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Анотації:
Здійснено перевірку готовності 
дітей чорнобильців до оздо-
ровчих занять з плавання. Оці-
нювання проходило за 10-ти 
бальною шкалою. Показана 
оздоровча роль плавання по-
рівняно з іншими видами фізич-
них вправ. З’ясовано морфо-
функціональний та фізичний 
стан дітей. Розглянуто рівень 
сформованості знань про за-
соби покращення власного 
здоров’я. Наголошено на необ-
хідності розширення діапазону 
можливих шляхів оздоровлення 
дітей. Потребує ґрунтовного ви-
вчення питання індивідуального 
оздоровлення дітей засобами 
плавання. 

Бабалич В.А. Теоретико-методологический 
анализ показателей подготовленности де-
тей чернобыльцев к оздоровительным за-
нятиям плаванием. Осуществлена проверка 
готовности детей чернобыльцев к оздорови-
тельным занятиям по плаванию. Оценивание 
проходило по 10-ти бальной шкале. Показана 
оздоровительная роль плавания по сравнению 
с другими видами физических упражнений. Вы-
яснено морфо-функциональное и физическое 
состояние детей. Рассмотрен уровень сфор-
мированности знаний о средствах улучшения 
собственного здоровья. Сделано ударение на 
необходимости расширения диапазона воз-
можных путей оздоровления детей. Нуждается 
в основательном изучении вопросы индивиду-
ального оздоровления детей средствами пла-
вания.

Babalich V.A. Theoretical method-
ological analysis of indexes of pre-
paredness of children of сhernobyl to 
health employments swimming. Verifi-
cation of readiness of children is carried 
out to health employments on swimming. 
An evaluation reeved for 10 ball scale. 
The health role of swimming is rotined 
as compared to other types of physical 
exercises. Morphofunctional and bodily 
condition of children is found out. The 
level of formed of knowledges is con-
sidered about facilities of improvement 
of own health. An accent is done on the 
necessity of expansion of range of pos-
sible ways of making healthy of children. 
Needs sound study questions of the indi-
vidual making healthy of children by facili-
ties of swimming.
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вступ. 1

В сучасних умовах відбувається прогресуюче по-
гіршення стану здоров’я дитячого населення України. 
Тому питання первинної профілактики мають суттєве 
медичне та соціальне значення. Відомо, що в сучасних 
умовах більша кількість порушень здоров’я поясню-
ється переважно способом життя, який притаманний 
тому чи іншому індивідууму. Втім, в сучасних умовах 
зростає і значущість екологічного фактора, що може 
зумовлювати до 30% всіх випадків у структурі загаль-
ної захворюваності. 

Чорнобильська аварія створила цілий комплекс 
соціально-економічних, екологічних, медичних та 
інших проблем для народу України. За цих умов на 
перший план виходять проблеми ефективної фізичної 
реабілітації потерпілих, яка спрямована на нормалі-
зацію функцій організму. Серйозні відхилення, які 
спостерігаються у стані здоров’я дітей чорнобильців, 
регламентують необхідність раціонального визначен-
ня параметрів фізичних навантажень, спрямованих на 
оптимізацію функціонального стану. 

Серед статистичних даних Міністерства охорони 
здоров’я України, основними хворобами, що визна-
ються пов’язаними з наслідками аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, залишаються онкологічні і церебровас-
кулярні, а також захворювання системи кровообігу і 
нервової системи. 

Також у дітей спостерігаються онкологічної пато-
логії й уроджені вади розвитку. Хоча протягом трьох 
останніх років показники захворюваності доросло-
го населення, що постраждало внаслідок аварії на 
ЧАЕС, є стабільними, а за окремими класами хвороб 
такими, як хвороби системи кровообігу, нервової сис-
теми, кістково-м’язової системи і сполучної тканини, 
трохи знизились. Пріоритетним напрямком соціаль-
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ного захисту постраждалих громадян є організація їх 
оздоровлення. 

Проблема вивчення категорій «Фізична культура» і 
«Фізкультурно-оздоровча діяльність» привертає увагу 
педагогів уже давно. Так, аналіз філософської, соціо-
логічної і педагогічної літератури дозволяє визначити, 
що в загальному вигляді фізична культура характери-
зується як творча діяльність людини, яка спрямована 
на створення соціально значущих норм, цінностей, 
як суперечлива єдність цієї діяльності та її результа-
тів, яка безпосередньо виражається в удосконаленні 
тілесно-рухових якостей і навичок людей.

