob łożnie chorymi, chorymi 
psychicznie, rodzicami niezaradnymi życiowo lub nie-
wydolnymi wychowawczo);
rodzinach znajdujących się w niekorzystnych warun-• 
kach społeczno – ekonomicznych (nie posiadających 
własnych mieszkań, żyjących w ubóstwie czy oddale-
niu przestrzennym);
rodzinach pozostających w sytuacji czasowego rozbi-• 
cia.

 Liczba zawieranych małżeństw spada. Poziom wy-
kształcenia naszej młodzieży i jej ogólna kondycja, w 
tym przede wszystkim kondycja moralna, zdecyduj ą o 
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przyszłości naszych rodzin, przysz łość rodzin natomiast 
o stanie całego społeczeństwa i całej Polski.

Do tego w procesie rozwoju i zaspokajania potrzeb 
dziecko napotyka różne ograniczenia, braki, czuje się 
często zagrożone lub pozostaje poza zasięgiem jakiego-
kolwiek wychowania popadając w skrajności np. tzw. wy-
chowania bezstresowego.

Tu szczególnie narażoną grupa jest populacja dzieci 
wychowywanych przez samotne matki. Badania przepro-
wadzone na tej grupie społecznej pokazują wyraźnie, że 
dzieci z tych rodzin pod wieloma względami mają trud-
niejsze życie:

czas poświęcany im przez matki jest znacznie krótszy • 
z uwagi na większą ilość obowiązków jakie dźwigają 
samotne matki w porównaniu z przeciętnymi matkami 
w pełnych rodzinach,
zły stan zdrowia , spowodowany brakiem opieki nad • 
nimi,
gorszy (zły) wygląd dzieci,• 
często są to dzieci odrzucane przez rówieśników,• 
matki stosują często niepedagogiczne metody wycho-• 
wawcze wykazując się brakiem konsekwencji, co czę-
sto spowodowane jest ich poczuciem winy za stworzo-
ne dziecku warunki wychowania w niepe łnej rodzinie,
dzieci te często nie maja zaspokojonych wiele potrzeb • 
(głównie z powodu braku środków  nansowych),
dzieci te z powodu niezaspokojonych potrzeb cz ęściej • 
narażone są na zachowania patologiczne,

Kryzysowym jest jeszcze jedno niezwykle bolesne 
zjawisko - przemocy w rodzinie. Zjawisko krzywdze-
nia dzieci występowało i występuje w Polsce i na całym 
świecie od wielu lat. „Szacuje się, że około 30% dzieci na 
świecie jest krzywdzonych  zycznie, czyli maltretowa-
nych. Również badania polskie pokazują, że 30% rodzin 
maltretuje swoje dzieci. Główne uwarunkowanie przemo-
cy wobec dzieci to patologia rodziny, w kt órej występuje 
nadużywanie alkoholu, Ale wśród dzieci krzywdzonych 
co najmniej jedna trzecia posiada rodziców z wyższym 
wykształceniem i wychowuje się w pozornie – dobrych 
domach. W skali roku do szpitali tra  a 500 o ar z ciężki-
mi obrażeniami.”

Obok nich są dzieci – o ary przemocy emocjonalnej: 
odrzucone, szykanowane, szantażowane i po prostu nie 
kochane. Kolejne to poddane przemocy seksualnej.

 No i na koniec tego skrótowego wyliczania wymienić 
trzeba zaniedbywanie podstawowych potrzeb socjalno – 
bytowych dziecka (dzieci brudne, nie leczone, nara żone 
na głód zimno czy cierpienie, dzieci ulicy)[3].