Визначенню найбільш раціональних та ефек-
тивних форм і засобів організації фізкультурно-
оздоровчої роботи з молоддю присвячені дослідження 
О. І. Бичук, А.В. Зотова, Г. Є. Іванової, І.Б.Карпової, 
В.Л. Корчинського, Д.М. Солопчука, М.С. Солопчу-
ка, Р.Б. Чаплінського [1; 3; 4; 5]. Проблема формуван-
ня потреби у фізичному вдосконаленні та прагненні 
молоді до здорового способу життя розкривається у 
працях Г. І. Власюк, Н. М. Хоменко [2; 6]. Аналіз на-
укової літератури доводить, що оздоровча функція ві-
діграє певну, специфічну, роль у фізичній культурі. У 
свою чергу, саме здоров’я дозволяє людині подолати 
труднощі, які виникають у процесі життєдіяльності, 
активніше і ефективніше функціонувати в соціально-
му середовищі.

Стратегія реабілітації постраждалих дітей внаслі-
док Чорнобильської катастрофи передбачає розроб-
ку цільових програм, що включають дослідження та 
впровадження комплексу заходів медичного, педаго-
гічного та фізкультурно-оздоровчого характеру. 

Огляд наукових джерел показав, що фізкультурно-
оздоровча діяльності як аспект соціально-педагогічної 
роботи досліджується багатьма науковцями Б.Шрамін, 
В. Альсевич, Н. Васильєв, М. Вилевський, А. Гендин, 
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В.Гончаров, О. Єреміна, С. Канішевський, С. Кири-
ленко. 

Робота виконана за планом НДР Кіровоград-
ського державного педагогічного університету імені 
В.Винниченка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті - здійснити перевірку готовності дітей 

чорнобильців до оздоровчих занять з плавання. 
Результати дослідження. 
Для ефективного пошуку методів та засобів, що 

сприятимуть покращенню функціонального стану 
здоров’я дітей чорнобильців необхідно з’ясувати: 

1) морфо-функціональний та фізичний стан дітей; 
2) рівень сформованості знань про засоби покра-

щення власного здоров’я; 
3) здійснити перевірку плавальних можливостей 

дітей.
Морфо-функціональний та фізичний стан дітей 

чорнобильців визначався за показниками що наведені 
в таблиці 1. 

В свою чергу, рівень сформованості знань про ве-
дення здорового способу життя дітей чорнобильців 
перевірявся за допомогою розробленої анкети. Від-
повіді на питання передбачали з’ясування як знань 
дітей так і їх ставлень, що діагностувалися. Згідно з 
анкетними матеріалами щодо визначення, «Наскільки 
студенти усвідомлюють поняття «здоров’я», «здоро-
вий спосіб життя», одержано такі результати. Відпо-
відаючи на питання: «Що Ви розумієте під поняттям 
здоров’я?», більшість респондентів зазначає, що вони 
співвідносять його тільки зі здоровим способом жит-
тя – 41,3%, з відсутністю хронічних захворювань – 
23,9%, вважають найважливішим скарбом у житті – 
19,1%, не визначилися – 15,7%. 

Результати анкетування (хоча й очікувані) показу-
ють, що 64,6% учнів самостійно ще не можуть піклу-
ватися про своє здоров’я і тому батьки в цьому про-
цесі приймають активну участь. Більш дорослі діти, 
п’ятнадцяти років, роблять перші самостійні кроки на 
шляху покращення власного здоров’я – 13,4%. Та 22% 
повність довіряють своє здоров’я лікарям. 

Більшість респондентів (33,5%) відповіли, що 
оздоровлюються в лікувально-профілактичних сана-
торіях; поїздки до моря з батьками – це і є турбота про 
своє здоров’я (41,2%); представники наступної групи 
респондентів ведуть активний спосіб життя, відвід-
ують різні спортивні секції – 18%; 6,2% опитаних не 
займаються нічим; найменша кількість респондентів 
(1,1%) постійно піклується про своє здоров’я, тому 
регулярно загартовуються.

Аналіз форм і методів навчання, які використову-
ються у загальноосвітній закладах, показує, що робо-
та у школі має такий характер: регулярно проводяться 
тематичні уроки, бесіді під час виховних годин, кон-
ференції, спортивні олімпіади, змагання, постійно 
працюють спортивні секції.