Innym wspomnianym na wstępie bezpośrednim wy-
miarem wpływu funkcjonowania rodziny na wychowanie 
jest po prostu przyk ład i modelowanie jakiemu podlega 
dziecko. Dzieci są biernymi aktorami zdarzeń, a najczęś-
ciej ich o arami. Dorosły człowiek w znacznej mierze 
odgrywa rolę czynną. Niekiedy inicjującą zagrożenie, 
niekiedy zapobiegawczą. Gdyby spróbować zebrać pod-
stawowe czynniki zagrożenia dzieci w rodzinie, to nale-
żały by do nich na pewno: niew łaściwe przygotowanie do 
małżeństwa i ról rodzicielskich; niewłaściwy dobór part-
nerów ze względów  zycznych i psychicznych; niedoj-
rzałość społeczna i psychiczna partnerów; niedostateczne 
warunki mieszkaniowe i materialne rodziny; obiektyw-
na lub subiektywna z ła organizacja życia rodzinnego; 
niewłaściwy podział obowiązków w rodzinie; różnice 
w dążeniach i systemie wartości małżonków; różnice w 
stosunku do dzieci i stylu wychowania; brak szacunku i 
aprobaty małżonka lub innych cz łonków rodziny; nałogi, 
egoizm; zaangażowanie uczuciowe poza rodziną; prze-
wlekłe choroby, długotrwałe nieobecności; brak gotowo-
ści do współdziałania i porozumienia.[4]

Badania współczesne prowadzone na pierwszym po-
koleniu transformacji ustrojowej w Polsce wciąż trwają. 
Jednakże zarysowują się już pewne prawidłowości, któ-
re wymagają dostosowania działań pedagogicznych do 
niepokojących pedagogów zjawisk. Znając zagrożenia, 
którym poddawana jest współczesna młodzież, możemy 
formułować pierwsze próby nowych celów i standardów 
wychowania, z uwzględnieniem realiów społeczno-poli-
tycznych, w których funkcjonujemy. O znaczeniu czyn-
ników ogólnospołecznych i proponowanych w literaturze 
celach wychowania rozważania - w kolejnym artykule.

Literatura:
Jacek Kurzępa: Samotność małolata jak kr ęgi na wodzie [w:] Dzieci 1. 
i młodzież wobec zagrożeń dzisiejszego świata, Wydawnictwo „Eu-
ruditius s. c.”, Pozna ń 1999 r.
Elżbieta Marek: Zagro żenia współczesnego świata w percepcji stu-2. 
dentów pedagogiki wieku dzieci ęcego, [w:] Dzieci i m łodzież wobec 
zagrożeń dzisiejszego świata, Wydawnictwo „Euruditius s. c.”, Po-
znań 1999 r., str. 134.
Mirosława Kątna, Dziecko krzywdzone [w:] Dzieci gorszych szans, 3. 
praca zbiorowa pod red Barbary G łowackiej i Tadeusza Pilcha, 
KKWR, Warszawa 2001.
Z. Tyszka, Socjologia rodziny, PW, Warszawa 1984 r.4. 
Golbik E.: Spo łeczno – pedagogiczny wymiar wsp ółczesnego kry-5. 
zysu człowieka w środowisku miejskim na przyk ładzie Gliwic. Nie-
publikowana rozprawa doktorska. IBE. Warszawa 2007.

Artykul postupil do redakcji 01.09.2009 r.
Golbik Ewa

golbik_e@op.pl

mailto:golbik_e@op.pl


168

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

журнал
ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

СТАТТІ РЕЦЕНЗУЮТЬСЯ
Текст обсягом 8 і більше  сторінок формату А4  українською (російською, англійською, польською) мовою над-

силати електронною поштою в редакторі   WORD. Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм, орієнтація сторінки 
- книжкова, інтервал 1,5. До статті можна додавати чорно-білі графічні матеріали - рисунки, таблиці та ін. (окрім 
фото). Для діаграм, рисунків, формул, схем використовувати шрифт 10. Уникати суцільного заливання фону у 
рисунках.

Стаття має такі розділи:
Анотації (трьома мовами - укр., рос., англ.). Обсяг кожної 500-600 знаків. Надати переклад прізвища та ініціалів 

автора(ів) і назви статті на двох інших мовах. Структура анотації: мета, матеріал, результат.
Ключові слова: (≈ 1-2 рядки слів. Не вживати словосполучення). 

Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми і на які  спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної   
проблеми, котрим присвячується означена  стаття).
Зв’язок роботи із важливими науковими програмами або практичними завданнями.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.  (формулювання цілей статті або постановка завдання. Стисло 

навести - матеріал і методи дослідження, організація дослідження, об’єкт і предмет дослідження). 
Результати дослідження  (виклад основного матеріалу  дослідження  з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів).
Висновки. 
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Література (5 і більше) у відповідності до Постанови ВАК України та нового Держстандарту.
Навести: повністю прізвище, ім'я, по-батькові автора (ів); контактний e-mail; телефон; поштову адресу.