Сукупність факторів, що визначають сучасний 
спосіб життя, ніби цілеспрямовано діє на порушення 
фізичної форми людини. Тривалий час перебування 
перед телевізором і відповідно зменшення кількості 
рухливих активних ігор на свіжому повітрі, транспорт 
і звичка до переїдання є об’єктивними факторами зни-
ження рухової активності. Незважаючи на цей факт, 
слід зазначити, що все-таки деякі учні у вільний час 
відвідують спортивні секції (53%), виконують шкіль-
ну програму з фізичного виховання (94%). Як в школі 
так і ті хто ходе до спортивних секцій перевагу на-
дають баскетболу (32%), волейболу (12%), футболу 

Таблиця 1.
Комплекс показників, які використовувались в дослідженні

Показники Тести Одиниці виміру

МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ

морфологічні
Зріст см

Вага кг

функціональні
ЖЄЛ л

ЧСС спок., п/н уд/хв

ПОКАЗНИКИ РУХОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

витривалість МСК мл.хв-1.кг-1

сила згинання і розгинання рук в упорі 
лежачи раз

вимірювання КАР* між ОС* обертання ступні, вимірюється кут 
активної ротації між осями ступень

визначається
у градусах

ВПРПС* рухомість у плечових суглобах при 
згинанні рук см

Координація ритмічні рухи верхніми і ніжними 
кінцівками раз

*КАР – кут активної ротації; *ОС – осями ступінь; *ВПРПС – відносний показник рухливості плечових суглобів
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(37%), плаванню (8%), тенісу (11%). Однак вільний 
час діти більше проводять за комп’ютером та пере-
глядаючи телепрограми. Говорить про велике наван-
таження у школі час який діти проводять за підготов-
кою домашнього завдання, іноді він досягає до 5-ти 
годин. Відповіді на питання «Чи займаєтесь Ви під 
час вихідних і святкових днів фізичними вправами?» 
підтверджує нашу думку про те, що в родинах учнів 
мало уваги приділяють спорту, і якщо виїздять на при-
роду то спортивним розвагам надають останнє місце. 
Сподівання дітей відновити своє здоров’я за допомо-
гою засобів плавання надихає нас на творчий пошук 
нових шляхів оздоровлення дітей чорнобильців засо-
бами плавання. 

В той же час для ефективного впровадження ме-
тодики, що сприятиме оздоровленню дітей чорно-
бильців вважаємо необхідним перевірити рівень пла-
вальних можливостей дітей. Проведене опитування 
дітей експериментальної групи, дозволило з’ясувати 
наступне: «Чи відвідували Ви секцію з плавання?», 
«Чи вмієте Ви плавати?». Відповіді дітей показали, 
що володіють технікою плавання посередньо, а дехто 
взагалі не вміє плавати. 

Перевірка технічної плавальної підготовленості 
здійснювалась на основі традиційних критерій, які 
визначають ступень оволодіння руховим вмінням у 
плаванні: 

1) той, хто не вміє триматися на поверхні води; 
2) той, хто тримається на поверхні води; 
3) той хто плаває на маленькі відстані (до 10-12 

м); 
4) той, хто добре плаває але погано володіє пра-

вильною технікою плавання; 
5) той, хто добре володіє технікою спортивних 

способів плавання. 
Відповідно до критеріїв технічної підготовленості 

з плавання оцінювання проходило за 10-ти бальною 
шкалою. Де від 1-2 балів отримують ті учні, які не 
вміють триматися на поверхні води; 3-4 бали ті, хто 
не вміють плавати; 5-6 балів ті, хто плаває на маленькі 
відстані; 7-8 балів ті, хто погано володіє технікою пла-
вання та відповідно 9-10 балів ті, хто добре плаває. 

Проведене спостереження за технікою плавання 
дітей, що досліджуються дало можливість з’ясувати, 
що три учні зовсім не вміють плавати. Два учні ледь 
тримаються на поверхні води. Більшість дітей вміють 
плавати на короткі відстані – 7 чоловік. Всі інші воло-
діють технікою плавання добре таких три чоловіки. 

висновки. 
Отримані дані допомогли з’ясувати, що оздоров-

ленню в сім’ях дітей чорнобильців приділяється до-
статня увага. Деякі батьки намагаються залучити сво-
їх дітей до ведення здорового способу життя. Але як у 
батьків так і у дітей не вистачає системи знань для ре-
алізації цієї мити. В свою чергу необхідно розширю-
вати діапазон можливих шляхів оздоровлення дітей 
чорнобильців. Одним з таким підходів є використання 
засобів плавання в оздоровленні дітей чорнобильців. 
Потребує також ґрунтовного вивчення питання інди-
відуального оздоровлення дітей засобами плавання. 

В подальшому планується розробити індивідуаль-
ну оздоровчу методику засобами плавання, яка за допо-
могою добору відповідних методів та засобів буде вра-
ховувати стан здоров’я дітей їх морфо-функціональні 
показники та рівень рухових можливостей. 
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