Редакція надішле за вказаною Вами адресою 1 прим. збірника. 
Тел. (057) 755-73-58; факс: 706-15-60;  61068, м.Харків-68, а/с 11135, Єрмаков  Сергій Сидорович. 
Термінова довідка: моб. тел. 097-910-81-12 (також SMS).
Листування з авторами виключно електронною поштою. Повідомлення про прийняття (або відхилення) статті 

до друку надсилається автору електронною поштою після рецензування її членами редколегії.
Електронна пошта: sportart@gmail.com
Web-сторінки: 
www.pedagogy.narod.ru   - загальна інформація; 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/search.html- архів статей з 1996р.; 
http://www.sportsscience.org - архів, електронні версії наукових конференцій.
http://elibrary.ru

Zasady redagowania materiałów:
- tytuł pracy (dużymi literami), - imię i nazwisko autora (autorów); nazwę instytucji;
- tekst „summary” w językach (ang., ukr., rus) nie mniej 1 strona, powinien zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora 

(autorów), krótką treść artykułu, słowa kluczowe;
- struktura artyku łu powinna zawierać następujące części: wstęp, analiza ostatnich badań i publikacji, cel pracy, zadania 

lub pytania badawcze, metody badań, omówienie wyników, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo;
- >8 stron tekstu formaty A4 (język - ukraiński, angielski albo polski),łącznie z piśmiennictwem (>5), 

tabele albo ryciny;
- format WINDOWS/WORD; Times New Roman, 14 pt, odstępy między wierszami 1,5; margines 2.

Materiały, niespełniające wymagań, nie będą drukowane.
tel.: (057) 755-73-58; 706-21-03;  70-72-289; fax: 706-15-60. mob.: 097-910-81-12. 
e-mail: sportart@gmail.com
web.: 
http://www.sportsscience.org
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/search.html
www.pedagogy.narod.ru

mailto:sportart@gmail.com
http://www.pedagogy.narod.ru
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/search.html
http://www.sportsscience.org
http://elibrary.ru
mailto:sportart@gmail.com
http://www.sportsscience.org
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/search.html
http://www.pedagogy.narod.ru


169

ЖУРНАЛ
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ

(предыдущее название «Физическое воспитание творческих специальностей»)

Журнал утвержден ВАК Украины: 
(физическое воспитание и спорт) 
Постановление Президиума №1-05/3 от 08.07.2009г.

Издание включено в список журналов Министерства науки и высшей школы Польши (MNiSW-DPN-105-1007-2/
AW/09, KOMUNIKAT Nr 8 z dnia 31 marca 2009; 13.05.2009.  http://www.nauka.gov.pl). 

Журнал отражается в базах данных:
- Портал научных изданий Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского. 
 http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Phvsts/index.html
- Index Copernicus.
- Российская электронная библиотека. http://elibrary.ru.
- Библиотека Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. 
 http://lib.sportedu.ru/books/xxpi

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ
СТАТЬИ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ

Текст объемом 8 и более страниц формата А4 на русском, английском, польском языке переслать по 
электронной почте в редакторе WORD. В статью можно включать графические материалы - рисунки, таблицы и 
др. (кроме фото). Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм, ориентация страницы - книжная, интервал 1,5. Для 
рисунков, формул и диаграмм – размер шрифта 10.

СТРУКТУРА СТАТЬИ:

Аннотации (на 3-х языках - рус., укр., англ.). Объем каждой аннотации - 500-600 знаков. Привести перевод фами-
лии автора(ов) и названия статьи на два других языка. Для иностранных авторов аннотацию на украинском языке 
выполняет редакция. Структура аннотации: цель, материал, результат.
Ключевые слова: ≈1-2 строки слов (не употреблять словосочетания). 

Введение (постановка проблемы в общем виде; анализ последних исследований и публикаций, в которых на-
чато решение данной проблемы и на которые опирается автор; выделение нерешенных прежде частей общей 
проблемы, которым посвящается статья).
Связь работы с важными научными программами или практическими задачами.
Цель, задачи работы, материал и методы.  (формулирование целей статьи или постановка задачи. Автор 
также может включать: материал и исследовательский приемы, организация исследования; объект и предмет 
исследования). 
Результаты исследования (изложение основного материала исследования с полным обоснованием получен-
ных научных результатов).
Выводы. 
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
Литература (5 и более - оформление по действующему ГОСТу). 
Указать: почтовый адрес для пересылки издания; телефон; полностью ФИО автора(ов), e-mail.

Редакция вышлет на указанный Вами адрес 1 экз. журнала. Тел. (057) 755-73-58; факс: 706-15-60; 61068, 
г.Харьков-68, а/я 11135, Ермаков Сергей Сидорович. 

Срочная справка: моб. тел. 097-910-81-12.
Переписка с авторами по электронной почте. Сообщение о принятии (или отклонении) статьи в печать вы-

сылается автору по электронной почте после рецензирования ее членами редколлегии. Плата с аспирантов за 
публикацию рукописей не взимается.

Справки: e-mail: 
sportart@gmail.com
http://www.sportsscience.org/

http://www.nauka.gov.pl)
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Phvsts/index.html
http://elibrary.ru
http://lib.sportedu.ru/books/xxpi
mailto:sportart@gmail.com
http://www.sportsscience.org/


170

Founders: 
Kharkov regional branch of national 
olympic committee of Ukraine;
Kharkov state academy of design and arts.

Editor-in-chief: Ermakov S.S.

Editorial college: 
Bizin V.P., Kremenchug, Ukraine.
Boychenko S.D., Minsk, Byelorussia.
Dmitriev S.V., Lower Novgorod, Russia.
Druz V.A., Kharkov, Ukraine.
Kamaev O.I., Kharkov, Ukraine.
Klimenko A.I., Kharkov, Ukraine.
Korobeynikov G.V., Kiev, Ukraine.
Nosko N.A., Chernigov, Ukraine.
Romanenko V.O., Donetsk, Ukraine.
Tkachuk V.G., Kiev, Ukraine.
Yagello V., Gdans’k, Poland. 

Journal is rati ed the Higher attestation 
commission of Ukraine:  (pedagogical 
sciences, physical education and sport)
Decision of Presidium  1-05/3 from 
08.07.2009.

Journal is re ected in databases:
IndexCopernicus 
http://journals.indexcopernicus.com; 
National library of Ukraine named after 
V.I.Vernadskiy
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_
Gum/Phvsts/index.html

Journal registered ISSN International Centre 
(Paris, France): ISSN 1818-9210 (Online), 
1818-9172 (Print)
URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_
Gum/PPMB/search.html

Certi cate to registration: 
КВ 15370-3942ПР. 06.07.2009.

Frequency  - 1 number in a month.

Address of editorial of ce:
Ukraine, 61068, Kharkov-68, Box 11135.
Tel. (057) 755-73-58; fax: 706-15-60;
http://www.sportsscience.org/
e-mail:  sportart@gmail.com

© Kharkov regional branch of national olympic 
committee of Ukraine, 2009
© Kharkov state  academy 

of design and arts, 2009
© S.S. Yermakov, 2009

PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, 
MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS

OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS
Scienti c journal 2009, №11

CONTENTS

Afanasyev V.V., Scherbachenko V.K. Ideomotor training in 
tabletennis ..................................................................................... 3

Butenko Т.О. Active methods of teaching communicative competence 
of students forming ..........................................................................6

Vykhliaev Y.M. Methods of use orthopedic inner sole for correction of 
deformathions of foot .......................................................................9

Voenchuk M.N. The content and peculiarities of pedagogical activity of 
”Poltava society of assisting to children’s physical education“ (the 
end of XIX – beginning of XX century) ...........................................12

Gonchar O.V. The development contradictions of the pedagogical 
interaction of students and teachers in the educational space of the 
second part of the XX century .......................................................15

Doroshenko E.Y. Pre-conditions of forming control system by technical-
tactical activity in the team sporting games and optimization of its 
separate factors .............................................................................20

Iermakova T.S. The basic directions of forming healthy way of life of 
schoolchildren in teaching and educational process .....................27

Zhelezniy A.D. Physical rehabilitation ill with aftereffects of diaphyseal 
fractures of bones of anticnemions in a regenerative period .........32

Zhukotinskiy K.K. Moral inclinings as constituting shaping of physical 
training of pupils .............................................................................36

Zanevskyy I.P., Korostylova Yu.S., Mykhaylov V.V. Bullet  ight lateral 
component imitation on SCATT optoelectronic shooting simulator 40

Kornilova N., Zaharova E. Autogenous training as means of 
psychological training in close  ght ...............................................51

Koriagin V.М., Blavt О.Z., Tsiovh L.P. The swimming as a method 
of rehabilitation students` with respiratory system which studies at 
special medical groups ..................................................................54

Kurtova G.U. Biomechanical knowledge in professional preparation of 
future physical training teachers ....................................................60

Lykanskiy V.V., Matsejko I.I. The restoration of movement of articulatio 
talocruralis after fracture and surgical interfere .............................63

Morgunov A.A., Sagaydak S.N., Dorofeeva T.I. In uence of operative 
correction on technical tactical actions at kickboxer  .....................66

Mudryk I. P. Intercommunications between indexes in general lines 
preparatory and specially preparatory exercises of sportsmen from 
karate-do on the stage of the specialized base preparation ..........69

Osadchiy V.V. Tools of information technology in the training of future 
teachers .........................................................................................72

Petrova O. Optimum distant technology of improvement of professional 
skill of the Ukrainian trainers ..........................................................78

Porchinskaya K.P., Matseiko I.I., Sheremet’eva Y.V. The article is 
devoled to a problem of physical rehabilitation of sportsmen after 
damage of knee joint  ....................................................................83

Prima R.M. A problem of adaptability of a future teacher in the context of 
his professionalisation ...................................................................87

Rybalko L.S. The method of preparation and realization of professional 
and pedagogical self-actualization experiment on the acme base 90

Romanchuk A. P., Beseda V.V. Massaging atheleticses as one of the 
forms of the physical education early baby age .............................94

http://journals.indexcopernicus.com;
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_
http://www.sportsscience.org/
mailto:sportart@gmail.com


171

Salamakha O.Y. Optimisation of heart-vascular system status by means of taekwond ............................................ 97
Sergienko K. N., Storozhik A. I. Using of multimedia in the process of physical education of the children in 

school ........................................................................................................................................................... 101
Sinigivec I.V., Sergienko K.M., Stroganov S.V. Psychological compatibility of quali ed volleyball players 

research  ...................................................................................................................................................... 104
Stepanec I.O. Peculiarity of the social and pedagogical work with the children having special needs (foreing 

experience) ......................................................................................................................................................... 107
Stetsenko A.I., Pylypko V.F., Wan Xinna. General foundtions of children and junior powerlifting ..........................110
Syshko D. Description of electric processes of heart at boxers in the conditions of vestibular irritations ................114
Теlеб’ey S.M. About possibility of study of junior schoolchildren interests in physical educational employments ...118
Tereshenko M.M., Prikhoda I.V. The role of physiotherapeutic treatment in system of complex rehabilitation of 

patients with ischemic heart disease .................................................................................................................. 121
Tolkachova A. Speci c of formed communicative competition pupil of boarding school for children of orphans and 

children who don’t get parents care .................................................................................................................... 125
Khoroshukha M.F. Using the method of manual therapy in strengthening young sportsmen’s health ................... 128
Chernyavskyy M.V. Optimization of physical education of junior schoolboys by facilities of recreation ................. 132
Sharov S.V. Design of didactics terms of organization of the differentiated independent educational activity of students 

of pedagogical university .................................................................................................................................... 135
Shahnenko V.I. Prevention of de ciency of connections of calcium and iron at pupils of a comprehensive school as a 

social - pedagogical problem .............................................................................................................................. 139
Shevchenko Y.M., Dubyaga S.N. Physicаl development of upper preschool-age children as a pedagogical 

problem ..........................................................................................................................................................143
Shlenskaya O.L. The analysis of executing of power submission in a leap in system of a play of competent volleyball 

players  ............................................................................................................................................................... 147
Scherbachenko V.K., Afanasyev V.V. Physical development of high school students in free time ....................... 151
Jagello Marina, Jagello Wladyslaw. Constitutional aspects of sports mastery in modern pentathlon .................. 154
Yaroshchuk L. Theoretical principles of development of socialpedagogical technologies ..................................... 158
Golbik E. The in uence of critical pnenomena on the educational process of children and young people. Part one 

„Factors shaping the educational processes of the transformation period –dangers” ........................................ 162
Golbik E. The in uence of critical pnenomena on the educational process of children and young people. Part II „ 

Domestic factors of forming of process of education of period of transformation ” ............................................. 165

РЕЙТИНГ НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ

Рейтинг — 9 
Вестник зоологии1. 
Вісник Національної академії наук України2. 
Вісник фармації3. 
Доповiдi Нацiональної академiї наук України4. 
Biopolymers and cell5. 

Рейтинг — 8
Археологія6. 
Бібліотечний вісник7. 
Економіка промисловості8. 
Інтродукція рослин9. 

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту10. 
Радіофізика і радіоастрономія11. 
Физическое воспитание студентов12. 
Ядерна фізика та енергетика13. 
Український ботанічний журнал14. 
Український географічний журнал15. 

ВСЬОГО - 625 видань.
Попередній рейтинговий розподіл журналів і збірників наукових праць проведено за  індексом інтегрованості в 
систему наукових комунікацій (за станом на 25.09.2009р.) http://www.nbuv.gov.ua/portal/beta_rating.html

http://www.nbuv.gov.ua/portal/beta_rating.html


172

НАУКОВЕ ВИДАННЯ
ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 

Обкладинка - Д.В. Русланов.

Свідоцтво про внесення до держ. реєстру суб’єкта видав.справи 
ДК №860 від 20.03.2002р.

______________________________________________________________________________
Оригінал-макет підготовлено  в редакційно -видавничому  відділі ХДАДМ.

Технічний  редактор: Гросу Ю.
Підп. до друку 24.09.2009 р. Формат 60х84/8. Папір: офсетний . Друк: ризографічний . 

Ум. друк. арк. 10.75.  Тираж 100 прим.
ХДАДМ, Харківська державна академія дизайну і мистецтв

61002, Харків-2, вул. Червонопрапорна , 8.
Надруковано у типографії  ХДАДМ

61002, Харків-2, вул. Червонопрапорна , 8.

ВИТЯГ ЗІ СПИСКУ ЗАРУБІЖНИХ ТА ПОЛЬСЬКИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ
(фізичне виховання і спорт)

Наказ Міністерства науки і вищої школи Польщі MNiSW-DPN-105-1007-2/AW/09, KOMUNIKAT Nr 8 z dnia 31 marca 
2009 r.; 13.05.2009.  http://www.nauka.gov.pl;

Załącznik do komunikatu nr 8
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy ższego z dnia 31 marca 2009 r

WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW
ZA UMIESZCZONĄ W NICH PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ

LP. NAZWA CZASOPISMA

LICZBA 
PUNKTÓW ZA 
PUBLIKACJĘ 
NAUKOWĄ

A. CZASOPISMA WYRÓŻNIONE W JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)
(altogether  - 8231)

B. POZOSTAŁE CZASOPISMA ZAGRANICZNE I CZASOPISMA POLSKIE
(altogether - 1403)

244 CHIRURGIA KOLANA, ARTROSKOPIA, TRAUMATOLOGIA SPORTOWA 2

565 KULTURA FIZYCZNA. EDUKACJA, ZDROWIE, OLIMPIZM, SPORT 1

633 MEDICINA SPORTIVA 4

634 MEDICINA SPORTIVA PRACTICA 2

642 MEDYCYNA SPORTOWA 4

740

PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL 
TRAINING
ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ (Україна)

2

751 PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ (Україна) 2

955 PRZEGLĄD NAUKOWY KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIWGO 
(SCIENTIFIC REVIEW OF PHYSICAL CULTURE OF UNIVERSITY OF RZESZOW) 1

1018 RESEARCH YEARBOOK. STUDIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 2

1034 ROCZNIK NAUKOWY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE 
(ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ) 1

1036 ROCZNIK NAUKOWY- STUDIA O WYCHOWANIU FIZYCZNYM I SPORCIE 2

1066 ROCZNIKI NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURY-
STYKI W SUPRAŚLU 1

1108 SPORT WYCZYNOWY 2

1109 SPORTY WODNE I RATOWNICTWO 1

1304 WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT (PHYSICAL EDUCATION AND SPORT) 4

Повний перелік журналів за списком А і В представлено на сайті Міністерства науки і вищої школи Польщі: 
http://www.nauka.gov.pl

http://www.nauka.gov.pl;
http://www.nauka.gov.pl

